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Dit hoek isgeen structureel geheel.

Het heeft geen ander doel dan als een aantal voetafdrukken in de on-
begaanbaarheid van Niemandsland de kuddegeest-ontstijgende een
steun, een troosten een geruststelling te zijn.W anneer het hier en daar
een eenzaam Trekker door de onafzienbare W oestijn mag vergezellen
in zijn zwaarste uren, dan heeft dit werk van een, die ruggelings moest
keren naar het Licht, zijn opdracht alvervuld.



1.VAN DE M YSTERlbN

M ysterie betekent letterlijk geheim. En wie de schepping reduceren wil
totdat wat weetbaar, kenbaar en regeerbaar isdoor mensen, houdt zich
krampachtig aan de waan, dat wonderen aIleen maar onverklaarde, on-
doorziene, weetbaarheden zijn, die door onnozelen en ondoordachten

ten onrechte worden aangezien voor gebeurtenissen van een principieel

andere orde dan het bekende en verklaarde. Het isaltijd de reeds tevo-
ren aangenomen houding die ons parten speelt, die ons verdeelt en ons

de lange weg doet gaan, waar ons de Korte W eg geboden wordt.

Zolang ons onvolmaakte, onvolgroeide apparaat door ons tot maatstaf

wordt gemaakt om het Volmaakte dat het werk is van de Volmaakte,

Onmeetbare, te meten, moeten onze "meting" en ons oordeel weI jam-
merlijk verkeerd zijn en feitelijk aIleen maar bruikbaar alsprojectie van

de onvolmaaktheid van ons apparaat.
AIleen doorop te houden metdie arrogantie, en bijontmoeting met het

ongekende "stil" en dadenloos te zijn, vernietigen wij niet zelf de mo-
gelijkheid om hetgeen wij ervaren te laten uitgaan boven de limieten

van ons uit voorbije ervaringen geresulteerde bewustzijn.

Voor de W esterse beschaving, welke zo overwegend bestaat uit enorme
opvoering van het denkend doorvorsen van materiele wetmatigheden,

is echter juist deze onverbiddelijke voorwaarde tot ontkoming aan de
zelfgeformeerde grenzen uiterst lastig en onaantrekkelijk, ja zelfs irri-

terend onwelkom.
Het meest dienstige isbijde onbehaaglijkheid welke iedere vastgelopen
afronding kenmerkt, altijd onaantrekkelijk, irriterend onvleiend.

Door duizenden van jaren hebben vele volkeren meer dan zijdie aan de
tegenwoordige beschaving deelhebben, beseft dat het eigen apparaat
geen juiste maatstaf is,en dat het hoogste heil juist daarom de bevrij-

ding van de tyrannie van het apparaat moet zijn.
Dat zijin wie dit besef levendig was bijhet stamelen over hetgeen het

apparaat teboven gaat, toch waren aangewezen op de termen welke be-

horen bijde begrensdheid van het apparaat, iswaarlijk geen schande.

O p deze wijze ishet Griekse M ysterion secundair drager geworden van
datgene, wat niet aIleen "geheim" is,doch zelfs niet verklapt kan wor-
den, daar het niet geleerd en geweten worden kan, doch slechts ge-
openbaard.
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God isde Onkenbare. En zijdie Hem menen te kennen, spelen slechts
met hun voorstelling van Hem. Daarmee zijn zijvertrouwd en desge-

wenst vertrouwelijk. M aar niet met God.
En toch isGod ervaarbaar en kan door ons ervaren worden: alsde arro-

gantie van het apparaat maar ophoudt.

De Ruimteloze isonvindbaar voor ons onophoudelijke "vullen" van de

Tijd. Geen enkel optimum van ons verwerkelijken in de Tijd en in de

Ruimte brengt ons iets nader totde Eeuwigheid.
Er is maar een M ysterie, namelijk het Leven.

Daarom zijn aIle pogingen om tot het W are Leven te geraken wezen-
lijk verwant, geboren en getogen door de hunkering naar Leven, de be-
wustwording van God.

En de rivaliteit, de haat en nijd, de streving naar het monopolie, ver-
raadt aIleen maar dat de hunkering naar God verstrikt is in verwerke-

Nu mogen de antieke M ysterien niet zozeer centra van inzicht en open-
baring zijn geweest, dan wel centra van riten, van symbolische uitbeel-

ding van hetgeen niet gezegd en begrepen worden kan, toch zijn zijhet
bewijs, dat de betreffende mensen althans niet de dwaze arrogantie be-

gingen die voor de tegenwoordige beschaving zo typerend is:de wereld
af te ronden bijde limieten van het apparaat des mensen.

In ditopzicht iserook geen wezenlijk onderscheid tussen die oude riten

en de riten der "Christelijke" kerken. W ant kwalijk kan men toch be-
weren, dat de uitvoerende priesters en de aanwezig zijnde gelovigen

van deze riten wel de volle Openbaring hebben ervaren.

W aar Openbaring is,is geen Dogma en waar Dogma wordt gepresen-
teerd en gesuperponeerd, daar is geen Open baring.
Om deze redenen kunnen de eindeloze beschouwingen over het weI of
niet vergelijkbaar zijn van de Christelijke en niet-Christelijke M ysterien

achterwege blijven. Natuurlijk heeft de theologie zich altijd verzet
tegen elke graad van vergelijkbaarheid, laat staan identiteit.

Juist deze onverzoenlijkheid bewijst gebrek aan Openbaring, dat zich
nu eenmaal slechts in vormvastheid compensatie kan trachten te ver-

schaffen; vastheid van voorstelling, gedachte, belijdenis en daad, als

surrogaat voorde levende aanwezigheid van Geest, die zich in volle vrij-
heid en on-imiteerbare onbestendigheid van vorm manifesteert ... en

ongrijpbaar blijft. Leerstelligheid ishet symptoom van niet-verwerkelij-
king van de Leer.
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lijking in Tijd en Ruimte, ontaard isin een worsteling om M acht en om
Bezit.

Zo isdan kloppen aan de Poort der Initiatie wezenlijk verwerping van
de waan der eigenmachtigheid, het inzien dat waarachtige levensver-
werkelijking nooit de vrucht kan zijn van zelfvergaarde grootheid van
persoon, van kennis, macht, bezit, talent ofschranderheid.
En daarom is het OVERGAVE aan de leiding door de Ongeziene, Onge-

kende.
W at ons van Hem verwijderd houdt isniets van Hem, maar onze indi-

viduele en coIlectieve tijdbevangenheid, en aIles wat wij door die be-

vangenheid van ons zelf maakten.

Zo kan er dan bij de M ysterien geen sprake zijn van hebben of ver-

werven. W at werkelijk M ysterie is,dat isniet van de tijd,noch van een
mens ofvolk.
Een godsdienstvorm kan men bezitten, aanvaarden en verdedigen,
OM DAT hetniet Gods Dienst is.God dienen kan een mens alleen, indien
hijzich van aIle zelfbestemde vormen heeft ontdaan. God dienen (niet

door God gebruikt worden alseen weerbarstig instrument, maar alseen
willige Knecht) dat kunnen wij alleen, indien wijBLANCO zijn. En aIle

andere dienst aan God iswaan.

Niet wat de mensen toen of nu en hier of daar onder M ysterien ver-
staan, iseeuwig. M aar de M ysterien zijn eeuwig. Geen namen en geen

beelden en geen woorden vormen een M ysterie. M aar de transmutatie

van het blinde bedelen en wroeten om zelfbestendiging in ziend ver-
richten van God's wil, dat is M ysterie.

W at van M ysterien geregistreerd isover de gehele wereld heeft dit ge-
meen, dathet uitsluitend in versluieringen, in gelijkenissen isgeschied.
Omdat het wezenlijke onzegbaar isen evenzo onleerbaar, doch geopen-
baard wordt door Beleving.
Daarom helpt de bestudering van die geschriften niets. Geen analyse
baat hier iets;het isgeen brandkast met een letterslot, dat voor geweld
of kennis zwicht.
Indien het Leven het M ysterie is,dan kan de Initiatie nooit iets wezen

wat zich als bijkomstigheid volbrengen laat. Dan is de Initiatie niet

aIleen het Eerste maar het Enige wat verwerkelijking van Leven brengt.

"Zoek eerst het Koninkrijk en al het andere zal u worden toegewor-

"pen.

Hoe weinig isditgoede W oord begrepen en aanvaard. Voor wie iswer-
kelijk de circulering in de tijd niet toch de eerste en vanzelfsprekend
machtigste realiteit?
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W ie wijdt zich niet direct en indirect, bewust en onbewust voortdurend
aan zijn zelfbestendiging of aan de bestendiging van een tijd-structuur

die door zijn voortbestaan ook hem het voortbestaan verleent?

Daarom iser zo weinig reden om ons erover te verbazen, dat wij nooit

een mens ontmoeten die LEEFT, die werkelijk in dit M ysterie is inge-

wijd.
Integendeel, het is geen wonder, dat over M ysterien nooit anders dan

buitenstaanders-praatjes ten beste worden gegeven. Het is geen won-
der, dat een wereld die het bestaan op aarde misduidt als een gelegen-

heid om te halen wat er te halen is,en alles zo comfortabel mogelijk in
te richten, ook tot de absurditeit kwam om de M ysterien aan te zien
voor een opleidingsinstituut waarin mensen de leiding hebben en be-

wust de hogere en lagere functies vervuIlen!
Daarmee zijn de M ysterien dan gelijkgeschakeld met aIle menselijke
centra van kennis-overheveling en levensschema-opdwinging.

Sommigen, die zich onbehaaglijk voelen bij het gewaarworden van de

eenzijdigheid der huidige beschaving en de krasse dorheid van het
tegenwoordige mensenbestaan, zouden de M ysterien weI (weer) willen

insteIlen!
Naast de Vrijmetselarij en aIle andere pseudo-centra van Inwijding

zou een stichting "de M ysterien" zeker enige honderden leden kunnen
winnen, zelfs in ons kleine Nederland. M aar dan? Nog meer "graden"?
Nag meer schijnbewegingen?
"Het iszo jammer, dat wijgeen M ahatma meer hebben," zeieen open-

hartig lid ener grote vereniging.

De waan, dat er iets "opgericht" moet worden en zogenaamd "georga-
niseerd" heerst natuurlijk slechts daar, waar de eeuwige aanwezigheid

en heilige ordening niet wordt ervaren.
De illusie dat menselijke functionarissen de zelfbeschikkende uitvoer-
ders zijn van de heilige verrichtingen die God zelf vervult, bestaat na-

tuurlijk aIleen daar, waar mensen God's verrichtingen helemaal niet

beleven.
De gedachte, dat er een "gebouw" moet zijn, een gehele outillage,
waarin op door mensen te bepalen uren het heilige zich voltrekt, woont
aIleen in het brein, dathelemaal niet beseft, dat God plaats en tijd voor

het heilige beschikt.
De houding datminstens eenmaal per dag het heilige in symbolen moet
worden verricht, wekt slechts de waan, dat het werkelijke in die sym-
boliek geschiedt in plaats van in het dagelijkse leven. En kan aIleen
maar post vatten in gemoederen, die in dat dagelijkse leven de heilige

voltrekking niet ervaren.
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Zo is alom, zijhet dan op verschillende wijze, de Beleving der M yste-
rien vervangen door vormelijke inprentingen van leerstelligheid, en
dooreen tragi-comische vertoning van pseudo-insiderschap,

M aar de eeuwige M ysterien ZIJN en voltrekken zich aan de uiterst wei-
nigen, die door leed en ontbering weI afgekeerd zijn van het onheilige
strijden om werelds succes, maar evenmin zich laten vangen in de tal-
loze kooien van pseudo-geestelijk leven. God is de Onkenbare, slechts

herkenbare.
Doordat Zijn wezen volmaakt bestendig is,zal Zijn manifestatie vol-

maakt onbestendig zijn.

IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN.

M aar mensen trachten alles vast te leggen in bestendigheid van vorm.

Zijmaken zich voortdurend Beelden (Tweede Gebod!) van de Llniver-
sele;formeren zich gestalten van de Ruimteloze. En met die starre ver-
bijzondering van de volstrekt Algemene veroorzaken zij onnoemelijk
veelkwaad. W ant de Ene die in de Vrijheid voert wordt daardoor ver-

vangen door de talloze "voorstellingen" die in gevangenschap leiden.
En terwijl het enig W are in de talloze voorstellingen die mensen elkaar
voorhouden en opdwingen het universele zou zijn, pretendeert men,

dat juist het bijzondere van voorstelling, credo en confessie, het W are
zou zijn. Zo wordt "verstrooid" inplaats van met Christus verzameld.

Geen mens kan een opsomming geven van wat hij gelooft. W at hij

aldus formuleert of napapegaait kan aIleen maar zijn, wat hij, of een

ander, zou willen geloven.
Geloven heeft met willen echter Goddank niets te maken. Een mens
kan aIleen maar van ogenblik totogenblik belijden ofhijhet daarin ge-
bodene "gelooft", dat isvertrouwend aanvaardt, zonder het te kunnen

doorgronden.
Daarom is aIle Geloof uniek. Het groepsmatige betuigen van geloof is
levenloze napraterij, levenloze theorie van hetgeen aIleen door ziele-
houding metterdaad beleden kan worden voor God.

De W ereld is God's M ysterie-school en het Leven is Zijn M ysterie.
Ingewijd worden is ons aan God's Leiding overgeven. Aan niets en

niemand anders.



2. DE ROZEN VAN DE HOVENIER

De wereld als een lusthof (Perzisch: Pardesj) en God (Christus) als de

Hovenier, die spit en vruchtbaar maakt, en zaait; die plant en leidt en
snoeit, wat zich Iaat kweken in de Eeuwigheid.

Niet de lichamen, niet zielen, niet persoonlijkheden alsde zielige effec-
ten van het zwichten voor de lokking van de Tijd. M aar wel het Eeu-

wige in mensen, de ziel als onvolmaakte langverwachte bruid van de
Volmaakte. Ziel, niet als het hier verkleefde celbewustzijn en parasite-

rend Ik, maar als "ervaren" van de ongekende ondergrond van Zijn.
ZieI alsde verstilde, de bestemde, van de Eeuwige Geliefde.

Logion:
"Zoon des M ensen, Jezus Christus, Verlosser voor de aardsferen. Nie-
mand zal ooit dit M ysterie kunnen doorgronden, benaderen dan door
wisseling van eigen levens-centra in de schepping."

Dat is dus wat de Hovenier verricht. Niet cultiveren van persoonlijk-

heden, niet een bijboetseren en een tooien van aIleen maar in de tijd

bestaande en vergaande dingen. M aar de vrijmaking van het onsterfe-
lijke uit het door en door vergroeide sterfelijke, het sterven van het
oude en geboren worden van het nieuwe, ongekende.

Onsterfelijk isvan mensen aIleen de kern, alsBloem der Liefde, als de
Roos,uiteengedacht in vele rozen, die in de Ene hun synthese vinden.
AIleen die Roos is rechtstreeks ontvankeIijk voor God.

Daarom zijn deze "rozen" dragers van het wezenlijke in de mens. Zij
zijn zijn eigenlijke doopceel.
Dit zijn wat men de chakra's oflotosbloemen noemt.

Zoals in de wereId een "verstrooid" volk eerst recht door God ge-
bruikt kan worden als katalisator onder volken; zoals een enkeling die

uit zijn eigenlijke zelfvervulling losgeslagen in zijn "overtolligheid"

juist recht temidden van de mensen dienen kan als Knecht van God,

zo zijn in onze lichamen veeI klieren voor welker oorspronkelijke func-
tie geen reden meer bestond, verschrompeId en verworden tot een se-

cundaire Iunctie, die elk ander functioneren onvergelijkelijk teboven-
gaat.

Dit zijn de zogenaamde endocrinen, die thans rechtstreeks lozend in
het bloed door hun uiterst geringe secretie de groei, de gestaltegeving
en de functionering van het lichaam leiden en voortdurend reguleren.

Die endocrinen zijn de stoffelijke centra, die zich op de geestelijke
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chakra's orienteren, W at aan de endocrinen hapert, is het onvermijde-

lijk gevolg van wat onvolmaakt isaan de chakra's, M aar niet aIleen de
endocrinen, ook andere organen zijn reflexgewijs dragers en verrich-
ters,

Zoals het aantal endocrinen niet bepaalbaar is,is ook het aantal cha-
kra's onbepaalbaar en elke telling arbitrair. M aar voor het naderen van
de zin van deze "Rozen" is het goed vaag en beknopt te blijven in
plaats van te streven naar een schijn van beheersen door uitvoerigheid.
Daarom beperkt men zich meestal toteen zevental chakra's en de voor-

naamste daaronder ressorterende klieren, welbewust daarmede het on-
peilbare niet afrondend in schijn van volledigheid.

Het zijn de volgende:

Indische Aantal Plaats als
naam: bladen: "ter hoogte van"

Sahasrara "1000" Kruin
(tonsuur!)

Ajna 2 tussen de
wenkbrauwen

Vishuddha 16 onder de
Adamsappel

Anahatha 12 hart (doch rniddenin,
niet links)

M anipoera 10 plexus solaris
(zonnevleeht)
in de maagkuil

Svadishtana 6 ter hoogte van
de navel

M uladhara 4 genitalen

Cotresponderende
Endocrinen:

Pinus
(Pijnappelklier)

Hypophyse
(slijmklier)

Schildklier
(Thyreoid)

Bijnieren
(zowel schors als kern)

Pancreas en Insulae
(o.a.)

Ovaria, prostata,
testis

Dit is slechts een beknopt schema om het hiernavolgende te kunnen
beseffen. Geen twee "deskundigen"{!) geven precies dezelfde aandui-

dingen. Funest isde schijn van exactheid, omdat de chakra's zomin als

de klieren autonoom zijn, doch in een zeer ingewikkelde wederzijdse

afhankelijkheid functioneren.

M aar het gaat ook niet om analyseren en determineren, doch om het

aanvoelen van deze "brug" tussen geest en stof.

Uit het oeroude besef, dat Bevrijding, Verlostheid zich openbaart in
volmaakte functie der endocrinen en deze volkomen gaafheid der cha-
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kra's veronderstelt, hebben verscheidene volken reeds in voorhistori-
sche tijden een voorsteIling gevormd van de totstandkoming dezer vol-
maakte functionering en een systeem ontwikkeld om deze tot stand te

brengen.

Zo "oud" isdus de eigengereidheid, die "middel" en "doel" maakt wat
begeleidende verschijning is. Hierin wortelen alle methoden om het
geestesvuur, het zogenaamde slangevuur op te wekken, de Slang te ver-

heffen, niet in de W oestijn onder God's leiding, maar in de kluizenaars-
hut onder leiding van de menselijke leraar (goeroe). De M ens die uit

het paradijs verbannen werd door zijn proeven van de Boom der Ken-
nis,tracht altijd nog de Boom des Levens te bereiken via de Boom der
Kennis, inplaats van rechtstreeks. Er is aan deze illusie geen ander

einde dan de Overgave in ootmoed na honderdjarig of miljoenenjarig
tevergeefs herhalen.

De slangekop welke op veel beelden van Pharao's uit het voorhoofd
steekt, symboliseert de Ingewijdheid, de Ontwaaktheid, het Verheven-
zijn van de Slang (Uraeus),

Op dezelfde plaats ziet men op Boeddhabeelden op het voorhoofd de
indicatie van de wentelende Ajna.

De tonsuur van priesters in verschillende godsdiensten symboliseert de
Sahasrara in funktie.

De "kronen" van koningen en andere heersers (Indiaanse opperhoof-
den b.v.) bedoelen hetzelfde aan te duiden.
De Davids-ster symboliseert beheersing van het creatief vermogen; het
pentagram, beheersing van de drempel van het onbewuste.

Frappant is,dat alle volken sinds onheuglijke tijden hun sieraden dra-
gen op de plaatsen der chakra's: Kronen, diademen, ferronnieres, bro-
ches metofzonder halssnoer, halskettingen methanger, ridderorden (!),
ceintuur-gespen.

Dikke boeken volgeleerdheid zijn,vooral in India, over de chakra's ge-
schreven en in de laatste 50 jaar ijverig vertaald door naar verlichting

strevende Europeanen. Het verliest zich alles in veelheid en ingewik-

keldheid. Het vervangt alles volbrenging door "weten". Het dient alles
tot niets dan voorlopige bevrediging van nieuwsgierigheid en hunke-
ring.

W ekking van het slangevuur geschiedt veelal onverwacht, onbetracht,
door hevige emotie. In volkomen overrompeling door hevige gevoelens
van liefde, van mededogen, geraakt een mens als dit zijn lot is,in een
toestand van vibrering welke een mengeling van zaligheid en onder-

gang, welkomheid en ontsteltenis doet ondergaan. De "slang" (Kunda-
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lini) die ter hoogte van de 4-bladige M uladhara sluimerde in het einde

van het ruggemerg, is een ogenblik ontwaakt en overeind gerezen, via
Svadishthana en M anipoera, wellicht tot Anahatha.
De Indische betrachters der zelf teweeggebrachte wekking van het slan-
gevuur wijden zich aan uitermate intense, geduldige concentratie-oefe-
ningen met bijpassende maatregelen.
Zulk een trachten pastgeheel in de levens-faling van een yolk datonder
Capricornus beelden moet. Het wortelt in zelf-cultus, zelf-verheer-
lijking. (Derde verzoeking in de W oestijn)

De wekking van het slangevuur, de Verheffing van de Slang, ishet be-

geleidende gebeuren van Inwijding. Zomin als Inwijding is: "Hoe
verkrijgt men bewustzijn van hogere gebieden?", zomin is het wekken

van Kundalini iets wat een mens als "doel" kan verwezenlijken in
trainen en aankweken van vermogens.

Dit alles is nog steeds de eigengereidheid waartoe de Slang Eva ver-

leidde.

Niet door te weten en te streven wordt een mens ingewijd, verlost, be-
vrijd, maar door de van omhoog geboden Leiding te aanvaarden en ten
einde toe te volgen. En nu moge het schijnen, dat het kennen val)enige
formules daarvoor onontbeerlijk is,toch isdat niet zoo
Nochtans worden hier enkele formuleringen gegeven, omdat die door

de Bron geheiligd zijn, en niet verleiden tot weten, maar aanmoedigen
tot DOEN.

Jezus zeide ... :
"en er zijn ook mensen, die zichzelf geslachteloos doen worden om der
wille van het Koninkrijk des Hemels." M atth. 10: 12

Door de onzuivere instelling ten opzichte van de sexe,isdeze uitspraak
altijd misduid als aanbeveling van supprimering gegrond op verwer-
ping. Nergens verwerpt Jezus de geslachtelijkheid als zodanig, zelfs
over wellust oordeelt Hij mild. M aar de onreinen, zelfgeknakten en
verminkten hebben oudtijds hard geoordeeld en verworpen wat in hen-
zelf totverwerpelijkheid was verminkt. AIleen in onreinen rijstde illu-

sie,dat het geslachtelijke verwerpelijk is,des Satans is en dat er iets te
"verdrukken" isom totvrijheid, zaligheid te komen.
Verdrukt iser ten allen tijde alte veel,doch zaligheid isdaarmee n66it

bereikt, wel abnormaliteit, overspannenheid, hysterie, perversie, misda-
digheid en liefdeloosheid van allerlei soort.

Logion:
"M uladhara isgeheel Paasgedachte van Vishuddha en
Vishudda isgeheel Paasgedachte van Svadisthana.



Svadisthana is toesprekende, begeleidende en toelichtende van M ulad-
hara. Svadisthana zetelt in het centrumveld van sexe-vorming.
M uladhara isgeheel inherent aan de drang van Svadisthana en Svadis-
thana isgeheel inherent aan Vishuddha (sexe en stem).
Vishuddha is inherent aan Ajna en Sahasrara.
De interne secretie van de Pinus is geheel Paasgedachte van Jezus.
Ajna isgeheel Paasgedachte van Zien door Horen (luisteren) in de stof.

De Inwijdeling oHert de M uladhara aan Ajna, zodat sexe-drang wordt
sexe-alertheid in de tegenbeelding, dus innerlijk Zien.
M uladhara wordt Paasgedachte van Ajna, en Ajna opent zich tot
ZIEN, niet in beelding maar in oorzakelijkheid.
W ant oorzakelijkheid is Paasgedachte van Vrede met GOD.

De Insulae (van Langerhans) zijn Paasgedachte van de verheven Graal-
drager.
Graaldrager is de heilige inmenger tussen Pancreas en Pinus.
M uladhara isinherent aan de Graalbestendiger en Graalbestendiger is:
zichzelf ontwaren in de combinatie van Svadisthana en M uladhara.
Leg nu in een Graalvorm de Svadisthana en M uladhara in genoemde
verhouding, en zie dan hoe de Graal zich vult.
Neem vooral waar tot welk een gemengde inhoud gekomen worden
kan, wanneer Svadisthana M uladhara meer vrij laat, omdat Vrijlating
gegeven kan worden.
Trek dan een parallel met Pinus en Schildklier en let dan op,waartoe
deze spanning verwekken.

Pinus en Pancreas zijn zeer verwant aan de bijbedoelingen van M ulad-
hara.
Svadisthana zal altijd tot het uiterste toe verlatenheid tegenhouden,
doch bijhet vrijgeven aan M uladhara ditelement geleidelijk toevoegen
en afnemen; afneming in de structuren van het "geeigende" en toene-
ming van het "gegevene".
Svadisthana doortrekt M uladhara metinherentie van zichzelf, terwijl de
omringing van Svadisthana M uladhara toch altijd ter bescherming is,
doch wanneer M uladhara de inherentie verstootdoormachtsadhesie,
dan trekt Svadisthana de inherentie op gelijke voet terug."

W ie deze "wenken" nu wil "gebruiken" om zich een voorstelling te
maken en "het" dan te weten, die IS reeds trachtend naar een machts-

positie, en zal zich danig verstrikken in speculaties over onmeetbaar-

heden.
M aar wie in aIle eenvoud waarneemt wat zich aan en in hemzelf vol-
trekt, herkent allengs als feit, wat als theorie onkenbaar blijft. Hier is

de zo noodzakelijke vernedering van het verstand.
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Door de Inwijding wordt de vestiging tot Inwoning in de centrale
chakram een feit. Het lijden isindicatie van het totstand komen dezer

Inwoning.
Daarvoor moeten ook de andere chakra's alshet ware in snellere draai-

ing worden gebracht. En het isgeen wonder, dat de Leerling zich diep-
rampzalig, ontworteld, vernietigd voelen kan, en telkens weer bemerkt,

dat hij "het stuur" inderdaad uit handen gegeven hM ft. M aar weI uit

vrije wil,
God behoede de mens, die dit stuur aan een mens, aan een waan over-

geeft, in plaats van aan Hem.
W ant dan oHert een mens niet zijn eigengereidheid, zijn gebrek aan

souplesse en zijn opstandigheid, doch zijn menswaardigheid.

"Gods Redding" kweekt en snoeit de zo ontaarde en verkwijnde ROZEN

en geen mens, ofinstituut van mensen, zaldit heilige Dienen ooituit

Zijn Handen kunnen overnemen.

"Zie, Ik ben met u alde dagen tot aan de voleinding der wereld."
M atth. 28 :20



3.INW IJDING

Initiatie is geschiktgemaakt-worden tot binnengaan en binnengeleid-
worden. Het isdus 'n tweeledige voltrekking. Het isniet wat een mens
wil, kan of mag, maar wat hij ondergaan kan, indien God het zo be-

schikt, en hijhet innig wenst. Daarom ishet ook niet iets dat cen mens
zich eigenmachtig kan verwerven; niet iets dat zich laat bestuderen,
leren of doceren. Het iseen proces dat aan de mens voltrokken wordt;
in wezen voor ons allen gelijk, in vorm zo verschillend, dat het iden-
tieke moeilijk herkenbaar is.

AIle theorie, aIle uitstippeling en arrangering door mensen, aIle eigen-

machtigheid van mensen betreffende Inwijding, is substituering van
Inwijding door illusie van inwijding.

God laat niet varen het W erk zijner Handen en elke poging van men-
sen om dit W erk uit Zijn heilige handen te nemen en het zelf te ver-
richten, iseen aanmatiging die terstond in illusie verstrikt.
Geen mens kan zichzelf ofzijn naaste myste-ervaringen doen geworden.
Geen mens kan Hierophant, dat is "vertoner van heilig voltrekken"
zijn door beschikking van zichzelf of van zijn medemens. AIle indruk-
wekkende traditie ten spijt voltrekt de waarachtige Inwijding zich
aIleen doorhet krachtenspel dat God zelf bestuurt, en in de enscenerin-
gen die Hij aIleen arrangeert. Zodat het vooreen mens zelfs onmogeIijk
blijft om het doorleefde ZQ na te verteIlen, het gebeurde ZQ te beschrij-
Yen,dat het voor een ander doorleefbaar wordt, Iaat staan begrijpbaar,
sanctioneerbaar, erkenbaar,
Onoverdraagbaar aan mensen en door mensen zijn de belevingen van
de waarachtige Neophiet en de waarachtige Leerling.

De registratie van hun ervaringen zullen zij aIleen verrichten, omdat

dithun opgedragen wordt. Dan zullen zijhet onzegbare onder woorden
brengen, inspiratief, ontdaan van het letterlijke, subjectief-vormelijke
(voor zover zij daarvan ontheven zijn), zodat het de wereld geboden

wordt als beelding van iets schijnbaar-eenmaligs doch met een juist in
hoge mate algemeengeldende inhoud,

Altijd zal het uiterlijk dezer beelding dus sluier zijn voor de tijdeloze
waarheid die zijmoet registreren. Deze tijdeloze waarheid wordt daarin

allengs ontwaard, alleen doorhen die zelfhet wezenlijke-identieke door-
leven.
Een inwijdeling kan daarom aIleen dltvoorzijn medemensen doen: zijn
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voetafdrukken stevig zetten op het ongebaande Pad, opdat een ander ze
herkent als wenk, steun en houvast.
Ondienstig is het alte zeer ontdooien in de sfeer van tegemoetkoming
waar in wezen niet door mensen tegemoetgekomen worden kiln.
Het Pad IS Pad, omdat het middel is naar het onmogelijk te kennen
Doel. Het Pad is Pad, omdat een mens daarop het onbetredene be-

treedt, wat menselijk gesproken onbetreedbaar is. Het Pad is steeds
uniek.

W ant het is niets dan wat de myste van de M eester aIler M eesters
scheidt: zijn eigen tijdbevangen ziel-structuur.

Het Pad teneinde gaan is de teneinde toe door God, en onze overgave
aan Zijn wil,volbrachte vernietiging van die structuur. Dat isdus tege-

lijk het einde van het Pad.
W ij zijn het Pad, omdat dat wat wij zijn moet worden afgelegd, ont-
daan, ontvormd, ontgrensd, om restloos in de Ruimteloze op te gaan, en
aldus een te worden met de eeuwige Geliefde.
TaIlozen hunkeren in het diepste van hun zielnaar deze Gang.

Aan deze hunkering gehoorgevend zwichten zijvoor de zo menselijke

waan-idee: de Aanvang met een Vonn.
[uist de eenvoudige maar onverbiddelijke eis:de vorm voortdurend aan

God over te laten, valt ons zeer zwaar. In onze verwerkelijking in de
Tijd haasten wij voortdurend naar de vorm; daarin is vormgeving de
eigenlijke taak. M et de verschijning van de vorm, verdwijnt de span-
ning en ontstaat bevestiging, voldoening door volbrenging.
M aar in de transformatie van de Tijdsbeleving in de Eeuwigheidsbele-
ving iselke door ons zelf gemaakte vorm obstakel, dat weer opgeheven
worden moet.
Daar moeten wijjuist leren in het ongevormde zwevende te zijn temid-
den van de ongetelde kras-aanmatigende vonnen.
Zodat voor aIle mysten Vormgeving en Vormbinding onophoudelijk de
JUDAS is,datgene wat de in ons totleidende gestalte gekomen ZOON VAN

GOD voortdurend "overlevert" aan de vele machtsinstanties van het God-
trotserend, tijdgeboren IK. De Hogepriester met zijn overpriesters,
schriftgeleerden, pharizeeers, samenspannend met de barbaarsheid van

Herodes (wellust) en het aan geweld (Rome) verkocht verstand (Pila-
tus). Niet om determinering ofhet kennen dier symbolen gaathet,maar
om de voldoening aan die onverbiddelijke eis.

Geen mens isooitverlaten, ofvergeten, ofaIleen. Voortdurend rust op

iedereen het aldoorziende Oog van de Verhevene, die met een onuit-
puttelijk geduld wacht totdat wij de roes van ons onmatig drinken uit
de Bron van Tijdsgebeuren hebben uitgeslapen.
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Dat isde bron waar Jakob alzijn "kinderen" uit drinken laat, dat "wa-
ter" dat opnieuw doet dorsten.

Zo ontstaat de circulering, de herhaling en de rompslomp van de Tijd.
T e goeder ure vinden wij wanneer wij als de Samaritaanse eenzaam

komen am opnieuw te putten uit die bron, de Onbekende, die ons van
dat water vraagt, omdat Hij ons Het Levenswater schenken wil,indien
wijerom vragen. (Joh.4).

Zo komt de W achtende die weet, dat wij ons weI herhaaldelijk verge-

ven aan gestalten van de Tijd, maar dat wijtach niet zijn gehuwd; dat
wijalshunkerende vrijgezellen ons "bevestigen" aan deze en aan gene,
tot wij eindelijk de eeuwige Geliefde vinden, in W ie aIle hunkering

verstilt.-~Op iedereen rust deze blik, en "waar ook maar de kleinste "aanvang"
wordt geboren in een leed-geploegde, met Verlossingszaad bezaaide,
wordt onmiddellijk handreiking gedaan. M aar als de akker meer steen-

groeve isdan akker, zijn de tijden lang en de oogstschraal.
Nooit zal een steengroeve of een akker onbeproefd gelaten worden.

"En de genade van het woord alsW oord zalzijn kracht laten gelden tot
en met de steengroeven."

Zelfs de geringste Inzet die wij mensen doen als innerlijk bereid-zijn,
niet door ons omschreven of bestemd, in argeloos reserveloos vertrou-
wen, wordt ontvangen en beantwoord van omhoog. Helaas kunnen wij
dit uit valse bescheidenheid niet geloven. Daarom ervaren wij het
niet. Ons waken is kortstondig. Als het antwoord komt, zijn wij al-
weer lethargisch door de Tijd. En dan herkennen wij de Oproep niet.

De Slaap die aIle mensen slapen door de tijdbevangenheid, verlaagt het

Leven tot een donkere, geslaafde drang naar rust en vrede door con-
form-zijn aan het normatieve. In plaats van intuitief naderen van het
ware, tot optimale verwerkelijking van het unieke in ieder individu, is

dan de eigenlijke leiding in handen van vormen en normen, van het
schema, het schabloon, in schijn van nuchterheid maar in daadwerke-
lijke opdwinging van fictie. W ant norm isfictie.

De Kudde in deze geestelijke zin heeft niets van doen met het onder-
scheid naar maatschappelijke welvaart. Integendeel, de Kudde naar de
geest isonbewust aanwezig, waar aanmatiging het kudde-aanzicht ver-

momt.

In mensenleven is de kudde-geest regerend waar overwegend "stan-
daard" wordt betracht,
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U itdeze M assa, die het Kruis in welke vorm dan ook weIaanbidt, maar

niet wil dragen, scheidt zich de enkeling af als de ontgoochelde.
Door zijn ontledigd zijn van Kudde- en M assa-waan ishij ontvankelijk
voor het waarachtige en meldt hij zich aan als Neophiet in de M yste-

rien, Ook (juist) als hijhiervan niet weet.

Zo is in enkele regels uiterst beknopt aan te duiden hoe mensenleven

onderscheidbaar isin drie niveaus, een onderscheid dat de sleutel isop
aIle verschijnselen en conflicten in de samenleving bij aIle volken en

door aIle tijden.

De Kudde-geest isde eeuwig mijmerende die in mijmering zichzelf ver-

liezen wil.

W aar de Kudde gewaar wordt dathaar zelfgekozen herders haar steeds
weer leiden naar de slachtbank in plaats van naar de haar beloofde wei,
wordt de kudde-slaap wreed verstoord en splitst zich uit de kudde een
gedeelte af,datalsM assa de diepe slaap heeft vervangen door de massa-

droom, het ideaal. T och liggen Kudde en M assa in de mens verward en
de M assa leeft voor een aanmerkelijk deel volgens de wetten der

Kudde.

W anneer een mens zich afgewend heeft van het kuddestreven naar ani-
maal gedijen, en ook niet meer te vangen isvoor een ofander "ideaal"
van het massale leven, voelthijzich arm en naakt, uitgesloten van bijna
alles wat de leegheid der velen vult, en onmachtig om in zijn resterend
leven het waarachtig verhevene, goede, te verwerkelijken.
In deze verslagenheid, die de verslagenheid is welke Jesajah bedoelde,
ishij deemoedig, open van ziel, tot inzet voor het heilige bereid. Juist
door dit dieptepunt, door deze echte deemoed en bereidheid tothet on-
bekende, door deze ledigheid en dadeloosheid, iseen mens aannemelijk

als Neophiet, toegankelijk voor de M eester.

Dit is de status van de ziel waarover Jezus Christus zich ontfermt, de

zieletoestand waarin een mens bereid isde leiding uit handen te geven,
niet meer aan een mens of groep van mensen, ofeen door mensen op-

gericht instituut, maar aan God.
Zo klopt een mens zonder het te weten aan de Poort der Inwijding, niet

door te hunkeren naar kennis van geestelijke dingen; niet door te stre-

yen naar persoonlijke vervolmaking; niet door enige wens te groeien of

te stijgen, beter, schoner ofmach tiger te worden, verwerft een mens toe-
gang totdeze Poort. M aar in ontgoocheling, in vertwijfeling, in onmo-

21



gelijk verder kunnen meedoen aan de waanzinnige strijd om zelfbehoud
en zelfverheffing, in algehele opgeving van welke illusie-najaging dan
ook. W ant daardoor aIleen laten wij de waanschema's van zelfvervul-

ling los, die ons binden aan eendere bevangenen en bereiken wij de
mogelijkheid van het Zoonschap.

Zo klopt een mens aan zonder het te weten, en de Poort gaat open, zon-
der dat hijhet ziet.

W ant elke Inzet van bereidheid tot het onbekende, niet op zelfvoldoe-
ning gerichte, geeft als reflex Oproep. Deze Oproep is het antwoord

van omhoog, een uitnodiging om te zijn en te doen. Die Oproep bestaat
uit ons dan toegezonden Tijdsgebeuren dat wijniet doorzien.

In ditTijdsgebeuren wordt nauwkeurig toegediend, wat dienstig isom

ons loste maken van onze fatale bindingen en in het "staan" te midden

van deze niet doorziene figuur, GAAN wij het Pad. Uit het Gaan resul-

teert enige vermindering van onze "blindheid". Uit het Gaan resulteert
dus enig Zien.

Ook dit ligt dus in reversie tot de voor ons gewone volgorde. W ij gaan
nadat wijzien, omdat wijzien. Het isvan het allergrootste belang, deze
omgekeerdheid niet alseen wetenswaardigheid te beschouwen, maar er
van doordrongen te zijn, dat het zo gaat en zo moet, omdat wij anders
voortdurend blijven wachten op een situatie die n66it komt.

W ant zo wijalmenen, datheiliging voortkomt uitovertuiging, in waar-
heid komt de overtuiging voort uit de volbrachte heiliging.

Voortreffelijk isdeze Aanvang in het M arcus-evangelie uitgebeeld door
het opstijgen van de Gedoopte, (de totbenauwenis in de roerselen der
ziel ondergedompelde) uit die wateren. Terstond opent zich de hemel,
niet totaal maar enigszins. En door die geopendheid bereikt de Ge-
doopte de verkondiging van God, dat hij Zijn Kind is,dat Hij heden
heeft verwekt. En liefheeft.

EN DADELIJK VOERT ZIJN GEEST HEM DAN IN DE EENZAAM HEID

EN VERONACIITZAM ING IN SCHIJN.

De aanvang van het Zoonschap isuiterlijk herkenbaar door de onwille-

keurig tot stand komende vereenzaming, distanciering van het knusse
dat het collectieve leven van Kudde (reactionair samenkleven) en de
M assa (idealistisch samenkleven) biedt. En terstond begint nu niet de

vertroeteling van het beminde Kind, maar de losmaking van ditKind uit
zijn tijdgebondenheid. Dat isherkenbaar als een lange, lange reeks van
pijnlijke teleurstellingen, bittere ontgoochelingen, die menselijkerwijs
de conclusie van verlatenheid, van veronachtzaming door God recht-
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vaardigen. Het is deze "woestijngang" die ons allen zo uiterst zwaar
valt; die altijd 40 jaar of 40 dagen diiurt, dat wi] zeggen tot de volko-
menheid der gerechtigheid, en daarom niet vaststaat in letterlijke tijds-

duur.
Door de perfecte camouflage is dit alles diep aangrijpend. Geen speu-
ren baat de myste iets.Het isniet mogelijk "mee te chaufferen" op deze
rit, niet mogelijk zelfs om onderweg eens poolshoogte ofeen dwarspei-
ling te nemen, Blindelings ploeterend gaat de myste voort, niet wetend

dat hij vordert.

Logion:
W ant: iedere inwijdeling is inwijdeling, wanneer hij zich dit in geen
enkel opzicht bewust isen zich integendeel verderaf voeltvan welke ge-
baseerde inwijding dan ook,omdat zijn eigen predestinatie hem vreemd
is en als zijn engelbewaarder naast hem gaat. En deze engelbewaarder
ismeteen het voorhem bestemde inwijdingspad.

Hoe ontzaglijk waar en zich-vervullend dit W oord is,dat geen men-

sen-wijsheid uitdrukt, weten zijdie het zelf ervaren.

W anneer deze dingen ons gebeuren, worden wij zo gauw bedroefd en
moedeloos; ons speuren om maar te controleren ofhet wel goed met ons
gaat, en ons blinde tasten naar enige steun of geruststelling temidden

van dit overrompelende onbeoordeelbare, worden zo krampachtig.
Niet te vaak en niet te krachtig kunnen wij onszelf dan voorhouden,

dat dit nu is:de veronachtzaming in schijn, die Jezus zo ten einde toe

verdroeg.
En aldringt zich dan bij ons dadelijk de gedachte op, dat het bij ons
alles zo weinig representatief, helemaal niet zo gaat, dat wij er ons
tegenover God, laat staan tegenover onze medemensen op zouden kun-
nen beroepen, het is slechts een bewijs temeer hoe goed de camou-

flage is.

Opdat wij niet door verstand en gevoel, door welke menselijke hulp-
vermogens dan ook,"gesteund" zouden worden en op de een ofandere
wijze langs het opgelegde heen, ofer onder door zouden glippen, waar
er alles aan gelegen is,dat een mens naakt en zonder hulpmiddel in-

tuitief GAAT.

Logion:
"W at in de stof omhoog komt, wil de ziel hanteren overeenkomstig
haar gegroeide gestalte. Juist daarin echter moet de geest de leiding
hebben en houden.
Veeluiterst pijnlijke conflicten tussen zielen geestzijn komende, waar-
in sterke indrukken van onrechtvaardigheid, verkeerdheid, enz. zullen
worden geformeerd door de ziel, die zich wil handhaven.
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Scherpe kritiek met onderscheid isnodig om niet blind tegenover deze
Ontmoetingen te staan. Nauwkeurig wordt gekozen, wat nodig is."

De traditie luidt, dat de myste allerlei rampen treffen. Dit wekt de in-
druk alsof het aIleen maar om leed en wanhoop is te doen. Dat is niet
zooHet gaat immers om hetPad! Daarom isaIle schijnbaar liefdeloos en
nodeloos toegediende leed precies datgene wat beantwoordt aan onze

verkeerdheid, aan datgene wat onze onzaligheid constitueert.

Dit istach weIwat directer geformuleerd dan de Indische, op weten en
schouwen gerichte, traditie dat het karma van de myste in versneld
tempo wordt vereffend.

AIleen de naam Kaphar-Nahurn, algemeen verklaard als Oord van

Troostter) doch dieper etymologisch determineerbaar als Troost-Ver-
effening (Vereffening totTroost), aIleen deze Naam alals aanduiding

W AAR Christus op aarde W OONT, iszo afdoend treffend, zo voorlichtend
voor ieder die werkelijk eerst het Koninkrijk zoekt.

In deze Vereffenings-sfeer komen wij.Daar ontmoeten wij de M eester.
Natuurlijk strookt dit met geen enkele fantasie, geen enkele rooskleu-
rige voorstelling van uitverkorenheid, van Inwijding met groene of ge-
bloemde manteltjes, met geen enkele ijdele, zwaarlijvige vrijmetselaars-
vertoning, die immers geheel projectie is van de zelfverheerlijking der
Regenten die het vlees der wezen vraten,

Ach, in Kaphar-Nahum ligt ons zoontje 1als onze kwijnende ziele-
gestalte van morgen, stervend. Omdat wij allen "hovelingen" zijn, niet
van de Koning des Hemels, maar van de Overste der Aarde. Voor hem
heeft onze zwakke rug gebogen, zo diep, zo lang, dat de door ons ver-
wekte toekomst van onszelf geen levenskracht meer heeft.

In deze radeloosheid, en niet eerder, laten wij de Overste der Aarde
voor wat hijisen gaan naar Kana.

Kana.P wederom niet het rietrijke (in het Hebreeuws met koph en
aleph) maar met kaph en ajin: Verdeemoediging voor Cod. Daar, waar
de Bruiloft nog altijd aIleen voltrokken wordt doordat wijdoen, wat Hij

ons ook mocht zeggen; daar waar de mensenziel beseft, dat zijmoet reti-
reren; dat zijdie zich albruidje waande, de bruiloftszaal verlaten moet,

opdat er plaats is voor de Onbekende Cast, de Bruidegom, daar gaan

wijheen alswijhet sterven van ons "kind" niet langer kunnen aanzien.
Daar smeken wijde Onbekende M eester om te "komen". M aar Hij zegt
niet anders, dan dat ons kind nog leeft. En dat wijmoeten GAAN. Caan,

als "zich in beweging zetten", gaan als "op weg gaan", Caan naar de

1 Johannes Evangelie 4 :46-'N Zoon van de hoveling.
2 Johannes Evangelic 2 :I-II Bruiloft te Kana.
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T roostvereffening. Onze W eg gaan, die nog altijd is Het Pad. En wie
dan niet in zelfbeklag bezwijmt, maar GAAT, die krijgt alonderweg de
Tijding: dat het kind genezen is.

Dat isKaphar-Nahum en dat isKana, en alhet andere isniets dan de

emballage, waarin ons deze heilige waarachtigheid is toegezonden met
de wagen van de Tijd,

Van ieder mens wordt afgebroken wat alspoort van tijd zijn functie en
vervulling had, maar niet kan dienen als de toegang voor de Tijdeloze.

Alwat aan ons gestalte heeft als T waalve die weI zijn geroepen en ge-

komen, maar nog niet "verlost", dat zal als deze Twaalve, vallend en
verloochenend de M eester volgend, ondergaan de M arteldood.

En weI heel anders dan het blinde oog dat onderscheid in kanoniek en

apocrief voor steun en vastigheid in blindheid hield, zal ons de hoog-
heid van veel apocriefe beelding opengaan, doordat ons identiek be-
narde hart daarin het eigene ontwaart.

W ant wie als Thomas alzijn heil verwacht van de volstrekte empirie,

wie in de oergestalte van de M aagd aIleen maar accepteert wat zich in
stoffelijke vormen presenteert, die zal-als Thomas -nu geraken in de
handen van een koopman en door hem als slaaf verkocht een kleine
aardse koning moeten dienen, Om dan voor deze het Paleis te bouwen
waar de aard-ontstegene in woont, doch ondertussen alsbedrieger en als

schender van de aardse majesteit "des doods schuldig" te worden ver-
klaard.3

En wie als Andreas, beeldend in het T eken Gemini, door levensangst
bezeten, steeds maar klaagt en liegten vlucht, die zal-alsdie Andreas -
"moedig" moeten worden door zijn leerlingen te troosten als hijzelf de
kruisdood ondergaat; en zelfs de beulen nog moed in te spreken bijhun
volvoeren van het onvermijdelijke werk,4

En voorts, wie als Johannes, beeldend in de Vissen, door zijn aarde-
loosheid de geliefde leerling is,die zalwanneer hij koestering verlangt,
ervaren moeten, dat de borst des M eesters nu eens hard als steen, en

dan weer zo benauwend zacht is,dat het menselijke tasten er doorheen
gaat.Opdat hijdoor ditwrang ervaren de onkiesheid van dit zo begeer-

de "schuilen" inziet en in deemoed afwacht ofde M eester de vermoeide
aan Zijn hart laat rusten. 5

3 Handelingen van Thomas.
4 Handelingen van Andreas.
5 Handelingen van Johannes.
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Zo zaldan analoog met deze heilige gegevens ieder dat ervaren wat hij
niet wil,niet kan, en menselijkerwijs niet moet.

Logion:
"De W eg naar het Leven naar de Geest, komende uithet leven naar de
zielen uit de stof,dat isde weg naar Golgotha.
W ij gaan op reis naar het Heilige Land, en mogen, vervuld door de be-

levingen op reis, niet vergeten wat het doel is.
Dat vergeten alte velen.
De mens verwerft de openheid voormanifestatie van Christus-impulsen
door zijn leven geheel ter zijde te stellen, zijn leven alsmens in openba-
ring, alsmenselijke verlangens en menselijk willen, doch in voortduren-
de constellatie van heilige gewaarwording zich tot die manifestatie te
bereiden."

Telkens opnieuw heeft de myste het gevoel geen stap verder te kun-
nen. M aar de M eester heeft geen ander antwoord, dan dat niet meer
kunnen, nog veel verder kunnen betekent. En inderdaad het is de

drang naar zelfbehoud, die telkens aan de noodrem trekt.
En vaak overstroomt ons een golf van bitterheid. W aarop geen ant-
woord komt, dan dat"bitterheid ishet bekneld zijn tussen hoog en laag,
hoog en laag niet als tegengestelden, maar als de parallel tussen "den-
ken" en "ondervinden". Als die curvering oplost in begrip verdwijnt 'oe

bitterheid."

In deze gang komt onvermijdelijk de dag, waarop het alles tevergeefs
schijnt, waarin de Leerling alshet ware het bewijs in handen heeft, dat

alles ismislukt.
Dan nadert hij Gethsemane en ishij de Verhevene nabij. Er isdaaruit
geen heengaan dan verstilling door reserveloze overgave. "Uw wil ge-

schiede."

Logion:
"W ees niet bezorgd. W ant in-de-zorgen-gaan is weI illusie van bezig-
zijn om te bereiken, maar is in waarheid juist tot stilstand komen in
mentale bezigheid."

Voor allen geldt dat uitblijft: Dat wat alles goed zou maken. W ant

daardoor zou alles teruggebracht worden naar de eigen persoonlijkheid

en het eigenlijke doel geheel worden gemist. Zo velen hebben op een
bepaald moment een cuItus van zichzelf gesteld in de plaats van DIENST.

Daaruit resulteerde aItijd weer persoonsverering door onrnondigen, het
misselijke hangen aan een krachtige persoon. Dat immers niet bevrijdt,
maar "bindt", omdat juist die persoon verdwijnen moet. Nu bindt zijn
nagedachtenis nog lang na zijn stoffelijke dood de ongetelde zwakkelin-



Logion:
"Het Zoonschap bepaalt zich niet tot het zoonschap aIleen, maar de
wisselende Paaswerking voert het Zoollschap in snel tempo op,z6 dat
het het Vaderschap nabijkomt in volume, in kwaliteit en bovenal in
volheid.
Volheid ten aanzien van het Vaderschap en het Zoon ZIJN. Natuurlijk
spiraleert het in en door elkaar en zalhet toteen volkomenheid worden
die aIleen te naderen isvanuit het Zoon- en Vaderschap.
Laat vooral het Kind-zijn zich realiseren in stromende aanhankelijk-
heid, ook en vooral in de stof. Deze aanhankelijkheid is vol Paasge-
dachte van de Vader voor zijn Kind. En zalhet wederzien volin zich
dragen, zowel alsde waarde van het onafhankelijke afhankelijk-zijn.
Daarom, neem iedere dag de Dag vooralin zijn afhankelijkheid ten aan-
zien van het Eeuwige en blijf de Vader vooral hierin gelijk.
De Vader laat de Dag beschijnen door de eeuwigheid; er kan dus geen
tijdsbreuk zijn,in de zin van verlatenheid en eenzaamheid."

gen die vereren willen. Die blijven circuleren in het krachtveld van de
mens die "viel" in cultus van zichzelf. Zo instigeert een gevallen Leer-
ling door zijn schijn van M eesterschap niet om te Gaan, maar om te
blijven Staan in dadeloos vereren dan weI imiteren van de ijdelheid

waarin hij viel.

Een grote steun in aIle blinde Gaan is het gedenken, dat een mens

nooit van iets anders Speelbal is dan van zijn eigen ijdelheid.
Dat hijniet h6eft te .weten" wat de Paaswerking van het hem ontmoe-

tend tijdsgebeuren is.M aar dat er alles aan gelegen is,dat hij Paas-
werking onderstelt, zelfs in het onaannemelijkste gebeuren. W ant daar-

doorheeft hij"openheid" waardoor de indringing der Verlossingskracht

geschiedt.

Logion:
"Laat de aandacht van de Zoon zich concentreren in de Vader en laat
de Zoon zich vooral niet laten afleiden door de constellatie van aan de
persoon vorm te willen geven, wat in de stofstructuur niet te vormen is.
Juist door dat pogen kan het Zoon-Vaderschap in de stof zo geheel
worden uitgemergeld.
Het Zoon-Vaderschap kan niet van enig gebied benaderd worden, daar
het in zichzelf verzonken ligt en door de mens niet in stofstructuur in
beeld te brengen is."

Ook hier weer loktde ijdelheid van juist in uiterlijk vertoon als "loon"
te figureren en zo het nooit te imiterene, voor een ieder essentieel-
Unieke, toteen frats te maken, waar de wereld zich voorbuigt.
Hoevelen hebben niet als "Zoon" geposeerd! Hoevelen imponeren
heden nag metlange baard en haren alseen caricatuur van de "Vader"!
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Het isniet mogelijk, dateen mens het sterven in de paren van tegen-
stellingen doorleven zou,zander juist daarin het smartelijke van dood
en mislukking tot op de bodem te doorlijden.

Realisering van geestelijk leven in de Tijd is een illusie die wij niet
kunnen handhaven. AIte velen hebben getracht de Verhevene neer te
trekken. M ystiek in de gewone zin isdan ook nietbevrijdend, maar tijd
aan tijd rijgend door voortdurend betrekken van het "Tegenover" in
iedere binding van tijd.
Realisatie in de tijd ishet grote obstakel.Tach isontkenning van tijds-

waarden als"obstakel" zelfook weerobstakel.De schijnbare wreedheid
van tijdswaarden is resultaat van miskenning van tijdswaarden als

obstakeI.

Ons denken tracht heteeuwige te vatten en isdaarom zelfbeletselvoor

nadering en toelating van het eeuwige in de mens. Het uit drang naar
zelfbehoud geboren denken is volkomen in de ban van het verleden.
Het kan daarom nooit de gids ofbaanbreker zijn in het nog niet be-

leefde.
Eerstde waarachtige verdeemoediging (Kana) houdt de onttroning van
hetwilsgeleide denken in,doorvolle overgave aan het Onbegrijpelijke.
Daaram is waakzaamheid, hoezeer ook gewenst, in zichzelf niet vol-
doende. W ant waakzaamheid is strikt genomen niet gericht op Gaan,

dach op Voorbij.

Het isonsvreemd te moede te bedenken, datwijeigenlijk alleen maar
de dingen die opgeroepen worden, ills"opgeroepen" behoeven te aan-
vaarden.
W ie zalzich niet verzetten, alshet gebeurende steeds weer als fataal,
onverdiend, en vooralalsliefdeloos wordt gevoeld?
Hoe zou het anders kunnen, dan dat in ons de twijfel aan door-God-
geleidheid van de bodem onzer zielwordt opgerakeld tot een confran-
tatie metde waarheidsvinding, die alleen dooronze steedslatent gehou-
den intuitie feitwordt?

Ontroerend ishet opengaan van onze ogen voorde indivuele registre-
ring van dit moeizame ontdekken van de waarheid door de schrijvers
van de evangelien; hoe elk van hen op eigen wijze,want op grond van

\'igen ondervinding, de verdwijning van het satanische en de manifes-
tatie van het heiligwaardige, beschreven heeft.

De weg deraarde isvermijding van de twijfel,maar de weg deshemels

is de volle activering daarvan in de harten en de hoofden van de
mysten.
De Satan, die God-omgekeerd is,wijkt niet v66r in ons het ware ant-
woord isgerezen,en gezegd.
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En dan de bitterheid, die de opstandigheid totvoedsel strekt!

Logion:
"De troosteloze zal zeker aandaeht trekken van de Trooster, wanneer
zieh troosteloosheid niet vermengt met bitterheid. De Verhevene isniet
verseholen; noch overdrachtelijk; welte naderen in de hof Gethsemane.
En de troosteloze wist zeker, dat zijn overdraehtelijkheidszin gevangen
zou worden tussen de beide kruisen.
De Verhevene die altijd de beide kruisen flankeert om de troosteloze,
zalaltijd daar zijn om de beide kruisen te helpen opriehten en te vesti-
gen op de hoofdsehedelplaats.
Laat de troosteloze zieh niet verdiepen in te veel of te weinig, maar
ziehzelf niet onthouden de indringing van Hem, die de Verhevene
voorafgaat, juist als troosteloos.
Indringing is er wanneer troosteloosheid wordt ervaren zonder bitter-
heid.
En de Verhevene isde W aehtende."

Zo nadert een mens die verlatenheid, die eigenlijk het ruimteloze in de

tijd is.
W ant onze tijd isniet de Tijd, en onze tijd isvol,als er voor ons niets

meer totvulling overblijft. Hoe zou het anders kunnen? Daarom ishet
zo wenselijk, dat wij waakzaam zijn op onze nauwelijks bewuste trues

om onze tijd te "vuIlen", niet aIleen met tijdverdrijf en aangename be-
zigheden, maar juist vooralmetde zo eerbiedwaardige, algemeen erken-

de "pliehten" en met "idealen".

Logion:
"De Tijd verinnigt zieh voor mysten met de gangbaarheid van het ver-
lorene en het verlangde.
Neem deze beide eens in visie en zie wat eigenlijk staat tussen jou en
de Verhevene.
Niet de Verhevene zelf, die juist de Tijd beperkt heeft als ruimte en
daardoor de mens terwille is,doeh onbegrepen.
Zou nu de Tijd obstakel kunnen worden, juist omdat de Verhevene
zieh daarin zo onmiskenbaar toont alsruimteloos?
W ees indaehtig, datde Verhevene in de Tijd zijn sporen naliet, die nog
nimmer opnieuw zijn afgedrukt, maar wel te volgen. Doeh dit vraagt
een instelling die geen instelling meer is.
Zo nadert een mens die verlatenheid, die eigenlijk het ruimteloze in de
Tijd is.
God ishem genadig die hiertoe komt, daar het niet aIleen alles vraagt,
doch alles geeft."

Logion:
"Het grauwe verschiet, dat zich plaatst tussen het Avondmaal en de



Logion:
"De velen trachten altijd opnieuw de weinigen te doordringen van rnis-
lukking. En mislukking wordt vooral zo wreedaardig opgevoerd, zo dat
het centrum van waarlijk "Ik Ben Cod's loon" geweld wordt aange-
daan in aIle gelederen van draagwijdte der verzoenlijkheid, dat aIleen
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grafspelonk, is aIleen dim van kracht, wanneer de plaatswisseling zijn
volledigheid heeft gehaald.
De plaatsaanbieding is zo identiek aan Cod in Zijn schepping, dat dit
weI de gang naar de grafspelonk moest zijn. W ant voor Cod is Zijn
eigen schepping grafspelonk; hoe kan anders identiek zijn de mens en
de overcomplete, binnenkomende Cast?
Zijn plaats zalaltijd zijn, waar een ander wil opstaan."

Logion:
"Houd in het oog,dat de twaalfbladige niet ontluikt maar openbreekt,
en dat dit openbreken zich manifesteert in het twaalfvoudig aspect-
gevende inzitloze.
Tref dan niet in het stevig gefundamenteerde, doch verlaat deze vlakte
voorgoed en blijf in de sfeer van het ondoorgrondelijke, waar de Inzit-
loze zich totde wereld overbuigt om het in erbarmen te verheffen van
de genadestaat van de heilige bravour.
Indien Cod ons dan niet de laatste penning willaten betalen, komt dit
hierdoor en is aIleen de toegewendheid reeds opening voor de Onaf-
wendbare.
Indien nu openbreken tot doorbreken wordt, komen de velen om de
Ene, zo niet te verslinden dan toch te verslaan. Dan reiken hun slagen
weI toteen doel,doch nooit tot Het Doel.
De doorbreking isverhardend in zijn wijze van schermutselingen te ver-
heffen toteen bloedeloze tweestrijd die totniets leidt. Doch de stuwing
van de doorbraak, die ishet waar zich zoveelomheen schaart alstwijfel-
achtigen en twijfelmoedigen. En zijzijn juist de enige tussenzone, die
mogelijk maakt: verdere stuwing zonder de hardheid van de doorbraak."

"Hoog is de zetel der twaalfbladige, maar nooit genoeg doordrongen
van juist het Twaalfbladige, waar Jezus zo sterk op aandrong door de
Elf niet in afwachting te houden oftoe te laten, doch ze juist daarin de
twaalfde (Judas) te doen ondergaan, niet als Doop maar als Dopeling."

"Altijd blijkt, dat verbazing en verwondering wegvallen voor aanbid-
ding. Ook blijkt, dat aanbidding niet meer in staat is een vermogen te
zijn om de redding te benaderen, doch dat de T waalfbladige zich aIleen
moet openbreken in de Onvindbare.
Die niet te veroveren is,doch in zichzelf de Twaalfbladige heeft doen
wortelen. Omdat bij openbreking de aanwezigheid niet zou kunnen
worden gedragen, maar wordt gedragen door de Onvindbare zelf."
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"Ik Ben" kan worden geofferd en "God's Zoon" overblijft voor de bun-
deling der aangegrepene bezetenen en zo zoenoffer wordt tot stand
gebracht.
De troostelozen die zich in de indrukwekkende chaos der bezetenen
moeten verwezenlijken, zullen niet worden geschaad, weI gesmaad."

"Inwoning van een Aandacht die zich toteen Evangelie vormt, isaIleen
te ervaren in een doordringen van de enige compensatie-sfeer, en dat is:
overdrachtelijke Nabijheid.
Indien alde schroeven van kwaadaardigheid vaster liggen dan zo oar-
spronkelijk lijkt, dan behoeft de leerling zich daar niet om te bekomme-

ren, omdat dit het werk isvan de Timmermanszoan.
En zijn hand issterk, en vooral onwrikbaar."

Over het weerzien van de Vader en de Zoon bewaren de Evangelien de
Paas-stilte,

Hoe vaak de troasteloze denken moge, dat de aanhouder verliest, het is

zoals Jezus heeft gezegd.
Als eindelijk de sluitsteen is geplaatst, waar zoveel opgezameld was in
tijd, zal dat voorgoed vergaan in de zinkput van de Tijd. De blanke
basis die zo opgericht is, wordt dan vrijgegeven, het onontbeerlijke
BLANCO van de leerling wordt een feit. De doodvermoeide pelgrim, die
de Korte W eg gegaan is,komt tot onmiddeIlijke confrontatie met de

waarden van de eeuwige bestemdheid van onrniddeIlijk ervaren door
wijsheid in liefde. Het Licht waarvoor zo lang is uitgeleden en uitge-

streden, gaat voorgoed schijnen.
De Onweerstaanbare, Toegewende, Onontbeerlijke, Enig-Allene, Enig-
Ontvangbare, Verlatene en Vereenzaamde, die zich opnieuw terugge-
bogen heeft naar de zwerver op aarde, verricht de handreiking voor de
Heilige verdraagzaamheid in de aardewetgesteldheid, en de Twee zijn

Een.
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4. DE GEEST VAN JAKOB

God zetons allen op de plaats, vanwaar wijin de kortste tijd en langs de

kortste wegen kunnen wederkeren in Zijn schoot.
M aar wij?
W at isons leven anders dan het hunkeren en dringen naar een "ander"

plaatsje, dat ons hoger, veiliger of makkelijker lijkt?
W ij mogen wikken, maar wij kunnen niet beschikken, ondanks aIle
schijn. W ij lopen weg, wanneer wij blijven moesten, maar ontmoeten
tach wat wijontmoeten moeten. W ij blijven alswijmoesten heengaan,

,maarons ontgaat toch wat wijniet ontvangen mogen. Altijd menen wij
een andere en korte weg naar ons geluk te kunnen vinden en altijd
blijkt, dat onze wijsheid niet de ware was, en dat wij juist een omweg

maakten.

God maakt ons allen anders, maar wij willen allen, ook onszelf, dwin-

gen naar een ingebeelde norm. Geen twee van ons zijn echt gelijk,maar
wijgebruiken uniformen om de ongelijkheid te bedekken en wijpren-

ten ons voortdurend in, dat uniformiteit ook recht en billijkheid be-
duidt.
W ij willen niet aanvaarden wat "gegeven" is,maar wachten ons geluk
van "nemen", wat aan anderen geschonken is.
lndien wij als de jongere ofjongste zijn geboren, dan is dat onze "roe-
ping" en "genade". W aarom misbruiken wijde honger van onze oudste
broeder dan om hem af te troggelen zijn eerstgeboorterecht? W aarom
bedriegen wij dan onze vader om de zegen te ontvangen, die voor de

ander was bestemd?
W at is ons leven anders dan ontlopen, wat ons is gegeven en verwer-
Yen,wat een ander toebehoort? W at is ons werken anders dan ons lot

vermijden en hetlotdereerstgeborenen hetonze maken doorberekening

en list?
En toch isjuist ons lot: het resultaat van hoe wij zijn en hoe wij doen!

Zodat geen mens zijn Lot ontlopen kan, W at ishet dagelijks doen van

allen -ook van hen die menen "te geloven" -anders dan de gangen
Gods verrnijden en zich welvaart, eer en macht of veiligheid vergaren
in plaats van Vrede en Geluk, de schatten die niet enkel van de aarde
en niet enkel van de hemel, maar van beide zijn? W ie van ons gaat,

waar God hem zendt?
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En daarom dienen wij -als hij -de zeven lange jaren en krijgen niet
wat wij begeren, tenzij wij nog eens zeven jaren dienen, om niet. En
dan nog zes om loon! En zelfs ook dan zijn wij niet vrij te gaan waar-

heen wijwillen.
Dan zijn wij"rijk"! M aar in ons woont de Vrede niet, totdat wijweder-
keren naar de Broeder die wij wreed bedrogen, terwille van bezit en
macht. Totdat wijneergedrukt doorAngst en Schuld de God gedenken,
die wijniet vertrouwden, en Hem smeken om zijn hulp!
Dan wordt ons eindelijk bewust, dat wij met onze slimheid, ijver en
beleid God hebben getrotseerd en niet gediend, zolang wij "Laban"
dienden. Dat wij, als in een lange, donkere nacht geworsteld hebben
met een Engel, met "de Kracht van God", met Gabriel en dat het
scheen alsofwtjzouden overwinnen. M aar dat ons juist op datmoment

"de heup" ontwricht wordt en wijniet meer kunnen "jagen" noch "ont-
vluchten". W at blijft ons dan nog overdan ons vastte klampen aan die

Engel en zijn zegen te verlangen ... ?
M aar dan zijn wij niet meer wie wij tevoren waren en onze nieuwe
Naam bevat erkenning van "de Kracht van God". W ij hebben God van

Aangezicht tot aangezicht aanschouwd. En dus isonze ziel gered. (Zie

onder Israel).

W ij zijn alsJakob en zijn "zonde" isde onze.Zo zaldan ook zijn Ievens-

les de onze zijn!
W ij vluchten en wijovernachten te BETH-EL.

W ij die hier "slapen", zullen hier de Trap aanschouwen waarlangs
hemelboden op-en nedergaan. BETH-EL is:het Huis van God. Hij zal
ons hier zijn heilige aanwezigheid doen ondervinden. W anneer in ons
het inzicht daagt: Beth-El, datisde Aarde! Hij ishier, maar het ontbrak
ons aan besef! Dan worden wijontroerd. Dan huiveren wij,want heilig

is dit oord! Het is hier niet alleen een plaats van strijd en wreedheid,
geldverdienen en verdriet. W ANT GOD W OONT HIER. De Aarde isde Poort,

waardoor wij in de heme! kunnen komen!

M aar dan?
W ij gaan -alsJakob -trouweloos beloven en condities stellen. De laag-
heid van die houding zijn wijons niet eens bewust! God komt en geeft

Zijn trouw te kennen, maar wij onderhandelen en talmen. W ij erken-
nen Hem aIleen, nadat Hij ons verlangen heeft vervuld. Dat is wat

Jakob deed.
Dat isde Geest van Jakob.

Niet zijhebben deze parabool verstaan, die om de vrede voor de vorm

ook heden nog de heupspier van de dieren nimmer eten, alsofzijJakobs
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strijd gedachtig zijn,terwijl zijinnerlijk voortdurend worstelen met God
-en schijnbaar triomferen!

Hun nederlaag isevident.

Nog altijd wordt hun heup ontwricht, wanneer de morgen daagt en zij
tach doorgaan met hun strijd. Rondom ons zijn veel gekwetste, ont-
wrichte ofverstijfde heupen. En die ditT eken dragen, hebben schaam-
teloos en mateloos gestreden met "de Kracht van God". Doch zij die
zien en horen, weten datde Engel niet aIleen de stoffelijke "heup" kan
treffen, en dat de zin van dit symbool in ongetelde variaties wordt
getoond.

'I-

W ij die ons steeds omringen met een muur, opdat men ons niet ziet
zoals wijzijn; die altijd veiligheid begeren; die ons bezit, ons werk, ons
leven, ons geluk, verzekeren, opdat zich niet aan ons voltrekken zal
Gods heilige onzekerheid, Zijn W il.

W ij die ons leven staag vergaIlen door de twintig-jaren-lange dienst aan

"Laban" (onze "rijke Oom", die toch niets geeft) om dat te krijgen wat
God geven zou,indien wijzouden trachten eerst Zijn Rijk te vinden ...
W ij zijn die Jakob ... en wij willen het niet zien!

M aar wie als een Profetenzoon zich wijdt aan Hem "die in de vrijheid
voert", die zal DE NAAM VAN "ISRAEL" doorzien als TIJDSGEBEUREN, dat
zijn Kinderen (de "Stammen" Israels) laat drinken uit de Bron, welks
water steeds weer dorsten doet.W ant die ontmoet te zijner tijd aan deze
Jakobs Bron de onbekende die het Levenswater biedt.
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5. W ENDING

Omringd door een mensheid die in de loop der tijden het Leven zozeer
miskend en verminkt heeft, dat zijbijna niet meer leeft, zoekt de enke-
ling -althans gedurende enige tijd -naar een levensvorm, naar levens-

vervulling.
Hij zalin deze alles registrerende, copierende en multiplicerende maat-
schappij dan al spoedig ontmoeten wat anderen hebben gezegd of ge-

schreven. Voor zover het hem treft als aannemelijk, doeltreffender dan
hetgeen hijzelf totnog toe concludeerde, zalhijgeneigd zijn de gedach-
tenreeksen van anderen overte nemen en zich methetgeen hijaldus op
grond van mentale taxatie aanvaardt allengs een structuur opbouwen,

die men wereldbeschouwing noemt en die in zekere mate de levenshou-

ding bepaalt.
In zekere mate, omdat het voetstoots aanvaarde, ofna mentale controle

gesanctioneerde, nooit de waarde hebben kan van het zelfdoorleefde,
zelfgeconcludeerde. Een aanzienlijk deel van onze wereldbeschouwing

ligtin sterk conflict met onze individuele waarden. W at wijuit levens-
angst en uit gemakzucht niet zelf ervaren hebben, noch bereid zijn zelf

te ervaren, hebben wij vervangen door de ervaringen van anderen. In
vele gevallen hebben ook deze niet het zelfdoorleefde gepresenteerd,

maar op hun beurt geadopteerd.
W at individuele verwerkelijking moest zijn, isgrotendeels aan anderen

ontleend "bescheid" geworden. Zo zijn wij in grote mate surrogaat in
plaats van echt, cliche in plaats van unicum, kuddedier in plaats van

individu.
Zo worden de ontmoetingen tussen mensen ontheiligd totontmoetingen
van cliche-structuren. Robots, niet aIleen tengevolge van bezetenheid
door politieke ideologieen, maar ook robots van ras, van stand, van be-
roep,van studie, van familie. W andelende conglomeraten van eigenlijk
"vreemde" waarden, waarin alskwijnende kern het waarlijk eigene zich

ongelukkig voelt.

En toch is onder de miljoenen aldus mislukte individuen hier en daar

van tijd tottijd een enkeling ontbloeid; losgekomen van de boeien van
valse woorden, vrijgekomen van de terreur der cliche-tyrannie, wakker-

geworden uit de slaap der gemakzucht.
Als zulk een mens zich vrijziet te midden der geknechten zalhij altijd
voor de Vrijheid pleiten. En dan wordt hij niet verstaan! Omdat de

slaapbevangen mens voor vrijheid houdt: het ongestoorde dromen; om-
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dat de kuddemens alleen "een Herder" wil. Omdat hijniet begrijpt dat
aIle "hoeden" uitloopt op het naar-de-slachtbank-voeren.

W at ons belet om vrij te zijn isniet "de wereld" ofeen mens, oak niet
een beroep van mensen, maar ons eigen kleine, dwaze Ik,dat zich tege-
lijk zwak en machtig voelt; dat zich verschanst heeft in duizenden nor-

men en dat zijn zelf-handhaving, zelf-bepaling en zelf-verheffing voor
de eigenlijke levensvervulling houdt.

Voor het Ik zijn de tijdswaarden de enige echte waarden. M aar het
wenst zichzelf de eeuwigheid.

Daardoar ishet Ik te onderscheiden, te doorzien, op te lossen. Dan isde
tyran dood en de mens bevrijd.

Verscheidene heilige geschriften, opgesteld door de weinigen die Vrij
werden, dan weI door rnensen, die hen zien en horende zelf de W eg

naar de Bevrijding zijn ingeslagen, zijn voor het nageslacht bewaard
gebleven.

W ie zulk een geschrift leest, wordt gewaar dat het zich van andere ge-
schriften kwalitatief onderscheidt. M en ontwaart de waarheid en de
waardigheid en ... men denkt nu de Vrijheid, het "Eeuwige Leven" te
bezitten.

Dat ismenselijk, maar het isfunest.

ABe volken, aIle mensen hebben altijd Hehhen en Zijn verward. Steeds
hoopt een mens met Hebben het Zijn te bevorderen. M en geloaft d66r
Hebben te W orden.Geestelijk gezien ishet Bezitvergaderen niet aIleen
een angst-tactiek maar wordings-waan als troost voor Niet-Zijn,

De mens zoekt zijn troost niet in de vervulling, maar in het cultiveren
van de vorm waarin hij Vervulling gewaar wordt. W aar men ook ter
wereld mensen een Heilig Boek bezitten ziet, ziet men, dat zijhet be-
studeren, het bemijmeren, alscompensatie op het vele leed van de zelf-
handhavingsstrijd die men .Jeven" is gaan noemen. Als een laden last

drukt het besef, dat het z6 niet goed is;dat het eigenlijk om verwerke-
lijking gaat.Zo komt men totindividuele en collectieve inzet, die echter

niet verder gaat dan sociale maatregelen en een individuele levenshou-
ding die opvalt door innerlijke tegenstrijdigheid. M et kracht van wil

worden gedachten en daadbereidheden opgelegd aan een IK, dat zich
des te krasser handhaaft in de overblijvende ruimte.

Het is de halfheid, die de volgelingen kenmerkt, die hen bijna allen
pseudo-volgelingen maakt.

Nog altijd is de werkelijk Verlossende omgeven door een "schare" die
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zich volgelingen waant, maar die in wezen om Hem samenkleven tot

obstakel, dat het de waarachtig komende zeer moeilijk maakt om Hem

te bereiken.

Aan uitleggers van Heilige Geschriften heeft het nooit ontbroken.
M aar een mens kan nu eenmaal niet meer uitleggen dan hijzelf heeft

verwerkelijkt.

W anneer een Bevrijde totde mensen spreekt, dan legthij in zijn woor-
den de geest, die slechts door geest in anderen ontvangen kan worden.

W ie dit niet kan, miskent de inhoud van het gesprokene als het ver-
standelijk-begrijpbare. Volgelingen die de geestvan het gesprokene niet

vatten, bekwamen zich slechts in het begrijpen en het virtuoos hante-

ren van de vorm .

W at ook door werkelijk Bevrijden is gezegd, het heeft altijd beoogd

substituering van de onbevredigende structuren van tijdswaarden door

eeuwigheidswaarden.

De overgang van leven in de tijdswaarden naar leven in de eeuwig-

heidswaarden is zeer zwaar. Zij eist onmetelijk geduld, grate wijsheid
en liefde van het W ezen dat ons voorbereidt en binnenleidt. M aar het

eist ook veel meer liefde en vertrauwen dan wij mensen behoudens
enkele uitzonderingen kunnen opbrengen om ons te blijven overgeven
aan een leiding die onsvolgens het zelfhandhavingsoordeel ten verderve

voert; die ons dag in dag uit losscheurt van de getrainde levensmetho-

diek.
W at een mens nog wel doorstaan wil, is de perfectionering van zich-
zelf. M aar dat wordt nu juist niet verlangd. Dat is het Pad der Ijdel-
heid, waartoe zoveelreligies en systemen zijn vervallen. W at een mens
principieel nog weI bedoelen wil,isde W ending van zijn ziel,het wer-
kelijk gericht-zijn weg van de zelfhandhavings-methodiek, naar de waar-

achtigheid.
M aar altijd hoopt het Ik nog op de eigen verheerlijking en het gaatjuist
om zijn vernietiging. En daarom drijft het altijd naar een compromis.
En daarom laathetniets onbeproefd, deinst hetvoorgeen laaghartigheid

en geen verraad terug om de doorvoering te doen mislukken.

Grote perspectieven openen, aangename verten wijzen, ishet werk van

krachtige gedachte-structuren en wie het Leven wil beperken tot een

rijk gedachteleven, verwacht van die gedachten aIle heil. De massa hun-

kert steeds naar machtige gedachten, die immers het mijmeren der kud-

de schijnen te behoeden.
M aar de waarheid wordt door een mens eerst gezien, wanneer hij-zich



die mijmering niet meer gunnend -tracht te waken en ontwakend aIle
langvertrouwde stelsels en gedachtenbouwsels, aile "middelen" gaat
wegdoen, als illusies die hij allengs is ontgroeid.

W anneer de W aarheid zich echter in de wereld openbaart, dan schie-
ten van aIle kanten de vereerders toe, die haar tot een wapen, tot een

nieuwe strategie, toteen fool's paradise van zelfgenoegzaamheid willen
verkrachten.

W at wij behoeven is niet meestrijden voor een of ander ideaal, dat is

niets anders dan versterking van de alzo lang geslapen slaap. W at wij

behoeven isniet machtigheid, niet het geweld van de techniek, niet de
terreur van het kwantum alsslechte remplacant van niet te remplaceren

kwaliteit; ook niet nog groter kennis, maar verheffing en zuivering van
onze levenshouding.

In plaats van onszelf te beschouwen als een soort publiek, dat mag toe-
kijken op het wereldgebeuren, deden wijbeter ons te realiseren dat de

nood in de wereld hoog gestegen is door daadwerkelijke levensverloo-
chening, waaraan de hele mensheid hetzij actief hetzij passief rnede-
plichtig is;dat de mens mensverwantschap allang isgaan miskennen als

gelegenheid om uitte buiten; dathet doorgevoerde handhavings-streven
dagelijks een duizendvoudige verloochening van de W are levenswaar-

den eist, en dat wij aan die eis vrijwel allen zonder blikken of blozen
voldoen; de een met een verdienstelijk gezicht, de ander met het gebaar
van een martelaar, maar allen gewetenloos, allen "verraders" van het
hoogste, allen daadwerkelijke heiligschenners voor het aangezicht van
God.

Niet verschansing in geliefde economische, politieke, theologische, of
philosophische structuren, kan ontspanning brengen in een wereld die
voor en na geen ander middel toepast dan het plaatsen van druk op
druk, die nog altijd eigenlijk aileen in geweld gelooft, en zich toch ver-
baast over periodieke ontlading in destructie.

De mensheid is met niets gebaat, wat enkeling of groep verheft of be-
voordeelt ten koste van een andere groep.

De mensheid is niet gebaat met de zo rijkelijk aanwezige en geprezen

"offervaardigheid" ten behoeve van groepen of partijen! M aar overal
waar een mens bereid isom afstand te doen van dierbaar geworden vor-
men, afstand te doen van groepszaligheid van welk soortdan ook;waar
een mens bereid is te lijden, op te geven de illusie waarmede hij zich
"geluk" dacht te verschaffen, maar die zo kennelijk de waarde heeft
van afstand tussen mens en mens te handhaven of te vergroten, daar

38



39

wordt vijandschapwekkende bezigheid omgezet in daadwerkelijke ver-

broedering.

Die verbroedering ishet, die de wereld behoeft. Niet de caricatuur van
geIijkbetaalde, gelijkgehuisveste, gelijkgeklede en gelijkgevoede kudde-
dieren; alsofhet dan tach weer eigenlijk om Hebben en Omstandighe-

den gaat.
M aar om de Gratie en de W aarheid van het vrije offer ten bate van

iedereen gaat het.
Daarom alwie zich ernstig wilwijden aan de verwerkelijking van welke
verheven Vorm van godsdienst dan ook, zal altijd oproepen de Voor-
stelling, de begrenzing, het specifieke en zich daardoor begeven in slui-

meringen, restricties en maskers, in allerlei wat bindt in plaats van te
bevrijden, in allerlei wat afstand tussen mensen schept in plaats van te

overbruggen en te bereiken.

M aar wie bereid isom de liefste voorstelling, de liefste Vorm te offeren

terwille van het ongekende Heil voor allen, die bevrijdt, die overbrugt

en die bereikt. Die ondervindt dat Godsdienst niet iets is,wat naast

"iets anders", als iets extra's, of in tegenstelling tot iets anders wordt
verricht, maar dat het is:God Dienen als de enig werkeIijke vervulling

van Leven.
W ant op een andere manier en met iets anders kunnen mensen God
niet dienen, dan dat zijtot Echt Leven kornen,

In plaats van terug te schrikken voor het oude beeld van Jephtha, die
bereid was om het onbekende Offer te brengen om der wille van het
algemene heil, zullen wij gaan inzien, dat het AL TIJD en alleen om die

bereidheid gaat.
In plaats van terug te schrikken voor het oude beeld van Abrams offe-
ring van Isaak, als een barbaarse, of weI pathologische bereidheid om
.door afstand te doen van een kind God, of de goden, een gunst af te
dwingen, zullen wij te goeder ure daarin herkennen de bereidheid om
heteigen toekomstbeeld, de gestalte van het toekomstige Ik,te geven en
te wijden aan de Allerhoogste en het Allerhoogste, als die daarom
vraagt, ten dage dat Hij erom vraagt, ook dan, wanneer dat ik-van-mor-

gen vooronswezen zalde schijnbaar enige vervulling van Gods W oord.

AIleen wie zelf die "jongen" en het offerhout omhoog leidt en het leed
draagt van het argeloze vragen van dat "lam", beleeft het nederdalen

van de Engel, en ontwaart de "Ram", die eigenlijk geofferd worden

moet; en die dan nog verward isin "de struiken".

Niet wie zich wijdt aan een systeem ofeen gedachte-bouwsel, maar wie



zich geeft aan de waarachtigheid, die hem van dag tot dag geboden
wordt, beleeft de W ENDING die de enkeling allengs bevrijdt, "inwijdt" in
het M ysterie van het Leven.

En dit is oak het enige wat collectief de mensheid "redt" uit het zelf-
handhavings-mechanisme, datin zijn doorvoering steeds weer, maar oak
steeds meer, een mechaniek van zelfvernietiging bewijst te zijn. Dit
mogen wijbeseffen, als wijons bezinnen op de wereldnood, en op het

ontzaglijke gevaar gezamenlijk onder te gaan in blinde razemij, dat het
heil niet ligtin ingenieus gezochte veiligheid met grater listen met nag
meer geweld, maar in het afstand doen van deze drang, in offeren van

dat wat niemand geven wil, Niet in het "brave" afzien van de dingen
die wijnag weI missen kunnen, niet in het doen van uitgerekende con-

cessies tussen mens en mens, ofyolk en volk,maar in het afzien van de

zogenaamde souvereiniteit van enkeling en volk, die fictie is en die als

grove schending van de heiligheid van Leven mateloze offers vergt en
tach nooit wordt bereikt.
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6. EXODUS DER ZIEL

De eeuwigheid wordt ons aIleen geopenbaard, gehuld in een gewaad
van Tijd en Plaats.
Geschiedenis ontdoen van die gewaden, is de Eeuwigheid daarin her-

kennen.

W ij allen zijn Adaam.
W ij zijn geschapen naar het beeld van Die ons schiep. Een ogenblik
heeft ons Zijn heerlijkheid omstraald. M aar wij verdroegen deze hoge

wake niet en wijgeraakten in een diepe slaap. En leefden voortaan in
een vreemde droom.
W ij zijn niet argeloos en rein gebleven, maar hebben van de Boom des

Onderscheids van "goed" en "kwaad" geproefd. Zodat wij uit het irn-
plicite vertrouwen van het Paradijs gedreven zijn in het regime van

angst en schaamte, dat ons heeft vernederd en geknecht.
En wijverbergen ons,wanneer wijaan de geest des daags het Roepen

horen.

W at wij in 't zweet des aanschijns levenslang bedrijven, is het nooit
toereikende bedekken onzer "naaktheid" voor onszelf en voor elkander

en voor God.
W ij dragen allen op ons aangezicht het Kainsteken, want het bleed van
onze broeders schreit voortdurend op ten hemel, W ij dolen rand als
Kam, totwijin het Land der Duisternis geraken in een wrede slavernij.

De broeders die ons haatten, zijn ons ras gevolgd. W ij zijn: "de slaven
in Egypte" ... en beseffen niet, dat wijdit zijn.
W ij zijn de slaven in Egypte, want wij vormen onophoudelijk de ste-
nen, die geen broden willen worden. W ij vormen stenen, met en zon-
der stro,maar bouwen doen wijniet. W ij zwoegen en wij lijden, maar
wijblijven; want wijhebben vlees en brood.

W ant onze oren horen slechts de slavendrijvers In en buiten ons.En wij
beseffen niet, dat alleswat ons uiterlijk benardt, projecties zijn van onze

innerIijke krachten.
W ij vatten niet, dat onze beulen en verdrukkers slechts de "neerslag"
zijn van de gedachten en gevoelens, die ons innerlijk beheersen. W ant
wie gel66ft, dat wij verlost zijn van het uiterlijke kwaad, zodra wij

innerlijk bevrijd zijn van het "boze"? W ie durft een dag te leven in de
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waarheid, dat wat hem omringt, aIleen verschijnen kan zoals de onvol-
maakte beelding van zijn ziel bepaalt?

Zoals een schrander kind in slaap somtijds beseft: "dit alles is een
droom; het isde waarheid van het waken niet". En dan niet meer kan
lijden door die droomgestalten die benauwden en bedrukten, zo kiln
een mens, die tot het inzicht komt, dat ook ons waakbewustzijn niet

bewustheid van de goddelijke waarheid is,maar de dramatisering onzer
argeloos verkochte en geslaafde zielen, niet meer ten volle lijden door
het treurspel, dat hijhier beleeft.

En juist door deze vrijere beleving wordt het goddelijk bestel hem
allengs openbaar.

""

W ij zijn de slaven in Egypte, die zichzelf verkochten voor wat comfort

en vermeende overvloed. En ons gemurmureer rijst niet omhoog. Eerst

als ons harde hart gebroken is door overmaat van leed, dan stijgt zijn
radeloze kreet tot aan Gods troon en komt het antwoord van omhoog.

Dan isde stramheid van de slaap verbroken en de kostelijke band her-
steld, waarlangs de engelen op-en nedergaan.
Eerst dan wordt ons M 'ses, dat ishet Kind, geboren, dat op de "Stroom
des Levens" aan de dood ontkomt en opgroeit als een onbekende.

Nog altijd wordt -wanneer de tijden zijn vervuld -in ons de Nieuwe
M ens, als Kind geboren, midden in de slavernij. Dit Kind zalnimmer
vrede hebben met de ongerechtigheid alom. Hij zal zich keren tegen
leugen en geweld ... zodat hijalsmisdadiger zalmoeten vluchten in de
eenzaamheid.
M aar hij zalGod in zich beleven als het Vuur, dat in de braamstruik
brandt en deze niet verteert. Dit Heilig Vuur zalhem bijname roepen.
W ie zo de tegenwoordigheid van God in zich beleeft, zalook de heilig-
heid der aarde zien.
Aan deze nieuwe M ens, M 'ses, wordt openbaar, dat God steeds met
hem is.
W ie isdie God?

"De Eeuwig Zijnde in de Tijd zalwezen wie Hij wezen zal."
Hij isniet ditofdat,maar altijd anders en toch overal zichzelf.
Als in een mens het inzicht daagt, dat hij als deel van God zalwezen
wie hij is TOT IN DER EEUW IGHEID,dan zal hij weten W ie hem zendt;

dan zalhijonverwinlijk zijn in alles wat hijdoet.

De Tekens die God M ozes gaf,GEEFT HIJ AAN IEDER M ENS.

W ant iedereen die God-in-zich gevonden heeft, zalook ervaren, dat hij

zijn bewust geloof, de "overtuiging" waar hij vast op steunt als op een
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STAF, "ter aarde werpen" moet, om zonder steun ofstaf als ware M ens
en Godenzoon aIleen te staan. Dim zaldiezelfde Staf als "boze slang"
die op de aarde kruipt, zijn geestelijke kracht beproeven.
En wie is niet voor deze "slang" gevlucht, zodra hij hem ontwaarde?
M aar wederom zalGod hem doen beleven, dat hij deze slang te allen
tijde vatten kan en stellen tot een steun ofstaf ... indien hij wiI.
En iedereen die God ontmoet, zalook "de hand in eigen boezem moe-
ten steken" om de ongerechtigheden die in hem verborgen waren aan
de dag te brengen. M aar daardoor zal hij ook ervaren, dat herhaling

van die daad juist de verlossende "genezing" brengt. En waar die beide
wonderen nog niet volstaan ter overtuiging van zijn Godverbonden-

heid, daar zal hij 't water van voorbijgegane geest voor ieder oog dat
ziet, veranderen in Bloed, in .Jevenswarer" dat geneest en opwekt uit
de dood. Opdat zijn zending wordt geloofd. Opdat hij overal de valse

vrede met de zelfgewrochte slavernij verstoort. Opdat Onvrede wordt
gewekt met vegeteren in de knechtschap, met gedijen door het vloeien
van het bloed en van de tranen zijner naasten.

Opdat de leugen die regeert, doorzien wordt en verworpen.

*

AIleen wie zich bekennen tot de geest die in ons woont, ontvangen in
zichzelf -als Zoon -als dat waarin zij"anders" voortbestaan, het Kind,

dat God zalsparen als zijn Engel rondgaat in de nacht.
W ant ditbetekent EXODUS ofUITTOCHT: datwijalsde Engel Gods voor-

bijgaat in de duisternis, aan onze zielewoning dragen het bewijs van
inzichtin de eigen schuld en van de wilhet offer der bevrijding te vol-
brengen.
Dat ishet lamsbloed aan de demo

Nog altijd gaat de Engel Gods voorbij. Nog altijd kan hij dan aan ons
het Teken vinden, dat in ons het Kind geboren is... en dat het ons

regeert.
Nog altijd zullen wijdoor hem geleid de slavernij verlaten en de wate-
ren doorschrijden, die de kinderen der duisternis verzwelgen. Hijzalons

voeren door de grote eenzaamheid als een W oestijn, waarin wijveertig

jaren moeten dolen om gelouterd en bevrijd te zijn.
W aarin wij moeten lijden en ontberen tot de honger en de dorst ons

kwellen en de wanhoop ons opstandig maakt. Tot wij terugverlangen
naar de overvloed van voedsel in de slavernij. M aar in dit lijden en
ontberen wordt ons juist bewust de wet, die in dit Vita Nuova geldt.

W ant juist doordat wij dorsten, drinken wij het Levenswater, dat het

Kind doet vloeien uit de rots.



1 Kundalini. Niet de kunstmatige wekking door Ik-verheerlijkers, maar de ver-

werving van Christus-bewustzijn doorovergaveaan de M eester.(ZieNahassenen).

En juist doordat wijhonger lijden, worden wijverzadigd met het Brood
dat uit de Hemel nederdaalt. En juist doordat wij dwalen, maar ook
wederkeren, wordt de waarheid van de altijd onbegrepen W ET ons
openbaar.

W eI murmureren wij, omdat wij Iijden.
W eI sterven velen aan de "beet" der Slangen, daar zij murmureren.
M aar juist in de W oestijn verheft het Kind de Slang 1en de verheven

slang brengt wonderbaarlijke genezing.
En eenmaal komt de dag,waarop wijingaan in het ons Beloofde Land,

de sfeer waarin wij na het lange groeien eindelijk geraken tot de bloei
van onze Ziel.
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7. W OESTIJNGANGERS

T erwijl de Engel in de nacht voorbijgaat, trekken wijdie ons bekenden
tothet Offer van het Ik,weg uit het oord der slavernij.

De W ateren der Rode 'lee, de stromen van het donkerrode bloed, waar-
in de aardbezetenen verdrinken, gaan voorons uiteen, omdat de Heilige
Bescherming deze Nacht isingegaan en nooit meer van ons wijken zal,
tenzij wijwederkeren naar Egypte.

Hoe vaak zal ons bevreesde en toch harde hart vergeten dat het nooit
verlaten wordt, en dat de Heilige Bescherming voortduurt tot het zelf
onschendbaar is geworden?

Zo komen wij in de W oestijn, de dorre onbewoonde streek, die tussen
aardgebonden vruchtbaarheid en het Beloofde Land ligt.
Veertig jaren lang zullen wij trekken door dit oord van ontbering en

beproeving. Dwaas, blind, opstandig, trouweloos en eigenzinnig zullen
wijvoortdurend onze wilen ons oordeel stellen tegenover de W il en het

Oordeel van Hem die ons beschermt en leidt. Daarom zalgeen van ons
-zoals wij zijn -betreden het Land waar de W il des Hemels regeert.
W ij zullen allen zo lang lijden totwijsterven, en alleen wat ons in "de
woestijn" geboren is,zalwaardig blijken het Beloofde Land binnen te

gaan.
Zodra ons eerste loflied isverstomd, begint de "dorst" en na drie dagen
proeven wijvoorhet eerst het bittere water, dat slechts zoetwordt, daar
het ons God's leiding en Beproeving openbaart,

Zodra wijluisteren, dringt totons door,wat ons bekrompen ijdeloorde-
lend verstand NOOIT zalverstaan: de Zin der W et. Dat is Gehoorzaam-
heid aan Hem, die onze zielgeneest door LOUTERING.

Aldaar stelde hijhet yolk een inzetting en recht, en aldaar beproefde hij
hetzelve, en zeide: is het dat gijmet ernst naar de stem van uw God
zult luisteren, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot
zijn geboden, en houdt alzijn inzettingen; zo zalik gene van de krank-
heden op u leggen, die ik op Egypteland heb gelegd;
want Ik ben uw Heelmeester! Exodus 15:25,26

Is dit niet alles wat wij nodig hebben: Heling en genezing onzer al te
lang misvormde en verziekte ziel?

Zodra ons pratende verstand tot zwijgen komt, zodra wij LUISTEREN

inplaats van oordelen en dwingen, wordt het bittere water zoet,de dor-

heid tot oase:



Exodus 16:4

Toen kwamen zijte Elim en daar waren TW AALF waterfonteinen, en
zeventig palmbomen; en zijlegerden zich aldaar aan de wateren.

Exodus 15:27

Reeds in "de Tweede M aand" dan hongert iedereen, die aan het stoffe-
felijke hangt, naar de M aterie, naar het stoffelijke brood, naar het bezit,

en naar de vleespot van Egypte als symbool van alles wat.het "Couden
Kalf" belooft aan veiligheid en verzadiging.
Dan gaatons bittere verwijt naar Hem, die ons uit de slavernij bevrijdt.
Altijd en altijd weer, zalieder mens, die zich bereid verklaard heeft om

zichzelf te offeren, en die alreeds de eerste schreden heeft gedaan op
weg naar de Bevrijding, tegen Cod de stem van wrok verheffen.
Zo sterk is dit ten dode opgeschreven Ik, dat bij het eerste leed, de

eerste tekenen van ondergang, volkomen blindheid op de leerling daalt.
Die weet dan nog aIleen maar, wat het lichaam en het zelf begeert.
Voelt zich bedrogen, daar zijn lichaam en zijn zelf niet meer gedijt. Hij

ziet alleen verlies; hij wil terug. Hij voelt zich door de dood bedreigd.
M aar hijvergeet zichzelf in eerlijkheid te vragen: de dood van wat?

"En de ganse vergadering der kinderen Israels murmureerden tegen
M ozes en tegen Aaron, in de woestijn.

Exodus 16:2,3

En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland ge-
storven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten
zaten, toen wij totverzadiging brood aten! W ant gijhebt ons uitgeleid
in deze woestijn, om deze ganse gemeente door de honger te doden."

Exodus 16:3

Dan komt het antwoord van omhoog.
En dit zal VEERTIG JAREN LANG hetzelfde zijn: Hemels voedsel, Brood
van Omhoog. T erwijl wijschreeuwen om het Brood der aarde, door de
mens gebakken van het uit vergane steen gegroeide graan, daalt het

Pan is Supersubstantialis uit de heme! neer.

"Toen zeide de Heer tot M ozes: Zie, Ik zalvoor ulieden Brood uit de

heme! regenen; en het yolk zal uitgaan en verzamelen elke dag haar
maat voar die dag; opdat Ik het beproeve of het al dan niet in M ijn
W ET zalwandelen."

Dit ishet Antwoord, dat wijvan omhoog ontvangen, wat wijwerke!ijk

behoeven, juist de maat voorelke dag.
M aar hoeveel wrok ofboosheid, hoeveelleed en angst totwanhoop toe,
zijn nodig om ons hart te louteren totde reinheid die ons deze waarheid

laat ontwaren en aanvaarden?
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Hoeveel tranen moeten onze zo bijziende, stofbevangen ogen schreien,
eer zijeindelijk dit M anna zien?

Hoe moeten onze handen zijn gereinigd van het klauwen naar bezit,
om van ditheilig Brood niet meer te nemen dan geboden wordt!

Een Dag in elke week zal Hij het dubbel geven. De zesde Dag. Dus
zullen wij de Zevende geen hemels brood vergaren, maar het rustende
genieten en verteren,

Verwondering gevoelen wij,wanneer wij iets van dit Brood gaan zien.

En onze vraag is altijd nog de vraag van de Joden: W at is dat? Of
liever "W ie is dat?" (W ant dat betekent M anna in het Aramees.)
Daarom juist wordt het ons gegeven, datwijzullen willen gaan herken-
nen W IE het geeft en W at Hij geeft.

En nog altijd heeft geen van ons teveel en geen te weinig van ditBrood.

M aar wie het voor zichzelf bewaren wil, ziet het bederven voor zijn
ogen.

M aar Altijd als erwordt getwijfeld ofGod wel aanwezig is,zalHij die

ons leidt door ditland van ontbering onze dorst lessen met het levende
water, dat hijuit de harde, droge steen doet vloeien. En dat vele plaat-

sen M assa en M eriba mogen heten, hoewel zij op geen aardse land-
kaart voorkomen, elke myste kan het getuigen.

Elke myste kan getuigen, hoe de zogenaamde historie van de U ittocht,
steeds weer de wezenlijke inhoud van zijn belevingen blijkt te zijn,
hoewel de vormen in oneindige verscheidenheid de schijn wekken of

het niet zo is.Juist het herkennen van het wezen in die steeds ge-
varieerde schijn, dat is het resultaat van veel zoeken en tasten in con-
frontatie met onbegrijpelijke situaties.
Telkens weer is het water bitter. Telkens weer ontbreekt het eten en
het drinken, dat wij voor ons zelfbehoud willen hebben. Telkens rijst
het wantrouwen, omdat de zichzelf zoekende totde conclusie komt, dat
hijwordt misleid en ten dade gevoerd. Het manna, dat ons wordt ver-
strekt, bevat de juiste maat van kracht aan onmiskenbaarheid en tegelijk
werpt het de handschoen toe aan de tyran, die ons regeert: de drang
naar zelfhandhaving en zelfheerlijkheid. Daarom ontstaat juist door het

eten van het M anna, felle tweestrijd in de ziel van de myste. Als ver-
nielende, levensgevaarlijke cyclonen snellen de gloeiende winden door
de ziel. Het tot razernij opgezweepte verstand lanceert vernietigende
logische verbanden, maar alzijn pijlen stuiten af op de onaantastbare

werking van bovenverstandelijke waarheid. Tevergeefs put het lichaam
zich uit in een overmatige energie-inzet. Het baat alles niets. De waar-

heid triomfeert. Het licht daalt neer door de verscheurde sluiers. De



myste wordt verkwikt met het levende water, en terwijl hij beschaamd
zich verwondert overde felheid van zijn weerstand, daalt de ware vrede

in het hart waaraan de valse vrede werd ontnomen.

"VREDE ONTNEEM IK U,M IJN VREDE GEEF IK u."

".

In deze schijnbaar eindeloze gang door Niemandsland ontstijgt een
mens allengs de waanzin van het zelfbehoud. In de verheffing uit die
barre vlakte wordt hem allengs onthuld de Kosmische W etmatigheid.

Dat is de W ET.

In tien uitzonderlijke formules zegbaar, gewordt de mens het Inzicht in
hetgeen verminktheid en bezoedeldheid in zelfverharding verandert in

waarachtig W andel en met God.
De Tien Geboden zijn de Tien ontheffingen aan onheilig beelden in

de tien Oergestalten van de Dierenriem van de door Tijd bevangen,

door de Ruimte verleide M ens.
Terwijl die W ET onthuld wordt, valt de myste telkens weer terug in de
verlokkingen van Tijd en Ruimte, in de schijn van vastheid en zeker-

heid, het Gouden Kalf.
Doch telkens zalhijin zichzelf daarna metbloedend zwaard de duizend
zwakke plekken snijden uit zijn ziel,daar God dit zwijgend vraagt.
En eindelijk zou deze Tocht voorbij zijn, als een mens de M oed en het
Vertrouwen had, om in te gaan. M aar iedereen deinst terug voor de
verdrijving die gevergd wordt. Door die opstandigheid, die niets is dan
restant van zelfgereidheid, agressiviteit die zich verraadt waar God
agressiviteit verlangt in schijn, wordt de W oestijngang "Veertig }aren".
Dit zijn de 38 jaren "extra" en het zijn de 38 jaren die de kranke had
doorleden, eer hij in het Bad Beth-Esda werd genezen.

"De dagen nu, die wijgewandeld hebben van Kadesj-Barnea totdat wij
over de beek Zered getrokken zijn,waren achten dertig jaar;totdat het
ganse geslacht der krijgslieden uit het midden van het heirleger ver-
teerd was,gelijk de Heer hun gezworen had." Deuteronomium 2 ;14

De weg van de heilige Eenzaamheid (Kadesj-Barnea) naar de W ateren

van weelderige Groei (Beek Zered) dat is het moeizame Gaan, terwijl

de laatste bolwerken van gewelddadigheid in ons vernietigd zijn,
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8.HET TEKEN VAN JONA

Het teken van Jona isniet wat er in de evangelien ter verduidelijking
aan werd toegevoegd, maar is niets meer en ook niets minder dan de
voltrekking van Gods wil aan hen, die zich tegen die wil verzetten.
Dit verzet, dat de oorzaak van aIle mislukking is,dat onnoemelijk leed
overde mensheid heeft gebracht en nog steeds brengt, ditverzet dat op
levensangst, op gemis aan vertrouwen in de essentiele superioriteit van

het leven, op ongeloof in de oude zin des woords, berust.
W ij hebben veelweggedaan van wat wijzagen ofvoelden alsverkeerd.
W ij hebben weggedaan veel barometers en vee! thermometers; onze
kleding is minder onnatuurlijk, onze woningen zijn lichter en minder

overladen met wanstaltig meubilair. W ij doen aan sport, wij zitten en
wijliggen in de zon. M aar wijzoeken het nog meer in de techniek, in

machines en mechanisatie, in machinale tempo's, in snelheid en in
automatisch doen en denken. W ij zoeken het in leuzen en in strijdbaar-

heid, in dwang en uniformiteit. Kunstmatige eenheid van vorm bestaat
aIleen, waar wezensverscheidenheid verloochend wordt. W ij zoeken

veiligheid op duizend manieren. W ij verzekeren ons bezit en zoge-
naamd ons leven, dat is:wij trachten bij voorbaat ongedaan te maken
de geldelijke gevolgen van de tegenspoeden die het leven brengen kan.
W ij laten ons leiden door de gedachten van anderen en durven nauwe-
lijks zelf te denken, W ij laten ons dwingen door de gewoonten om ons
heen en durven onze eigen overtuiging nauwelijks in daden om te zet-
ten. W ij verzetten ons tegen alles wat ons persoonlijk nadeel schijnt te
brengen en zelden brengen wijeen offer ten behoeve van het algemene
heil.W ij hebben frases van be!eefdheid en hulpvaardigheid, maar drin-
gen onmedogend naar begeerde plaatsjes. W ij zwoegen bijna heel de
dag om te verwerven meer dan wij nodig hebben, want aIle overschot
brengt ons het genot van groter (ingebeelde) veiligheid. W ij zijn een
bonte mengeling van kleine welgezindheid en gruwelijke wreedheid,
van zorgvuldige berekening en grove ondoordachtheid, van blind ver-
trouwen en een rusteloze vrees,van lijdzaamheid en mateloze agressivi-

teit,
W ij hebben schone, verre, idealen, maar wij verloochenen ze van de
ochtend totde avond. W ij zouden weIgraag willen zijn,zoals wijweten

datwijzouden kunnen zijn en moeten zijn.M aar bijiedere gelegenheid
om vrijuit onszelf te wezen, zwichten wij voor duizend bedenkingen,

die geboren zijn uit angst, uit drang naar veiligheid en zelfbehoud. W ij

schromen niet om daarvoor anderen te dwingen en te schaden, en om
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hen te verleiden metons zo te doen. M aar wijschromen zeer om werke-
lijk te doen wat wijvan binnen kennen als het goede ofhet ware. W ij

schromen zeer om onpartijdig op te treden en om de schuld eens niet
bij anderen te zoeken, wanneer er iets verkeerd gaat. W ij verrichten
dagelijks bewust zowel als onbewust een duizendtal automatische reac-
ties,waar een levende responsie door het leven wordt gevraagd en onze

woorden, onze daden zijn in meer dan negen van de tien gevallen
slechts cliches.

Zo ishet Savoir Vivre algemeen ontaard toteen Savoir abuser, het han-

dige misbruiken van de were1d. M aar deze duizendvoudige onwaar-
achtigheid, deze onmiskenbare verkeerdheid, brengen hun gevolgen

met zich en van tijd tot tijd beleven wij een overmachtige vermeerde-
ring van druk en nood, die wij in argeloze juistheid crisis noemen, dat
wilzeggen Oordeel. Dan wordt begrepen, dat erschuld en oorzaak voor
dit alles is.En schuld wordt ijverig gezocht ... bijanderen. Dan wordt
er zwaar gestraft en zwaar gewroken in de ijdele hoop, dat alles daar-

door beter worden zal.Gewoonten worden afgeschaft en leuzen. M aar
nieuwe vormen, nieuwe stelsels en systemen hebben in zich nog het-
zelfde kwaad, datdoor gebrek aan innerlijke kering onverminderd blijft
bestaan. En goedbedoelde, maar kunstmatige verbetering is slechts ver-
betering van vorm en schijn.
En in ditalles beleven wijbewust ofonbewust wederom: het teken van
Jona. Het teken van [ona, dat onder de invloed van sexe-schuldgevoel
ismisverstaan, omdat men hangen bleef aan de woorden., boos en over-
spelig". Omdat men niet wist, dat overspelig bijde Joden in die tijden
werd gebruikt om aan te duiden, wat niet speciaal op sexueel gebied,
maar meer in het algemeen in de religieuze levenswandel de regelen
der waarheid en der reinheid overtrad. Een overspelig geslacht was een
geslacht, dat leefde in voortdurend overtreden der ongebaande wegen,

waarlangs het ware leven zich beweegt.
Zulk een geslacht vroeg destijds om een teken en Jezus zeide, dat aan

zulk een geslacht geen ander teken gegeven zalworden dan het teken
van [ona, De misduiding dezer woorden van Jezus iskenmerkend voor

de levensmiskenning door belevingsfnuiking. Typisch is deze misdui-

ding voor de listige ontwijking van leven, waardoor het direete ervaren
en ondergaan wordt omgezet in gadeslaan en kennisnemen. In talloze
gevallen en sehakeringen wordt deze true toegepast. Van een teken dat
een verkeerd levend geslaeht geworden zal, heeft men gemaakt een
sehouwspe1 voordat geslaeht, een vertoning die Jezus'versehijning voor
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hen wezen zou, een vertoning, die zijlangs zich heen zouden kunnen
laten gaan. In plaats van iets dat aan hen voltrokken werd, komt aldus
een analogie, iets wetenswaardigs, dat zijter kennisneming kregen aan-
geboden. Hoe onverenigbaar is deze opvatting met de portee van aIle
woorden van Jezus, die steeds is:het ingrijpen in de levens der mensen.
M en heeft er dan in willen zien en dus gezien: een voorspelling, dat er

een analogie zou blijken te bestaan tussen het leven van Jona en het
leven van Jezus. En de bederver van het evangelie naar M attheus heeft

het aldus toegelicht. Andermaal heeft men erin gezien, wat minder
dwaas is, een vergelijking tussen de houding van de inwoners van
Nineve en die van Jeruzalem. M aar een analogie isgeen betekenis en

het teken van Jona isniet het teken van Nineve.

Het teken van Jona wordt aan allen gegeven, die ontvluchten de taak
waartoe zijgeroepen zijn. Dat teken kan men niet langs zich af laten
glijden, door het toteen verschijnsel ofwetenswaardigheid in het Ieven

van anderen terug te brengen. Het ishet teken, dat men aan den lijve

en in de zielondergaat, wanneer men poogt zich te onttrekken aan het

leven, aan Gods wil,

"Het woord des Heren geschiedde tot [ona, de zoon van Amittai, zeg-
gende: M aak u op,ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar:
want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. M aar Jona
maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des
Heren; en hij kwam te Jafo, en yond een schip gaande naar Tarsis, en
hijgafde vracht daarvan en ging neder in hetzelve, om methen te gaan
naar Tarsis, van het aangezicht des Heren." lana 1:1-3

W ij allen die dit doen in het klein en in het groot, lange tijd of korte
tijd, wat kunnen wij anders beleven dan het opkomen van een nood-
toestand, een crisis,een daadwerkelijk oordeel over onze houding?

"M aar de Heer wierp een grote wind op de zee,en daar werd een grote
storm in de zee,zodat het schip dacht te breken." lana 1:4

Bedreiging met dood en ondergang, vernietiging van ons werk, van
onze bezittingen, van onze hoop. Levensgevaar voor onszelf en voor

degenen die met ons zijn.
Dit ishet begin van het teken.Dit iswat wijoak heden zien gebeuren.

"Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en
wierpen de vaten die in het schip waren, in de zee,om het van dezelve
te verlichten." lana 1:5



M aar wijhouden ons stilen wachten afen doen alsof wijhieraan geen
schuld hebben, erde oorzaak niet van zijn.

"maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder
en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot
hem en zeide tot hem: W at is u,hardslapende? Sta op,roep tot uwen
god;misschien zal die god ons gedenken, dat wij niet vergaan. Voorts
zeiden zij een ieder tot zijn metgezel: Komt laat ons loten werpen,
opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo
wierpen zijloten en het lotvielop [ona." Jona 1:5-7

Die stilheid prikkelt hen, die altijd klaar staan om de schuld bijanderen

te zoeken en te vinden.

"Toen zeiden zijtothem: Verklaar ons nu, om wiens wil ons ditkwaad
overkomt, W at isuw werk en van waar komt gij? W elk isuw land en
van welk yolk zijtgij? En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreer; en ik
vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt
heeft. T oen vreesden die mannen met grote vreze en zij zeiden tot
hem: W at hebt gijditgedaan? want de mannen wisten, dat hijvan des
Heren aangezicht vlood; want hij had het hun te kennen gegeven."

Jona 1:8-10

Het lot valt altijd op hem aan wie "zijn" teken wordt voltrokken en
altijd heeft hij "te kennen gegeven", dat is:"verraden", dat hij van het
aangezicht des Heren vlood, dat is:dat hij niet "wandelde met God",
maar afweek van de baan der banen. En als die mens belijdt wie hij is,
dan zijn de ontrouw en de leugen openbaar.

"Voorts zeiden zijtot hem: W at zullen wij u doen, opdat de zee stil
worde van ons? W ant de zee werd hoe langer hoe onstuimiger."

Jona 1:11

Dood en verschrikking bedreigt de broze vorm van ons gerneenschap-
pelijk bestaan op de zee des levens, en duidelijker wordt bijhet stijgen

van de nood, datiets gebeuren moet,opdat niet allen ondergaan. Totdat
wij eindelijk beseffen en belijden, dat wijhet zijn die dit op ons ge-
weten hebben. Dat zich hier slechts gerechtigheid voltrekt aan onze

poging om in laffe ontrouw weg te lopen van de opgedragen taak: te
leven. Totdat wijeindelijk niet meer beschuldigen anderen, maar ons-
zelf.T otdat wijeindelijk niet meer ontwijken en pareren met beschul-

digingen die evenzovele verontschuldigingen van onszelf beduiden.
T otdat in onze mond niet meer bestorven ligr het welbekende "ze moe-

ten" en "ze moesten", maar wijerkennen, dat wtj moeten.
Als wijdaartoe gekomen zijn, dan zijn wijoak bereid een offer te gaan

brengen en vergeven zalons worden de overschatting van onze nieuw-
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erkende schuld, die ons nu alle heil verwachten doet voor allen van de

opoffering van ons persoonlijke bestaan.

"En hij zeide tothen: Neemt mij op en werpt mij in de zee,zo zalde
zee stilworden van ulieden; want ik weet dat deze grote storm ulieden
om mijnentwil overkomt. M aar de mann en roeiden, om het schip weder
te brengen aan het droge, doch zijkonden niet; want de zee werd hoe
langer hoe onstuimiger tegen hen." Jona 1:12-13

W erpt mij in zee, opdat gijallen blijft behouden, want ik heb gezon-
digd en ik word gezocht. W ant ik ben de oorzaak. Ik ben het die met
slimheid dacht te kunnen vluchten. Ik ben het, die niet gedaan heb,

waartoe ik geroepen was.Ik ben het, die meende dat ik redden kon het
voortbestaan van mijn verschijning, mijn masker, mijn persoonlijkheid,

in veiligheid, ten koste van de beelding van mijn wezen, de volbrenging

van rnijn boodschap hier op aarde in waarheid en onwankelbare trouw.
Ik ben het, die het algemene welzijn schaadde, totdat ondergang nabij

gekomen is.

"Toen riepen zijtot de Heer en zeiden: Och Heer, laat ons toch niet
vergaan om dezes mans ziel,en leg geen onschuldig bloed op ons:want
Gij, Heer, hebt gedaan gelijk als het U behaagd heeft. En zijnamen
Jona en wierpen hem in de zee.Toen stond de zee stilvan haar verbol-
genheid. Dies vreesden de mannen de Heer met grote vreze en zij
slachtten de Heer slachtoffers en beloofden geloften." Jona 1:15-16

Dit inzicht, deze openlijke erkenning en offervaardigheid, hoe kunnen
zijanders werken dan verzoenend en bevrijdend, voor onszelf en ook
voor anderen? Zo laten wij ons werpen in de levenszee uit het ranke

schip van levensbange vlucht.

"De Heer nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona
was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten."

[ona 1:17

Ziet, ditiseen geheim, dat in M ysterien bekend isbijmenig yolk.W ie
zo vrijwillig wordt geworpen in de levenszee, of wie er zo uit eigen
vrije wil in springt, die komt niet om, maar wordt gered. En het zal

altijd zijn de Vis, die ons behoudt en die ons voeren zalnaar de regia-
nen waar onze roeping wacht. W ie enigszins gerijpt is tot het inzicht,

waardoor men waarheid ziet die in weerspiegeling verschijnt, die zal

herkennen wat zich hier voltrekt.
Naar de wijze der aarde wordt een visgevangen door een mens, gedood

en opgegeten. De mens [ona echter wordt opgevangen door een "vis"
om hem te redden van de zieledood en hem te voeren naar de kust, van-

waar zijn eigen voeten hem brengen moeten naar het oord van zijn
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Indien wijooitvan vIuchteling voorGod (Adam) en van ontduiker van

de door Hem opgelegde taak (Jona) veranderen in KNECIIT die de ge-
schon ken missie trouw volbrengt, dan wacht ons de onthulling van die
mildheid in de hemelse souplesse, die ook van ons souplesse vraagt.

W ant zie, wij worden dan wel bruikbaar in Gods hand dankzij het

zwaar verworven Blanco, doch dit vereist dat wij de schijn dragen van

de onwaarheid, het niet in vervulling gaan van wat God door ons ZEGT.

W ij moeten leren dragen de schijn van onverantwoordheid, onwaar-
heid, onbetrouwbaarheid, liefdeloosheid en onwijsheid, zoals God voor
alle mensen deze schijn voortdurend draagt.

En eerst wanneer wij treuren om de "wonderboom" die God deed
groeien toen wij "dienden" en liet verdorren toen wij hem misbruiken
wilden om de satisfactie te genieten van die "dienst", wordt ons ge-

vervulling. Dat isde wijze van de geest.In die drie dagen en drie nach-
ten zalhijsterven en opnieuw geboren worden, in die drie dagen wordt
hervonden wat verloren was, de Godverbondenheid, de enige die men-
sen wekken kan uit Iarvensluimer toteen stralende aanwezigheid.

"En Jona bad tot de Heer zijn God uit het ingewand van de vis."
lana 2:1

"De Heer nu sprak tot de vis,en hij spuwde [ona uit op het droge."
lana 3 :10

Andermaal zal nu tot hem komen "het woord des Heren" en ditmaal
zalhijgaan. En wie ZQ gaat, die komt als een profeet. Om te vermanen

allen, die gebukt gaan onder de mislukking van hun angstverwrongen
leven en om te profeteren, dat een vreselijk onheil wacht ... ofredding.
En altijd zalhet veertig dagen duren, totde dag des oordeels komt. En

in die veertig dagen worden zijbehouden, die zich wezenlijk bekeren,

die niet aIleen in "zak en as" ter neder zitten, maar die ook "vasten en
zich wenden","een iegeIijk van zijn boze weg en van het geweld dat in
hun handen is".W ant deze zullen het zwaartepunt verplaatsen van hun

aardse schijn-centraliteit naar het waarachtig middelpunt der eeuwige
Zon, van wie alle Ievenslicht en levenswarmte uitgaat en tot wie alle
leven wederkeert.
Deze dingen mogen wijgedachtig zijn terwijl het Teken van [ona ons
gegeven wordt, nu en in de dagen die komen, opdat wij weten wat
genade is,ook zonder dat een tweede teken nodig isom onze harten tot
de mildheid te vermurwen, die iets kan vatten van de mateloze mildheid
die het Alregeert.
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openbaard M e God voortdurend dient. Hoe Hij in mateloze soepelheid
die slechts in liefde wordt geboren, Zich de voldoening van erkenning
en eerbiediging door mensen ontzegt, die toch alleen maar zouden wor-

telen in een illusie van "Bewijs".

God wilvan ons alleen die liefde die niet op bewijzen van Zijn Eerbied-
waardigheid en Almacht steunt, maar die de volle druk van conttadic-

tie in de stof verdraagt.
Daarom moet elke Knecht van God, die door Hemzelf als Zijn Apostel
in de wereld wordt gezonden, de schijn van schuld en onwaarachtig-

heid, van waanzin en van duivelsheid deemoedig dragen als het Kruis

dat ieder wacht, in wie God W OONT.
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9. KNECHT VAN GOD

De Kunst des:Levens laat zich niet met woorden leren. Ingewijden blij-

ven een mysterie voorde mensen die hen zien en horen. Daaruit vloeit
voort een stroom van misverstand.

Toch hebben aIle waarlijk groten, in wier zielhet eeuwig leven welde

alseen onuitputtelijke bron, getracht de dorst der anderen te lessen.

Zijhebben onder ons gewoond alskinderen des lichts, zelf stralend met

een voor ons onbegrijpelijke glans door innerlijke kracht en vrede, en
geluk. En wie hen zagen kunnen hen niet meer vergeten.

Zijhebben onder ons gewandeld ... en het W oord tot ons gericht, Zij
wisten dat zij-hoe dan ook -voor ons vertolkers van het Leven moeten
zijn,

Het onuitsprekelijke isdoor hun Zijn en door hun W oord verkondigd.
M aar in ons brein, in onze mond, is deze geestelijke boodschap tot een
leer,toteen systeem verstard.

De leer wekt steeds de waan, dat wij door oefening en imitatie zullen
worden wat de M eester is.M aar door de leer komt niemand verder dan
de schijn. In waarheid komt men tothet leven niet dan door het leven
zelf.

"Gij onderzoekt de Schriften, want daarin meent gijeeuwig leven te
hebben; en deze zijn het die van M ij getuigen; en tach wilt gijniet tot
M ij komen om Leven te hebben." Johannes 5:39-40

Zoals het toen was, ishet nag.

W ant ook de woorden van de Christus werden opgeschreven en men-
sen onderzoeken deze Schriften, denkend ZQ het eeuwig Leven te be-

zitten. M aar los van woorden en van vormen willen zijniet tot Hem
komen.

W ant totHem komen, dat isworden KNECHT DES ALLERHOOGSTEN, Zoon

des M ensen, loon van God. En daartoe brengen ons de kerken NIET.

W ant daartoe komt een mens slechts door zichzelf ... indien zijn Vader
in de hemel "trekt".
Daarheen bestaat geen weg,die iemand gaan moet,maar aIleen de weg,
die iemand gaat... indien hij gaat. Tal van geschriften zijn getuigenis-
sen van bevrijding, maar door getuigenissen van een ander wordt geen
mens bevrijd.
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Hij is de W eg, de W aarheid en het Leven, maar wij verkiezen steeds

een veiliger en makkelijker "pad". En vinden daar de waarheid en het

leven niet, maar wel de leugen en de dood.
W ij moeten ons bekwamen totde wezenlijke Dienst van God.
W ij moeten worden Knechten van de Allerhoogste.
T erwijl het hier maar steeds heet, dat het erom gaat een "Heer" te
worden en zich dan door anderen te laten dienen, gaat het er in waar-
heid om: TE LEREN DIENEN. Terwijl de wereld zich bestendigt in haar

helse kramp om macht en heerschappij, ligt de bevrijding in Vrijwillig
Dienen. M aar daartoe komt geen mens, dan wie de algemene krank-

heid overwint.

Het is die Dienst, die Knechtschap, die profeten van een yolk in ster-

venspijn als de verheven Troost aanschouwden en in woorden wisten

te vertolken. Troost door vervulling. W ant waar de bloei geweest is en

de ondergang nabij komt, rijpt wellicht de vrucht, die de triomf des

levens worden zal. En in de uiterlijke ondergang vindt troost, wie ziet
dat in die ondergang wordt opgeheven, wat de eeuwigheid verdient.

Een yolk dat onder gaat, geeft in zijn lijden en zijn dood de vrucht van
al het onvergankelijke, dat het had. En in zijn uiterlijke smaad ver-
richt het aan de nieuwe heersers zo de allerhoogste Dienst.
Eerst uit dit collectieve beeld van Volk-als-Knecht verrees het indivi-
duele beeld: de roeping van de enkeling, de Knecht als M ens. Dit is
het hoogste, waar het Joodse yolk door leed en liefde en door mateloze
hunkering toe kwam en dat het als de kostelijke vrucht van heel zijn
Zijn op aarde, zijn roeping en uiteindelijke vervulling aan de mensheid

heeft vermaakt.
Twee eeuwen na de Knecht-als-Volk werd in het boek Jesajah door een
onbekende hand de Knecht-als-M ens getekend. W oorden met het
eigen bloed geschreven, die in aIle harten branden.
Sindsdien leeft in hun midden als mystiek geheim de vreemde waar-
heid, dat Gods Knechten niet de officieIe "dienaars", nooit "aanwijs-
baar" zijn, maar dat zij ongekend en onerkend hun offer brengen en
hun hoge dienst verrichten: de Verlossing dezer W ereld ..

De driemaal twaalf verborgen zaddikim der [oodse mystiek zijn de be-
gripsverstarring van het nimmer te bepalen of te kennen aantal W are
Knechten, door wier W oord en Daad de mensheid allengs wordt be-

vrijd van wat haar in de ballingschap doetleven, zodat zijeindelijk kan

wederkeren in het Paradijs, het Koninkrijk van God.
De hoogheid dezer visie ligt niet in de dogmatiek, maar in het inzicht,



dat verrichting en verrichters van ditW erk n66it zijn gebonden aan de
vaste vormen, aan de mensen en de daden, zoals die in "waarden" door
ons worden aangeduid en "vastgelegd" in de geschiedenis.
Geschiedenis is juist zo zinvol en zo diep, als wij met ons begrip het
niet-te-grijpene hanteren.

Dat wat ons werkelijk verlost, dat is het niet-gekende, steeds-ver-
loochende, fel-gehate door onszelf, zo alswijzijn. Het beeld, datwijver-

doolden ons steeds maken van verlossing en Verlosser, is een dwaal-
licht, dat ons verder lokt in het moeras. De onverlosten dromen altijd
van een Priester-koning, die hen zalig maken zal. En wie zich als zo-
danig presenteert ... die laat zich eren en betalen. M aar hijverlost hen

niet!
W ant hij bevestigt hun gebondenheid. Van hun tekort aan vrijheid,

liefde, licht en leven, is hij aIleen de "tegenschijn", de begeleidende
verschijning. Zijn kracht ligt in hun zwakte en hun nood. Bij hun

ellende past zijn eerbiedwaardige gelatenheid, zoals zijpassen bij zijn
ontoereikendheid. W at zou hij zijn temidden van gelukkige, verloste
mensen?
Hij is het compromis, dat met bestendiging van de gebondenheid der

anderen het eigene bestaan verzekert. En ijdelheid belet hem dit te
zien.

M aar hij,die ons verlost -van wat dan ook -wordt niet betaald en niet
geeerd en niet gekend. Hem treft het oordeel en de haat van alles en
van allen die "in duisternis gevangen zijn". Dit inzien isbegrijpen, dat
Gods Knecht iets anders is dan enig soort van officiele funktie in de
officiele dienst van mens ofkerk ofstaat.
Gods Knecht beschrijven is trotseren van de algemene waan, trotseren
van de leugen die de macht in handen heeft en haar behouden wil.
Zo komt het, dat de "profeet" ons vraagt:

"W ie zou gel6ven, wat ons nu verkondigd wordt?
Aan wien werd ooitGod's arm geopenbaard?"

En inderdaad zoals het toen was, is het nu. Een wereld die gewend is
aan vergulde Christusbeeldjes, en aan een priesterdom in 't omineuze

zwart, aan zalvend preken en aan "kerkelijke politiek" kan zich ternau-
wernood bezinnen op de zuivere gestalte van Gods Knecht. De waar-

heid werd een vreemd geheim, waaraan niemand meer gelooft.
En ditgeheim werd in het Boek Jesajah ingelast.

"Zoals een nieuwe lootomhoogschiet uit een oude starn," zo rijstin een
verkeerd en ongelukkig mensenleven eens: de Knecht van God, als
waarheid, als de eeuwige aanwezigheid omhoog. Dan zijn wij los van
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Vijfhonderd jaar daarna ontwaakte in de ziel van Jesjoe, zoon van

Joseph, het Beeld van deze Knecht, de Knecht van God alsW are M ens,
als ZELF.
En toen hij ZQ zichzelf gevonden had en aan de wereld had gegeven,
bleef ons van Hem geen trouwer hoewel ontoereikend beeld dan dat,
watvan tevoren was gevrijwaard voorde gruwel van het misverstand.
Het misverstand, dat bij zijn leven reeds begon, dat ongehoord mee-
dogenloos zijn ware Zijn verwrongen heeft tot een fantoom, zijn hoog

bedoelen heeft vervangen door een instituut van macht.
Na Jezus, die de Joden leerde kinderen van God te zijn door als een
god te leven en te dienen, kwamen propageerders van een leer,die NIET

verlost, maar iedereen wil vangen in een schijnbaar licht te dragen

slavernij. Het stelsel, dat Zijn Boodschap heet te propageren, isbehept
met alles,wat de Christus aanwees als verkeerd. M aar wat Hij toonde,

dat waarmee Hij "deze wereld" overwon, ontbreekt en wordt verloo-

chend.
Tach past het geen van ons alle schuld aan anderen te geven. W ant
wat er is,dat is het werk van allen. En elke dag geeft elk van ons ge-
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het cliche, waarin de officiele naam oftitel de garantie van de echtheid

schijnt.
W ant eindelijk begrepen wij:
"De Knecht van God heeft geen gestalte, die ons hem doet aanzien,
geen gedaante, dat wij hem begeren zouden."

En die ontzaglijke waarheid zalons wekken uit de droom:
... Hijschreeuwt niet, noch verheft zijn stem. Hij breekt niet het ge-
knakte rieten 'tkwijnend licht zalhijniet doyen. De Knecht des Aller-
hoogsten wordt veracht, de mensen zullen hem verlaten. Hij is een
mens van smarten, ja,als een, die men maar liefst niet ziet! Hij wordt

veracht en niet geteld. M aar onze krankheid neemt hij op zich, onze
smarten draagt hij. Hij wordt gewond door onze slechtheid en door

onze ongerechtigheid wordt hij gebroken. De straf die wij verdienen
valt daardoor op hem ..,W ij allen dolen als een kudde schapen. W ij
allen gaan een zelfgekozen weg, maar God laat op hem nederkomen
aller schuld. Hij wordt mishandeld en verdraagt; hij doet zijn mond
niet open. Hij isgelijk een lam, dat naar de slachtbank wordt gevoerd,

gelijk een schaap dat stom isvoor zijn scheerders. Hijisde Knecht, die
waarlijk dient, maar wijmiskennen hem alsiemand, die bezocht wordt,

die door God vernederd en geslagen wordt ...



EN UIT DE SLAAP DES DOODSHEEFT OPGEW EKT.

Iegenheid om God te dienen met geheel zijn hart en hoofd en met zijn
hele ziel...

Twee duizend jaren zijn welhaast voorbijgegaan, maar wie als Jezus
werd, wie deed wat Jezus leerde, werd vertreden door de macht der
duisternis, die niets ontziet.

De Knecht des Heren is een wezenlijke echtheid, maar de feiten, die
wij zien en kennen zijn de schijnwaarheden onzer collectieve relativi-
teit. In de annalen der historie staan aIleen personen en geen mens

weet, W IE de dragers dezer "maskers" zijn.Zo disputeren theologen dan
met filosofen om het punt: of Jezus heeft geleefd. De Knecht van

God laat zich niet registreren in de code van de zogenaamde m aat-
schappij. En die bewijzen willen, weten niet wat waarheid is.

Nooit zullen zij,die niet de knechten zijn van God, begrijpen of be-
wijzen kunnen, dat een Knecht van God bestaan heeft of bestaat.

Daarom zijn aIle woorden over deze dingen voos en ijdel, tenzij Gods

"Engel" in het leven van de spreker trad, hem van zijn aangeboren en

verworven "blindheid" heeft GENEZEN,

En aIleen deze mensen kunnen in waarachtigheid getuigen, wat hun
aan de zieliswedervaren. En aIleen deze weten iets van wat geschiedt,
wanneer de Geest van God een mens bezielt, wanneer een mens geko-
zen en gezonden wordt, om heil te brengen waar geleden wordt, om
blinde ogen te doen zien, gebroken harten te genezen, gebondenen be-
vrijding te voorzeggen, gekerkerden in vrijheid heen te leiden, om aan
te kondigen een "Tijd", waarin God vreugde aan de mensen hebben
zal.
W anneer een Knecht des Allerhoogsten in ons leven treedt, dan valt

het Boek des Levens open op "de plaats, waar ditgeschreven staat". En
alszich onze zieltotluisteren bekwaamt, dan zalzijook beseffen:

"HEDEN IS DEZE PROFETIE VOOR UW OREN VERVULD."
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10.VAN DE HEILIGE GRAAL

De sage van de Graal verschijnt plotseling aan het einde der 12e eeuw.
Het is de bloem die ontlook aan de zie1 der mensheid a1sresponsie op
de Vissen-Virgo era.Evenals de Gothiek ontlook deze bloem omstreeks

het midden dezer era.
AIs zodanig herkend onthult de sage haar eigenlijke zin, als Levens-
symboliek voor deze era; als hoogste vervulling van Leven in de gebo-
den omstandigheden. M et het Lentepunt in Vissen was het wacht-
woord voor verwerkelijking van hoogste levensmogelijkheid geworden:
zelfopoffering, sterven en herboren worden in ontgrenzing van het zelf,
door gerichtheid op het universele heil. Daarmede kreeg het geheim

des levens de gestalte van Reine Ontvankelijkheid, de M oeder-M aagd.
De caricatuur van dit gegeven isnatuurlijk chaotische bezoedeling van
het zelf en rechtstreekse, niet resulterende maar nagestreefde Ontvan-
genis van het Goddelijke. En wat wij zien is dan ook de meest onge-
geneerde M aria-verheerlijking, die omtrent dezelfde tijd aanvangt de
aanbidding van Christus te verdringen. Een verheerlijking die ken-
nelijk gevoed wordt door geforceerde afwending van sexe-leven. Een
sublimering, die nauwelijks sublimering heten mag.
Altijd isde Leer van Jezus ten aanzien van de sexe misverstaan. Reeds
zeer vroeg ontstond een premature, gewilde verwerping van het ge-
slachtelijke. Clemens van Alexandrie mocht nog zeggen, dat het niet
aan ons is om te verachten wat God heeft doen ontstaan, maar de
krampachtige verwringing van het werkelijke door illusoire verachtelijk-
heid won steeds meer veld. Figuren als Augustinus, die hun geestelijk
leven inzetten als afkeer van eigen verdorvenheid, zaaien zelfs in hun
beste uitingen het vergiftigde zaad van verwerping van het gebodene,
waar aIleen het ziekelijke verwerpelijk is.AIle middelmatigen, die on-
zuiverheid in zichzelf ontwaren, worden daardoor verleid de onzuiver-
heid niet in eigen mislukte, geknakte vormgeving te erkennen, maar
deze zich aldus onedel excuserende te verschuiven naar het algemeen

gegevene. Zo werd het geslachtelijke "onrein" waar aIleen de persoon-
lijke responsie op het geslachtelijke onrein geworden was.
Het is dan ook geen wonder dat de eis van het celibaat der Rooms-

katholieke priesters juist eveneens omstreeks het midden dezer era werd
ingevoerd. (Paus Gregorius VII, 1074).

De sage komt uit voorchristelijke tijden en van de oudste vorm, waar-

van niemand iets weet, is zeker veel veranderd om beter te passen in
Christelijke voorstellingen van later tijd. De beschrijvingen in de over-
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gebleven handschriften der middeleeuwen verraden aIle,dat de schrij-
vers eigenlijk niet wisten waarover zij schreven, Dit neemt niet weg,
dat heel veel, tastenderwijs, artistiek, tach treffend is gebeeld en als

zodanig voertuig is om de kern van eeuwige waarheid door de tijd te
dragen.
M erkwaardig is,dat zelfs Chretien de Troyes en W olfram von Eschen-
bach in hun Parcival blijk geven niet te weten wat de Graal is.Zij
bouwden voortop de Legende die zijniet innerlijk kenden, waarvan de
eigenlijke zin hun mysterie was gebleven.

Het feit dat de Graal pas in Robert de Borron's "Joseph" in verband
met specifiek Christelijke legende verschijnt (einde 12de eeuw) heeft

het wetenschappelijk onderzoek doen concluderen, dat dit verband in
wezen tach niet reeds bestond. Voortaan werd gezocht naar een kleinst

gemene veelvoud van de verschillende aanduidingen van de Graal, om
dan volgens de (eigenlijk al niet meer] moderne methode te komen

tot een schijn van "oorsprong" in de vorm van herleiding tot projectie
van een physiologische funktie, die met "affect" beladen pleegt te zijn.
Dat deze projectie niet de kern representeert doch er aIleen mee ver-
bonden is,wordt niet doorzien doorhen wie het ervooralles om te doen
is om te beheersen door kennis.
Dat de physiologische verrichtingen, in het bijzonder de sexe-Funktie,
op hun beurt juist ontleend zijn aan geestelijke waarden, komt in het
wetenschappelijk-vernieuwde brein niet op.Zo redt de neiging om aIles
terug te brengen tot lichamelijke funkties en stoffelijke overzichtelijk-
heden een schijn van succes ten koste van het voorbijgaan aan het
wezenlijke; dat niet leerbaar, kenbaar, regeerbaar is,juist omdat het de
oorsprong der dingen is.

Graal betekent alswoord "schotel".
Als zodanig isGraal reeds datgene, waarop het Hoofd van Johannes de
Doper wordt "overgeleverd" aan Salome.

W anneer nu de legende van Joseph van Arimathea zegt,dat Graal dat-
gene is,waarin Joseph bloed van de gekruisigde heeft opgevangen en

bewaard, waardoor hij (Joseph) niet sterven kon, zelfs toen hij levend

was begraven door "de [eden", dan is hiermede, aIle vormelijke deter-
minering ten spijt, onthuld de waarheid, dat de menselijke ziel als

schaal of schotel ofvaas of kelk wordt gevoeld, niet door een mens als
kwasi-uitvinder, maar door de mensen.

Dat deze schaalletterlijk als "voedsel"-drager en als voedsel-verschaffer
wordt beschreven is evenmin "verwarring" van verschillende dingen,
doch evenzeer samenvalling van het materiele met het wezenlijke. Het
Brood dat Jezus geeft en is,wordt "overgeleverd" in een schaal; de ziel



en datwat in haar woont zijn niet scheidbaar. (Zie onder: [oseph.)

Zo is het dan geen wonder dat de Graal we1 gezocht wordt maar niet
gevonden door de zoekers, maar door hen die Gods W il verrichten
(Titurel). Zoals talloze ridders tevergeefs hun leven wijdden aan het

zoeken naar de Graal, zo zoeken nog steeds tallozen naar de Graal, in
negering van de waarheid, dat:

"Es kann zu keinen Zeiten
Ein M ann den Gral erstreiten,
Den Gott nicht se1bstdazu benannt."

(Parzival door W olfram von Eschenbach,
bewerking van W ilhelm Hertz)

Jezus zei: "Niemand kan tot M ij komen tenzij de Vader hem trekke."
Johannes 6 :44
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Evenmin als met het zwaard, is de Graal te vinden met het denken,

Reeds de doelstelling sluit het vinden uit, omdat dit zoeken ze1fzuch-
tig is.Graalridder isniet hij,die zijn persoonlijkheid tot staat van heer-

lijkheid opvoert, maar hijwiens persoonlijkheid tot "blanco" vernietigd
wordt, en daardoor opgaat in het ZIJN van Christus.

Dit verheft de gebruikte "bee1den" als "schaal" en "speer" en ontheft
hen volstrekt aan de sexuele bezoedeling welke voor de W esterse vor-
ser (niet zonder reden wat hemzelf betreft) altijd weer de kern der din-
gen schijnt. Niet dat het sexue1e van de ridder "rein" is.Geen mens is
sexueel volkomen "gaaf" en daarom isiedereen sexueel niet-rein. M aar
het onvolmaakte sexuele correspondeert met de onzaligheid der ziel,
En de loutering der ziel bewerkt tegelijk loutering der geslachtelijk-
heid.
Daarom huwen de Graalridders niet, maar de Graalkoning wel,

Het veelin dit verband geciteerde woord van Jezus, dat er mensen zijn
die om der wille van het Koninkrijk zichzelf geslachtloos hebben ge-
maakt, is in zijn onbegrepenheid motief geworden voor verwerping en
supprimering van het geslachtelijke, wat natuurlijk veel onheil heeft
gesticht.
De heiligheid van het Pad sluit ten enenmale uit, dat mensen eigen-
gereid tewerk zouden klmnen gaan, in welk opzicht dan ook. Daar-

mee is ook het Indische trainen onder leiding van een goeroe (leer-
meester) veroordee1d.
W ant alishet mogelijk de zaadvorming te voorkomen door concentra-

tie van de aandacht, dan wordt daarmee wel de ongezonde spanning

vermeden, welke het gezicht van zo talloze "onthouders" in het W es-



ten "tekent", daarmee is het geslachtelijke niet geofferd, maar ver-
kocht. Niet om der wille van het Koninkrijk geofferd, maar als een

quid pro quo, als een koopprijs afgestaan.

God laat zich niet verschalken. Parcival vindt noch de eerste maal,

noch de tweede maal de Graalburcht, omdat hij die zoekt. De hunke-

ring naar de Graal en zijn Taak belet hem naar Conduiramour terug
te keren, maar hijvindt de Burcht, omdat hij in de gestelde ontmoetin-

gen ondanks aIle weemoed en ontbering slechts doet wat rechtvaardig-
heid en medemenselijkheid vragen. AIleen dat leidt totde Graal, en de

hereniging met Conduiramour.
De kennis en de magische middelen die Anfortas niet baatten, baten

niemand, waar God aIleen het hart aanziet.
Nooit zal Bevrijding worden bereikt door naar Bevrijding te streven,
want deze streving bindt fataal aan het zelf. Alleen de liefde voor de

Nameloze, die de een God noemt, de ander Jezus en een derde weer

heel anders, die velen blindelings en toch niet zonder grond "de M ees-
ter" noemen, deze liefde roept vele Ontmoetingen op, waarin zijhaar

expressie vinden kan als Liefde, en die daarom evenzovele beproevin-
gen, oordelen, zijn. En wat een mens zo ontmoeten "doet", dat doet hij

aan die Ene.
W at nu de tevergeefs met mijmeren en wetenschap begluurde trans-
mutatie van de geslachtsfunktie betreft, deze openbaart zich uitsluitend
door beleving. Zo zijalformuleerbaar is,is er geen buitenstaander die
de formulering kan begrijpen, want deze dingen zijn volstrekt onvat-
baar voor het denkvermogen. Goddank zijn deze dingen volstrekt on-

aanrandbaar.
De verwisseling der levenscentra voltrekt zich in responsie van omhoog
op onze bereidheid. Elk eigenmachtig beinvloeden van de chakra's
hetzij door gedachte-concentratie, hetzij door bemvloeding der corres-
ponderende endocrine klieren, betekent het inslaan van lange omwegen

in de waan, een heel stuk af te steken.

De Eeuwige, die aIle etiket ten spijt de Nameloze blijft, wiens Aan-
wezigheid door ieder mens ervaren worden kan, wiens W oord nochtans

te zelden wordt gehoord door ons,(omdat wijmaar niet totde innerlijke
stilte komen, het onkrampachtig "blanco" dat aIleen maar alsverrassing
komt) verschijnt aIleen maar ZQ, dat ons geen kans totzelfverheerlijking

aan Zijn Ontmoeting wordt gelaten.
Zo vaak Zijn Aandacht wordt ervaren, wordt van ons zelfvergetelheid
gevraagd. Hij nadert, dat iseigenlijk: Hij wordt ervaarbaar, alleen door-

dat wij Hem een offer brengen, Of is dit "offer brengen" juist het re-
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sultaat? Offer in de zin van "daad die vervulling van persoonlijke ver-

langens, persoonIijk reiisseren uitsluit".
W ant Zijn Verschijning is voor ons IK aIleen maar "ondergang". W ij
tekenen in Zijn Aanwezigheid het vonnis van ons vergankelijke zelf,
steeds weer, steeds meer, W anneer Hij heengaat, blijven wij in onbe-
grijpeIijke welgemoedheid achter met de niet te Iijmen scherven van

illusies en een bloedend losgescheurde zieI.
Hoe zou ooitiemand die Hem werkelijk ontmoet heeft, die ervaring zo

ontwijden, dat hij zich liet "wijden" door zijn medemensen tot een
funktie, waartoe God-zelf een mens bestemt? Hoe zou een mens, die

werkelijk door God bestendigd en vernietigd wordt, zich kunnen laten

welgevallen de caricatuur van menselijk imiteren?

De Eeuwige wiens W oord ik alte zelden heb verstaan, kwam toen mijn
aandacht tevergeefs langs de gebruikelijke weg van "eerst een visie en

dan pas een daad" wou gaan.

Logion:
"Svadisthana istoesprekende, begeleidende en toelichtende van M ulad-
hara. Svadisthana zetelt in het centrumveld van sexe-vorming.
De insulae zijn Paasgedachte van de verheven Graaldrager. Graaldrager
isde heiIige inmenger tussen Pancreas en Pinus.
M uladhara is inherent aan de Graalbestendiger. De Graalbestendiger
is:zichzelf ontwaren in de combinatie van Svadisthana en M uladhara.
Leg nu in een Graalvorm Svadisthana en M uladhara in de genoemde
verhouding, en zie dan: hoe de graalzich vult.
Neem vooral waar, tot welk een gemengde inhoud gekomen worden
kan, wanneer Svadisthana M uladhara meer vrij laat, omdat vrijlating
gegeven worden kan.
Trek dan een parallel met de Pinus en de Schildklier en let dan op,
waartoe deze spanning verwekken."

"Pinus en Pancreas zijn zeer verwant aan de bijbedoelingen van M u-
ladhara.
Svadisthana zal altijd tot het uiterste toe verlatenheid tegenhouden,
doch bijhet vrijgeven van M uladhara ditelement geleidelijk toevoegen
en afnemen; door afneming in de structuren van het "geeigende" en
toeneming van het "gegevene".
Svadisthana doortrekt M uladhara met inherentie van zichzelf, terwijl
de omringing van Svadisthana M uladhara tach altijd ter bescherming
is.Doch wanneer M uladhara de inherentie verstoot door machts-adhae-
sie dan trekt Svadisthana inherentie op geIijke voet terug,"

Zo isdan eindelijk de doodsteek toegebracht aan zeven eeuwen lang be-
dreven valsheid, de verkrachting van hoogste inspiratieve waarheids-

beelding totroman tisch moralisme.



W ant niet aIleen in "Israel" heerst Ach-Ab, onze Oom, maar ook in de
Graalburcht. En eindeloos gaat voort het tijdsherhalen in het machte-
loze verplegen van de stinkende wonde in de zijde van de voor Lust ge-
zwichte An-fortas, de "Zwakke" Oom van Parcival.

Aan de verpleging metde duizend dure tovermiddelen, die toch niet tot
Genezing voeren, wijden wij ons smartelijk bestaan. Van onze vader

Titurel hebben wijde waan van de verwerkelijking in de Tijd "geerfd"
met onze titel, die wijniet verdienen.

M et elke M aangestalte ondervinden wij de weerloosheid tegen de
macht van het physiologisch ritme. En onze psyche doorlijdt perio-

diek de macht der stoffelijke regulering en de Kracht der confrontatie

met de ongeziene Geest. W at ons belet te sterven istegelijk de activeer-
der van de pijn,

Ontmaskerd isde schijn-gemoedelijke leugen, datde Graal "oorspronke-
lijk aIleen maar Tafeltje, dek je" zou geweest zijn. Zo grof en huichel-

achtig als het Brood "dat van de hemel neerdaalt", isontheiligd tothet
brood dat wijelkaar verkopen en ontroven, zo grof en huichelachtig als

de verkrachting van het Onze Vader is ook het "voedsel" dat de Graal
verschaft waardoor een mens "niet sterven kan", ontwijd tot het koks-
werk voor de zwelgpartijen van de moord- en roof-bezeten "edelen" der
middeleeuwen. Geen heiligschennis is de aardbezetene te erg om zijn
bezetenheid te hoeden.

De Constellatie van de zielwaardoor de Geest haar "voedt" wordt niet
gezien dan door de weinigen die werkelijk "gedoopt" zijn,niet door be-
taalde knechten van een kerk, maar door God Zel£.W ij zijn teveel die
Feirefis, die "Trotse Zoon" van Frimoutel, de Vrijbuiter die in den
vreemde sterft. W ij zien de Doop als true, om vrijen ongestoord te mo-

. "gen "mmnen .
W ij zijn te weinig Parcival; wijgaan niet door het Dal van Smart. W ij
dolen niet -gehuwd met Liefde-Ieiding -in de ontbering die de over-

drachtelijke Nabijheid onophoudelijk betekent, vijf jaren lang door de

benauwenissen die God ons zendt. En wijbewerken in die confronta-
ties niet het boven-menselijke en toch menselijke "Blanco", waardoor
God ons tot de Koning van de Graalburcht maakt.

W ij vragen wel heel vaak: "W at scheelt u, Oom?" M aar onze vraag is
slechts de true van lievigheid der eendere gewonden. W ij zoeken wel
de hut van T revrizent, maar niet als het berouwvol Kind van Harte-
leed, dat zelf de lijdensbeker totde bodem drinkt. Sigune isin ons niet
knielende gestorven en ook Sekundille isniet dood.In orisishet kasteel
van Klingsor volmet kwijnende gestalten der door onze machtlust inge-

kapselde levenskrachten. W ij willen altijd nog het Compromis. W ij
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willen Vrede en Geluk door zelfzucht, sluwheid en geweld. W ij willen

God de Graal ontrukken met het zwaard.
En daarom isons lothet lotvan Achab en Izebel.

"Denn unerhort zu aller Zeit
W ar's, mitGewalt derW affen
Den Gral sich zu erraffen."

(Parcival 16e Boek)



"Hij zalvoor Zijn aangezicht uitgaan in
de geest en de kracht van Elia," ...

Lukas 1 :17

II. DIE DE VERHEVENE VOORAFGAAT

Ella isgeworden toteen klank, en ook Johannes schijnt te worden over-
stemd, alsstem die roept.

M aar zijzijn beelden, die hun gloed verliezen en herwinnen kunnen;
zijzijn niet vernietigd, maar vervaagd. Zijschijnen dood, maar bIijken

plotseling weer levend en aanwezig ... als dat, waarvan zijde dragers
zijn, in ons zijn tijdeloze echtheid tot ervaring worden laat.
Niet om het simpele W oord van M aleachi: "Ziet, Ik zend M ijn Bode
voor M ijn aangezicht, die u de W eg bereiden zal" leeft dit verwachten
als een vast doch onbewijsbaar weten in de harten aIler mensen, hetzij
in deze formulering ofin woordenloos gevoel.

V66r dat de Nameloze komt, die aIles "goed" zalmaken, hoe dan ook,
komt iets onzegbaars, onweerstaanbaars, overmachtigs dat de door ons
eeuwig uitgestelde wending onzer ziel bewerkt. Het komt als W egbe-
reider in verwardheid en verstoktheid en het komt daarom als leed, als
ondergang van aIles wat wij juist niet willen offeren.
Het komt als T roosteloos.

Die de Verhevene voorafgaat, dringt zich in onze tach alzwaar belaste
zielen doodt vooronze machteloze aandacht het moeizaam opgespaarde
beetje zekerheid, en de met zorg getrainde stijlvan leven, en wat trots
leed en tegenspoed aan zwak geluk en povere voldoening verworven
werd.

Dit isZijn Bode,en wijmensen die het hevige beleven altijd aan perso-

nen binden, ervaren Hem als "iemand". Zo slaat ons "zien" van sta-
ren naar vertrouwde vormen en gestalten om in een verbijsterd ontwa-

ren van de Hand waardoor het spel der schijnbaar autonome marionet-

ten, onze medemensen, wordt geleid. Ineens is aIle peilbaarheid van
menseIijk bedrijven niet meer het eigenlijk aan de orde zijnde. Daarin,

daarachter en daaronder ishet onweerstaanbaar W illen. Zo wordt -hoe
onopzetteIijk dan ook -in ons allengs een Gestalte, van Een meer dan
M ens en toch met mensen-functies, mensen-trekken, vaardig.
En gaat niet meer heen.

Hij isde vreemdste en toch meest vertrouwde, die wijooitontmoetten.
Hij isde ongenode Gast, die wij tach levenslang verwachtten.
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Dit is Die zo lang door de Joden is verwacht. Die zij Elija noemen.
Voor W ie zijde deur der woning openen met Pasen. En naarmate in
ons mensen het voortreffelijke beeld van Hem zijn plaats inneemt,

... herkennen wij Hem niet.
Die de Verhevene voorafgaat, komt alsTroosteloos, omdat Zijn taak is:
"om de harten van de vaderen te keren totde kinderen en de ongehoor-
zamen totde gezindheid der rechtvaardigen, ten einde God een weltoe-
gerust volk te bereiden" (Lukas I:17).En deze toebereiding isvoor ons

een onderdompeling in eigen bloed en tranen.

In ons heerst niet de koning die de Vader is.

In ons regeert de zwakke Oom, Ach-Ab.
Daarom zijn wij niet wezenlijk "gehuwd". W ij leven met en als een
Ongehuwde, dus Izebel, dochter van Eth-Baal, dat betekent: Die met

Baal leeft. En Baal iswel "Heer" maar dan aIleen als "baas", als usur-
pator van de macht des Enen, die de echte Koning is.
En daarom is ons leven een gecompliceerd en wederkerig exploiteren
van elkander, een parasiteren op elkanders levenswil en levenskracht.
Dat isde eigenlijke bezigheid van vroeg totlaat. Zelfs in de dierbaarste
gedachten woont het onbewuste hangen aan elkander, profiteren van
elkanders kracht, en welgemoedheid en verlangen en bezit, en angst en
doel. Niet als gebruik maar alseen dienstbaar maken, als een knechten
en onteren. Ook onze zogenaamde liefde voor elkaar, voor onze kinde-

ren,en voorons werk, ishelemaal doortrokken van dit "middel maken"
tot bereiking van ons doel: "Verzadiging" van wensen en verlangens.
En juist ditVerzadigen iswat de Joden noemden "M ammon".
Daarom dienen wijdie M ammon, deze zatheid, niet zo moralistisch in
de zin van "geld vergaren", maar als de verkrachting van ons eigen
leven, als de volkomen onbewust geworden schijn-gerechtvaardigde
"strijd om het bestaan", ook waar het niet gaat om het lichaams-onder-

houd, maar om het innerlijke leven.
In deze door en door verdorven toestand die zich niet verdorven wil
laten noemen, maar "natuurlijk", onvermijdelijk, in deze wanregering
onder Achab en zijn Izebe], treedt Hij, die niet zozeer de Zijnde maar

de Binnentredende wil zijn.
Daarom is die Heraut aankondiger van derving wat de parasieten zou

verzadigen; Profeet van "hongersnood":

"En Eli-jahoe, Inzitloze "ingezetene" van de verheffing der getuigenis
(Gilead), zegt tot Achab: 'Zo waarachtig als de God van aIle Tijdsge-
beuren leeft, voor wiens aangezicht ik sta,alsdeze jaren dauw ofregen
zijn zal,tenzij dan naar M ijn W oord!' " 1 Koningen 17: 1
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In deze hongersnood,die drie-en-een-half jaar zalduren, dat is "Tijd
en Tijden en een halve Tijd", als "helft" van het Voltrekken van de
Liefde-W ijsheid aan ons miezerig bestaan, in dit gedwongen Vasten

van het doorons "goed" geachte, levenfnuikende "verzadigen", woont
dan de Ongeziene eerst een wijle aan een zijtak van de zo gevreesde
Levensstroom. En drinkt daaruit, terwijl Hij wordt gevoed door het

onmondig dienstbetoon van het door Hem gewekte, en aan God ge-
wijde ...

"Raven" alssubstantie van ons neofietschap, nog niet rein; maar rein

genoeg om Hem te voeden in die "hongersnood" en daarin zelf te
0° "

"ZIJn .
M aar alsdie "beek" nietlanger levenswater geeft,dan gaatHijnaar de
W eduwe in Zarphat.

Zolang wijniet die W eduwe geworden zijn,isaIle "vasten" voor ons
aIleen maar een onwelkom derven van hetgeen wij nodig hebben.
Daarom zegtJezus:
"Ziet erwaren veelweduwen in de dagen van Ella in Israel, toen de
hemeldrie jaaren zesmaanden gesloten bleef en ergrote hongersnood
was over het gehele land, en tot geen van haar werd Ella gezonden,
doch weInaar Zarphat bijSidon, toteen "vrouw" die weduwe was."

Lukas 5 :25-26

Veelmensen hebben de vervulling van hun leven verloren en wachten
arm en eenzaam op het Onafwendbare. Zo zijn veelmensen arme we-
duwen in Israel, hetTijdsgebeuren hier op aarde,en doorlijden "hon-
gersnood".

M aar Eli-jahoe, de heraut die aangeduid is met "God als de Binnen-
tredende" gaat naar de arme eenzamen in Zarphat, in de sfeer van
Loutering derM etalen. Die isin Sidon,want hier vistde Grote Visser
alleswatzich vissen laaten daardoor wordtbehouden.

Nooit zalHij ons,wanneer Hij ons daar vindt, iets anders doen dan

"vragen watwij zelfniet missen kunnen", het allerlaatste "brood".
En ofwijalbetogen, dat dit is "het laatste" waarmee wijons en het

zwakke "Kind", ons eigen Zijn van morgen, moeten voeden en toch
morgen moeten "sterven", daar er niets meer iswat ons in het leven
houden kan,hetbaatonsniet.

W ant juistomdat wijniets meer"hebben" komtHijtotons.
En tenzij wij onze dood vervroegen willen, kan Hij ons geen Leven
schenken. Daarom verlengt Hij altijd weer hetlaatste,niet te vergane,
onmisbare,hetlaatste meel,de laatste olieuitde fles.EerstHijen daar-
na wij.En daardoor altijd nog en altijd meer.Zo leren wij,niet alseen

technisch wonder, maar als heilig M ysterie, dathet stoffelijke dat wij
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nodig hebben om te leven en het voedsel onzer ziel als levensinhoud,
ons GESCHONKEN worden zullen ondanks aIle weerloosheid en onmacht,
ondanks aIle letterlijke onmogeIijkheid ... indien wij Hem maar geven
wat Hij van ons vraagt. Het weinige dat wij nog hebben en daarom

voor onszelf bestemmen willen.

M aar Eli-Jahoe zalons niet bij dit M ysterie laten dromen. Het zalge-
schieden, na die dagen, dat het Enige, het Allerliefste dat wij hebben,
waar alles aan gewijd wordt, omdat Dit ons eigen Zijn zal wezen, als
ons Zijn van heden is gestorven in de Tijd, het zal geschieden dat dit

Liefste dat met ons de hongersnood doorstond, geen levenskracht meer

heeft.
Het kleine lampje van geloof en hoop en liefde heeft geen olie meer,

en dooft. Dan dooft de laatste lichtglans en wijbIijven stilen grauw en
koud. En bitter rijst in ons de vraag, of deze Gast die binnentrad dan

eigenlijk aIleen maar onheilbrenger is, aIleen maar activeerder onzer

nauwelijks bewuste "schuld"?

"En zijzeide tot Elia: W at is er tussen u en mij, M an Gods? Zijt Gij
bij mij "binnengetreden" om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te
brengen en rnijn zoon te doden?" 1 Kon. 17: 18

Zo diep is deze troosteloosheid die de Ingetredene in ons verwekt.
W anneer ons dit gebeurt, zijn er geen woorden voor de bitterheid die

eigenlijk aIleen maar wordt getemperd door de grauwe moeheid, die op
alles loodzwaar drukt; die is,en toch niet is.
M aar ondertussen neemt Hij deze dode "zaon" van ons,en brengt hem
in de opperzaal waarin Hij "woont" omdat wijdie voorhem besternden.
Daar doet Hij het onmogelijke met dit Kind. Daar breidt Hij zich in
onbegrijpeIijke innigheid en almacht drievuldig over deze "dode" uit,
En blaast Zijn Adem in de tengere gestalte, opdat die voortaan nog
aIleen maar ademt in Zijn Geest. Zo wekt Hij deze kleine op en geeft

hem ons terug.
En wij, die tot het uiterste zijn aangegrepen door die loutering als
W eduwe in Zarphat van Sidonie, wijweten en belijden eindeIijk W AT

Hij ons doet.
Zo worden wijuit onze poelvan ongerechtigheid, die wij niet eens be-
seffen, opgevist.

'I-

Die de Verhevene voorafgaat ishet, Die de Twaalf Oergestalten onzer

levensbeelding, die door ons gebroken en ontwijd zijn, weder opricht

tothet enige Altaar waarop wijGod vereren kunnen methet door Hem

zwijgend gevraagde offer onzer schijn-zelfstandigheid.
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Op deze offering alleen daalt steeds Zijn Geest neer in aanvaarding en
erbarmen ondanks onze overgieting met ontroering. Zo,en zo alleen,
blijkt de onmachtigheid van aIle andere offering, die wij zo dwaas en
zo hartstochtelijk begaan in de illusie van: ons Leven te behouden.
Zo sterven eindelijk in ons de Baal-priesters. Hoewel Izebel op wraak
zint, God zendt Elijahoe waar hijhaar ontgaat. En haar vlees wordt nog
altijd opgevreten door de "honden" als het uur daarvoor gekomen is.

Zo worden mensen nog altijd "bereid". M aar wij zijn "blind" en wij
herkennen bijna nooit de Bode die God uitzendt voor Zijn aangezicht.

Die niet een "engel" is,als "lager" wezen, maar Hijzelf in een vermom-
ming die wijniet doorzien, totdat ons Kind isopgewekt.
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12. GENADE IN VERM OM M ING

De aanvang van het Evangelie isJohannes. Niet aIleen historisch, niet
bepaald een M ens alsdroomgestalte, zeker niet alseen "geweten" vorm,
maar alservaring, als allengs bewust geworden feit.
De Aanvang van de Goede Tijding zelf ervaren is[ohannes-in-ons zelf
verwekken, Johannes baren en hem tot gestalte-in-ons laten groeien,

Johannes worden en te goeder tijd JOHANNES ZIJN.

Johannes is JEHOCHANAN, God is genadig! Dit als Naam erkennen en
aanvaarden voor wat ons gebeurt, dat is het inzicht winnen: dat het
alles een Geschenk is,onbeoordeelbaar door ons dan alsGenade.
Johannes baren ishet nooit vermoede W eten van de W aarheid boven

de gestalten van de dagelijkse Droom.

W ij waken immers niet. W ij slapen allen vast.De droomgestalten gaan

en komen als de Hoeders van de slaap. W at deze droomgestalte vorm
en kIeur en leven schenkt, is onze eigen in begoocheling gevangen

levenskrach t.
W ij zouden dan ook n66it ontwaken, als God niet "gedachtig" was; als
niet Zijn "Kracht" als door ons onbegrepen Antwoord op ons nauwe-

lijksbewuste "bidden" om Bevrijding totons kwam, en ons "verschijnt"
met een belofte en met een bevel. M et de belofte dat ons smeken is
verhoord en dat een wegbereider ons geboren worden zal;met het be-
vel:dit Nieuwe alsGenade te erkennen. En stom isiedereen, totdat hij
tot het inzicht komt, dat aIIes wat een mens ervaart, als W egbereider

tothem komt.
Dit dan aIIengs beseffend, leren wij Johannes kennen, die de W en-
ding van de Ziel verlangt, opdat de last van de verkeerdheid van ons
wordt genomen en de ware, onvergankelijke VREDE in ons wonen kan.

De W ending van de Ziel, dat is het wakker worden, want het is het
overwinnen van de innerlijke lethargie, de loden slaap. Het ishet keren
van de volle aandacht, weg van de streving en weerstreving om het

dierlijke gedijen, en het wijden van de volle aandacht aan de Zin van

de Genade.
Johannes volgen en allengs Johannes worden, is het zich verheffen
boven het criterium van de verzadiging van lijf en ziel;het isde voeten
richten op de W eg der innerlijke Vrede door Ontdekking en Aanvaar-
ding, doorde Openbaring van de W ijsheid die zich aan ons wijdt.

Johannes Zijn, dat is de wereld en het leven anders zien en anders



kennen dan de mensen, die nag door de droom bevangen zijn. Het is
getuigen dat een ander Rijk, een hemels Rijk nabij is;dat wij in ons-
zelf de grate W ending dienen te voltrekken, die dan totbevrijding van
ons falen leidt. Johannes ROEPT en willig laten wijons onderdompelen
in het levende water van zijn aarde-ontheffend W oord, dat hoop en
vertrouwen wekt omdat het getuigt van het ware doelen de bereikbaar-

heid daarvan.

M aar metdie Doop wordt in ons gevestigd het Gebod van de W ending.
De Stem van de Roeper bestendigt zich tot de Stem van herboren Ge-
weten.

De W ending als Gebod belijden met de lippen heeft geen nut. De
W ending werkelijk voltrekken is een bijna bovenmenselijke taak ver-

vullen.

W ant binnen ons en buiten ons komt aIle aardsheid in verzet, zodra de

wending door ons alshet W are en daarom als Heilig M oeten wordt be-

leden en begonnen.

Haar leven lang heeft onze ziel gedroomd, dat de vervulling van haar
wensen en begeerten haar gelukkig maken zal. Dat haar geluk, haar
ware Heil in kwaliteit gelijk isaan Verzadiging, omdat verzadiging het
heil der Aarde is.
W at wij-volkomen ondoordacht -als heil beschouwen, is de expressie
van een onpersoonlijk stoffelijk proces, een schema, dat volkomen rede-
laos en liefdeloos (dat is:onmenselijk) ontstaan en groei, bestaan en
genereren, en vergaan van levend weefsel reguleert.
Zo heeft aeonen-lange suggerering door de modus van het in de grove
stof gedaalde, door begrenzingen gefnuikte Leven hier op aarde ons

misleid.

W ij houden alles wat verzadigd isvoor "goed".

Groot is geslaagd en veelbelovend, klein is eigenlijk mislukt. Veel
maakt gelukkig, weinig doet verdriet, Vermeerdering geeft hoop, ver-
mindering baart zorg.Groot zijn geeft moed en kleinheid vrees. Aldie
criteria zijn van het allerlaagste niveau, dat van de cellengroep. Zelfs
voor ons lichaam als geheel is dit criterium alveel te primitief, alveel

te "laag". En tach ishet verheven tot criterium van menselijk bestaan,
tottoets voorhet bepalen van ons zieleheil.

Zo geldt dan overvloed aan voedsel, kleding, aan bezit en geld als Heil
voor onze ziel. Zo prefereren wij een groot, sterk, lichaam; zo streven
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wij naar kracht en macht, naar eer. Naar een lang leven hier, En zo
vergeven wijelkander en onszelf, dat wijalsparasieten teren op elkan-

der.En zelfs de zwakken en verdrukten voelen eerbied en bewondering
voorhen, die hen misleiden en misbruiken!

Dat alles is de ondermaanse dynamiek, de M anedroom. Daar zouden
wij in blijven; wij zouden onze zielen blijven overleveren aan de ver-
werving van de heerlijkheid der aardse koninkrijken.

M aar God zendt ons Johannes. En nu komt van omhoog de ongeziene
Hand en scheurt ons los,nu hier dan daar, totdat de aardvergroeide

delen onzer ziel, zich -hoewel bloedend -W ENDEN naar het hemelse

beleid.

Zo komt dan Gods Genade voor de aardverblinden altijd in Vermom-

ming, die aIleen doorzien kan worden naarmate zich een mens reeds
M eft GEW END.

Is er een droever en ontmoedigender levensbeeld, dan van de aardbe-
zetene, die zieleheil en werkelijk geluk miskent als de verwerving van

bezit en macht?
Is er een hopelozer misverstand dan dat van de miljoenen, die het
M ens-zijn nemen alshet M an ofVrouw zijn,met als doel de ongebrei-
delde ontlading van hun sexe-potentieel?
Is er een geestelozer beeld van levensinhoud en -vervulling dan het
broodverdienen, vrijen, nestje-bouwen, kinderen-verwekken, en zich-
zelf in comfort gaan verstikken en begraven?

Is er een zieliger compensatie op die platheid dan de eerzucht en vol-
doening van het vele "weten", dat willoos aIle boze drijven dient en
zelf als een magneet van irreeel volbrengen ongetelden tot zich trekt?
De kranten-, staal- en olie-koningen ontmoeten en begroeten hun tra-
wanten in de koningen der wetenschap, omdat zijnaar de ziel slechts
varianten van dezelfde dwaling, van dezelfde "zonde" zijn.

Tot aIle geestelijk verdoolden komt "Johannes" alsGenade in Vermom-
ming, als Getuiger van het Licht en als de Roeper, dopend met zijn
.Jevend water" tot de W ending, die hen tot vergeving van hun "zon-
den" voert.

Indien wij wisten W IE hij was, dan zouden wij, judaeers, Priesters en
Levieten ook vandaag niet vragen W ie hij Is.

W ij weten het natuurlijk niet!

W ij weten ons alleen de tegenpolen van die Ene, schijnbaar onbereik-

baar-hoge. W ie het is,die ons tot deze Ene brengt, dat is ons niet be-

kend.
W ij weten niet, dat de profeet Johannes meer is dan historisch beeld.
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W ij weten niet, dat hijde vrucht isvan het menselijke hunkeren naar
Licht. W ij weten niet, datjuist die W ending, die hijbrengt, en is,hem
totde W egbereider maakt van de volkomen Omrnekeer, ofde Reversie

die de Zoon des M ensen heeft voldragen tot "verhoging".

Het aardgebonden oordeel oordeelt naar de fenomenen, maar Gods

genade oordeelt naar oorzakelijk verband. En niet het aards gedijen,
maar oorzakelijkheid is Paasgedachte van Vrede met God.

Zo is de Grote T aak voor allen, die Johannes heeft gedoopt en die
daarom de W ending innerlijk belijden, dus de Heiliging van Leven

door ontstijging aan het oordeel naar de schijn. M aar deze W ending
eistde Offering van onze streving naar het aardse welbehagen.
En deze Offering valt zwaar.

W anneer een mens tot armoe komt, W Ij zien aIleen het leed en het
gebrek. M isschien vermoeden wij een straf, of een beproeving als van
Job. M aar de genade zien wij niet, want wij begrijpen niet het Heil,
omdat wijin Oorzakelijkheid niet Zien. W ij denken zuurzoet aan lief-
dadigheid, het negatieve compensatiemiddel van de geestverloochena-
reno Niets in ons isgemeenzaam met de Liefde die ontneemt om te be-
vrijden van gebondenheid aan de beloften en de wetten van de stof.

Tach had Johannes ook niets dan zijn gordel en zijn kleed. Jesajah wist
reeds, dat juist armen en gebrokenen Gods genade hebben. En juist
vooral "bezit" belemmert ons de opgang naar het Rijk der Goddelijke
Orde.
Zou dan een mens te arm zijn om Johannes te herkennen en zijn volge-
ling te zijn?
M aar van de aarde uit gezien, belet de armoe ons om "goed" te zijn, ja
om het minimum van aandacht en van wijding aan het geestelijke te
schenken. Hard en waarachtig is de strijd, want bijna iedereen die in
de armoe komt, waant het zijn dure plicht om zich ten dode af te beu-
len om uitdie armoe te geraken. Dat isde aardse goedheid en die ishet,

die het ons belet de hoge strekking te geloven, te herkennen, te aan-
vaarden. M aar niet de armoe zel£.

De aarde kent aIleen het welbehagen van gedijen en wij die reeds op

schoolvergiftigd werden met vervanging van beleving door het kennen

van een theorie, wij willen eerst het minimum van welbehagen om
daarna in theorie te leven naar de geest.

Hoe kunnen wijgenezen worden van die ziekte onzer zieldan door ons
te beletten om te distancieren en te theoretiseren?

Zo keert dan God de dwaze streving naar bezit, van geld en goed of
geestelijk bezit, alsmiddel en alsmacht totdistanciering weer totGoed,
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Geen mens isnader aan de losheid van bezit, dan wie niets heeft. Geen
mens isnader aan het geven en het delen met zijn naasten dan wie in

armoe leeft. M aar al die stoffelijke welvaart, al dit welbehagen aan
bezit en kennis, dat wij dagelijks verwerven, het verslaaft ons aan de
mechaniek der aarde, het verwijdert ons van onze naasten. .. en het
maakt ons onontvankelijk voor God.

Zoals dan aIle "rijken" van omhoog de meest belasten en geslaafden
zijn,zo zijn de niets-bezitters en de armen naar de geest haast "vrij" om
Hem te volgen die de voeten op de W eg des Vredes richt.
De Engel Gabriel is reeds bij hen geweest. AIleen, zij hebben zoals

Zachariah niet geloofd, wat deze Engel zeien daarom zijn zij"stom" ...
totdat zij tot geloof en tot aanvaarding komend, z6 de W ending van

hun zielbeginnen, die totvergeving aIler "zonden" leidt.

Genade in Vermomming is het leed, dat wij als "kwaad" verstaan en
daarom niet verstaan,

God isniet Zeus, die elke wens vervult, opdat men tothet inzicht van
de dwaasheid aIlerwensen komt.
De korte W eg, de Heilige W eg, is niet de W eg der wensvervulling,
maar de W eg der Offering.
Zo worden wij dan voor de Heiliging in Offering geplaatst, zolang tot
wijde vrees en afkeer overwinnend, eindelijk Johannes volgen en door
hem ... de Heiland leren zien.
Ontelbaar zijn de vormen van Genade in Vermomming.
Behalve armoe, ziekte en dood, zijn er de wrede onbereikbaarheden,
het falen in de ogenschijnlijk waardevolste dingen. M isvormde lijven,
zieke zielen, ongelukkigheid in liefde.
Als fenomenen zijn zijniets dan zinloze vemietiging van hoop, geluk
en levenskracht. Verstandelijk doordringen van dit raadsel geeft niets
dan de ontdekking van een oorzaak die geen oorzaak is.M et ons gevoel

en ons verstand bereiken wij niets dan een zwakke poging om te com-
penseren. W ij trachten ongedaan te maken, wat niet ongedaan te rna-

ken is.W ij zijn geheel verblind, geheel gevangen in de waan van goed
en kwaad in aardse zin,

doordat Hij.demiljoenen door gebrek ofdoor een overdaad aan "werk"
belet te vluchten in de theorie.
Zo dwingt Hij ook ons het weinige dat wij aan geestelijk bedoelen in
ons dragen, om te zetten in de dagelijkse omgang met naasten en ons
werk, opdat ons "alte lang Onvruchtbaar-zijn", alsnog genade vindend,
tot "Johannes-baring" komt.
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Geen flauw vermoeden hebben wijvan "heil". W ij willen welvaart om
het welbehagen. W ij willen ongestoord het tempo van machines in ons
leven brengen. W ij willen bijelkander blijven om elkander te misbrui-

ken. W ij willen "slagen" om omhoog te komen en wat onafhankelijk te
zijn ten koste van afhankelijkheid van anderen. W ij willen niet ons

leven puren en het geven, maar wij willen ons verzadigen met het op-
zuigen van anderer leven.

Daarom verstaan wij deze fenomenen niet. Daarom moet onze ziel
zich geheel wenden, wil zijooit tot de bevrijding komen. Als wij een
blindgeborene ontmoeten, dan weten wij aIleen, zoals de Twaalve,
schuld en boete. "W ie heeft gezondigd, deze mens of zijn ouders?" Is
deze oude Joodse houding minder dan de houding der moderne weten-
schap? Is niet de waarheid van de erfelijke ziekten .waar" aIleen voor
onbezielde stof en in een schepping zonder geest en liefde? Als nu in
een gezin de tweede aan zo'n ziekte sterft, wat moet de derde als de
krankheid ook in hem een aanvang neemt? W ie zalhem helpen om de
loden lastvan dit fatale geesteloos voorzien, van zich te wentelen?
AIleen wie zelf tot in de oorzaak dezer dingen ziet, wie het ontzaglijk
verband aanschouwt van aIle levens die er bij betrokken zijn, die ziet
Gods liefde en Zijn wijsheid en verstaat de Zin alsloutering en taak der
zieI. Zolang dan deze zieke mens zich vastkIampt aan het troosteloze
beeld van onontkoombaar lot, van onbarmhartige vergelding, en be-
schikking door een liefdeloze M acht, zolang bindt hij zich aan de
"waarheid" dezer mechaniek. M aar als hij zijn geloof, dat jaar en dag
tot in de onbewuste handelingen en motieven was verbannen, toelaat
en het zogenaamde "kwaad" aanvaarden wil als een Genade, die hij
niet begrijpt, alsmiddel om hem te verlossen, dan "wendt" zijn zielzich
naar de oever,waar Johannes Roept en Doopt, en alshet uur gekomen
is,dan zalhijdaar de Onbekende zien, die M acht heeft onze zonden te
vergeven.

Het gaat ons allen om het diepgedoken en verwaarloosde Geloof, zo
diep gedoken, dat wij ons verbeelden het niet meer te hebben.

Gaat het ons "goed" wanneer er geld genoeg is,als een mens ons lief-
heeft en de wereld ons erkent, terwijl wijin ons dragen het vergift van
ijdelheid ofhoogmoed, egoisme, angst en wat niet al?

Of gaathet "goed" met ons,wanneer wijons van aangezicht tot aange-
zicht bevinden met de consequenties van ontaarding onzer ziel?

Niet de verschrikkelijke trekken van dit aangezicht bestemmen goed
of kwaad, maar of wij in ontzetting het herkennen. W ant dit herken-
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nen isgenezen. De dood door het aanschouwen van dit M edousa-hoofd
is niet de dood der ziel,maar slechts de dood van het gedrocht dat wij

zelf maakten en waarmee wij ons identificeerden.

Daarom, in aIle huizen leven mensen, dodelijk beangst voorditM edou-
sa-hoofd, zichzelf en elkaar behendig verschuilend voor die starre blik,
die hun illusie doodt, maar die hun zielgeneest. M aar zeker ishet, dat
onthulling der verborgen waarheid van een feit, dat een onzinnige,
genadeloze wreedheid leek, ontketent een katharsis, waarin aIle leed en

aIle wrok wordt opgelost tot diepbeschaamde, sprakeloze dankbaarheid

voorzoveel Goddelijk geduld en zoveelliefdevol en louterend beleid.

Johannes volgen is in deze liefde en in dit beleid geloven en vertrou-
wen, wetend dat wijdeze eenmaal zullen zien.
Het keren van de ziel, dat dit vereist, veronderstelt de Offering van
onze aardse drang. Zwaar en lang isdeze offergang. M aar eenmaal zijn
de tijden toch vervuld.

Terwijl wij met Johannes prediken de W ending tot Vergeving onzer

faling, ZIEN wijde onbeschrijfbare Gestalte van de "Zoon des M ensen"
naderkomen, alseen Onbekende.

En door Johannes weten wijeen ogenblik:

Die ishet, die de wereld zalverlossen.

Z6 heeft God deze wereld lief, dat Hij zich schijnbaar tot de Boze
maakt, die ons niethelpt en ons nietredt; die ons verlaat, die ons mis-
handelt en doet lijden, en ons geloof beschaamt, zodat Hij aIle haat en
boosheid, aIle oordeel van de mensen draagt, aIleen om hen te redden
van hun stofbevangenheid, hun waan van zelfverzadiging, hun zelf-
beschikking en hun zelfverheffing.

20 lief heeft ons de M eester, als wij tot Hem komen, dat Hij zich
schijnbaar totde Satan maakt om uit ons hart de duivel te verbannen.
Dat Hij meedogenloos de tranen van het radeloze Ik doet stromen en

alseen moordenaar dit Ik verwondt, totdat het wentelt in zijn bloed.
Zo lief heeft ons de M eester, dat Hij tot een rover wordt (van ons on-

zalige bezit), toteen bedrieger (onzer ijdelheid), toteen tyran (vooronze
slechte wil),zodat Hij draagt de wraak, het oordeel en de haat van allen,

die Hij als de enig ware Hierophant zijn hemelse M ysterie openbaart.
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Het isons Ik,dat ons gemaakt heeft tot de felle, bange wolven die wij
zijn, Dat ons geloof verbannen heeft naar geld, techniek en sport; dat
wonderen en geest als bijgeloof verwierp en dus verwees naar de be-
zielde universiteit der tere,nog ontvankelijke jeugd, opdat van eeuw tot
eeuw behouden blijft met spelen en met sproken, wat de volwassen

mens in zijn verkochtheid en verblindheid niet meer eert.

Het isons Ik, dat ons tot onbenulligheden dwingt, tot de wederkerige
uitbuiterij, die wij samenleving noemen, tot snelheidsrazernij, rivali-

teit en oorlog,totdictatuur en zelfvernietiging.

Het is ons Ik, dat ons bedriegt en de Genade aanklaagt in de termen

van zijn welbegrepen "code", namelijk de code, de waardering van de
Schijnl Het isons Ik dat haar de mantel van miskenning leent!

Het isons Ik,dat ons totwanhoop en God-loochening verleidt, dat ons
de M eester tekent als Verleider, dat onze ziel in haar benauwenis doet

slapen als Hij bidt, dat ons beweegt Hem te verraden, daar het zich
door Hem verraden voelt; dat ons de principiele zanden van de Twaal-

ve doet begaan; en dat ons Hem verlaten doet, wanneer de machten
van de duisternis doorons geroepen en doorons geleid Zijn Heilige Ce-
stalte overleveren aan de haat der huichelaars, die Hem nog altijd door

de Vorst van W ellust doen bespotten en bekleden met onechte luister
en Hem dan terugzendt naar de Stedehouder, het berekenend verstand,
dat slechts het relatieve kent en Hem terwille van zichzelf zal doden!

Dit mogen wij gedenken, waar Genade in Vermomming in ons leven
komt, dat daarmee aangegrepen wordt niet ons Geluk, maar de verdor-
venheid van onze ziel,die zich behendig in ons IK verschanst.
Dit mogen wij bedenken, dat die Genade is:Johannes, de Heraut van
Licht. En dat de W ending die hij eist, de M etanoia of Bekering, ons
zalwijzen de Bevrijder en Vergever aller zonden.



13. HET TEKEN DAT W EERSPROKEN W ORDT

Een Teken van de hemel verontrust. Juist daarom zendt het aards
systeem zijn "baden" met de vraag: W ie zijt ge? als er iemand als een
T eken van de hemel komt. Het aardse kan het hemelse niet vatten en

toch isdit haar enige manier om te waarderen, te erkennen.
Daarin ligtde tragiek van aardse goede wil,datdeze altijd ontoereikend
is,zowelalsinzet, alsbeoordelaar en alsvazalvooraIles wat niet van de

aarde is.

W at van de hemel komt, dat kunnen wijaIleen herkennen methetgeen
in ons niet-van-de-aarde is.W at zich ten volle heeft gegeven aan de
drang naar zelfhandhaving en naar zelfversterking, vertrouwt aIleen
het daarin wortelende denkvermogen en gevoeI. En wat die twee ver-

werpen, dat verwerpt ook hij.

Hoe zou een T eken van de hemel dan op aarde niet weersproken wor-

den?
W ij hopen en verwachten, dat het bovenaardse tot ons komen zal op
een manier, waardoor het sympathiek en/of plausibel voor ons is.Dan
hebben wijcontact. Dan kunnen wijhet binden aan restricties van ons

gevoel en ons verstand.
Nooit heeft het hemelse zich voor deze soort van appreciatie laten
vangen! Geen enkele Bode die van God gekomen is, noch Christus,
hebben zich gestoord aan deze blinde, tastende en toetsende manier van

aards ontvangen.
Toch heeft de wereld altijd weergedaan, alsofzijditniet zag en onder-

yond.

W anneer een T eken van de hemel komt, dan sluiten zich de aard-

bezeten opponenten dadelijk aaneen, want in hen allen komt dezelfde
daemon in gevaar, zodra het hem else de aarde raakt.
W anneer een Teken van de hemel komt, dan willen wijzen en verstan-
digen het maken tot een parel aan hun kroon; gevoelsbezetenen be-

geren het alsmiddel totverhoging van hun comfort en hun steeds weer

uitgeput genet,
Die voortweeduizend jaar de vijanden van Jezus waren, het zijn dezelf-
de mensen niet, maar wel dezelfde functionarissen die Jezus in zijn

lijdensaankondigingen heeft genoemd, voor toen en voor altijd!

"En Hij began hen te leren, dat de Zoon des M ensen veelmoet lijden
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en verworpen worden door de oudcrlingen en de overpriesters en de
schriftgeleerden ..." M arcus 8:31

"De Zoon des M ensen wordt overgeleverd in de handen der men-
sen ..." M arcus 9:31

"Zie, wij gaan op naar [eruzalem en de Zoon des M ensen zal overge-
Ieverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Die zullen
Hem ter dood veroordelen en zijzullen Hem overleveren aan de heide-
nen,en die zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen
en doden ..." M arcus 10:33

Zo zijn wij allen in die profetie genoemd. W ant in ons allen leeft de

ouderling, de overpriester en de schriftgeleerde, de banale "mens" en
de "Barbaar".

De Pisces-Virgo era 1is welhaast voorbij, en over de gehele aarde gaat
een laatst Revell, opdat de mensen zich bezinnen en bekeren, opdat de

wereldramp, die opgeroepen wordt door het gewetenloos instinct der

aardbezeten mensheid nog voorkomen worde, of beperkt wordt tot de
reeds niet meer afwendbare verschrikking.

Zoals God destijds Boden naar de aarde zond om waar te nemen en een
aantal mensen te bezoeken met de T oetsing, die Hij wenst, zo zijn ook
thans in vele landen Boden van de Allerhoogste uitgezonden en hun
heilig werk begonnen.

W ie een van hen ontmoet, die moge weten, dat het is de laatste kans
om toteen andere lotsbestemming te geraken, v66rdat het ongebreidel-
de instinct naar zelfbehoud in lager zin,naar machtsvergroting en naar
zeIfverzadiging, vernietiging en mateloos lijden over ons zal brengen,
zo vreselijk als nooit tevoren.

Nog doen de aardse machten niets dan propaganda maken voor hun
groepsbelang, haat zaaiend tegen de gevreesde opponent. De maskers
worden opgeschilderd en eenzelfde duivel zalzich tooien met het dub-
bele gelaat van het Ieugenachtige Alternatief. En wie partij kiest, kiest

die duivel! De ware keuze isde keuze tussen God en M ens.

Door kritiek wordt een mens niet behouden; evenmin echter door ver-
getelheid te zoeken in het dienen van aardse belangen.
Pasen keert jaarlijks terug.

En met die W ederkeer van Zon in Ram vraagt God van ons in ons:
Geboorte van het Lam, dat in zijn overgave aan de W il des Hemels
onze zonden opheft in de Dienst des Vaders. Dat is de ene ware U it-
tocht uit Egypte. Alhet andere voert naar een onbeschrijflijke hel.
Het isde ene ware Uittocht uit de slavernij, die elk van ons zelf moet

volbrengen. Hier is geen uitbesteding van de Taak aan Ieiders, kerke-

1 Zie onder Vis,enz,
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lijk ofwerelds. Hier kan een mens geen robot zijn en zijn geweten laten

in de handen van een mens, die slechts in naam de verantwoording
draagt. Hier staat een mens naakt voorhet aangezicht van God.
Vanouds heeft men hierin gezien de heel uitzonderlijke streving van

slechts hier ofdaar verschenen en verdwenen enkelingen. M aar thans
is het weI duidelijk, dat een krachtig en vertegenwoordigend deel der
mensheid zich zalhebben in te zetten met geheel hun hart, hun zielen

hun verstand om enigszins te leren "wandelen met God". Te lang reeds
heeft de overgrote meerderheid zich laten slepen door de enkelen die

waakten en zich voor de mensheid gaven. De kudde, die zich door veel
valse herders lietmisleiden, isverdwaald, zoals geen kudde ooittevoren

isverdwaald.
En zeker zaleen vormelijke organisatie als een intemationaal verdrag,

een volkenbond ofeen vereniging van naties niet de wezenlijke wereld-

eenheid.brengen kunnen, die de goedbedoelende cureerders van symp-

tomen ervan hopen en verwachten.
Zoals een dwangneuroticus weIveelbeloven wil,maar zijn belofte 'nooit
kan houden, omdat zijn dwangneurose oppermachtig is,wanneer het

uur van de vervulling komt, zo kan de zielekranke mensheid weI vol
goed bedoelen zijn, en zich in plechtige verdragen verbinden tot een

vredelievend en geordend samengaan, waarbij de landen zelfs de giftige
illusie van hun souvereiniteit ten offer brengen. M aar als de spanning

van de levensangst weer rijst, omdat de ongenezen roofdierdrang naar
"meer ten koste van een ander" bruIt, dan zal geen enkel plechtig ge-
sloten en geratificeerd verdrag, noch de regeringen, noch de volksverte-

genwoordigingen, noch de kerken ofde politieke partijen deongetemde,
die zich losrukt kunnen vangen en regeren. En zoals altijd weer de
dwangneuroticus de eigen dynamiek wel weet, maar niet doorziet en
totgeen werkelijke "genezing" komt, zo blijft de onbewust bezeten ziel
der mensheid zich ten dode toe verwonden aan periodieke razemij,
waarvan zijniet de oorzaak kent en ook niet kennen wil, omdat die
kennis haar de slechte zelfgenoegzaamheid verstoort.

Daarom dit laatst Reveil.
Daarom de laatste Oproep aan de enkelingen, om niet het heil te zoe-

ken in de blinde machtsontwikkeling van collectief verband, maar om

als enkelingen, als Verloren Zonen, op te houden met het slorpen van

de drab der zwijnen en de W eg te gaan, de enige die naar "genezing"
voert, opdat bijtijds voldoende Lammeren van God de zonden dezer

wereld kunnen dragen.
Dat isvoorhen het vinden en het volgen van de M eester. En het isde
aanvang van hun Lijdensweek. M aar op hun uiterlijke dood voIgt de
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Verrijzenis. Het is de ene waardige responsie op het leed der wereld.
Het is de enige waardige herdenking van het offer dat Jezus deze we-
reId heeft gebracht. Het ware Pasen kunnen wij niet vieren met wat
psalmen en een goedbedoeIde preek. Ook niet met het schone, onbe-
grepen ritueel der Joden. Niets zal gebeuren, of wij al in ademloze
spanning wachten op het komen van ELIJAH na het openzetten van een

stoffelijke deur ... Niets zal gebeuren als wij voor een altaar knielen,

biddend om de wederkeer van Christus, opdat Die ons brengt wat wij
begeren. W ant ons gebed isvals,zolang wijtoch niet doen, wat Hij ons

heeft gezegd. En onze tranen om Zijn lijden zijn maar krokodillentra-
nen, alswij Hem toch onophoudelijk verraden.

M aar dlt is Pasen, als wij eindelijk de deur van onze ziel gaan open-
zetten voorwat ons door God gezonden worden mag, opdat wijalsfrag-

mentje van de eeuwig onbekende, eeuwig komende, maar onherkende
M ESSIAH de wereld helpen heffen uit haar onbeschrijfelijke leed.

En dlt is Pasen, als wijdoor verwerkelijking van het "ware beeld" van
Jezus (Verum Ikon), zweet en tranen stelpen van Zijn dodelijk ver-

moeid gelaat.

Dan, en niet eerder, komt Elijah.

Dan, en niet eerder, zuIlen wij de liefde en de leiding van de M eester

aIler M eesters ondervinden.

M aar hetzalanders zijn dan wijverwachten!
W ant het Komen van de M eester is een T eken. Hijzelf is het T eken,
aIles wat Hij zegt en doet zijn "Tekens". AIle zijn het Tekens "van de
heme!". Tekens, indicaties van een andere Orde dan wij kennen. En
tach willen wijze kennen en de M eester aan Zijn Teken Zelf herken-

nen!

W anneer een Teken komt, dan wordt de methodiek der aarde in ons
aangetast. W anneer de M eester spreekt, dan kunnen wij Hem niet ver-
staan met ons gevoel en ons verstand.

Het W oord, datalseen T eken komt, alsBoodschap ofalsFeit, laat zich

niet vangen met de aardse methodiek van tasten en begrijpen en van

sympathie. Het Teken wordt aIleen "weersproken" omdat het niet
waardig wordt ontvangen, maar als onbegrijpbaar, onwaardeerbaar

wordt verworpen.

W ij kunnen het alleen aanvaarden met Geloof; wij kunnen het aIleen
herkennen en verstaan met Intuitie, met onze geest.

Daarom is iedereen, tot wie de M eester W oord of T eken zendt, ont-

steld en verontrust. Daarom toont iedereen kritiek en ongeIoof en daar-
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om werden mensen altijd bang en boos, wanneer een T eken van de

hemel kwam. En daarom worden zijditnag!...
De kortste weg om van een T eken afte zijn,ishet terstond verwerpen.

W ant het eerste argument van ons verstand ofons gevoellijkt nog weI
waar. M aar als het vaste voet krijgt, blijken onze argumenten vals en

ons gevoel niet meer betrouwbaar.
Het T eken, datwijwensen, zalons n66it gegeven worden, want datzou
moeten zijn een compromis, iets wat wijmet ons aardse apparaat waar-
deren en begrijpen. W anneer wij om een T eken vragen, zalhet altijd
zijn ten dage dat een T eken voor ons staat, dat wij niet accepteren
door versIaafdheid aan de methodiek der aarde, door gebrek aan In-

tuitie en Geloof!

"En de Phariseeen kwamen en begonnen met Hem te redetwisten; en
zijbegeerden van Hem een Teken van de hemel, om hem te beproe-
ven." M arcus 8 :11

"M aar Hij zuchtte in de geest en sprak: W aartoe verlangt dit geslacht
een Teken? Voorwaar, zo aan dit geslacht een Teken zal gegeven
worden! ..." M arcus 8: 12

Het Teken dat wijaldus "tartend" zullen krijgen, ishet Teken, dat de
mensen die niet horen willen, aan den lijve ondervinden! Dat was het
Teken van Jona. En M attheus dit begrijpend, heeft het in zijn evan-

gelie ingelast.
W ie van de honderdduizenden Elijah-verwachters, wie van de miljoe-

nen zogenaamd gedoopten en "aangenomenen" hebben ons verteld,
wat wijervaren als de M eester komt, hoe wij Zijn hand herkennen en
Zijn W oord verstaan? Hoe wij Zijn Teken en Zijn W oord aanvaarden

kunnen en Hem dienen?
Ach, niemand immers, dan aIleen misschien die onbekende, die wij
niet begrepen en vertrouwden, daar zijn woord zo vreemd klonk en zo
onaannemelijk. Die wij verlieten en al spoedig uit het oog verloren,
... maar die wijons van tijd tottijd herinneren, en soms pIotseIing ver-

staan ...

W eI weinig kan de wereld ons vertellen van de Tekens, die zijaltijd
heeft weersproken, want nog nimmer heeft verstaan! M aar des te koste-

lijker zijn de sobere verhalen der profeten, waarin voor eeuwig, dat be-

schreven is,wat voor de wijzen en verstandigen verborgen blijft.
Daarin ligt, ook voor ons, een raad en steun, zoals de beste vader en

de liefste moeder ons niet geven kunnen.

W ant ook tot de profeten kwamen W oord en Teken niet als iets, dat

hun verstand en hun gevoel kon vatten en aanvaarden. Ook hun "her-
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Zodra God ons een Engei zendt, zijn wijontsteld.

"W ees niet bevreesd" zegt Gabriel tegen Zachariah. M aar als hij dit
ook tegen de reine M aria zegt, hoe bang zullen wij wel zijn? Als de
discipelen schreeuwen van angst, wanneer zijJezus in de nacht zien
wandelen over de golven, hoe "ontsteld" zullen wijdan niet zijn, wan-
neer een W oord ofTeken totons komt?
En juist om dit "ontsteld-zijn" om te zetten in rustige vreugde en ons
twijfelend weerspreken om te zetten in volkomen aanvaarding, om die

"transmutatie" in ons ishet God te doen. De aarde weet aIleen van per-
fectioneren onzer dynamiek in de verwachting, dat een mens dan op

zalbloeien toteen hoger wezen. De aarde wileen mens gelukkig maken
door zich te bemoeien met de techniek zijner ziel. M aar de aarde kan

niet begrijpen, en ook niet aanvaarden de transmutatie in een ander

wezen. De aarde vreest ontdoening en versterving van haar methodiek

in ons.De aarde wil de dood aIleen van lijf voor lijf,zodat het lijf een
pseudo-eeuwigheid ~beleeft.

Daarom komt aIle W oord en T eken van omhoog alseen onwaarheid en

kennen" was een daad van intuitie, een herkennen met de geest en hun
aanvaarden was afhankelijk van hun Geloof. Niet dat geloaf,dat bijde

gratie van verstand bestaan mag, waar dit verstand te traag is om zijn
geliefde bewijzen te halen. M aar dat Geloof, dat tegen aIle redenering,
tegen elk gevoel van syrnpathie, van billijkheid en Liefde stand houdt,
en aIleen door intuitie wordt gesteund.

Hoe zouden de profeten, en hoe zouden thans de ware mysten, leerlin-
gen van Jezus, ooit de kracht verwerven om de innerlijke stilte en de
onverstoorbare rust te bewaren tegenover de titanische macht der mil-
joenenvoudige weerspreking der mensen, als niet eerst in die profeten

en die mysten de aardse weerstand tegen het onaardse, tegen alles wat
van de hemel komt, was opgeheven en vervangen door de onaantast-
baarheid voor dat wat van omlaag komt?

Dat isde Heilige W eerstand, die ishet die ons allen zo ontbreekt. Zan-

der deze zou de Graal terstond uit onze verontruste handen vaIlen, als
hijooitin deze handen werd gesteld.

Niet in het uiterlijk! Niet wat de wereld altijd wil: het onverstoorbaar

zachte woord, de lieve grijns. Hoe vaak was Jezus niet teleurgesteld,
boos ofverontwaardigd? Steeds wilde mensheid training en beheersing
in de uiterlijke houding, waar onverstoorbaarheid verlangd wordt van

de vrede in de ziel.

1 W at men "voortplanting" noemt.
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een onbestaanbaarheid, alsiets dat onuitvoerbaar is,alseen verwonding

totde dood.

W at ishet voorM aria, alseen ondertrouwde maagd, dat niet haar brui-
degom, maar "de Kracht des Allerhoogsten" de Vader van haar eerste

kind zalzijn?
W el zijn Zachariah en Elisabeth gelovig en braaf, maar zijzijn beiden te

oud om nog een kind te hebben.
W at geeft het Jeremiah, dat hij jong isen niet spreken kan? Het ant-

woord luidt:
"Zeg niet, ik ben jong. W ant overal waarheen Ik je zend, zul je gaan

en alles wat Ik je bevelen zal,zulje zeggen."

En de rijke boerenzoon Elisa, ploegende met twaalf span ossen op het
veld? De mantel van Elijah wordt over hem geworpen, onverwacht en
kennelijk onverhoopt! Als hijvraagt om tenminste zijn ouders te mogen
vaarwelzeggen, wat is het onvriendelijke antwoord? Een verwijzing

naar het in aardse zin niet-bindende, doch in hemelse zin volle overgave
eisende, van de Roeping tot Profeet! En niet voor niets had Elijah
iemand gekozen, die reeds met het twaalfde ossenspan ploegende was.

M aar dan Elijah zelf!
T ezien en te getuigen, datde mensheid dorsten honger lijdt, zolang de
vele honderden Baalpriesters zich stellen in de plaats der knechten
Gods. Dan zelf als M an van God slechts leven van hetgeen de zoge-

naamde "raven" brengen. Dan op zijn beurt van een die niets meer
missen kan, een arme weduwe, de laatste olie en het laatste brood te
vragen. Dan als de dag gekomen is,alleen de machtige trotseren en
voor de ogen van het volk de geestelijke onmacht van de Baalpriesters
te tonen, en de miskende Twaalve samenvoegende tot het van God
gewild Geheel, dat tot Zijn Altaar isbestemd, daarop het levend Offer
brengende, het Vuur van Geest doen nederdalen, dat het offer aan-
neemt en het machteloze zielewater absorbeert tot hoger aanzijn.
M aar dan oak weten, datGod met hem is!(IKoningen 18:31).Dan is

de .Jiongersnood" van drieeneenhalve "tijd" voorbij.

Nog grootser, want nog soberder en inniger zijn de tot Abraham ge-
sproken woorden, die hem door zijn "antwoord" maakten tot Vriend

van God.

"Verlaat uw land, uw verwanten en uw vaderlijk huis en trek naar
het land, dat Ik u zeggen zal.
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Ik zal u tot een groot yolk maken en u zegenen en uw naam groot
maken. W ees een zegen!" Genesis 12: 1

W anneer wij zulke dingen lezen, is het ons niet gauw te kras. W ant
onze kleinheid voedt zich met de grootheid van de groten. M aar wij

zijn radeloos, wanneer tot ons ook maar een deel van deze opdracht

komt. W ant wijgaan redeneren en ons antwoord is:"ik kan het immers
niet!"

M aar Abraham is 75.Ook voor hem leek het onverantwoord, onwaar-
schijnlijk, misleidend... M aar hij ging. En het maakt geen verschil,

dat ditverhaal naderhand isgemaakt. Het isgemaakt door mensen, die
wisten wat zijbeschreven. Het isgeen literaire fantasie.
Als Abraham in Kanaan komt, krijgt hij het woord:

"Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven." Genesis 12:7

Het lijkt onwaarschijnlijk, ongelofelijk.

M aar Abraham's antwoord is:het bouwen van een altaar! Als hij na

een lange tocht terugkeert in ditland, nog altijd zonder zoon,dan wordt
hem gezegd:

"Hef uw ogen op en zie,vanwaar gijstaat noordwaarts en zuidwaarts,
oostwaarts en westwaarts.
W ant aldit land, dat gijziet, zal Ik u geven en uw nageslacht tot in
eeuwigheid.
En Ik zaluw nageslacht stellen alshet stof der aarde, zodat als iemand
het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw nageslacht geteld
worden.
M aak u op en wandel door dit land, want Ik zalhet u geven."

Genesis 13:14VV.

Als zoiets tot ons wordt gezegd, maar wij hebben geen kind en onze
vrouw iste oud om een kind te krijgen, en wijzijn in een vreemd land
zonder verwanten. En wij hebben nochtans maar te geloven en ons te
gedragen alsof alles in vervulling zalgaan, hoewel ons verstand en ons

gevoel voor waarschijnlijkheid en geloofwaardigheid zich felverzetten,
Of ons te sluiten en af te wenden, dim rijst de innerlijke spanning tot
ver in het ondraaglijke.

Abraham gelooft en Abraham doet wat hem is gezegd. M aar de jaren
gaan voorbij en een zoon heeft hijniet, Dan isde grens van zijn draag-

vermogen bereikt. Opstandig wordt hij niet, maar mismoedig. Hij
houdt God de ongerijmdheid van diens woorden voor.

"Zie, nageslacht hebt Gij mijniet gegeven ... en zie:de zoon van mijn
huis zal mijn erfgenaam zijnl..." Genesis 15:3-6

W ie weet wat het betekent om geen kind te hebben, die moge zich
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verdiepen in de martelende werking van dit steeds herhaald voorspel-

len, zonder dat vervulling enigszins aannemelijk gemaakt wordt.

Dan, en niet eerder, is een mens genaderd tot de werking van een
W oord en T eken uit de hemel in een aan de aardse methodiek ver-
groeide ziel.
W anneer ons ooitalshoogste zegen, zulk een onaanvaardbaar "woord"
gewordt, dim mogen wijbijalons zuchten en ons klagen, denken aan
het verstand en gemoed overwinnend geduld van Abraham.

Aardse troost, een argument, een weten, waardoor alles meer aanvaard-
baar wordt ... dat zal ons niet gegeven worden. Als er een antwoord

komt, dan zalhet zijn zoals het antwoord dat Abraham kreeg:
"Toen leidde Hij hem naar buiten en zei:Zie nu op naar de hemel en
tel de sterren, als ge die tellen kunt ... Z6 zal uw nageslacht zijn."

Genesis 15:5-6

Een herhaling van het reeds gesprokene, stellig, onbegrijpelijk en onge-

lofelijk als tevoren. M aar Abraham geloofde het: en dat werd hem tot
"gerechtigheid" gerekend. Zo zalhet ons ook totgerechtigheid gerekend
worden. En vandaag nog lijkt dit alles ver en vreemd. M aar morgen
wellicht, als wij tot het ware Pasen durven komen, zal een T eken tot
ons komen, dat ondanks zijn hoogheid en vervullingskracht de aardse
levensdynamiek in ons tot in het hart verwondt. W at zullen wij dcm
doen?
Zaldan de spankracht onzer zielvoldoende zijn? Zal onze liefde leiden
toteen antwoord in "gerechtigheid"? Of zullen wij uit lijfsbehoud, uit
lafheid en gemakzucht naar de geest, of uit verkleefdheid aan de wet-

ten en de wensen onzer naasten, ons beroep, een kerkgenootschap of
partij, ofwat dan 66k,ditW oord ofTeken laten worden toteen onbe-
antwoord vragen, een verworpen Ding? M aar dit staat vast: AIwat wij
hier "bereikten", om op aardse wijs te "slagen", alons bezit, ook dat aan
kennis en aan aardse wijsheid, alonze vastheid in de zin van vaste over-
tuiging, politiek geloof en kerkelijk geloof,

DAT ZAL ONS TOT OBSTAKEL ZIJN,

zoals de Baalpriesters Israel tot honger en tot dorst, tot overwoeke-
rende ziekte, die zijzelf niet kenden, waren. Het zalons zijn,zoals het

Israel verging, totdat Elijah in ons vaardig wordt; totdat door hem in

ons het T waalfvoudig Altaar wordt hersteld en God daarop het Offer
wordt gebracht.

Zo is de wijze van de hemel met de aardse mechaniek en hovaardij,
ook nul

De Tekens komen, als wijenigszins gereed zijn en wij zullen ze weer-
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spreken, Of aarzelend aanvaardend in de crisis die zijwekken, onder-
gaan. En sterven als de mensen die wij zijn, omdat ons aardse Ik ten
dode wordt gewond en langzaamaan vernietigd wordt. M aar even zeker
zullen wijherrijzen alseen ander, vrijer, beter wezen.

Zo zullen wij de W eg van Jezus leren gaan, en kennen beter, echter,
dan doorhet bespreken ofbezield herhalen, het bezingen en bedichten,
het bemusiceren en in schilderijen beelden, beter, echter, dan het for-

muleren van Zijn werken en Zijn Lijden in ons aardse ritueel.

W ant ieder die tot Roepen en tot Kloppen komt, die wordt gehoord.
In ondoorgrondelijke wijsheid worden wijgeleid van W oord totW oord,
als van een Teken tot een Teken. Ons Antwoord zal bepalen of wij

blijven wie wij zijn, verstard, verbeten en bevangen in de roofdier-
dynamiek, altijd poserend met het masker van een engel, of:plotseling
"ontsteld, bevreesd" gelijk die enkelen, en dan genoeg verstaan om te
geloven. Dan zullen wij het volgend T eken wellicht ook niet meer

verwerpen.
Zoals van Abraham het offer van de langverwachte zoon gevraagd
werd, wat op zichzelf alvreselijk genoeg was,maar wat een veelhogere
verschrikking was, omdat in deze enige, de enige Vervulling-kans van

het ontvangen W oord verging, zo zaleen volgeling, die waarlijk "voIgt",
ervaren moeten dat het W oord het W oord beschaamt. Hij zalervaren,
dat de volle overgave ook aanvaarding eist, waar die aanvaarding de

vervulling van het W oord belet.
W anneer wij deze duisternis en deze eenzaamheid bereiken, zijn wij
Hem nabij, die in die duisternis en in die eenzaamheid Zijn Zending
heeft volbracht. Die waakte in Cethsemane, terwijl zijn volgelingen
sliepen, en bad ofdeze beker niet voorbij mocht gaan ... maar zich her-

stelde en zichzelf het antwoord gaf:

UW W IL GESCHIEDE!
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14. ONTM OETING M ET DE M EESTER

am te getuigen van aanwezigheid van Hem, die eeuwig met ons is,

moet in een mens gestorven zijn de hang om te getuigen van illusies

omtrent Hem.

Hadden wijHem niet reeds lang kunnen zien?
Hoeveel jaren hebben wij laten verglijden door de bedwelming van
ijdelheid, zelfgenoegzaamheid en wellust, ingesponnen door ons zelf

met de grauwe weefsels van zelfzuchtige illusies?

Nu zouden wijde M eester "weI willen zien".
Hoe zouden wijHem gewaar kunnen worden?
Zelfs als wij smeken om licht in een slapeloze nacht, smachtend naar

hulp van Hem, die wij van kind af aan op de achtergrond van onze

levensvisie hielden als de mogelijkheid voor een kwade dag, zelfs dan
ontwaren wijHem niet. W ant onze hoofden en onze harten zijn te vol

van waan, wil, angst en redenerend weten, dan dat er plaats voor Hem

in onszou zijn,

"Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het Feest te
aanbidden; dezen dan gingen tot Philippus, die van Beth-Saida in
Galilea was en vroegen hem:
Heer, wij zouden Jezus weI willen zien." Johannes 12:20-22

W ij zijn die alte 1aatgekomenen.
W ij zijn de onverschilligen, wier nieuwsgierigheid gewekt wordt alsde
M eester na zijn ommegang zijn Intocht heeft gehouden in Jerusalem en

wijvernemen, dat Hij Lazarus heeft opgewekt.
W ij hebben niets verlaten om Zijn W oord te horen en Zijn wonderen

te zien.
Daarom zijn wijnog steeds die "Grieken" onder hen die opgaan om te
aanbidden op het Feest. W ij zijn het, die nog altijd naar de Leerling
gaan, die zelf vraagt om te mogen zien, wat hem reeds lang getoond is,
zonder dat hij het herkende en verstond!
W ant juist Philippus was het, die Hem vroeg: "Heer, toon ons de
Vader en het isons genoeg." Terwijl de M eester toch niets anders deed

dan de Vader openbaren.
Zo vragen wij dan aan Philippus nog steeds: "Heer, wij zouden [ezus

wel willen zien."
W anneer wij die vraag stellen aan een mens, die van Philippus' kwaal



nog niet genezen is,dan zalhij willig schone beelden van de M eester
voor ons scheppen. En hij denkt daarmee zijn Heer te dienen, maar in

waarheid stelt hij tussen de M eester en ons een scherm van beelden.

Juist door dat scherm van schijn, hoe schoon dan ook, ziet hij -noch
wij-de M eester Zelf.

W anneer wijvoortaan naar de M eester kijken, dan ontwaren wijaIleen
Zijn Beeld.

AIleen wie het fatale van die blindelings gepropageerde dwaling ziet,
begrijpt waarom de M eester zich door deze "Grieken" niet bekijken
laat, maar zijn discipelen vermaant:

"De ure is gekomen, dat de Zoon des M ensen moet verheerlijkt wor-
den. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de
aarde valt en sterft, blijft zijop zichzelve; maar indien zijsterft, brengt
zijveel vrucht voort.
W ie zijn leven liefheeft, doet het verloren gaan, maar wie zijn leven in
deze wereld haat, zalhet bewaren voor het leven in de eeuwigheid.
Indien iemand M ij wil dienen, hij volge M ij, en waar ik ben, daar zal
ook mijn dienaar zijn,Indien iemand M ij dienen wil,de Vader zalhem
eren." Johannes 12 :23 v.v.

Daarom zien wij de M eester niet, omdat wij onze vitaliteit wijden aan

het leven "in de wereld", het physiologische gedijen dat wijliefhebben.
Toch dragen wijallen in ons de kiern van het geloof,dat een Geestelijk
W ezen, waarvoor wij geen betere term vinden dan "Heer" of "M ees-
ter",ons voortdurend ziet,ons kan bezoeken en redden uit onze misluk-
king en benauwenis.
En totons spreekt alseen verheven naieveteit de daad van enkelen die

als "Knecht" of "Vriend" van God leefden in voortdurende Ontmoe-
ting of Omgang. Zelfs waar wij dit alles willen verwerpen als een
schone illusie van een voorbije fase in de evolutie der mensheid, blijft
de bekoring, die spontane erkenning is,in ons levend.

De lang doorgevoerde bewustzijnsvernauwing onder de tyrannie van
ons verstand, heeft datzelfde leven "in deze wereld" datwijliefhebben,
verdorven tot een troosteloze grauwe mechaniek van zelfhandhaving,

zelfverheffing en zelfverheerlijking. Dat mechanisme is het stramien
geworden, waarop de schamele resten van werkelijk leven als zinloze

versierselen worden geborduurd.

Nog altijd ishet zo,dat alleen hier ofdaar een enkeling door zeeen van
kommer en verdriet het erfelijke kleed van animale zelfgenoegzaamheid
verslijt, Dat zijn de armen, verslagenen, waarvan Jesajah sprak. De wei-
nigen, die geen gruwel zijn voor God.

Door de naakte armoe wordt hun ziel de waarheid en de waardigheid
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van Leven eindelijk gewaar.Zou hetdan toevalzijn,datJezus,voor-
lezendein desynagogeuitJesajah dezewoorden aanhaalt:

"De Geestvan God isin mijvaardig,
W ant Hijheeftrnijuitverkoren
en gezonden am aan "armen" een Goede Tijding te brengen ..."

Dit woord is een toets op onze eerlijkheid. De vier meestgangbare
bijbelvertalingen in hetNederlands kozen elk een anderwoord:zacht-
moedigen,nooddruftigen, verdrukten, arrnen.
M aar hetHebreeuwse woord,datJesajah gebruikt,laatzich nietvan-
gen in de beperkte strekking,die onze barbaarse maatschappijconve-
nieert.Hetbedoeltdedoorkommeren ontbering gebroken mens,wiens
ijdelheid, trots,zelfgenoegzaamheid en valse vrede vernietigd is.De
mens,wienszielnietmeergaatin de wapenrusting van geweld,noch
in de zijden klederen van ijdelheid,noch in de grauwe pijvan lichte-
lozeslavernij,maarwie aldeze omhulselszijn afgerukten overwiens
heiligenaaktheid God zich eindelijk ontfermt.
,Terwijlin delaatste 50jaardehongernaaraardsgeluk tegelijkbewus-
ter en onstilbaarder is gebleken, is toegenomen de drang naar een
modus van leven, die hoop zoal niet geluk, vertrouwen zoal niet
zekerheid,kameraadschap zoalnietliefde wekt.Indien wijerkennen,
datwijin deze zieletoestand zijn gekomen,doordatde mantel onzer
pseudo-sufficientieversleten istotdoorzichtigwordensen scheurenstoe,
dan moeten wijook erkennen, datelke werkelijke schrede voorwaarts
dewaarde moethebben van een verderscheuren en afvallen van deze
grauwemantel,totwijdegevoeligheid,dereinheid,dewaardigheid der
gehele "naaktheid" van zielzullen hebben verworven.

Ditnu ishetwatOntmoeting metde M eesterbewerkt.Hetissmarte-.
lijk,vernederend, ontmoedigend,verwarrend en ontstellend, totrade-
loosheidtoe.M aartenzijwijdodelijkgewond worden,totkrankzinnig-
heid toeverward en totvernietiging toegemarteld,houden wijdeman-
telder verdorvenheid hardnekkig om onze zielen verwerven wijde
naaktheid niet,die God-zelfmetZijn heerlijkheid bekleedt.

Diemantelisonzepersoonlijkheid,diewijweefden uitlevensverlooche-
ning,uitmiskenning van hetgebodene,gedreven doorangsten daaruit
gegenereerdezelfzucht.DiemantelisonszogenaamdeIk,en daarom is
datIk ons"Karma",totgestalte komend in hetzelfgezochtmilieu.In
de wisselwerking daarmee komthet totontwikkeling en tenslotte tot
zijn eigen opheffing,datisVerzoening.
Op delangewegvan dezeverzoeninggaan wijalsblinden doorblinden
geleid,ongelukkig maareigenwijs.



W ij hebben de W eg des Heren niet recht gemaakt in onze wildernis.
W ij hebben niet begrepen, dat de graankorrel sterven moet om vrucht
te dragen. W ij hebben begrepen, dat wij die graankorrel zijn! Die wil-
len wijhet eeuwige leven geven, door haar te plaatsen op een voetstuk
van goud, doorhaar uit te rusten meteen schat van kennis en door haar
te geven de macht waarmee de koninkrijken dezer aarde worden gere-
geerd. Is het dan wonder, dat wij slechts bijhoge uitzondering gewor-
den zijn, de gebrokene, verslagene, tot wie de M eester met Zijn Blijde
Tijding komt? W ant wijdoen immers alles wat wijkunnen om dit niet

te worden!
Dit "alles doen" wat de graankorrel belet te sterven en vrucht te dragen
kan niet volledig worden opgenoemd. Ook baat dit noemen niet, maar

wel de confrontatie met de M eester en Zijn W oord.

W ant alles wat door Hem gezegd is,duurt oneindig voort.

Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn W oorden zullen niet
voorbijgaan, want zijzijn de dragers van de eeuwigheid in Tijd. Daar-
om zalook alles wat de mensen Hem misdeden, voortgaan in herhaling
totwijallen zijn verlost.
W ij willen houden wat wij hebben. W ij willen blijven wat wij zijn.

Tot deze eigenwijze blinden komt de M eester om hen te verlossen. En
zodra een ziel gewaar wordt, dat de Langverbeide eindelijk gekomen
is,slaat het Ik alarm.

Nooit zalde M eester totons komen, zoals wij Hem willen zien. W ant
zoalswijHem willen, kan Hij nooit Verlosser zijn,maar slechts vazal of
figurant in de verheerlijking van onze tyrannie. Nooit zullen wijbe-
palers kunnen zijn van Hoe Hij isen W at Hij doet.
W at hebben wijin deze 2000 jaar van Hem gemaakt?
Ach, alles wat constante overtreding van de Tien Geboden moest be-
werken.

W ij kennen nog slechts "goden", die ons NffiT in vrijheid voeren. W ij
hebben ons van alwat in de hemel is,en op de aarde en in de wateren
omlaag, talloze Beelden en gelijkenissen, voorstellingen gemaakt, van
crucifix totde subtielste mentale creatie.

En voor die beelden, die ons nimmer uit Egypte en zijn slavernij kon-

den voeren, hebben wij ons eerbiedig gebogen. Hen hebben wij ge-
diend. Lichtvaardig hebben wijgedacht overhet tweede Gebod alsover
het eerste. W ij hebben gedacht, dat zijn strekking was een cultureel
excuus der Joden tegenover het beeldend vermogen der Hellenen.
Hoe hard de waarheid ook klinken moge, alle Beelden door onverlosten
gemaakt, zijn niet verlossend maar bindend! Knechtend, in plaats van
bevrijdend.
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W ij willen Hem alleen als "gast", die onze weergaloze grauwheid kleur
en luister schenkt. W ij willen dat Hij zich zalschikken naar onze wet-
ten en gewoonten; dat Hij geeft wat wij Hem vragen en aIleen maar

neemt, wat wij Hem bieden.
De grauwe mantel is wel dun, maar zo doelmatig en vertrouwd! En
daarom machtig. W ij, die zo goed begrijpen hoe de Joden zich een
oordeel schiepen door de M essias aIleen te willen ofte kunnen zien als

Vorst, wiens heerlijkheid bestaat uit aardse macht en praal.

Hoe zien wijHem?

W anneer Hij tot ons komt als bedelaar, als klein en schijnbaar onbe-

langrijk mens, als een die door de wereld is verworpen, zijn wij dan

beter "ziende" dan de Joden? Hoe zullen wijde M eester dan de liefde
en de eerbied geven van de leerling, als Hij aIleen de W il des hemels
doende, voor ons verschijnt als alles wat de wereld juist veroordeelt en

veracht?
T enzij in ons dat oordeel van de wereld isvernietigd, zullen wij Hem

immers dadelijk miskennen en verwerpen? Juist om ons te beproeven
zal Hij altijd komen met de trekken en hoedanigheden die wij niet of

nauwelijks doorzien. En alde blaam, die Hij om onzentwil draagt, treft

in wezen ons,die Hem verwerpen.
Een kerstverhaal vertelt, hoe Jezus na een korte afwezigheid door zijn
moeder werd verwacht. 1. Haar huis had zijschoongemaakt; een Feest-

brood had zij gebakken. Toen kwam een onweersbui en na die bui,
kwam een doorweekte jongen, arm en vuil. Die vroeg haar onderdak en
brood. M et weerzin liet zijhem binnen. Zij gunde hem niets dan een
stuk oud brood. Hij dankte bescheiden, was vriendelijk en ging heen.
M aar toen M aria de volgende week haar zoon zacht verweet, waarom
hij niet eerder gekomen was, toen zei Hij: "M oeder, ik ben gekomen,
maar je wilde me niet binnenlaten." Als dan M aria ineens beseft, wat
ergebeurd is,dan troost Hij haar met de belofte, dat voortaan alle moe-
ders erbarming zullen tonen voorieder arm en verlaten kind.

M aar Hij komt niet alleen als kind!
En geen van ons herkent de Zoon van God, wanneer Hij voor ons staat,

vermomd zoals wij allen zijn vermomd, als een "Persoon". AIleen de
reine harten zullen God zien en Zijn Zoon herkennen. Daarom zijn zij

zalig.
M aar juist omdat wijblind zijn, willen wij bepalen, waar Hij ons ver-
schijnen zal,wanneer Hij komen mag, en hoe!
En daarom is het altijd nog, zoals het was: de Poort van de tot koop-

1. "De Bedeljongen"doorJeanne Oterdahl.



mansbeurs verlaagde zieletempel is wijd open. En de troon van aardse
heerlijkheid staat voor Hem klaar.
M aar Hij, die op het ongelegen uur komt kloppen op de kleine binnen-

kamer onzer ziel,klopt tevergeefs. En als men Hem albinnenlaat, dan
ishet minste goed genoeg. Zelfs als Hij ons de voeten wast, dan kennen

wijHem niet. W ij willen liever, dat Hij ons een ereplaats belooft. Daar-
om wordt Hij nog steeds verlaten, en verloochend en verraden.
De M eester kornt niet tot ons als het geabstraheerde ideaal met impo-

sant gelaat en lang, gescheiden haar, niet als het summum van geculti-
veerd en opgevijzeld IK, m aar in de dingen en de dieren en de onvol-
maakte mensen, die wij dagelijks ontmoeten. Daarin herkennen wij
Hem niet en daarom wachten wijtevergeefs, totdat Hij niet meer isons

Ideaal, maar de W aarachtige die zo lang "tegenover" ons moest zijn tot
Hij in ons werd toegelaten en in ons kwam wonen.
Daarom isiedere Ontmoeting tussen mensen heilig.
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15. BEPROEVING

W ie uit het samenhokken in de uiterlijke welstand en de innerlijke
armoe opstaat om "het Levenswater" te gaan zoeken, die komt in de
Eenzaamheid, "wordt weggevoerd in de woestijn" en daar beproefd!

W aarop kan die Beproeving zijn?
T och immers slechts op de waarachtigheid van onze inzet!

Hoe zouden wijbeproefd kunnen worden, dan alleen door ons te bren-

gen in een situatie, waarin alleen de waarachtigheid en diepte van die

inzet ons kunnen doen standhouden?
W aarin niet met steuntjes of houvast, niet met schranderheid noch

met fijnheid van gevoel, noch met enige weerstand van traagheid of

dikhuidigheid kan worden gecorrigeerd ofgetriomfeerd!
Juistomdat ditzo moet zijn,zaleen Beproeving zich nooit kunnen vol-
trekken zoals wij het willen, zoals wij het hopen, zoals wij het recht-

vaardig vinden.
Het isvan het allergrootste belang dat wij dit inzien en daarvan door-

drongen blijven in de dagen der heproeving.

Bekend ishet gezegde: Daemon estDeus inversus (Satan is Cod-omge-
keerd). In plaats van dit als een prestatie van mentale formulering te
beschouwen, moeten wij er de tastbare waarheid van kennen, de on-

middeIlijk zelf te ervaren grootheid.
Het iszo gemakkelijk de duivel te beschouwen als een gevaarlijk mor-
mel,datmen gelukkig niet ziet,datniet bestaat, ofdatzo'n beetje rond-
zwerft in zielsgebieden waar fatsoenlijke mensen nooit komen.
God isvoor ons onvoorstelbaar, ten enenmale onbegrijpelijk. Hij open-
baart zich, wordt ervaarbaar voor ons,door zich te begeven in de paren
van tegenstellingen, waarin wij gevangen zijn door onze "Val", door
onze zogenaamde kennis van Goed en Kwaad.
Daarom kan God zich voor ons nooit alleen openbaren als "de goede
God". Daarom beleven wij Hem ook als "God-omgekeerd". En aIle
kerkelijke bekrompenheid ten spijt hebben eeuwenlang mensen met

meer inzicht ditbegrepen.
Eerst wanneer ook wij tot deze geestelijke aperceptie zijn gekomen,
opent zich onze ziel voor de Zin van de meesterlijke beschrijving van

beproeving in het Boek Job.
Juist omdat hij in zijn braafheid geheel eenzijdig ingesteld was op de
ALM ACHTIGE, juist omdat hij aIleen de "goede" God eerde, daarom kon

hij niet anders worden opgeheven totgeestelijker leven, tot .zien" van



God-Almachtig, dan door hem God-omgekeerd, door hem de duivel te
laten beleven, even ten volle,even diep als hij"de goede God" ervaren
had.

Het kan niet anders!

Zoals het Job gegaan is,zalhet ieder gaan, die tot de W ending komt.
Ieder naar zijn eigen aard, overeenkomstig zijn eigen krachten en res·

tricties. Dwaasheid is het om in het Boek Job het essentiele te gaan

zoeken in de stoffelijke rijkdommen vooral. Dat is niets dan de mate-
riele afspiegeling van hetgeen zich in het zieleleven afspeelt. Een mens
wordt aangetast in zijn sterkte, die zijn zwakheid is,welke het ook zij.

W anneer God-Omgekeerd (Job 1:6) het horizontale doorwandelt en

ons daarin de goede God ziet eren vanuit het relatieve comfort van ons
stoffelijk bestaan, vanuit het welbehagen der in voor- en nadeels-con-
statering bevangen valuatie van innerlijk leven, kan hlj dat dan aan-

vaarden als "oprecht en vroom zijn, God vrezende en wijkende van
aIle kwaad"? (l:8).
Zalhijdan niet terecht tarten:

"Strek nu eens uw hand uit en tastalles aan wat hijbezit, -zo hiju dan
niet in uw aangezicht zalvloeken!" 1:11

Dan komen de "boden" met hun slechte tijdingen. En op zijn best
scheuren wijonze mantel en buigen ons voorGod's wil."De Heer heeft
gegeven, de Heer heeft genomen" (l:20).
M aar dat is NIET God's liefde en God's wijsheid kennen als de Zoon,
die zich voortdurend de Beminde van de Vader weet!
M aar het Boek Job gaat verder en gaat dieper.
God-omgekeerd krijgt machtiging hem aan te tasten in zijn gebeente en
zijn vlees,maar zijn leven moet hijverschonen.
M aar juist om dit leven zijn wij dadelijk bevreesd; alwordt dit leven
niet genomen, genomen wordt dat, wat wij onontbeerlijk achten voor

dit leven! Daarin wordt ons vertrouwen steeds beproefd.

Dan hangt zijn huisvrouw aan hem door haar moedeloosheid en haar

ongeloof en adviseert hem alles op te geven, God te vloeken en te
sterven ... Is zijin wezen weI zijn "vrouw"? Is zijniet eigenlijk die ge-
zeIlin, die "als tegenover ons zijnde", die Stem is,die in ons van dag tot
dag beoordeelt wat wij beleven? Door wier aanwezigheid wij "dialogi-

seren" in ons hart, in wat wij "twijfel" noemen?

M et het totzwijgen brengen van die Stem isJob gekomen tothet diep-

tepunt. En daarom "kennen" hem zijn vrienden die hem komen troos-
ten, niet!1

1 Eliphas, Bildad, Zofar, zie onder Job.
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W ant reeds dit dieptepunt is als een afgrond, die hem voor zijn mede-
mensen onbereikbaar maakt. En reeds dit dieptepunt geeft onze ziel

een waardigheid, die anderen doet zwijgen tegenover ons.

Zoals het Job gaat, gaathet ons.
Ons dieptepunt ligt nooit in de ontroostbaarheid die wij belijden kun-
nen om een factor ofeen element, maar in het leed om de mislukking

van ons hele leven.
W at toegewijden ons dan zeggen, moge goed bedoeld en zelfs gedeelte-

lijke waarheid zijn: wat onze ziel als balsem en remedie nodig heeft,
dat komt aIleen van wie zelf door dit dieptepunt gegaan is... en her-

rezen.
Dit onderscheidt Job's vrienden van die Ene, die eerst spreekt nadat de

anderen in hun gepraat eerst van beklag tot lering en van lering tot
verwijt ofoordeel zijn vervallen, zonder ons te kunnen wijzen de VER-

ZOENING en door die Verzoening TROOST. (Kaphar Nahum!)

W ant M arin W OONT de M eester hier op aarde.

Zo komen wij als Job tot bitterheid. En bitterheid is het bekneld-zijn
tussen hoog en laag.Erisgeen bevrijding uitbitterheid dan door ophef-

fing in begrip.
Noch Job's vrienden noch de onze, zijhet gedacht als "mensen" ofals

zielsfragmenten in ons,die gaan "spreken" in de dagen der beproeving,
zijn in staat om onze bitterheid op te lossen in begrip.
Eerst als het uitputtende pleiten der "vrienden" in ons is verstomd;

eerst als Job zelf,en dus ook onze ziel, totzwijgen komt, eerst dan ge-

beurt, wat altijd nag gcheurt:

Dan komt de Ongeziene, en verbreekt de starre zelfrechtvaardiging in
tranen van berouw, totechte ootmoed. En dan daalt een liefelijk gevoel
van vrede, dat ons alles goed en aanvaardbaar maakt.
Door welke vorm dan ook gedragen, zichtbaar of onzichtbaar, komt de
STEM , die anders spreekt dan onze "vrienden", in of buiten ons, en

anders dan wijzelf!
Dat isde Stem van ELIHU.

En Elihu betekent: Deze (is)mijn God.

AIs Deze spreekt, dan daagt het onvermoede weten, het ervaren van

het onmiskenbaar Goede, boven onze maat van goed en kwaad. .

Dan vergaat de radeloze kramp van weerstand. Niet in berouw alleen,
niet in gebukt gaan onder zware schuld, maar in het stille nederzinken-

aan het Grote Hart ...

AIleen z6 komen mensen tot verheffing boven de restricties van hun

zelfgereide ziel:



"Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor mij
te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist." 40: 3

God-omgekeerd beproeft. M aar hij beproeft aIleen met het fiat van de
Almachtige. .

De omgekeerde God komt totons alsde "boze", die het "goede" dat wij
hadden afneemt en het "kwade" brengt.

Dan voelen wij de tegenspoed, die wij aanvaarden. Dan de eenzaam-
heid, die zwaarder iste dragen. M aar Cod-oragekeerd houdt vol,en dan
beleven wij de God-verlatenheid. Die niet te dragen is! W aarin wij

ondergaan zoals-wij-zijn. En in die ondergang blijft tot het laatst de
wrange klacht: W aarom?

W aarom? Alsof het werkelijk Bevrijdende beoordeeld worden kan door
kennis van causaal verband! Alsof het waarlijk Nieuwe ooitgekend kan
worden zonder dat een ziel haar angstgeboren, en door angst voor on-

dergang bewaakte grenzen uitbreidt en dit Nieuwe door die zelf-ver-
miming werkelijk ontvangt!

Juist daarom "sterft" een mens in de Beproeving, omdat hij de recht-
vaardiging in het verleden zoekt. Hij die beoordeelt, isdegeen die juist
beoordeeld wordt.

De ware klacht, de reine klacht, de doodskreet die het Nieuwe Leven
in zich draagt en alreeds openbaart, luidt niet "W aarom?"
Zijluidt: "W AART6E?"~

W ie ooithet Roepen van Johannes hoorde en door de "Genade in Ver-
momming" werd gedoopt, tot stikkens toe gedompeld in het "water"
van de roerselen der ziel, waardoor hij tot de enig echte W ending
komt, die wordt 66k door zijn geest omhooggevoerd, weg van de schijn-
gezelligheid van eendere "bezetenen", naar de "woestijn" ofwildernis
der eigen ziel, de eenzaamheid die hoorbaar maakt wat uit de diepten
opkomt ... en verlokt.

Verlokt om weer terug te keren tot de methodiek van zelfverzadiging,
van eigenmachtig richten en van zelfverheerlijking.

Dat zijn "de Drie Verzoekingen in de W oestijn", die wij geneigd zijn
om alleen te "weten" als de drie verschrikkelijke vragen van de Satan,
die door Jezus werden "overwonnen" in Zijn Antwoord.
Zolang wijhet Evangelie naar de letter lezen, ishet wezen der Verlos-
sing slechts historie, een abstractie en een distanciering, ver van onze

2 "W aartoe" (Aramees:La-ma) houdt het geloof in aan een doel. "W aarom"
verondersteltaIleen maareen reden,strafvooreen "schuld" in hetverleden.
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eigen levens, vreemd en onbereikbaar vooronszelf. En tevergeefs probe-

ren schranderen die kIoof te overbruggen metleerstelligheid van plaats-

vervangend lijden.
W at totleerstelligheid verstarde is altijd verloren voor het zelf-beleven
en het zelf-ervaren. Het zelf-bereiken isdan totFormule, tot"bescheid"
verdord. Tot wachtwoord, datde zieldenkt te gebruiken om de poorten

te passeren op de zo tot een gedachtebeeld gereduceerde W EG.

M aar wie als myste deze dingen nadert, ondervindt dat het M ysterie
van het Koninkrijk zichzelf onthult, naarmate hij als leerling door de

M eester wordt geleid en ingewijd.
Daarom isermaar ern manier van Christen-wording, nameIijk het Vol-
geling of M yste zijn; niet mysticus, of theoloog, of dom -maar eigen-

zinnig -"schaap". W ant aldit andere is eeuwig "buitenstaander" blij-
ven, totwie alles niet dan in geIijkenissen komt.
AIleen een M yste voIgtde M eester en wordt van tijd tottijd door Hem

beproefd. Hoe weet hij niet. W aarln begrijpt hij niet, V 66rdat zijn
argeloosheid heeft bemerkt wat er gebeurt, schuift in het welgemoede

beeld des daags een woord of feit, dat niet kan worden weggedaan of

opgelost, maar dat als vlek of scheur het hele actuele beeld bederft en

van zijn zelfgenoegzaamheid berooft.
Als dit gebeurt, mobiliseren wij de macht van ons verstand. En daar-
mee is de innerIijke strijd ontbrand. W ant wat voor "wijzen en ver-
standigen" verborgen is,kan niet met wijsheid en verstand verklaard of
opgeheven worden! Integendeel, al wat met ons verstand gedaan kan
worden, is:verbeten jagen op onzichtbaar en ontrefbaar wild.
Zomin als Job besefte, dat hijwerd beproefd, zo min zalooiteen mens
zelf constateren, dat hij wordtbeproefd, waarm hij eigenlijk beproefd

wordt.
W at wij aan lotervaren en dan graag "beproeving" noemen, is JOHAN-

NES, de Genade in Vermomming, weI ontmoeten, maar hem niet her-
kennen als de Doper; en hem ook niet volgen. Zo onoprecht in zijn
onwetendheid stelt zich een mens voor als "beproefd", terwijl hij zich
nog niet heeft laten "dopen". Zo schijnbescheiden, maar in waarheid
arrogant, gedraagt het "Schaap" der menseIijke "Herders" zich, aan

wie het Lam Gods tevergeefs gewezen worden zaI.

Beproeving daarentegen, komt naarmate wijjuist leerling van Johannes

worden en ons aan de Onderdompeling in zielewater door Genade in
Vermomming overgeven. Daarom Iiet zich zelfs Jezus "dopen". W an-

neer Hij niet gedoopt was, was Hij niet beproefd!
AIleen wanneer een mens zich werkeIijk gaat "wenden" naar het van
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omhoog gebrachte, niet-herkende, Heil, ontmoet hij ook God-omge-
keerd.

Niet hij die "thuis" blijft in het lot-bezwaarde huis, maar hij die heen-
gaat uit het welvertrouwde waar de nood zo hoog gestegen is,dat het

hem onverantwoord lijkt om niets te "doen", dat isde "zoon" of"doch-
ter" uit zovele sproken, die het ouderlijke huis verlaat, om het Geluk,

het Levenswater of het Toverkruid te halen, dat de zieke "vader" zal
genezen.

En dan ontmoeten zijeen bedelaar, een dwerg, een lijdend dier, een

oude vrouw, die hun niets geven, maar hun juist iets vragen! Aan de
hebzuchtige vragen zijzijn bezit, de hongerige zijn laatste boterham, de
van zichzelf vervulde vragen zijom hartelijk meegevoel, de bangeling

zijn laatste restje moed, de hartverharde vragen zijom mededogen en de
strever vragen zijom zijn geheim. Die niet totdienst gereed is,dwingen

zijtotzware Dienst. Zo wordt de hoogste wijsheid, geestelijke waarheid,

door de sproken halfbewust ofonbewust van mens tot mens gedragen.
Hetzelfde wordt door God van ons verlangd. M aar als Hij vraagt, her-
kennen en begrijpen wijhet niet! Altijd zijn wijde Rijke Job,de Rijke
Jongeling, die door vergaping aan de waarden van de Tijd, de schat der
Eeuwigheid niet zien,

Altijd wordt ons gevraagd, wat wij niet willen geven en niet willen
doen. W ant altijd ishet datwat wijjuist reserveren willen! Dat wat wij
hier bewaren en behouden willen, wat wijhier de eeuwigheid verschaf-
fen willen om Hem bijZijn komst daarmee te eren.

De Vierde W ijze uit het Oosten 1. vond de M eester eerst, nadat het
laatste juweel dat hij voor Hem gereserveerd had, afgestaan was. Zijn
zoeken duurde levenslang, omdat hij het eerst wilde geven, NADAT hij
Hem gevonden hebben zou.

Zo zijn wij mensen; maar die Hem ontmoeten, zijn de weinigen die
alles geven v66rdat zijHem zien.

In Zijn M ysterie wordt een mens slechts ingewijd, terwijl hijzich daar-

van verstoken waant. M en nadert Christus niet, zolang men, hand aan
hand, het liedje zingt van zelfverzadiging, van zelfbeschikking en van
zelfverheerlijking. M en nadert Christus niet door voort te gaan in

kudden langs de brede welvertrouwde paden, altijd maar van stenen
brood makend, zich altijd werpend in de afgrond van de zelfbeschik-

king, steeds God's Dienst te saboteren ter verkrijging van de koninkrij-
ken dezer aarde.

M en komt tot Hemalleendoorindeeenzaamheidenduisternis.de
schijn-verwaarlozing en schijn-verlatenheid waarmee Hij ons omringt,

3 "De Vierde W ijze uithetOosten" doorHenry van Dijke.
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de T rouw te tonen, die daarin bestaat, dat wij ons niet verleiden laten
tot verslagenheid, tot oordeel en opstandigheid, maar in ons hart de
gloed van kinderlijk beminnen en bemind-zijn blijven dragen.

W anneer Beproeving komt, dan is er aIles aan gelegen, dat wij voort-
gaan met het Heilig Vasten van de door geen mens te teIlen Veertig
Dagen, totons weer bewust wordt dat het van de hemel komend Brood

ons voedt. (M tt. 4:4).
Dan iseraIlesaan gelegen, datwijonsniet in de afgrond van het eigen-
machtig richten werpen, maar onslaten leiden doorde Enige die werke-

lijk "beschikt". (M tt. 4: 5-6).
Dan iser aIles aan gelegen, dat wij ook niet zwichten voor het lokken
van vergankelijke waarden, maar ons houden aan de Ene, onverganke-

lijke Dienst. (M tt, 4:9-10).

W ant ditishet geheim van aIle twijfel en van aIle wanhoop in Beproe-
ving, dat een mens het heil van Tijd gelijkstelt met het heil van

Eeuwigheid.
Luid schreeuwen aIle tijdelijke waarden als bewezen feiten, maar het

Onvergankelijke zwijgt.
Totdat Job en zijn vrienden zwijgen.

Dan spreekt God.
Daarom isaIle zwichten in beproeving een terugval in de schijnbeloften
van het leven-in-de-Tijd. M aar het doorstaan van een Beproeving

schenkt ons het bewustzijn, dat de Engelen van God ons dienen.

"T oen liet God-omgekeerd Hem los... en zie! Hemelboden kwamen
en bedienden Hem." M attheus 4 :11



16. VAN DE DRIE KRUISEN

De levensgang van Jezus is geen letterkundig beeld, bewust of onbe-
wust, ontleend aan de gestalte van het zonnejaar, maar Jezus iszo groat

en rein, dat de gestalte van zijn leven onmiskenbare gelijkenis vertoont
met de verheven gang van de Zon, God's stoffelijke Zoon.

W ie dieper zoekt dan naar causaal verband aIleen, wie dieper ziet dan
vormgelijkheid aIleen, wie meer verwacht dan wij tevoren kunnen

onderstellen en dan naderhand verklaren ofbewijzen, die ontwaart -te
zijner tijd -de krachten en de oergestalten in alles wat bestaat.

Het teken van het Kruis wordt zeker niet verklaard door te verwijzen
naar het Lentepunt aIleen. Het lJijden van de Christus en zijn overwin-
ning worden niet verklaard door te verwijzen naar de ommegang van
zon ofmaan, aIleen. M aar in de beelding van die lijdensweg en in be-
leving van het Kruis als geestelijk proces, heeft eindelijk de M ens ge-
vonden de expressie van zijn eigen Zijn in termen die tegelijkertijd het
niet-anthropomorfe Zijn omvatten. Daarin treedt dus de M ens uit de
restricties van de Stof en van zijn eigen-heid en komt hij tot beleving

van het cosmisch Zijn, waarin hijzelf met plant en dier en mineraal,
met zon en maan en sterren isbegrepen.
Zo is dan het ontzaglijk verband dat ons bewust verstaan te boven
gaat, tot ons gaan spreken en door ons uitgestameld voor en tot elkan-
der. W ij spelen aldus met een Sleutel, die wij niet ofnauwelijks han-
teren kunnen. W ij bezitten een mysterie, dat wij nauwelijks beleven
en verstaan.

Het Kruis is een symbool van Leven in de Stof. W at uit het gronde-
loze, tijdeloze wordt geopenbaard, ontstaat, bestaat, vergaat in de ont-
moeting tussen Geest en Stof, als Kracht en W eerstand. W ant elke

Kracht heeft richting en het vlak van weerstand ligt loodrecht daarop.

Zo heeft dan de Ontmoeting haar symbool juist in het Kruis, het drie-
dimensionele Kruis.

De "Goede Tijding" zegt: dat zelfs de Zoon van God gekruisigd wordt.
Dat het dus niet ons doel kan zijn zelf voor dit Kruis gespaard te blij-

yen! Dat Hij de "zonde" dezer wereld opheft door zijn kruisdood te
doorstaan, zodat Hij inderdaad de W eg, de W aarheid en het Leven
voorons is.Het "blijde" van de Tijding is,dat niet aIleen de M ens van
Nazareth, maar dat oak wij niet zullen sterven; mits oak wijhet Kruis
vrijwillig dragen,
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Geen mens kan werkelijk het Kruis ontvluchten. W aar leven is,daar
zijn de duizend kruisen, die geen mens volledig noemen ofbeschrijven
kan, maar die zich wonderlijk verstillen tot het drietal Kruisen op de

heuvel Golgotha. W ant in de Gilgul, in de Ommegang ofTijdenronde,
zijn zijaIle drie begrepen.

W ie aIle Komen, Zijn en Heengaan in het Kruis begrepen ziet, beseft
waarom, toen Jezus werd geboren, ook drie Anderen verschijnen moes-
ten, die Hem hun verbondenheid betuigden. W ant nooit wordt van
een kruis een einde openbaar ofde drie andere verschijnen ook.Geen

halfdoordachte theorie omtrent de huldiging door de drie magiers, (he-
melstreken, mensenrassen, enz.), raakt de essentie dezer symboliek.
W ie vorm aan vorm ontleent, bereikt het wezen van de dingen nim-
mer.Het Komen en Aanbidden der Drie M agiers, isde openbaring van

het wezen der Ontmoeting, die wijLeven noemen.

Zoals geboorte van het Jezuskind drie magiers doet verschijnen, zo is

het zeker, dat "waar twee of drie tezamen zijn in Zijn Naam," de

Christus ook aanwezig is.

De weinigen die inderdaad totvol,aeonisch, leven kwamen, bleven een
mysterie voor de anderen. En als zijkwamen tot beschrijving van wat
niet gezegd kan worden, dan onthulden zijde waarheid van de para-
dox:dat niemand tothet Leven komt dan door de Dood. Dat wie zich-

zelf bereiken wil, zich van zichzelf bevrijden moet.
M aar imiteerders zien alleen de negatieve kant. En naast de miljoenen,

die hun kleine IK alsparasieten laten teren op de mensen om hen heen,
staan vele duizenden, die alles hopen van verwerping van het IK ••. en
die niet inzien, dat dan 66k de andere "personen", maskers van het
Levensdrama, sterven en vergaan. W ant juist in deze 1. zes "personen"
onzer taal verraadt het Leven, wat het nodig heeft voor zijn structuur,

die in het drama duidelijker blijkt.
De zes "personen" zijn de polen van het driedimensionele Kruis.

W ie werkelijk het leven liefheeft, mijdt de kruisgang niet. W ant aan
het Kruis komt iedereen, wat hijook moge doen oflaten. M aar ditishet

ontzaglijk verschil, dat men ten dode of ten leven wordt gekruisigd.
Op Golgotha komt iedereen, zowel de "rovers" als de Zoon van God.
Het weefsel dat geen ontwerpen kan en waar wijallen tach aan weven,

ofschoon wij nauwelijks de draden zien, dat weefsel vormt voor ieder-

11k, jij,hij, wij, gij,zij;de zes vlakken van de Kubus der drie-dimensionele
wereld.



een het Kruis. M aar aldie miljoenen kruisen zijn begrepen in de Drie
op Golgotha.
In •ezen zijn er Drie.
W ant al •at zich verhardt, •ordt star. En duizend niet te noemen

varianten van verstoktheid zijn tezamen de gestalte van de "moorde-
naar", die als verloochenaar van Licht het leven in elementen als de
Kruisdood van Vergaan zalbeelden en ervaren. En aldie zelfgebonde-

nen, die door ondraaglijke pijn ge•ekt, de ogen •enden naar het •on-
der van de tegelijk met hen gekruisigde - doch schuldeloze - Zoon

van God, bekennen zich daarmede tot het Licht der W aarheid en
zullen in het Nu der Eeu•igheid het Paradijs met Hem betreden. En

deze zijn het, die het aanzijn in de elementen beelden en ervaren als
een Dood ten Leven, als M ysterie van Ontstaan.

Nog altijd spotten onze beulen en de Farizeeers, die met •elgevallen

onze smarten zien als een gerechte straf. Nog altijd dragen onze krui-
sen N aam en M isdrijf op dezelfde •ijs.
Alleen het derde Kruis verkondigt Naam en W AARDIGHEID, geen "zon-
de", maar Vervulling van een roeping en een taak: gebondenheid door
Openbaring in de Elementen.

LN.R.I. kan men vertalen tot verscheidene betekenissen. Er is een be-
tekenis, die in haar •aarheid en haar eenvoud door de meesten •ordt
geloochend en miskend: In het Hebreeu•s zijn het de initialen van de
Elementen. 2

W ij allen doen alsof •ij zijn: Demas, de "moordenaar" die zich be-
keert,W ant •ij zijn huichelaars en •ij bekeren ons toch niet! Als •ij
uitsluitend een der Kruisen toebehoorden, zouden •ij die duistere

boos•icht zijn, die honend en verloochenend bez•ijkt.
Zo is het echter niet!
Ons d•aas bestendigd en vertroeteld IK zoekt tevergeefs zichzelf aan
een der Drie alleen, M et ons •ordt niet alleen de starre zondaar en de

boeteling gekruisigd, maar ook God.
Omdat •ijzijn verloochenaars van W aarheid, Licht en Leven. Omdat
de Stof, •aarin ons leven is ver•ekt, de Geest •eerstreeft en •ij be-

vangen zijn door leugen en door schijn.
God •oont in elk van ons en doet Zijn heilig W erk, door emanatie in

de sferen van be•ustzijn. M aar geen der zeven Engelen door •ie Hij

•erkt, •ordt door de M ens geeerd. Daarom is al ons handelen •eer-

streven ofgebrekkig imiteren:
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oHij schept het Leven en bestuurt, maar •ijeerbiedigen het leven niet;

•ijd•ingen en verdrukken.
J> Hij schenkt het Ritme en de V rucht -•ij eisen machinale regelmaai
en Rente. En onze industrie maakt dode fabrikaten.

~.Hijspreekt -•ie luistert? W ij bezoedelen de stilte met ons ijdele ge-

praat,
~ Hijverenigt -•ijzijn tach apart, maar kleven tevens aan elkaar.

~ Hij scheidt en Hij beproeft -•ij klagen, maar •ij martelen en schen-

den.
2.1. Hij groeit en Hij behoedt -•ij •illen niet gedijen, maar •ij zoeken

veiligheid en overdaad.
U Hij vormt en Hij •eerhoudt -•ijbinden en verstarren.

God •ordt in ons,maar ook door ons gekruisigd.
W ant Hij komt tot ons in elk der oergestalten, die Zijn •ezen open-
baren in de Vorm. M aar •ie van ons,die Hem herkent? Die hem ont-

vangt en respecteert, •anneer Hij komt, alseen der T•aalven?

~ Hij komt als Kracht des Akkers, •ij•illen slechts Bezit en Kapitool.

n Hij komt alsBode, maar •ie luistert naar Zijn W oord?
Hij komt als W ieg en als Tehuis, •ij maken het tot Vesting en tot

QZ5 Rovershol.
S& Hij komt als Koning, maar •ordt niet gekroond.

11J1 Hij komt als Dienaar, •ijmisbruiken Hem als Slaaf·
:!= Hij komt als Rechter, maar •ijhechten aan Zijn Oordeel niet.
m »Hij komt als Beproever, maar •ijnoemen hem de Boze.
o Hij komt als M eester, maar •ij leren niet van Hem.
~ Hij komt als Heer, •ij Knechten, murmureren.
~ Hij komt alsV riend, •ie houdt Hem aan zijn hart?
)( Hij komt alseen.der Velen, •ijbeladen Hem metonze Schuld.
V Hij komt alsZoon, •ie heeft Hem niet verraden en gedood?

Ziet, zo is God in ons, door ons, gekruisigd. En •ij hangen niet aan
Een, maar aan Drie Kruisen. Alleen de mensenziel, in •ie de loon
van God herkend isen gedoopt, en de beproeving heeft doorstaan, ver-

zamelt zich, trekt zich terug van beide "roverskruisen" en ... volgt zijn

M eester na.

W ij zijn gekruisigd en •ijmoeten sterven aan het Kruis, om op te staan

ten derden dage en onsterfelijk te zijn. De "rovers" echter, hangen aan
het Kruis, totdat men hun de benen breekt, het leven hun ontgaat.

Slechts •ie de M eester volgt, •ie inderdaad beseft, dat hij alreeds ge-
kruisigd isdoordat hijleeft, zodatgeen listofmacht ditmeer voorkomen
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kan; •ie zelf het Kruis allengs beleeft tot in de diepte van zijn •ezen,
ledigt •erkelijk de beker, die de Vader ons te drinken geeft.

Hij sterft en •ordt begraven, maar verrijst. En, opgestaan, zal hij "na
veertig dagen" ook ten hemel varen.

AIleen •ie dit M YSTERIE innerlijk en uiterlijk met over•eldigende

kracht beleeft, erdoor vemietigd en herboren •ordt, ver•erft het
ROZENKRUIS als onvervreemdbaar, onaan•ijsbaar ZELF, het Kruis, •aar-
op het Leven eeu•ig nieu• ontbloeit.

De heerlijkheid aan hem verleend, •ordt nooit misbruikt.
Zijn W erk is:Rozen k•eken. In de •ereld komt hij niet, dan tot het
snoeien en het •ekken van nieu• leven aan de dorre Kruisen.

De Orde •aartoe hij behoort, bezit geen Kerkgebou• of Ritueel, geen
Liturgie, maar DIENST AAN GOD aIleen.

De Broeders dragen geen symbool of ordekleed, maar een onzichtbaar
Licht en een Omaat, datGod aIleen verstrekt. Zijkennen slechts elkan-
der aan "het bloeien van de Rozen".

En alhet andere is kinderlijke imitatie of bedrog. W ie zich als "Roze-
kruiser" presenteert, die is het Niet. Als men u zegt: ziet, hier is Een,
gelooft het niet; gaat er niet heen. W ant •at men U ook tonen mag,
niet Dien gijzoekt, op W ien gijhoopt.

M aar als gijooitontmoet, Die u ontneemt •at u het liefste •as, die u
de valse vrede vreselijk verstoort, Die aIle steun en ieder compromis ver-
nietigt en u• zelfvertrou•en doet vergaan, zodat gijals een arm, ver-
laten en gebroken mens totGod zuItsmeken om te mogen sterven, daar
u niets meer aan de aarde bindt, dan isDe Rozekruiser 1op u• levens-
•eg verschenen. En gijhebt Hem niet herkend!
M aar naderhand zuIt gij Hem kennen en God danken, dat Hij tot u
k•am om u te •ekken uit de geestelijke dood.

De Bloem der Liefde heeft t•aalf blaadjes, driemaal vier en viermaal
drie,Elk dezer blaadjes heeft zijn eigen aard en kleur en geur. Die Roos

te kennen, lief te hebben en te k•eken tot haar geur en schoonheid
God bekoren, is het Eeu•ig Leven erven.

En ieder heeft zijn eigen Roos.M aar •ie van ons kent zelfs een enkel
blad? Of kent de Kracht •aarmee een blad moet geuren en moet kleu-

ren daar een god het heeft gekust?
Gelukkig hij, tot•ie De Rozekruiser komt, v66rdat zijn Kruis verdort!
Gelukkig hij,die door een stroom van tranen totontluiking van het bij-
kans dorre hout geraakt!

Gelukkig hij, die naakt en arm genoeg isom de Kracht der Zonnestra-
len te ontvangen en tot bloeien te geraken!

3 Chrisms.
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Gelukkig hij, die niet meer zucht: "M ij dorst!" Die niet meer kent de
•anhoop van: "M ijn God, M ijn God, •aarom hebt Gij mij verlaten!"
Die niet aIleen zijn geestin handen van de Eeu•ige heeft geste!d, maar

heeft gek•eekt de Roos,totzijin de heme! bloeit. En zeggen kan: RET

IS VOLBRACHT.



17. KRUISGANG

De •eg des Levens is de •eg des Kruises. De "doden" slapen onge-
stoord en dromen in de beelden, die zijzelf ver•ekken. M aar zij,die
door de Kracht des Allerhoogsten overschadu•d zijn en in hun zielhet

Nieu•eLeven dragen, •orden door dit•onder zelf gedoopt en door de
Geest, hun eigen geest,gevoerd in Eenzaamheid, alseen •oestijn •aar-
in zij,,40 dagen" vasten van gedachteloos herhalen. Dan •orden zijbe-

proefd.

W ant vele malen op een dag ishet aan ons:

van stenen brood te maken of:
TE LEVEN VAN W AT TOT ONS KOM T, HET BROOD DAT UlT DE HEM EL

NEDERDAAL't•

En vele malen kan een mens:

zich laten vallen am behoed te •orden door Gods ongeziene krachten,

of:
W ANDELEN IN 'T LICHT DAT HEM GEGEVEN IS.

En ongetelde malen kunnen •ij:

iets •innen aan bezit, genot of macht, indien •ij huldigen •at God
niet dient, of:

ALS EEN STEEDS VERLIEZEND EN M ISLUKKEND M ENS GOD DIENEN ALS EEN

"KNECHT".

M aar zij aIleen, die innerlijk herboren zijn, herkennen •erkelijk de
Satan, alshij tothen komt.
En hijaIleen, die zoals Jezus ant•oordt op het loze "vragen", de kracht
die zich in deze vragen presenteert verlossend door verkering in het
Eeu•ig Goed, die isniet meer •ie hij tevoren •as; die is gestorven en

opnieu• geboren, uit •ater en uit geest.

Hij zalervaren •at het Evangelie eigenlijk beduidt. Hij zalallengs be-

seffen, dat de Goede Tijding een M ysterie is,•aarvan geen sterveling

dus de geheime Zin ooitzien ofleren kan, maar zelf beleven moet, om
totde volle •asdom van zijn ziel te komen.

Een M yste leert het Evangelie allengs kennen als de W ezensvorm,
•aarin het Eeu•ig Leven •ordt ervaren. En door dat onbeschrijfelijk
beleven •orden M ysten tot Epopten.

W ant elke M yste •ordt gedoopt en in de Eenzaamheid gevoerd en dan
beproefd op M oed, op T rou• en Onzelfzuchtigheid. En honderd maal
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zalhij beseffen, dat hij faalde; dat hij hoe dan ook de geest van licht
verloochend heeft en duisternis verkoren, Doch •ie de proef maar

enigszins doarstaat, leert leven in de Eeu•igheid.
Hij ondervindt, dat niet aIleen de M ens van Nazareth de Via dolorosa
isgegaan, maar dat HIJZELF die •eg betreedt. Dat niet aIleen de W oor-
den van de Christus, maar ook Diens aardse Leven IN HEM in vervul-
ling gaat, in nooit gedroomde roerende ver•antschap.
Hemel en aarde gaan voorbij, Zijn Leven en Zijn W oorden blijven als

de tijdeloze •aarheid, die hijNilen HIER beleven zal.

W ant ziet, van die dag aan is tussen hem en al zijn naasten een af-
grond, die hij •el maar zij'niet kunnen overbruggen. En huisgenoten

zullen ook van hem vijanden zijn, daar zij zich onbe•ust verzetten

tegen •at hem leidt. Zij zullen als M aria en haar zonen hem misken-

nen in de •ereld en zijn W erk beletten •illen door hem alseen "over-
spannene" naar huis te voeren.

En parallel met hun verloachening gaat de veroordeling door hen, die
als jaloerse aan de kaak gestelde "priesters" van ge•eld en van partij-
digheid, in hem het einde zien van hun op macht gegrond bestaan. Zij

zullen zeggen dat hijis,•at zijzelf zijn: "bezeten" door de duivel.
W ie als de volgeling van Jezus in de dienst van God verschijnt, komt
met een ander doel dan aldie duizenden die heulen met de ongerech-
tigheid •aarin de mensheid leeft. Hij komt een Boodschap van verhe-
yen Vreugde brengen, •aar zij leed verz•aren. Hij komt om ogen te
doen zien, die zijverblinden. En om de harten te genezen, die zijbre-
ken. Hij komt om te bevrijden, •ie zijbinden en in hun gevangenissen

sluiten.
Dit alles is,als voor t•eeduizend jaar.
En daarom haat de "•ereld" hem, zoals zijJezus heeft gehaat. En daar-
om •ekt hij overal •aar hij verschijnt verdeeldheid, zoals Jezus overal
de mensen heeft verdeeld. W ant hij verstoort het compromis dat hier
regeert, opdat de valse vrede •ordt doorzien, opdatde •are Vrede •ordt
geboren. En hij verbreekt de banden die ge•orden zijn uit angst en

lust en machtlust, opdat de mensen vrijbestaan in Godverbondenheid.
M aar overal•aar hij"geneest" van stomheid ofverlamming, blindheid,
of melaatsheid ofbezetenheid door •at en •ie dan ook,daar gaat een

slaaf of buit verloren voor de "kinderen der duisternis". En daar ver-

d•ijnt de schijn van •aarheid en van recht •aarmee de "overste der
•ereld" ons regeert.

Zodat hij niet aIleen miskend •ordt in zijn huis en in zijn vaderland,



maar als een uitgestotene die nergens rust kan vinden, voorttrekt om te
zeggen en te tonen, hoe nabij het Koninkrijk des Hemels ons zou zijn,
... indien •ij•ilden.

Zo •ordt zijn komst een oordeel door een Keus.
W ant •ie niet v66r hem is,is tegen hem en aan die keuze kan zich
niemand meer onttrekken. En in de ene schaalligt •elstand, macht en
aanzien, maar ook •reedheid, moord en leugen. En in de andere ver-

achting, armoe, dienstbaarheid, maar tevens vrijheid naar de geest, en
licht en liefde. W ant niemand durft erkennen dat de Vragen van de
Satan ons van vroeg tot laat tot deze Keuze d•ingen. En tach kiezen
•ijvan uur totuur.W ij kiezen tussen Dood en Leven.

Enenkelen gaan nu eens links en dan eens rechts en doen zo duizend-
maal de eerste schrede op de W eg des Levens en de eerste schrede op

de W eg des Doods. M aar bijna iedereen gaat noch de ene noch de
andere W eg, doch slaapt de larvensluimer ongestoord.
En deze zijn het die Hosannah roepen, maar ook Kruisigt Hem! W ant

deze allen laten zich misbruiken.
De mensheid, die haar geestelijke krankheid projecteert in de structuur
van leugen, misbruik en ge•eld, die maatschappij genoemd •ordt,

duldt en verdraagt de Boodschap van de Christus slechts zolang die "in-
gekapseld" is in theorie en lippendienst, zodat zij deze maatschappij

niet •erkelijk bedreigt.
M aar als een mens, als Jezus met de •aarheid in het dagelijkse leven
treedt, dan •ordt hij dadelijk getekend als een revolution air of anar-
chist. Dan ishij "staats-gevaarlijk".
De Knecht van God -niet de betaalde priester -is gevaarlijk in een

staat, die op vergaderen en bestendigen van macht en rijkdom is ge-
grond. Zolang de mensheid door de handel en de machtlust •ordt be-
stuurd, zalzijhaar God niet dienen en zaler armoe, afgunst, oorlog en

ellende zijn.
Nog altijd kiezen allen Bar-Abbas 1ten koste van de loon des mensen,

die de Zoon van God zou zijn.
En de ervaring van dit•eergaloos "verraad" maakt deze •ereld toteen
grootCethsemane, W ant overalverschijnen buren, kennissen en vreem-

den als de slaven van de macht der duisternis, met "stokken" en met

"z•aarden", de symbolen van hun dogma en ge•eld.
En bitterder dan dit isde ervaring, dat zijn vrienden zelfs niet een uur
met hem kunnen •aken, als hij tot de dood bedroefd bidt, ofde beker
hem voorbij mocht gaan ... maar engelen dalen troostend neer, zodra

hijzich bezint op het: "U• W il geschiede."

1 Bar-abbas: Zoon van Vader; mechanische herhaling in de Tijd.
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M en zalhem "overleveren" en "geselen" met alde •reedheid van het
aangerande commercieel instinct en van het aan de kaak gesteld ge-
•eld. M en zal hem treffen met het valse oordeel van verstandelijkte

•etenschap en van verharde harten. Het etiket "dementia" zalals een
doornenkroon zijn slapen dekken. En de gemoederen der steeds rnis-

leide massa komen niet totrust, voor hij "veroordeeld" is.
Tot hij,bez•eken onder het ge•icht der loden last het einde van zijn

GILGUL, van zijn Ommegang bereikt en daar •ordt "vastgenageld" aan
het KRUlS, dat de ontmoeting van zijn Kracht en van hun W eerstand is.
Door hun ge•eld en leugen schijnbaar over•onnen, zal hij nog de

"rover" naast hem en de leerling aan zijn voeten troosten. Nog zalhij
God vergeving vragen voor zijn beulen, die niet •eten •at zij doen,
ter•ijl de dorst hem k•elt. T otdat zijn Kracht hem eindelijk begeeft

en hijna droeve klacht alleen nog zeggen kan:

HET IS VOLBRACHT



18. OPSTANDING

De nacht van uiterste verslagenheid die in ons is gedaald doordat de
heilige gestalte van God's Redding-in-ens isgedood, draagt onvermoede
vrucht.

Door de verbitterde triomf van aIle Ik-vazallen in de mens beleeft hij
onvermoed de Ieegte die niet meer te vuIlen IS.Alishet heilige verloo-

chend en mishandeld en gedood, de "aarde" heeft gebeefd, en uit de
"graven", uit het onbe•uste, is verrezen menige essentie van vergeten

heilig•aardigheid, die eigenIijk nooit "sterft".
Dat zijn de "heiligen", die aan velen verschenen.

Het grau•e vlies dat God's aan•ezigheid zo lang voor ons verborg, is
•erkeIijk gescheurd. De over•inning van het minder•aardige Iiep door

zijn teugelviering dood. Het dieptepunt van deze duisternis ligt in ge-
•aar•ording van het verliezen van de enig •are Zin van ons bestaan.
De mensenziel die altijd neigt te •ijden aan de vorm, •at aan de geest

behoort, •aart met haar aandacht •aar de dode vorm der Goddelijke
Redding •erd ingekapseld als "herinnering".

Dit is de draad die de opstandige (M aria) nog aan het zelfgebaarde,
zelfgedode Kind van God verbindt. W eI goddelijk erbarmen behoeven
•ij, verblinden en verdorden en verlamden, die zo •rang het aller-
hoogste in onszelf vermoorden als•ijdoor de doodsangst van de onder-
gang zo zijn "verdeeId". Zo blind-krampachtig zijn verscheurd, dat •ij
niet •eten •at •ij doen; dat •ij haten zonder oorzaak; dat haast on-
draaglijke nood verlichting zoekt in veelheid van ver•ijten en beschuI-
diging, en in rechtvaardiging van •rok en veront•aardiging.

M aar de Gekruisigde •as •eIge•enst alsM essias. Hij had aIleen maar
anders moeten zijn ...

Zo bIijft dan droefheid over in de over•innaar, die verloor.

En deze droefheid Iaat de hunkering begaan, die aan de dode vorm,
aan de herinnering bestendiging •il geven. Niet als de duisternis in

ons vermindert, gaatM aria naar het graf.M aar juist omdat een zielzich

eindelijk •eer door haar hunkering Iaatleiden, •ordt het "Iicht". En in
dit eerste Iicht van Inzicht blijkt, dat onze hunkering het machtige
obstakel voor de toegang alheeft •egge•enteld.

Nog is de diepbedroefde te bevangen om dit Teken te verstaan. M aar
dan! Daar, •aar de Onontbeerlijke zou moeten Iiggen, dood en star,

daar zit de Tijdeloze, andere •ant nieu•e, maar ver•ante Levende,
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die in zijn ongedeerdheid on•eersprekelijk de d•aasheid van het

droeve zoeken openbaart.
Dan overrompelt de nog nau•elijks "ge•ende" myste de ontroering.
Ach, hoeveeI malen moeten •ijdie .Jaatste" gang •eI gaan? Hoe vaak
gebeurt ons dit, dat •ij, die moeder, moordenaar en kind In ons be-
leven, als aan het einde van ons totaal mislukte pogen om de Iijdens-
•eg te gaan, die nacht doorlijden als beklaagde door onszelf, om dan

•anneer de hunkering in ons het •int en •ijdaarheen gaan •aar ons
hart ons heenvoert, nog ver•achtend de bevestiging van •at niet •aar-

heid isdoch schijn, om dan ontsteld te •orden, overrompeld door ont-
roering, bijhet onverloochenbaar Ontmoeten van die Onveranderlijke,

die ons aan de Onvernietigbare maant!

Dit te herkennen en het te verstaan als opdracht om aan al•at in de

ziel de M eester •as gevolgd te gaan verkondigen, dat Hij is opgestaan
in ons,dat is de vele malen diep-beschaamd maar even diep verheugd
te brengen Boodschap aan zichzelf, door de benarde M yste.
Niet Hij is dood, maar •ij zijn bijna dood •anneer •ij Hem ver•er-

pen. Niet Hij, maar dat•at in ons van Zijn hoge Zijn gestalte kreeg als

"Redding Gods", dat •ordt door ons in ons gedood. En dat de gouden
draad toch niet verbroken •ordt, dat Hij toch telkens •eder opstaat,

dat is God's M ysterie ...
Eens zullen •ijHem niet meer doden.
M aar ach,"de empirie" in ons krijgt•eIzijn volle kans, totdat ook deze

nog aIleen maar kan aanvaarden en berou•vol stamelen: "M ijn Heer,

mijn God!"

Het meest bezoedelde in ons,dat door Gods Redding •erd behouden,
zal Hem het innigste vereren. Als meest aan Hem verknochte zal het
ook het eerste zijn,dat totHem •ederkeren •il,alheeft het nog aIleen

maar de "herinnering".
Zo gaatM aria M agdalena alsde eerste, die van de verbijstering doorhet
verraad en de vernietiging zichzeIf hervindt, naar het verlaten "graf".
En het M ysterie van het •egge•entelde "obstakel" belevend, gaat zij
niet binnen, doch haar deemoed zendt haar naar het •ankelmoedig
Luisteren der Ziel (Sjimeon) en naar de Overgave aan Genade (Johan-

nes) om voorhen van ditbeIeven te getuigen.
De Leerling die de M eester liefhad, •ist uit eigen ervaring, dat de
schuldbelaste die het W onder der Verrijzenis beIeeft, niet nederig ge-
noeg kan zijn in de beschrijving van de W ederkeer. Het Luisteren en

de Genade komen •eI en constateren •eI de leegte van het graf, maar



keren aanstonds •eder naar hun huis. Dat is:Zij keren •eder in de
voordien aangenomen vorm der dingen.

Alleen M aria M agdalena blijft. Dat is:Alleen het diepstverknochte, dat
niet meer afzonderlijk bestaat, dat kleine deel der ziel,blijft bijhet graf

en •eent, omdat het liever zelf gestorven •as. Aan die deemoedige

alleen, verschijnen de gestalten van het tijdeloze en aan hen klaagt zij
haar leed.

Dan rijst voor haar het beeld van God als hovenier, die zijalleen als
"hovenier" beleeft. T otdat Hij haar bijname roept en zijzich om•endt,
en de M eester eindelijk herkent.

W at aan het einde van die nacht van uiterste verlorenheid in ons elkan-
der vindt in het verduisterd Hart (Jerusalem), zal zich gedreven door
een onbekende kracht op •eg begeven; onge•eten voortgaan op het
onontkoombare Pad, dat naar de W arme Bron voert (Emmaus).

Zoals in een zielt•ee gelijkgerichte krachten in dat uur tezamen zullen

gaan, zo zullen in de heilige en nooit-doorgronde omgang tussen men-
sen,somtijds t•ee gezellen, vrienden oftra•anten dit traject in zuivere
verbondenheid en eender onge•eten doel betreden.
En in dit Gaan, dat niet als Gaan ge•eten •ordt, ontmoeten zijhet

onbekende W elgemoede, datalseen vreemdeling zich in hun "dialogise-
ren" mengt. Geen ziel, die deze vreemde dan veel aandacht schenkt.
M aar altijd zullen •ij Hem dadelijk de oorzaak onzer moedeloosheid
als ook Hem betreffend presenteren. Hoe snel verandert die rechtvaar-
diging van onze droefheid door Zijn ant•oord in beschaamd erkennen
van verblind-ge•eest-zijn door de schijn!

Beseffen •ijdan niet, dat er een zeker lijden zijn m6et, niet aIsrecht-
vaardiging, maar •el als indica tie van In•oning van God? Het maken

van de "ledigheid" door de ver•ijdering van zoveeI onverenigbare din-
gen, dat is het •at ons het gevoel geeft van verkommering, van een
verdorsting die onhoudbaar lijkt,

Dan daagt allengs het inzicht, dat het W oord van de Profeten altijd in
vervulling gaat, omdat het immers God's W oord is.Zo opent de Niet-

ingezetene ons droefgesloten hart voor de heilige Schrilten, die niets
zijn dan gesluierde beschrijving van voltrekking van het ene W are Heil.

Zo keert de Onontbeerlijke, die •ij voor goed verd•enen •aanden, in

ons •eer, omdat in ons "ten derden dage" ondanks uiterste vert•ijfe-
ling de hunkering •eer d•ingt totGAAN.

Hoe zouden •ij niet smeken, dat Zijn •ondere Aan•ezigheid mag

duren? Hoe zouden •ij Hem niet herkennen, als Hij iszoals Hij altijd

is ge•eest; als Hij het Brood des hemeIs breekt, zoaIs Hij altijd heeft
gedaan?
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En zou Hij dan niet dadeIijk verd•ijnen, als in ons leed-ontheven hart
•eer vaardig •ordt de drang om Hem te Hebben, vast te houden, op-

dat Hij ons nimmermeer ontgaat?
M aar de Alleen-Aan•ezige zalnimmer •illen blijven staan!
W ij kunnen Hem ontmoeten, als •ij "gaan". Hij zal ons vergezeIlen,
met ons ingaan in de vorm der aan de orde zijnde feiten (Huis en Her-

berg). Hij zal ons geven van het bovenstoffelijke Brood, •anneer •ij
ernaar hongeren ... M aar Hij, alsBehoeder, zalons niet ver•ennen.

Zo keren de mismoedigen, •ier hart zo brandend •as ter•ijl het duister

•erd verdreven door het alverklarend Licht, •eer naar het meestver-

•ante, doch vinden dat reeds tegelijk vertroost.

W anneer van ons meer dan de zo ge•one halfheid bijeen isin de sfeer

van de M ysterien van Jezus, in •ie Christus totgestalte komt, dan zul-

len •ijgaan "vissen" in de mensen-zee, doch het zal"nacht" zijn en •ij
vangen niets.
M aar alsde ochtend gloort, dan staat Hij aan de oever en vraagt: "Kin-

deren, hebt ge •eI iets te eten?"
Hij heeft ons dadelijk doorgrond; en reeds die ene vraag doet ons be-
schaamd beseffen, dat •ij alleen niets vangen, omdat •ij het echte

Brood niet hebben.
M aar Hij is hier, en zijn Aan•ezigheid brengt dadelijk de grote

vangst," indien •ij doen •at Hij ons zegt. En •ie Hem liefheeft zal

Hem dan herkennen.

1 153 betekent o.a.:Leven in Ontvankelijkheid.



19. DE NEDERDALING VAN DE GEEST

Hoe zou het onze hoge roeping kunnen zijn:alshemelboden, alsvertol-
kers van de •il des AlIerhoogsten, ter her-enigen, indien tevoren niet

veel scheiding en verdeeldheid door onheilig spreken •as gebracht?

Er•as een tijd,•aarin de mensen nog niet t•ijfelden aan alIer lotsver-

bondenheid. Dat •as een tijd van aanvang. W at in die aanvang is ge-
schied, kan ieder Iezen in een oud verhaal. T enzij hij ogen heeft, die

kijken maar niet zien, en oren die •el horen maar tach niet verstaan,
zalde gebeelde •ijsheid alIereeu•en voorhem levend en verstaanbaar
•orden. M aar •ie als loon voor intelIectuele arrogantie de diepte van

Het W oord niet kent, ziet in ge•ijde boeken niets dan eigenaardig
zielige bedenksels.

En deze zijnhet, die met schranderheden komen en "verklaren", maar
het eeu•iglevende niet zien.

Hoe kan de tijd van implicite-aanvaarde lotsverbondenheid nog treffen-
der beschreven •orden dan aldus:

"De ganse aarde •as van enerlei spraak en enerlei •oorden."
Genesis 11 :1

W ant juist de harmonie door •ederzijds verstaan doet ons beginnen
aan het heilig W erk, dat de essentie van ons aardse leven is:de W eder-
keer totGod. Dat is de taak, die overal en altijd •eer begonnen •ordt
door groepen en doorenkelingen, ondanks het meest erbarmelijke falen.
God •ordt gezocht, oak door de velen die het zelf niet •illen en niet
•eten. Hij •ordt gezocht naar binnen en naar buiten, in de hoogte of
juist in de diepte, maar Hij •ordt gezocht. W ie in de bergen •onen,
zoeken hem veelal in dalen en spelonken, maar zij die in de vlakte

leven, zoeken God altijd omhoog.

En dit is•at •ijlezen:

"M aar het geschiedde als zijnaar het Oosten togen, dat zijeen vlakte
vonden in het land Sjinear en daar gingen zij•onen.
En zijzeiden: Laat ons een stad bou•en en een toren, •elks spits totin
de hemel reikt. Aldus ver•erven •ij een N aam, opdat •ij niet ver-
strooid •orden over de ganse aarde. Genesis 11 :2,4

AIleen die God bereiken •orden echt zichzelf. Zij zijn het, die een
Naam ver•erven. M aar zij,die falen in de expressie van hun •ezen,

•orden uitgedreven en verstrooid. Dat is de •et van M oeder Aarde.
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De plaats •aar deze "toren" •ordt gebou•d, zaleeu•ig heten: Babel,

dat •il zeggen Bab-Iloe, de Poort van God.~

Naijverige volken scheppen zich naijverige goden en ont•ijken zo

erkenning van de ondeugd, die hen innerlijk regeert. Voor de verdor-
vene is ieder nobel •erk, dat faalt, een daad van overmoed die •ordt
gestraft. Zo excuseert hijeigen dadeloosheid in het heden en bestendigt

hijonvruchtbaarheid des geestes ... totdat de verstrooiing komt.

En zo miskent hij ook de aandacht, die elk "bou•end" mens ervaart
van God. W ant overal op aarde •aar een mens of groep van mensen

ingaat door de "Poort van God" om zich te •ijden aan de opgang tot
het Koninkrijk des Hemels, daar daalt God de Vader neder om het
•erk der kinderen te zien, In •aarheid is hier immers op noch neer,

maar nadering en gadeslaan.
Alleen de mensen die een toren bou•en als een bol•erk voor hun
macht, denken zich God vijandig en jaloers. W as God vijandig, omdat

Gautama zijn schreden richtte naar de boddhiboom? W as God jaloers

als ooiteen M ens de Doop door de Genade in Vermomming •erkelijk

aanvaardde en daardoor de hemelen zag opengaan? Of zegtHij dan nog

altijd: "Jij bent rnijn beminde Kind."
M aar alsdoor zelfzucht agressieve eenzaamheidsgedachten rijzen en de
t•ijfel aan de eenheid der belangen oprijst in de harten, dan: verstaat
de een de ander niet. Dan daalt God's kracht verstarrend neder om de
mensen van hun krankheid te genezen: door hen zo lang te isoleren in

hun zelfge•ilde eenzaamheid, totdat de hunkering naar samen-leven,

samen-•erken, in hun zielen oppermachtig •ordt.

Dit ishet, •at •ijlezen:

"M aar God k•am neder om de stad en toren te aanschou•en, die de
kinderen der mensen bou•den. En Hij sprak: Zie, zijzijn een yolk en
hebben allen een taal, en dtt ishet •at zijbeginnen te doen. Zou hun
nu niet belet •orden, •at zijvoornemens zijn? Komt laat ons neder-
varen en hun spraak ver•arren, opdat een ieder de spraak zijns naasten
niet versta. Alzo verstrooide God hen vandaar overde ganse aarde; en zij
hielden op de stad te bou•en, Genesis 11:5-8

Dat is het dus: de mensen houden op "te bou•en", omdat de een de
ander niet verstaat. Nog altijd gaathet zooIndien ditbeeld alleen maar

•aarde had voor Babylon, •at •as het voor Jerusalem, voor Rome en

voorons?
Nog altijd •ordt er hier en daar gebou•d, deels zichtbaar, deels on-

zichtbaar. M aar totons komen deze dingen niet dan door "de poort van

~ Babylon isvergriekst van Bab-Iloon = Poort der (t•ee) Coden.
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God". De •einigen verstaan en machtig is het misverstand. M aar als
het God te machtig •ordt, dan daalt Hij neder om ons te "verstrooien".

En dan •ordt erniet meer "gebou•d". Dan •erken nog aIleen maar de
fabrieken en kantoren, die de mensen nooit een levend ding verschaf-

fen kunnen, maar de •ereld overstromen met hun zielloze ge•rochten,
die •ij eigenlijk niet nodig hebben.

Het Koninkrijk des Hemels is voor eeu•ig onbereikbaar voor de men-

sen, die gedreven door hun groeps- en ikheids-•aan slechts denken,
voelen, •illen, spreken, kunnen: ten behoeve van hun afgezonderdheid.

Dat ishet spreken in de Grote Spraakver•arring. Nog aIle dagen •ordt

door zulk verdelend spreken scheiding aangemoedigd en gehandhaafd.

AIle dagen vloeit een stroom van •oorden, die als onverteerbaar ziele-

voedsel het innerlijke leven van de spreker en zijn luisterende mede-
mens vergiftigt en verstart, ten bate van een groot of klein "belang",
maar altijd ten koste van: de W ederkeer tot God.

De grote spraakver•arring is een ziektefase in de geestelijke groei der
mensheid. En het lijmend, bindend, prapagerend spreken is een onge-

zonde poging om die ziekte te negeren ofhaar te bez•eren. W ant daar
isniets, dat ons genezen kan, dan de bezinning op de eigen innerlijke
verkeerdheid. En al het aan-elkaar-gelijmde zal in stukken vallen, als

het op zijn •erkelijke eenheid •ordt beproefd. M aar door bezinning en
door innerlijke stilte leren •ij ont•aren en verstaan de eeu•ig-zijnde
•ereldorde, die "de W il des Vaders" is.W ie deze orde ziet en kent,
verlangt ernaar als naar het hoogste goed: "U• •il geschiede". W ie
deze orde liefheeft, zalnooit trachten een gedrochtelijke orde van zijn
eigen maaksel aan de •ereld op te dringen. (Lao Tse, 30e spreuk).

De spraakver•arring is een ziekte en natuurlijk •il de zieke de gene-
zing niet. Natuurlijk zullen enkelingen alsde vroege voorjaarsbloemen,
koude en stormen moeten tarten en hun braze leven •agen voor het
heil van allen.

Niet met ge•eld, maar door de kracht van hun bereiken zullen zijde

mensen tot zich trekken als oasen in een •oestenij. Niet door ge•eld,

maar door hun innerlijke macht, hun leven, over•innen zijde •ereld.
Hun spreken is niet bindend of verlokkend tot een uiterlijke eenheid

van gedachten en gevoelens, maar het is ontbindend en bevrijdend,

totdat de natuurlijke en algemene •elgezindheid vaardig •ordt.

Z6 spreken kan aIleen de mens, die daartoe isgerijpt; die van mysterie
tot mysterie is geschreden; •iens spijs ge•orden is de •il te doen van

Hem, die hem gezonden heeft: om te verkondigen het evangelie aan
aIle creaturen.
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De Geest die eeu•ig uitstroomt van de Vader naar de loon, zaltothem
nederdalen alseen storm van aldoordringend Vuur, dat hem vervult en
in hem branden blijft. Eerst dan zijn mensen echt van God bezeten,
eindelijk totechte Dienst bereid. Dan spreken •ijnaar ons •ordt inge-
geven, en het zal zijn dat ieder het verstaat, alsof zijn "eigen taal" ge-
sproken •ordt. Zodat de mensen zullen zeggen:

W ij horen hem in onze talen loven de grote •erken Gods.
Handelingen 2 :11

M en heeft het niet aldus verstaan. M en heeft gedacht aan het hyste-

risch lallen van de mensen die dit heilig spreken vurig •ensten te be-
zitten en hun ongelouterde verlangen niet meer meester •aren. M en
viert zijn Pinksteren in stille t•ijfel aan de echtheid van het "vuur",

dat door de ramen en de deuren drong, toen de apostelen tezamen

zaten,
De nederdaling van de Geest isgeen profane •aarheid, maar een M ys-
terie. Het ishet komen van het Heilig Vuur, demachtom te vertolken
ZQ, datIedere hoorder het verstaat, omdat het aan zijn diepste M ens-zijn

appelleert.

De Nederdaling van de Geest, dat ishet Heilige Uur, •aarop de grote
Spraakver•arring ophoudt, daar het albegrijpend spreken broeder-

liefde •ekt •aar broederhaat bestond.
Zodat het •ederzijds vertrou•en en •aarderen groeit, zodat de W ereld
•eer een T aal, een W oord bezit, zodat de W ereldvrede eindelijk kan
komen, en de mensheid als een Volk tezamen leeft en •erkt, en ingaat

door
de Poort van God.



20. ENGELEN

God de Onkenbare isvoor ons de eeu•ig Terug•ijkende, Ondergrond

en Achtergrond, zonder •elke er geen Open baring •as.
Als God zich openbaart, ontmoeten •ij Hem toch niet in Zijn volheid,

omdat •ijnooit meer ervaren kunnen dan een Aanzicht, het fragment
van Hem, dat uit de Achtergrond die alles draagt naar voren tredend,
in ons kleine leven ingrijpt alshet volstrekt onberekenbare, onbegrijpe-
lijke, overmachtige.

W ant juist in Zijn te bovengaan aan onze kracht, aan onze ratio, aan
aIle mechanisch verband van oorzaak en gevolg, aan aIle meebestuur-
baarheid van menselijke •il, •ordt dit Fragment of Aanzicht voor de

mens ervaarbaar alshetAndere, dathijaIleen ont•aren kim,doordat hij

in zichzelf het bol•erk van afronding der "erkende" •ereld bij zijn

ratio, zijn •il en macht, door "openheid" tot •ijdere beleving over-
schrijdt.

W anneer een mens derhalve •il getuigen van eigen Godservaring en
niet bijvoorbaat aldie unieke beleving doodt door transmutatie in col-
lectief geadopteerde termen, dan heeft zijn mededeling de gestalte van
een stuk historie, •aarin het Goddelijk Fragment als bovenmenselijke
"Iemand" optreedt en een principiele •ending aan de overigens begrij-
pelijke gang der dingen geeft.

De oudste neergeschreven Gods-ervaringen, die dateren van v66r de pe-
riode •aarin aIles nog slechts •erd ervaren en beschreven in de vakjes
en verbanden van het dood stramien van menselijk systematiseren van
het systeemloze, die oudste verhalen hebben aIle nog die argeloze "an-

_ thropomorfisering". -

Nu moge deze ons verstarde denkvermogen aandoen als naief en ontoe-

reikend, zij zijn juist door hun ongekunsteldheid zuiverder, juister,
dichter bijde •aarheid dan alle reportages uit de eeu•en der specule-
rende over•eging, der gecompliceerde gedachte-bou•sels,

W ant nooit nadert het uit zelfhandhaving in tijd geboren den ken het
Tijdeloze en de Ruimteloze, God.

Juist door dit denkend trachten te begrijpen en vast te leggen, zijn de

oorspronkelijke zuivere gestalten van ervaren Godsaanzichten opgeno-
men in een systeem, dat niets isdan projectie van menselijke begrensd-

heid, dat in zijn structuur en zijn graderingen reeds uitsluit, dat het de
ruimte- en tijdbegoocheling te boven gaat.

Zo ontstond de gecompliceerde Angelologie, het gefantaseer over Enge-
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len,M achten en Tronen. Bijde [oden ont•ikkelde ditcerebrale spelen

zich pas in de laatste eeu•en v66rJezus. M et het nalaten van "volgen",
het niet-j.•andelen met God" beleefde dit spel een nieu•e opbloei in

volgende eeu•en.
W aar vinden •ij een zo treffende eenvoud in beschrijving van Ont-
moeting met God, alsin de oude Joodse verhalen over de aartsvaders en
de profeten? Nergens nadert menselijk belijden ondanks het specifieke
-van volksaard en tijdgeest zo dicht tothet universeel-geldende voor aIle

tijden.
Daarom zijn deze beeldingen opgenomen in de heiligheid der beleving

en voor ons brandend •it licht.

W anneer de Geest van God (Roeach Koddesj) in ons leven treedt,

ervaren •ijde overmachtige ingrijping in onze persoonlijke methodiek,
die •eI klein en erbarmelijk isvoorOmhoog, doch voor ons toch bittere

ernst.
Zo moet de Ontmoeting dan •eI niet aIleen confrontatie, maar ook
contrastering, contradictie en conflict zijn voor een mens. Het onrnid-
deIlijke karakter der ervaring is ge•aar•ording van bovenmenselijke

Kracht en M acht, ineen.
Vandaar de naam GABRIEL, datis:M an (Kracht) van God. Dat de Joden

hier juist een niet-Hebreeu•s doch Egyptisch •oord gebruiken in ver-

binding met hun •oord voor God, iszeker geen "toeval".

Voor zover •ij onze kracht tegenover God's Kracht inzetten, zijn •ij

Jakob •orstelende met "Iemand" in de nacht onzer inzichtloosheid.
W ant •ijzijn allen "kinderen" van deze aartsvader, die het Tijdsgebeu-
ren is.En daarom •orstelen ook •ijin de Ontmoeting met de Eeu•ig-

heid als "Iemand".
M aar als •ij deze Kracht aanvaarden en ontvangen, dan voltrekt zich
in ons de Ver•ekking door de Overschadu•ing. W at dan in onze ziel
geboren •ordt, isniet meer kind van Jakob, maar Kind van God.

De vreemde, die •ij op de markt van het vergankelijke, temidden van
gesjacher en la•aai ontmoeten; die zich als Reisgezel en Gids aanbiedt

op onze verre tocht; die niet aIleen de bruid geneest van haar bezeten-

heid, maar ook het grau•e vlies licht van de ogen van ons Verleden;

die vreemde "M an" die alles "goed" maakt, isGod als de Genezer aller

k•alen, aller zonden. RAPHAEL betekent: God Geneest.



1 Nergens vond ik M ichael-beleving ZO duidelijk en rein beschreven alsin "Het
Loflied" in debundel "De Gezegenden" doorAartvan derLeeu•.

W at eigenlijk en eindelijk de "Satan" over•int, dat is •at ons van de
benau•enisvan slechtheid, valsheid, zelfzucht en on•aarheid bevrijdt
door ons in te •ijden in het W ezen Gods, dat boven tegenstellingen,
boven de uiteengedachtheid van het menselijke goed en k•aad verhe-
ven is,dat is "W at als God" in de schijn-verblindheid van ons mensen
vaart en ons door aIle contradictie van •etmatigheid der aarde naar het
onveranderlijke AM EN,"JA ZO IS RET", van de hemel voert.
Door deze On•eerstaanbare, die M I-CHA-EL genoemd •ordt, dat bete-

kent: W ie als God?, •ordt aIIes •at aan ons on•aardig, ontoereikend,
tijdgeboren is,volkomen •eggebrand, opdat •ij•ederkeren in de rein-
heid van het ene, •itte Licht. 1

W anneer een ENGEL in ons vaardig •ordt, dan isde quasi-afgerondheid
in een comfortabel aards bestaan voor ons ten enenmale onmogelijk ge-
•orden.

Dan vermeerdert zich de tegenspoed in ondernemen van ver•erkelij-
king in tijd;dan komt erveelmeer leed, veelmeer derving en ontbering.
Dan ishet uitmetheelveel•eIbehagen en voorlopige verzadiging. Dan

•il er niets meer "gaan", maar daardoor "gaan" •ij zeIf. Dan zijn de
schijnbe•egingen van innerIijke stilstand afgelopen, maar de uiterlijke
vastgeklonkenheid in armoe, ziekte, onvervulbaarheid van aIle harte-

•ensen, onmacht naar het lichaam, dan •eI naar de ziel, die aIle
"noden" ons totW enden en totGaan.
Gaan in het Onbetredene, varen op de eigen Zee van Leed. Niet als
een "beter" •orden, alseen zich hervinden, maar alsvervaging van veel
grenzen en veeI•aarden. Opdat •ij andere •aarden, andere Gestalten
leren zien.

En eenmaal •orden ze gezien, en eigen, als de Gratie en de W aarheid,
die de indicators zijn van de Aan•ezigheid van God.
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·" "De Kracht des Allerhoogsten
zalu overschadu•en.'

Lukas 1:35

21. GABRlhL

(Van de Overschadu•ing)

W ij kunnen in de ogen der •ereld onberispelijk zijn en rechtvaardig
voor God, •ij kunnen trachten Hem te dienen overeenkomstig de tra-

ditie, oud zullen •ij•orden en onvruchtbaar zullen •ij zijn, totdat in
ons het langverhoopte doch onmogelijk geachte •ordt ver•ekt,
Als in ons doen een ander Doen zich mengt, als in ons •illen een on-
verbiddelijke W il •ordt ondergaan, als alles •aar •ij ons naar beste
•eten aan •ijden, •ordt •eerhouden of vernietigd door een onbere-
kenbare Kracht, dan hebben •ijvan ons leven iets •illen maken, maar

God •enst er iets beters van.
T er•ijl •ij hier alleen de negatieve en ontmoedigende kant ervaren,

zullen •ij Zijn hoog bedoelen zeker niet herkennen. M aar in de zelf-
vergeten offering voor onze medemensen •orden •ij Aan•ezigheid

ge•aar, alsde bekrachtiging en de Behoeding van hetgeen •ijdoen.

"Dat is ont•aring van een Engel aan de rechterzijde van het reuk-
altaar." Lukas 1:11

En die Aan•ezigheid isvoorons een belofte, dat ons innigste verlangen
•elhaast in vervulling gaat. M aar altijd zalde Vorrn van die vervulling
ten enenmale onaannemelijk zijn voorde gestalte •elke •ijaan die ver-
vulling hechten. Zodat terstond de toets geschiedt: Geloven •ijhet on-
•aarschijnlijke, •ellicht onmogelijke? Of klampen •ij ons vast aan de
vertrou•de idee fixe van onze onvruchtbaarheid?
Als •ijditlaatste doen dan zullen •ijals Zachariah de aanvaarding af-
hankelijk stellen van een zien en een tevoren "•eten". Dan -en niet
eerder -onthult de heilige Aan•ezigheid zich als de Kracht van God.

Dan •ordt ons ongeloof "getekend" metde stomheid, die zolang zaldu-
ren totde Boodschap in vervulling gaat. Niet om ons toch nog een con-
trole-middel te verschaffen zoals alte velen denken, die zelf Zachariah

zijn, maar om het onvertogen •oord zo lang af•ezig te doen zijn, tot
•ijherkennen en belijden •athetisdatGod onszendt.
W ant niet tot de Geboorte duurt de stomheid, maar tot het ogenblik
•aarop •ij openlijk belijden, dat dit Kind JOHANNES heet.W ij geven
hem die naam niet, maar erkennen dat hij deze naam aldraagt:

"Hij vroeg om een schrijfplankje en schreef deze •oorden: JOHANNES is
zijn naam." Lukas 1:63
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Het einde onzer drukkende onvruchtbaarheid ishet belijden, dat alles
•at God schenkt Genade is.Indien tot ons de Kracht van God niet

k•am en deze zelfover•inning onzer schijnbaar onberispelijke levens-
•andel eiste, •ij zouden tot de dood onvruchtbaar zijn. M aar nu Hij
komt en onze ontoereikende "Ontvankelijkheid" met deze schijn van

"straf" vergeldt, •ordt onze ziel bevrucht.
Zo zalhet ons allen gaan.
Of •ijons dit alinprenten, zalons •einig baten; •anneer ons uur ge-
komen isvindt God de meest unieke, en voorons doeltreffende camou-
flage, die het hele leger onzer vastgestelde •aarden alarmeert. En dat is
altijd •eI genoeg om af te •ijzen •at geboden •ordt. En pas •anneer

•ij ondanks alles totintuitief herkennen komen, •ordt onze tong ont-
bonden tot het veelomvattend Loven (I: 68 v.v.).

W eI anders ishet komen van de Engel met een Groet! die reine verba-

zing en ontroering •ekt. Niet de verlossing van onvruchtbaarheid is
hier het •onder, maar bez•angering tot baring van het bovenmense-
lijke. W ant de Geborene zalop de troon van de Geliefde zitten en zal
M eester zijn van aIle Tijdsgebeuren! Hier •ordt de eeu•igheid voor-

zegd.
En alsin onze zielgeen t•ijfel oprijst, en geen teken ofcontrole-middel
•ordt verlangd, maar slechts het •onder •ordt beseft, dan daagt het
onberedeneerbaar W eten in ons, dat de Kracht des Allerhoogsten ons
zaloverschadu•en, opdat de Geborene Zijn Kind zalzijn,
Indien tot ons die Engel k•am als een gevleugeld, lichtend •ezen,
zouden •ij •ellicht gemakkelijker het z•are schema van ons •ereld-
beeld laten voor•at het •as.M aar nu Hij aIleen komt: onzichtbaar, als
een vreemd en onbeoordeelbaar •ezen, in deerloos medeleven, onbe-
invloedbaar en ondoorgrondelijk de grau•e •elvertrou•de vormen en
intenties scheurend en verstrooiend, nu zijn •ij zeker niet aIleen ont-
roerd.trnaar ook bevreesd.
Nu is het •eI het uiterste •at ooit een mens kan doen, zich aan dit

W ezen toevertrou•en in deemoedige Overgave met het simpel reine

ant•oord:

"Zie de slavin des Heren; mij geschiede naar u• W oord."
Lukas 8:38

W ie innerlijk de roofdier-methodiek die op de •aan van zelfbehoud
berust, ver•erpt, •ie aldus revolteert temidden van miljoenenvoudige
verloochening van Leven om zijn lichamelijke vorm en vorm-schabloon
van streving, die heet M aria (M ariam = Opstandig),
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Voor deze isde Kracht van God aanvaardbaar. En als de Boodschap is
ontvangen, zalde Overschadu•ing ook komen. M aar die Bez•angering
is voor de mens niet als een feest, niet hoogtepunt van •elbe•uste

krachten en gedachten.
T oenemende onbruikbaarheid voor exploitering door de Overste der
•ereld, toenemende bevangenheid door •ijding en genegenheid die in
geen menselijke relatie past,een algemene afge•endheid van het aardse
drijven en een toege•endheid naar het hemelse bedoelen, maakt deze

z•angerschap vooreen die onder mensen leven moet,een z•are last.

Daarom leidt God de overschadu•den uit marktla•aai en •ereldse

intrige naar een afgelegen oord,•aar Hij zijn heilig •erk volbrengt.

De grootste "Zoon" die door het Tijdsgebeuren (Jakob) in de ziel ver-
•ekt •ordt, ishet •eten dat God gevend neemt en nemend geeft. Dat
isde geestelijke betekenis van JOSEPH, •oord dat zo•el van asaph (ne-
men) alsvan jasaph (toevoegen) kan zijn afgeleid.

M et ditbegin van Inzicht isde ziel (M aria) ondertrou•d. Daarin ishij

eenmaal "verheven". Later zal het Joseph Ramatha'im, de t•ee•erf-
verheven Joseph zijn, die zelf het bloed, het levens•ater, van de ver-
hoogde God-Zoon opvangt in de Graal, die •eer een beeld is van de

ziel.

Het is die stille en bescheiden Joseph nu, die de bez•angerde be-
schermt; die door God's engel •ordt ge•aarschu•d; die de moeder en

het Kind straks heenvoert van de moordzuchtige Lust (Herodes).
Het gaat niet om het •eten der ontsluiering, maar om Herkenning

van het zelf beleven dezer heilige dingen. Ontzaglijk vijandig zijn in
onze ziel dozijnen krachten en verlammend is de •erking van het in
zichzelf teruggebogen, steeds onvruchtbare verstand.
Daarom leidt God ons heen uit de onmiddeIlijke nabijheid en voort-
durende bedreiging van die machtige verrukten in de tijd, die de aan-
•ezigheid van Eeu•igheid in ons tach niet verdragen. Z•aar is de
gang der ziel, die deze dingen zelf doorleeft; die in voortdurende be-
kommerdheid geen plekje vindt, •aar de Geborene zalkunnen liggen.
AIleen die dit doorleven, •eten •at het zeggen •il: gelijk een vrou•

in barens•ee te zijn,ter•ijl rondom ons loert de Draak, die het Kindje
verslinden •il, zodra •ij baren. (Openbaring 12:4b).

Zoals een dier zich •ijs terugtrekt, als zijn uur gekomen is,zo zaleen

mens in deze dagen zoeken naar een stille en beschutte plek ... en die
niet vinden. Die niet vinden, daar de aarde aan dit Kindje nergens

rust of veiligheid te bieden heeft.

Daarom zeiJezus:



"Vossen hebben holen, en de vogelen des hemels hebben nesten; maar
de Zoon des M ensen heeft niets •aar Hij het hoofd kan nederleggen."

M attheus 8:20

Zo tekent zich Zijn Komst tevoren in de loop der dingen af.En mach-
tiger is alles •at Hij dan reeds is,dan •at •ij doen en kunnen om

zijn heilige tengerheid te behoeden.

In nachtelijke duisternis, dat is in z•are zieledruk, temidden van de

"Dieren", dat is:in het voor aIle Tijdsgebeuren geldend "beelden" in
de oergestalten van de Dierenriem, zal de onsterfelijke bloem ontlui-

ken.
De aarde heeft voordeze Zoon van God geen andere •ieg,dan de nooit
•erkelijk doorziene "Kribbe", het meetkundige symbool der drie-

dimensionele Ruimte.

En •aarlijk, deze is de Voederbak der "Dieren".
Dit mogen •ij indachtig zijn, zo diep, zo los van aIle indruk•ekkend-
heid en schijn-identiteit in vorm, dat •ij•anneer dit alles zich in ons

voltrekt, niet moedeloos, niet t•ijfelend en nietbevreesd verslagen, maar
ondanks alle camouflage, ondanks alle schijnbaar-evidente onbelangrijk-
heid en onheiligheid van de voor ons bestemde Gang, de Kern, de
universele Enigheid van dit Gebeuren, althans hopen en vermoeden,

zoalniet herkennen.

W ij •orstelen in bijna eindeloze "nacht" van innerIijke blindheid met
de vreemde Engel, tot de ochtend gloort. W ant als •ij Hem herken-
nen, •ordt het licht. Dan zullen •ij alsJakob kunnen zeggen: "Ik heb
GOD gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered!"

W at in ons •ordt ver•ekt door Overschadu•ing van Goddelijke

Kracht, dat zal voldragen en geboren •orden als het Kind des Aller-

hoogsten, en tegelijk alsZoon des M ensen.
Het Kruis isHem gemeenzaam alshet lijden en alsde verlossing. W ant
Hij is zelf geboren uit Ontmoeting van de Hemel en de Aarde in de

mens.
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22.RAPHAf.L

(Van de Genezing)

"AIdeze dagen ben ik dooru gezien,en
Ik heb noch gegeten noch gedronken,
maargijhebteen visioengezien."

TobiasXII: 19

De .zonde" die •ij"erfden" van de vaderen, dat isde ontrou• aan het
tijdeloze Zijn temidden van de maskerade van de Tijd. Het ishet onop-

houdelijk z•ichten voor het •oordenloze "spreken" van de Slang. De
Slang die in de eigen staart bijt,namelijk de Ruimte.

De Kennis van het zogenaamde Goed en zogenaamde K•aad is niets

dan de aanvaarding van de paren van tegenstellingen, die niet vermeer-
dering van macht ofheil betekenen, maar die eenmaal geaccepteerd als
vastigheid, als zekerheid van onderscheid, de appreciatie van het tijde-

loze Leven dat door God aan ons geschonken is, verminken tot een
schifting van Genade en Ongenade, van voordeel en van schade, van
schoon en lelijk, van heilzaam en onheilzaam.

Zo is de mens gevallen in de miserabelheid van Debet en van Credit,

•aar in •ezen juist geen voordeel en geen nadeeI, geen •elkom en
on•elkom kan bestaan.

De blindheid van de reeds-gez•ichten •eet niet, •il niet en vermoedt
niet andere .zonde" dan verkeerdheid die in de gez•ichtheid nog aan-
•ijsbaar is:de overtreding van een zedelijke norm. M aar God had voor
de •aardigheid van ieder mens "geen standaard'' als fabrieksproduct
bedoeld, doch het unieke Goed van ogenblik totogenblik, dat nooit tot
pasmunt vooreen ander •ordt ont•ijd. En ditunieke sluimert diep ver-
borgen in ons hart; het kan aIleen gestalte krijgen, als •ij alles •eg-
doen •at alseen gevolg van z•ichten voorhet veelbelovend lokken van
de Ruimte, als het algemeen erkende surrogaat van "goed" en "norm"
en "plieht" de zielverminkt heeft en verkraeht.

Dit is de ene, erfelijke zonde, die de oorsprong is van aIle angst en
afgunst, haat, ge•eId, van strijd en slavernij, van aIle d•ang die men-
sen opgeIegd •ordt met sehijn van liefde, list,ofru•e kracht.

W aardoor ons aards bestaan ge•orden is een jammerIijk vermin ken
van de jeugd door reeds verminkten, een •rede •orsteling, •aarin
"sueces" brevet van zielsverkoehtheid en -verkraehtheid is.

Door deze voortgezette "zonde" isde mens ge•orden totde balling die
in het z•eet zijns aanzijns ploetert zonder ooitgereed te komen; tothet

•ezen dat in zorg en pijn de "kinderen", dat is zijn "gestalten in de
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toekomst" baart, die op hun beurt het "bijten" van de Ruimte slecht
doorstaan.

Door de duizenden van jaren isde "kop" van deze Slang maar door zeer

•einigen "vermorzeld".
De miljoenen hebben eeu• na eeu• het negatieve z•ichten doorge-

voerd toteen systeem met schijn van positiviteit.
De van God, de Tijdeloze, Ruimteloze, afge•enden hebben zich ge-

dragen als door God verjaagden uit het tijdeloze Aanzijn van het zoge-
naamde "paradijs". En zelfs het schuldbe•ustzijn •erd allengs ver-
drongen door een schijnrechtvaardiging, •aarin de afge•enden in zich-
zelf geloven als verjaagden, als verlatenen, aparten. Rechtvaardiging
van angst en list,ge•eld en d•ang, als noodzaak voor de eendere "be-
zetenen", zo•el in ieder mens als tussen mensen onderling. En daarom

ook van mensen jegens God.
Zo is alhet Ontmoeten, dat door God de mensen toegezonden •ordt

als de gelegenheid tot heiliging van leven, voor ons ge•orden tot me-
chanisatie, reflex-achtige misbruiking om der •ille van een resultaat,
dat nooit iets anders isdan schijn van zekerheid ofveiligheid.
Dit isde grond van aIle ziekte. AIle ziekte •ortelt in onzuiverheid van

ziele•andel. AIle ziekte isde neerslag, het in de stof"belijden" van een
volgehouden "d•aling", collectief zo•el als individueel. De schijnbaar
nog niet kranken, zijn aIleen nag maar niet aan dit openlijk belijden

toe.
Het "vluchten" voor God's "ROEPEN" aan de geest des daags, dit ijlings
vluchten langs een kronkelpad, dat ishet loochenen en krenken van de
goddelijke, tijdeloze Kern in ons. En de "gekrenkten" •orden krank,
zodra de analoge cellen-functie van het stoffelijke lichaam, in plaats van
voortdurend door de ziel te •orden aangemoedigd en bevestigd (•eer-
stand), door ontaarding van de ziel•ordt ondermijnd en aangetast.

Zo kan dan de GENEZING in •ezen nooit iets anders zijn dan "•eder-

keren op de ongeslaafde W eg, •aar mensen •andelen met God".
Genezing is:Behouden W ederkeer. Het van dezelfde •ortel afgeleide

Griekse •oord "nostos" betekent nog: behouden thuiskomst. En de
Heiland heette in het Gotisch: Nasjand, dat is de Genezende. Daarom

geneest dus Jezus als de Christus alle ziekten door Vergeving van de
"zonden". W ant Genezing IS ontstijging aan zonden, Opnieu• .zondi-
gen" betekent voorbereiding van een nieu•e krankheid.

Zoals nu eigenlijk lichamelijke ziekte "reeds" het onbe•ust "belijden"
van de zieled•aling demonstreert, zo isde ogenblikkelijke Overgaveaan

130



131

Chrisms, als•ijHem ontmoeten, de onmiddellijke inzet (zoalniet vol-

tooiing) van GENEZING.

Noch de genezingen beschreven in de Evangelien, noch die •elke door

aIle tijden heen door God's Geest •orden verricht, zijn magische force-
ringen van de imrners door God zelf ingestelde •etmatigheid. M aar
altijd •ordt de heilige "•ederkeer" eerst in het innerlijk voltrokken.
Eerst •erpt de d•aze en verharde zielzich in radeloos berou• in rest-
loze overgave aan de voeten van de Alomtegen•oordige, die als Onont-
beerlijke, eeu•ig T oege•ende AANW EZIG •ordt gevoeld ... en als AL-

M AClITIGE erkend.
En in het nederbuigen totde zich neer•erpende •ordt het Kindschap,

alsde Godverbondenheid hersteld.
Daarom isaIle andere "genezen" niets dan een •eerstreven van de gang

der dingen, die de eigenlijke krankheid niet geneest, maar voorde zieke
ongedaan •il maken de symptomen, de natuurlijke gevolgen van de

innerlijke "d•aling".
De samenvatting van de zieletoestand door de eigen "krenking" isvan-
ouds gegeven in de aangeboren Blindheid. (Johannes 9). Niet •illen
"luisteren" naar •at God tot ons zegt. Het niet-gehoorgeven als het
eigenlijke niet-gehoorzaam zijn, betekent tegelijk: Niet Zien.
Daarom zegt Jezus: "Zalig de reinen van hart, •ant die zullen God
ZIEN." (M atth. 5 :8).

Zien alservaren, als beleven.
Daarom zijn •ij,die allen, hoe dan ook,dit Zien verloren hebben door

ons levenslange, eigengereide d•alen, geestelijk de "blinden", bedelen-
de aan "de W eg" totdat de M eester aller M eesters ons daar "vindt" en
ons "geneest" omdat •ij, aangegrepenen en ontroerd tot op de valse
basis van ons zelfbeschikkend "vluchten", verrast en overrompeld
door ons onbe•uste hunkeren, ons aan Hem overgeven.
Er is geen vorm voor dit Ontmoeten, die ons als voorafge•eten Beeld
ontvankelijker maken zou voor ditherkennen. Niet als een mens komt
God, maar als de Ongeziene, misschien als de ongeziene Vergezeller

van een Knecht.
Als God zelf in ons mechanistisch streven met zijn problemen en zijn

stadia van vastgelopenheid verschijnt, om al het zelfgereide dolen te

herleiden tot het aan-Zijn-Hand-Caan, dan treedt ons midden op "de
markt' des levens in de tijd, een Vreemde tegemoet, die op de reeds

gestelde vraag om "vergezelling" zich aanbiedt als De Reisgezel.
Niet als een mens, maar als Aan•ezigheid, die begeleidt, die in zijn
stille machtigheid niet d•ingt tot volgzaamheid, doch door dit Zijn zo

imponeert dat Hij voortdurend "noodt" tot "•ending" van de illusie



der verlatenheid naar het intuitief erkennen van het Sarnen-Zijn.
Nooit accepteert Zijn Inzicht een der barricades, die •ijimmers hebben
opge•orpen. En altijd •ordt het onaannemelijke datons iservaren, niet
alleen aanvaardbaar maar zelfs dienend zinvol uit Zijn Hand.

De grau•heid en mislukking verliezen alle concludeerbaarheid van

"slecht" en "te vermijden", Het uitgesloten-zijn •ordt eerder een "niet
behoeven", ee!1beschermd-zijn voor het blijven kleven aan ver•erkelij-
king in schijn.

M aar •ie heeft z6 gezien, de "Vreemdeling" die Tobias de "gal" doet

strijken op de ogen van zijn "vader" om die te genezen van zijn blind-
heid?

W ie heeft z6 gezien het psychologische verschijnsel van de "negatieve
Uebertragung" dat de •ereld zo onmatig tegenover Jezus heeft ge-
toond? Hoe dan niet tegenover God, alsniet een mens in •ie Hij vlees

ge•orden is, maar Hij (als Ongeziene) Zelf alleen aan•ezig is als
Geest?
W at Jezus ondervond, •at aan hem vorm kreeg als reactie, dat is juist
de reactie van de mensen op Ontmoeting met God's W il en W oord.
Juist inzoverre hijde W il desVaders in zijn volheid openbaarde en Zijn
•oord sprak, ervaarde hij (als mens) van mensen deze on•il, deze •rok

en haat, die •ezenlijk de •rok isvan de "zondigen", verdoolden, jegens

God.
Zonder bitterheid en zonder (eerst nog onbegrepen) •rok ofon•il, zul-
len •ij niet geraken kunnen tot het inzicht, tot genezing onzer blind-
heid, tot herstel van onze krankheid in het algemeen.
W fe zou ons ooitgenezen kunnen van de "ziekte", die •ijniet ge•aar
zijn, omdat zijaIle mensen evenzeer "verblind" heeft, de ziekte die ons
allen zo gemeenzaam is,dat •ij haar houden voor "natuur" en voor
.mormaal"? En dus (f)"gezond"? Natuurlijk God alleen; natuurlijk God
als RAPHAEL. W ant Raphael betekent God geneest.

M aar Hij zoekt geen Genezing en geen heil van overvloed, van het

voortdurend hebben en genieten van stoffelijke behagelijkheden en van
vervulling aller •ensen.

De "stem" der Slang, het lokken van de ruimte, heeft ons zo doof ge-

maakt en blind, dat •ij altijd geluk ver•achten van expansie der per-

soonlijkheid, die immers niets isdan gestalte van gehoorgeving aan Tijd
en Ruimte!
W ij allen zijn bevangen door de •aan, dat •ijalleen gelukkig kunnen

zijn,indien aan een aantal algemeen erkende behoeften isvoldaan. Zelfs
zijn •ij ervan overtuigd, dat Levensvervulling alleen mogelijk is •an-
neer •ij uitgaan van een zeker peil van stoffelijke behagelijkheid. Dat
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isillusie, die berust op de identificering van behagelijke rust en levens-
ver•erkeIijking. Het is juist het Leven dat de behagelijkheid van rust
vernietigt. De begeerde behageIijkheid isstilstand, dood.
Overal •ordt politiek, godsdienstig, "humanistisch", •etenschappeIijk,
en klakkeloos, gestreefd naar en aangestuurd op stoffeIijke behagelijk-
heid. W ant overal regeert het drogbeeld van: "eerst aan redelijke stof-

feIijke behoeften voldoen." M aar dit is helemaal niet: "eerst het Ko-
ninkrijk des hemels, (de Goddelijke ordening in ons) ver•erkeIijken."

W illekeurig •ordt algemeen geofferd aan stoffeIijk •elbehagen, hoe-
•eI veelal zonder groot succes. Toch blijft erkenning van "eerste
plicht", in deze zin.W illekeurig •ordt elders tekortgedaan aan behoef-
ten van lichameIijke aard, de zogenaamde versterving van het vlees.
Beide is evenzeer eigengereidheid, •aar God •eI zalbepalen en doen
ge•orden: die mate van behageIijkheid en onbehageIijkheid, van vol-

doende en ontoereikend naar onze maatstaf, •elke strekt tot het heil

van onze ziel.
Zelfs •ie dit niet gelooft, kan toch telkens •eer constateren, hoe bij
zichzelf en zijn medemensen de verstrekking van stoffeIijke behagelijk-
heid, NIET BEVORDEREND IS VOOR DE ALERTHEID EN DE ACTIVITEIT DER

ZIEL.

Heilzaam is niet de nivellering, de verzadiging van onze behoeften,
heilzaam isaIleen: DE M AXIM ALE LEVENS SPANNING, de grootste levendig-
heid. Dit •akker-zijn van de innerIijke mens isniet het gevolg van ver-
zadiging (laat staan vertroeteling) van lichaam en begeerten, ook niet
het gevolg van miskenning der lichameIijke behoeften, maar het gevolg
van de juiste verhouding van de zieltothet haar gebodene.
"En nu ishet ten enenmale uitgesloten, dat een mens dit "gebodene"
zou kunnen bepalen en verschaffen. Ook ishet uitgesloten datditgebo-
dene uniform zou zijn voor aIle mensen. Integendeel, daar geen t•ee
mensen geheel geIijk zijn, zal het gebodene dat beant•oordt aan de
grootst-mogeIijke ziele-alertheid, dat de grootst-mogelijke levens-intensi-

teit doetontstaan, voorgeen t•ee mensen geheel gelijk zijn.Daarmee is
aIle menseIijk gedecreteer doorzien als •aan. Daarom geneest God an-
ders.Als onze krankheid "opklimt voorZijn aangezicht", dan zendt Hij
Raphael, zijn engel, om ons te genezen, om ons te redden en "behouden
thuis te brengen". Dan komt tot ons het zogenaamde k•aad, dat ons

aIleen kan treffen •aar •ijzelf niet goed zijn. En •ij die altijd zoeken
schuld en oorzaak buiten ons, maar blind zijn voor het innerIijk ver-
keerde, •ij •egen en •ij meten met de maten van be•ust ge•in, be-

•ust verlies. En •ijbegrijpen niets en •ijverzetten ons.W ij die sinds

lang uit angst de slavernij van haat verkozen boven vrijheid, boven

liefde, •ijzullen lijden haat en d•ang. De essentie van de geesteshou-
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ding, die onsbeheerste in ons dagelijks leven, die •ordt door God tot
ons gezonden, vermomd in mens of dier, als feit of ding, met macht

bekleed, am onste richten naar onseigen oordeel,am onste meten met
de maat, •aarmee •ijanderen gemeten hebben ofte meten dachten.

Zo •orden •ijdie ziek zijn van ons egoisme,van ons oog-om-oog en
tand-om-tand, in duizenderlei vorm beledigd en benadeeld, bedrogen en
verslagen doorde ontmoeting methet zogenaamde k•aad,datGod ons

zendt. En aanstonds rijstin onsde •revel en de haat.
Het isdie •revel die ons steeds •eerhoudt ons te bezinnen op de on-
echtheid van onsdagelijks leven. Het isdie on•il,die onssteeds belet

de valse code van onsdagelijks bestaan te zien en •eg te doen.
W ant •aarom zien •ijanders niet,dat•ijdehemelen de aarde tarten

met ons "genoeg" en "nag •at over" voor een k•ade dag? M et ons
"teveel" ten koste van een ander? M et alons mechanistisch reguleren

van hetenig •are levensritme? M etonze middeltjes am te vermijden de

regen van vandaag, de zonneschijn van morgen? W ij •eten dathet zo
niet goed is,maar•ijhopen dom•eg,dathetbeter •orden zalen een-

maalgoed zalzijn, W ij doen alsofhet goed isdateen mens zijn leven
offert am voortdurend overvloed van voedsel en bezit te hebben, am
iedere avond in te keren achter een gesloten deur, temidden van de
dingen die aIleen de aarde toebehoren. W ij doen alsof het niet een
gru•elijke schande is,dat •ijde tekenen van ons teveel aan voedsel,
comforten verdoorgedreven eigenzinnigheid op zielen lichaam dragen,
oferzelfsaan sterven.
M aar zeker ishet, dat die gru•el op zalstijgen voorGod's aangezicht
en dat God's Zoon zalzeggen: U ken ik niet! En zeker ishet, dat die
gru•elijke miskenning van hetleven de Eeu•ige onszaldoen verstoten

en vervangen dooreen andere en betere mensensoort.
Doch als•ijtotde dood vernederd en ge•ond,beroofd van aIleveilig-
heid en aardse macht,•eernaakt alsvroegergaan,dan zullen •ijelkan-
dernietmeerkunnen haten, niet meerbang en eenzaam zijn.Dan zul-

len •ij ons onze naaktheid niet meer schamen. Als dim des avonds

•eer de stern van God ons roept bijname, zullen •ijons niet verber-
gen, maar •ijzullen als verdoolde, eindelijk teruggekeerde kinderen,

onsreppen naar die Ene, die onszochten vond.

Dan zullen •ijbeseffen en erkennen, dat•ijhet •aren die ons leven
deden stremmen en verstarren, zodatde vormen m6esten breken. Dat

•ijhet •aren, die het ons gezonden deelmiskenden naar het blikken
schema, dat •ij van de ondoorgrondelijke gangen maakten. Dat het
•anstaltig spook datvoorons opdoemt slechts de schadu• isvan onze

eigen onnatuurlijke gestalte.Dan zullen •ijniet struikelen alsblinden
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en niet spreken van verborgenheden, maar getuigen van de heerlijk-

heden die •ij zien.
Nog altijd verschijnt Raphael •aar krankheid heerst, maar men her-
kent en eert hem niet. Het gaat ons allemaal "te zijner tijd" als Tobit
die eerst arm en blind moest •orden voor hij zich herinnerde de rijk-
dom, die zijn vriend, zijn medemens, voor hem be•aart. En pas •an-
neer hij zich daarop bezint, zijn "zoon" uitzendt, komt Azarjah (God's
hulp) om hem te vergezellen op de lange reis, de levensreis.En met
God'shulp geschiedthet•onder.Niet een zielige bekenning tot een

dogma of een bundel zede•etten, ook niet een collectieve •aan van

goedheid. Deze dingen zijn een machteloze imitatie van een •el be-

geerde, maar niet bereikte •erkelijke ervaring. Azarjah is het, die de
Onvolprezen Vis ontmoeten laat en vangen. De Vis,die het symbool is

van de "volgeling" van Jezus. De Vis is: dat •aarin •ij ondergaan
"zoals •ij zijn", •aarin •ij stervend baren en opnieu• geboren •or-
den, ditmaal van omhoog. En datisnodig om het Koninkrijk te kunnen
binnengaan. En •ie aldus gestorven en herboren is,die isook •aarlijk,

alseen kind,een Lam.Dat isde zo gevreesde, nooit erkende Vis.Dat is
zijn bitterheid, die ons het licht verschaft, dat •ij niet missen kunnen

om God's hand, God's •erk, God's heerlijkheid te zien.
Het gaatons allemaal zoals de "dochter" van die Raguel, dat is,zoals de

zielvan iedere "Vriend van God".W ant onze zielen •orden altijd nag
bevrijd van Asmodeus, dat isAeshma Daeva, de demon van "•ellust en
ge•eld", die ons gevangen houdt en niet gedoogt, dat •ij een ander

zouden toebehoren. Deze demon ishet, die de "bruidegom" doodt, dat
ishet goede, datzich met de zielverbinden •il. Nog altijd komt verlos-
sing van die "duivel", doordat •ij ons "bekeren", doordat •ij harten
leverbranden in een offer, doordat •ij heel ons leven en onze levens-
kracht •ijden aan het Allerhoogste. Dan zal niet sterven, dat •at tot

ons komt en zich met ons verbindt.
W anneer de "zoon" in ons za •ederkeert met zijn genezen bruid, dan
zijn •ijalsdie oude blinde Tobit; ons leven •as ern k•ijnend •achten
in de duisternis, totdat hij komt met bruid en geld, met het geluk en

met de •elvaart naar de geest,die •ijzo pijnlijk derven.
Dan •ordt aan ons verricht de "operatie van de staar". W ant Raphael

bestuurt de hand van onze "zoon" en liefde over•int. Nog altijd ishet
Raphael, die •ij belonen •illen met ons aards bezit, zoals ook Tobias

en Tobit •ilden, maar die ons dan nog meer "geneest", nog hoger voert
in heimelijkheid en ons daar zegt:

"Ik ben Raphael, een van de zeven engelen, die de gebeden voor God
brengen en ingaan voor het aanschijn van de heiligheid des Heiligen."

Tobias 12: 15



Tobias 12: 19

"AI deze dagen ben ik door u gezien en ik heb noch gegeten noch ge-
dronken, maar gijhebt een gezicht gezien."

Laat ons dan deze Raphael ver•achten, en herkennen; laat ons begrij-
pen, dat geen k•aad bestaat, als •ijniet zelf volk•aad zijn, Laat ons

bedenken, dat het zogenaamde k•aad vermomming isvan hoger goed.
Dat aIle scheiden ons de mogelijkheid verleent om tot een hoger vrij-
heid, hogere verbondenheid te komen. Dat aIle verlies ons vrij maakt
om iets beters, •aardevollers, liefelijkers te ontvangen. Dat aIle leed ons
leven rijker, dieper, maken kan. Dat aIle armoe en ellende ons nader

brengt tot onze medemensen. Dat aIle N aaktheid ons verlost van het
omhulsel, dat ons voor God, neen: God voor ens, verbergt.

Dan zalons "zieke" hart genezen en onze "blinde" ogen zullen open-
gaan. En onze oren zullen eindelijk de verborgenheden horen, die
God's Zoon nog altijd aan zijn "volgelingen" openbaart.
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23. M ICHA~L

(De over•inning van het licht)

"In het W oord is Leven, en dit Leven is
het Licht der mensen.'

Johannes 1:4

Niet het vergaren en herhalen van formules, oude beelden of symbo-
lische gestalten kan ons uit gevangenschap van binding voeren naar een
vrijen eeu•ig leven, maar de ontmoeting van de Vader en de Zoon in
ons,het onmiddeIlijk beleven van het Kruis, dat is,het sterven en her-
boren •orden toteen tijdeloos, volledig ZIJN.

God kan en •ilons nimmer vatten bijde handen, die krampachtig zijn

geklemd om •aardeloos bezit. God kan en •il ons niet vervullen en

verlossen uit de zelfgemaakte slavernij, zolang onze zielen nog boorde-
volarmzalige gedachten en verlangens zijn,gericht op het voortbestaan

van langgestorven vormen, herinneringen en ge•oonten. AIleen de
handen, die zich ledig naar Hem strekken, zalHij vatten en aIleen •aar
ruimte is,kan de Verlosser in ons tabernakelen.

Het •are Leven is een tijdeloze eenmaligheid die niets bezit, maar
alles IS;doch de ge•oonte ishet levenloos herhalen, dat zijn zaligheid

ver•acht van stilstand en van HEBBEN. Sedert langvoorbije tijdenronden
leeft in de mensheid dat, •at •ij niet •aardig noemen ofbeschrijven
kunnen, maar dat ons aller1"Redding" isen •ezen zal.En zonder dit

aan•ezig-zijn had niet de Zoon van God als M ensenzoon, als Jezus, in
ons midden kunnen leven. Dat M ijzo jong gedood •erd door degenen
die hem haatten, •ijst op de nog voorlopig grote macht van •at ten
dade opgeschreven is,sinds in de ;-ielder mensheid het verlossende be-
ginsel •erd geboren.

Als•ijter•ille van ons heilgedenken de geboorte van de Christus hier
op aarde, dan mogen •ij daarbij gedenken deze vreselijke benau•enis
toen de mensheid baarde •at haar verlossen zal van een verheffings-
loze, koelberekenende animaliteit, van een door hartstocht en verstand
bezeten opperdierlijkheid, en haar zal voeren naar het verre doel: de
Zoon des mensen als de Zoon van God.

AIleen bijintuitie kunnen •ijthans •eten, datereens een tijd ge•eest

moet zijn, •aarin het eerste komen van een bovenanimale dienend-

leidende aan•ezigheid in ons ervaren •erd. En met dat komen "in de

•ereld" •as het lot der vorige mens•ordingsfase tegelijk beslist. W at

zich met die ten dode opgeschreven vorm vereenzelvigde, zal in ver-
t•ijfeling en nameloze haat zich tegen het gekomene, dat hoger, beter

1 Redding is in het Hebreeu•s: Jesu = Jezus.
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en uiteindelijk machtiger moet•ezen, hebben gekeerd. Zo aIleen kan
het getracht hebben en gedacht hebben het te verdelgen, doordat het
deze nieu•eling verslinden zou en z6 bezitten. M aar juist Hijdie toen

k•am, die IS,kan doorniets en niemand ooitbezeten •orden.

"En er•erd een groot teken in de hemel gezien: een vrou•, met de
zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van t•aalf
sterren op haarhoofd;en zij•asz•anger en schreeu•de in haar •eeen
en haar pijn om te baren. En er•erd een ander teken in de hemel ge-
zien,en zieeen grote rossigedraak metzeven koppen en tien horens en
op zijn koppen zeven kronen." Openbaringen 12:1-3

Zo moethetzijn ge•eest:de mensheid alseen vrou• die baren moetin

grote pijn; de mensheid met de Zon bekleed, de mensheid uitgaande
van God en metzijn heerlijkheid omgeven; de mensheid in het onder-

maanse neergedaald en rond haar hoofd de hans der t•aalf ongekende
krachten, alsengelen die aIleen tezamen de Almachtige op aarde kun-
nen openbaren: en deze mensheid schreeu•ende in barenspijn. En dan
dat andere, dat eerstde leiding dacht te krijgen en te nemen, als niet
datene nieu•e gekomen •are,datalheteerdere te boven gaat.(Open-

baring 12:4b.) "En de draak stond voorde vrou• die baren zou,om

zodra zijhaarkind gebaard had,ditte verslinden."

M aar ZIJN gaat HEBBEN eindeloos te boven. Verslinden zou eerst kun-
nen, na datHij gekomen •as.Dit ishet oordeeloverHebben: dathet
Zijn voorafgaat aan het Hebben en het Hebben God-zij-dank, altijd te
laatkomtom het ZIJN teniet te doen.

"En zijbaarde een zoon,een mannelijk •ezen, dat aIle volkeren zal
hoeden meteen ijzeren staf;en haar kind •erd plotseling •eggevoerd
naar God en Zijn troon.En devrou• vluchtte naar de •oestijn •aar zij
een plaats heeft, door God bereid, opdat zijdaar t•aalfhonderdzestig
dagen onderhouden •orden zou." Openbaringen 12:5-6

En ziet,dit alles iszo groots en algemeen en mensen zijn zo klein en

nietig, dat het oris moet lijken of dit alles duizendmaal opnieu• ge-

beurd isen nog duizendmaal geschieden zal.Nog aItijd isde mensheid
alseen vrou• in barens•eeen. Nog altijd loertde Draak om alles •at

"het Kindeke" genoemd mag •orden, te "verslinden", dadelijk nadat
het ergens op de aarde in een mens geboren ~ordt. Dit beeld is nog
ontstellender misschien, dan dat van die Herodes, die de nieu•e Ko-

ning •ilvermoorden, over•ie de magiers hem boodschap doen.
En zoalsJozef•erd geraden "in de droom" om methet Kindje en zijn
moeder naar Egypte te vertrekken en aldaar te blijven totde dood de
moordenaar zou hebben •eggenomen, zo •ordt het pasgeboren Kindje
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in de Openbaring veilig •eggenomen naar God's troon, ter•ijl de ziel
die het gebaard heeft, vlucht naar de "•oestijn" der eenzaamheid. Daar
zalzijblijven totde tijden zijn vervuld, "een tijd en tijden en een halve
tijd". En daar •ordt zij onderhouden, •ant het is de plaats die God

haar heeft bereid.
Ook dit geschiedt nog elke dag.W ij, eendagsvlinders, kunnen niet be-

grijpen of be•ijzen, en nog minder teIlen, •ie reeds baarden en nog
barend zijn.W ij •eten niet hoe vaak de draak reeds toeschoot om het

Kindje te verslinden. M aar •ij kunnen •eten, dat de Draak het Kind
nog nimmer heeft verslonden, omdat altijd •eer het pasgeborene "plot-
seling •erd •eggevoerd" naar God. En •ij•eten vaag omtrent onszelf
en anderen, dat •ij en zij gevlucht zijn in een heilige verlatenheid,

•aar God hen onderhoudt. M aar niet ofnau•elijks beseffen en beleven
•ij van uur tot uur, dat dit in ons en anderen geschiedt in •elhaast
eindeloze •isseling. W ant in onszelf leeft klein en nau•elijks herkend
het tere kindje, dat ons eens verlossen zal.En in onszelf •oont nau•e-
lijks herkend de Draak, zo vreselijk nabij, dat onze zielen zijn gestalte

haast niet zien. En in ons leven, in ons voelen, in ons denken gaat
steeds maar voort het baren van het kindje en het felbegerend loeren
om het te bezitten, te verslinden, opdat de Draak zijn heerschappijbe-

houden zou. W ij voelen en •ij •eten: aIle leven hier op aarde is ver-

scheurd in t•ee gedeelten. W ant ziet,de Draak die in de hemel "geen
stand kon houden", die door de hoge macht aIleen van "M ichael en al
zijn engelen", dat is:van Hem "die isals God" en alde zielen •aarin
Hij geboren is,niet kon "be-staan", die draak is nu als neerge•orpen

op de aarde.

"En in de hemel k•am de tegenstelling dezer krachten: M ichael en zijn
engelen hadden zich te stellen tegenover de draak; ook de draak had
zich in te zetten met zijn engelen, maar hij kon geen stand houden en
in de hemel konden zijniet blijven. En de grote draak •erd neerge•or-
pen, de oude slang, die diabolos en satanasgenoemd is,en die de gehele
•ereld verleidt; hij•erd op aarde ge•orpen en zijn engelen met hem".

Openbaringen 12:7-9

Dit ishet nu, •at •ijeeu• na eeu• beleven. Niet de gestalte van een

middeleeu•se duivel, die •ij met •at ritueel of met een inktpot kun-
nen barmen, maar de ontzettende en laatste poging van een ten dode

opgeschreven, reeds in beginsel "neerge•orpen" geest van mislukking
en verzet, die des te vreselijker strijdt, daar hem bekend is,dathem •ei-
nig tijd gelaten is.Dit isde geest,die ons te •reder achtervolgt, omdat
hij•eet dathijhet kindje nimmer vatten zal.De geestdie aIleen in zijn

•erken voor ons zichtbaar •ordt. De geest, die als een schadu• met
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ons meegaat en om te ondermijnen, -te besmeuren, te verderven. De
geest die altijd oordeelt en ons •il verlokken totde •aan, dat er gestre-

den •orden moet, desnoods met hem, als •ij geen andere strijd meer

•illen. M aar ook deze strijd is zijn belang en onze schade. "W edersta
het boze niet", zegtChristus daarom. W ant ditalles •ordt met strijd en
•eerstand nimmer over•onnen, maar met •aarheid en met liefde. Ook

M ichael heeft niet "gestreden", •ant hij is "als God" en God strijdt
niet, M aar M ichael en al zijn engelen hebben over•onnen door hun
ZIJN, hun positieve geest,die •erkt en schept en overmag. En ZQ zalhet
op aarde •ezen, vroeg oflaat. De mensen zullen niet meer menen, dat
zijstrijden m6eten; zijzullen niet meer menen, dat het goede, dat het

allerhoogste ontoereikend is in macht om alhet andere te hannen. Zij

zullen niet meer menen, dat het allerhoogste met ge•eld "geholpen"
moet•orden, maar zijzullen beseffen, datert•eespalt in ons is,dat•ij

het goede •eI bedoelen, maar bijvoorbaat almisleid, methoden van de

draak aanvaarden, in onszelf en onderling.
Zo machtig •erkt de draak nog in ons, dat •ij hem met grote moeite
zien, M aar alles van de draak ishier herkenbaar alsonheilig Hehhen en
begeren en het brengen van de dood. En alles van het Kindje is her-

kenbaar en ervaarbaar alseen heilig Zijn. Ons hele leven iseen W orden
om te Zijn,•anneer •ijniets meer Hebben. En alons Hebben van van-

daag en morgen zullen •ij te goeder ure kennen als het resultaat van
d•aling, als mislukte paging om te W orden door te Hehhen. W ij ne-
men van de dingen onzer goede aarde, maar •ijkunnen het alleen maar
lenen en •anneer •ij sterven, blijft van ons alleen •at IS.

W anneer nu onze ogen opengaan en •ij de gestalte van de draak ont-
•aren van dag totdag en zelfs van uur totuur in ons en om ons in de
•ereld, dan zullen •ij niet langer •eerloos zijn. Dan •orden ons ge-
geven de "vleugels van de grote arend" om te vliegen naar de plaats van
stilte en van eenzaamheid, die God ons heeft bereid, totonze dagen zijn

vervuld.

"En toen de draak zag,dat hijop de aarde •as ge•orpen, vervolgde hij
de vrou•, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrou• •er-
den de t•ee vleugels van de grote arend gegeven om naar de •oestijn
te vliegen, naar haar plaats, •aar zijonderhouden •ordt buiten het ge-
zicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd."

Openharingen 12 :13 v.v.

Zo kunnen •ij de ziel der mensheid zien en in ons eigen leven dieper
schou•en dan metenig redenerend oordeel, zonder enige partijdigheid,
En •ie dit doet, die zal ervaren, dat deze beelden geen formule, geen
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illusie zijn, maar •erkelijke •aarheid, inderdaad een deel der Open-

baring.
De mensen in •ier hart het Kindeke, de goddelijke vonk van onuit-
blusbaar vuur, het onvergankelijke licht van liefde en van inzicht isge-
boren, en die zich daaraan •ijden, die zullen -onder M ichael -de hoe-
ders van de mensheid zijn,•ant deze zijn het die hun geestkracht stel-
len tegenover het onzalige strijden van de Draak, die voor hun aange-
zicht geen stand kan houden. En als het neerge•orpen monster hen
verderven •il met zeeen van emotie uit zijn muil, dan zal de goede

Aarde helpen, door dat •ater te verz•elgen. (Openb. 12 : 15-16).

In deze mensen •ordt God's glorie allengs openbaar en in hun zielen

heerst de ene, W are Vrede.

* *
".
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W OORDVERKLARINGEN

A

Abram
betekent "Verheven Vader", dus •eIevident nietzozeerhistorische persoon dan
•el Gestalte van datgene •aarin mensen, als nakomelingen, •ortelen. Aarts-

vader.
Toch speelt ook in deze naam reeds de bijgedachte van het hebben van een
Verheven Vader,prototype van Vader in de Hemel. Als in zovele Hebreeu•se
namen, diesamengesteld zijn uiteen funktie (b.v.Vader)en een k•aliteit (verhe-
ven) is niet nadrukkelijk gezegd of de drager van die naam de drager van de
k•aliteitis,dan •eldathijfunktie en k•aliteit beide beleefde,zo sterk,datde
scheiding tussen Ik en Jij daarin vervloeide, als de eigenlijke vervulling van
Leven. .
W ant doordat Abram zich zo geheel overgaf aan de leiding van de Verheven
Vader,kreeg deVerheven Vadergestalte in hem,en leefde hijalsAartsvader der

Joden voort,

Abraham
Vandaarde•ijziging van zijn naam in Abraham,datisVaderenergrotemenigte,

liever:Vadervan Ve1en.

Adam
Hebreeu•s: Adaam.
In diepe innerlijke verbondenheid •erden in het Hebreeu•s gevormd de •oor-
den:dam -bloed,edom -rood,adam -mens,en adama -akker.Hierin •orteltde
argumentatie datde mens uit"leem" uitde aarde ofakkergenomen •as en ge-
boetseerd naar hetbeeld van God.Vruchtbare grond •as "rood" ofz•artalsin
Egypte,het"z•arte" land,land derduisternis.
Demens•as"uit" de.akker-a-daam en had rood -edom,bloed -dam.M aardeze
dingen ontstonden nietuitgefilosofeer,doch •aren "aangevoeld benoemd" in de
taalvonning.
D•aasheid isAdam alseigennaam tebeschou•en.
Hijisnieteen M an,dieAdam heette,maarhijisde mensen hetgebruik van het
bepalend lid•oord doethieraan niets afoftoe.
Uit deze Adam (M ens)die het tijdeloze niet trou• bleef in de Tijd, zich daarin
"eenzaam" voelde temidden van de mannetjes- en •ijfjesdieren, dat•ilzeggen:
Paren van Tegenstellingen, uitdezeM ENS nam God hetvrou•elijk aanzicht en
vormde dittotmenselijk •ezen,datde vleiende naam Eva (Hebreeu•s: Cha•a)
draagt.Zij,dezeVrou• (Isja)isnietuitde M an (Isj)genomen,maaruitde M ens
(Adam).Het is een sublieme aanduiding van de "val" in het tijdelijke,ruimte-
lijke,van de eeu•ige M ens,•aardoor hijimmers de paren van tegenstelling als

•erkelijk moestbe1even.
Daarom is de Redding ofVerlossing,de •eder-een•ording "tot een vlees",de
Unio M ystica, het Heilige Hu•elijk, •at niets van doen heeft met de paring
van man en vrou•,het,ge•one" Hu•elijk, datimmersnieteen Eenheid ismaar
een T•eeheid, een samenkoppeling van t•ee •ezensdieelk bestaan uiteen mens
•aarin hetene aanzichtprominent en hetandere aanzichtgesupprimeerd is(niet

~~ .
De exacte•etenschap isin deze eeu• allengs totditfeitgenaderd,maarnog •e1
verre van hetinzicht, datmensen hierin 4000 jaarge1edenbezaten.
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Beproeving

(zie het Artikel) is een zeer oude ge•aar•ording van mensen die een "goed",
rein, leven trachtten te leiden. De voorstelling,dat•ijbeproefd zouden •orden
isnatuurlijk anthropomorfe misduiding van •at God doet.W ant de Al•etende
hoeft geen proef te nemen. M aar •el •i! Hij, dat de mens heilige •eerstand
beziten toont,in de stofstand houdt in trou• aan de geest,
Beproeving isdan oak niet "kijken" ofhetgaat,maar "harden in hetVuur" dat
bestendigt, De •erking van de Geest in ons tastaan, brandt •eg,•at niet be-
stendigd •orden kan,maartegelijk "bestendigt" ditgloeien •atin •ezen eeu•ig
is.Vergelijk de mythe van Demeter, die het "koningskindje" elke nacht in het
Vuur van de huiselijke haard (Hestia) legde om het de onsterfelijkheid te verle-
nen, en de aardse moeder-koningin die in blinde vert•ijfeling tussenbeide-
komend ditprocesdoorhaar klakkeloze/aanmatigende beschuldiging van "moord"
deed eindigen,

De houding van die koningin is de •aarschu•ende caricatuur van ons IK, dat
zich altijd klakkeloos, aanrnatigend verzet tegen de Verlossing, het •erk van
Jezus,"God's Redding".

(zieookonder"Gaan", •ant"beproeving" (Grieks:peirasmos)en "gaan" (Grieks:
poreuein) komen beide van de Indo-europese •ortelPER).

Beth-El

H uis van God.

Indien Jakob aIleen de plek, •aar hij een nacht de Engelen zag op-en neer-
z•even,zo had •illen erkennen, had hijdeze uitgezonderd van alle andere plaat-
sen op aarde.Zo •ordthetaltijd opgevaten dan zijn •ijermeteen van af.M aar
dan •asJakob nietde volgende ochtend verdergereisd,doch had hijop die plaats
een cultus ingesteld. Dan had het hem ook niet zo aangegrepen in zijn •ereld-
beschou•ing. .

M aar de openbaring, dat deze aarde die zozeeruitsluitend toumooiveld en slag-
veld lijkt, roofgebied •aar ieder maar moet halen •at hij halen kan, dat deze
aarde tegelijk en onvergelijkelijk •ezenlijker is:Huis van God,Oord Zijner In-
•oning, ditverandert meteen slag de basis van onsleven,Dit eisteen algehele
Um•ertung van ons op roofingesteld bestaan.
En nietvoorniets •ashetjuistdeze Jakob,deze hielelichter, deze handige strever
naar de rechten van zijn "broeder", die dit ontzaglijke feit onver•acht geopen-
baard kreeg.Ook hijisimrnersAartsvader, dat•ilzeggen:•ijzijn zijn nakome-
lingen,hijleeftin onsvoortlEn zijn "Les" isde onze,
(Zieonder:Kerk en onder:Tempel).

o
Oherub

Hebreeu•s: Cherubim (meervoud),de beelden die boven de Arke des Verbonds
stonden in hetheilige derheiligen van de tempelvan Salomo.
Cherub isvan Assyrisch-Babylonische afkomst.
Het iseen uitdrukking van de heilige Taak, •elke openbaring in de stof,leven
in de stof, oplegt, Daarom syrnbool van confrontatie met God, maning aan
hoogste plicht,

De Cherub die de W eg naar de Boom desLevens be•aakt aan de oostzijde van
het paradijs, dat isbijde "ingang" in de M ysterien, isniemand anders dan de
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Sphinx die aan iedermens hetraadselopgeeft,datbijna niemand oplost, Het is
de W eg naar heteeu•ige Leven,die vanouds ge•eten isals"moeilijk".
AlsOidipoes op de vraag:W at gaat'5 m orgensop vierbenen, '5m iddags op t•ee
benen, '5 avondsop drie benen? ant•oordt:De M ens,dan isdatraadselnietecht
opgelost.Dan ishet ene mysterie doorhet andere vervangen. W ant de mens is
mysterie.M aar op deze •ijze •ordteen handreiking overgeleverd via talloze on-
mondigen, juistzo alsmetzovelesprookjes.In deze •ordtin vrou•en en kinde-
ren in kiem be•aard, •athet manlijk deelder onmondigen in blinde agressivi-
teitvernietigen zou;tot"beter" tijd.
M aar in het raadselvan de Sphinx ligtde Taak totvervulling van Leven in de
hoogste zin,Daarom ishet ook de Sphinx, die het opgeeft.De Sphinx, die hoe
dan oak gevarieerd, steeds het Kruis uitdrukt, de polariteit van geopenbaarde
Kracht met, loodrecht daarop, het vlak van •eerstand. Daarom verschijnt de
Sphinx alskosmisch symbool.In Egypte metmensenhoofd en leeu•en-achterlijf,
dat •il zeggen Aquarius-Leo, •elke de meridiaan vormden toen het lentepunt
viel(loodrechtdaarop!)in Taurus. Daarom •asde Assyrische sphinx toen:M en-
senhoofd, leeu•enpoten en d•ars daaroverheen: Adelaars-vleugels (Scorpio)en
stierenpoten. W ant van de responsie op dit gegeven Kruis hangt des mensen
zaligheid ofverderfaf.Nu zogoed alstoen,
AIleen,in deze era,isde Sphinx nietsamengesteld uitdie vier,maaruit de vier,
•elke thans het lentepunt bevatten, narnelijk Gemini (W oord) en Sagittarius
(Genezing)alsmeridiaan en Pisces(Vis)en Virgo (Brood)alshorizon.W ie thans
het •are ant•oord, (de iuiste responsie) hierop niet geeft, •ordt ook thans nog
"verslonden" doorditaanzicht van "de tiid".
De geestelijke W enk, •elke hetraadseltje van Oidipoes bevatis:4,2,3,dat•il
zeggen 423.Dit is 9X 47.Nu staat9 voor"leven" en 47 voor"innerlijk", dus
bedoeld •ordt:Innerlijk Leven.Datbehoudt de mens in de levenslange confron-
tatie met de stof, die een voortdurende contradictie van zijn "innerlijk", zijn
tijdelozekern betekent, (De duiding dezert•eegetallen ontleen ik aan een mede-
deling van Dr.G.P.W ijnmalen),
De Cherub die de W eg naar de Boom desLevensbe•aaktmetzijn "•entelend"
z•aard (!) sluit de toegang niet af, m aar eist het "•acht•oord" evenals de
Sphinx.
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Christus

verlatijnstvan Grieks:Christos,datbetekent Gezalfde.Dit Griekse •oord iszelf
•eervertaling van Hebreeu•s: M esjiach, Gezalfde.
Niet aIleen priesters, maar ook koningen •erden bij hun in•ijding, kroning,
gezalfd.Ditgeschiedtdoorde kruin in te•rijven met•ijdingsolie.
Hetisin deloop dereeu•en ge•orden tot"ritueel", ook daar•aarhetalsSacra-
ment •erd beschou•d. Omdat men niet •ist, •at men eigenlijk bedoelde te
doen, en omdat het niet aan mensen is gegeven datgene te doen •at aan dit
ritueel ten grondslag ligt,dan in opdracht van en metbehulp van God.
Het gebaar drukt uitde ontvankelijkmaking van de zogenaamde duizendbladige
chakra voorin•erking van de Heilige Geest.Omdat deze chakra (•aarvan de
Pinus de stoffelijke representant is)hetgehele endocrine stelselleidt. (Zie verder
onder "Slangevuur").
Geen •onder dus,datdeJoden dedoorhen ver•achte Verlosseraanduidden met
de term Gezalfde,de van God gezonden Priester-koning die Israel,de dienstbaar-
ge•ordene,naar zijn Bestemming leiden zou,
W at zich voltrok,toen Jezus van Nazareth alsde doorGod gezonden Verlosser
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k•am, voltrekt zich nog alle dagen. Hoe meer men denkt, dat dit iets is,•at
alleen Joden doen,hoe blinder men isvoorhet eigen falen.
W ant •ijherkennen de Verlosser niet, omdathijin geen enkel opzicht lijkt op
onze voorstelling van Hem.En toch gaan •ijijverig voortmetonszelf,onze naas-
ten en onze kinderen tevergiftigen met"voorstellingen", metcliche's,met"beel-
den" die geformeerd zijn in onverlostheid en daarom niets verlossends in zich
kunnen hebben. M et drogbeelden en drogredenen verblinden en verdoven •ij
elkaaren onszelfvoortdurend.
Terstond heeft de jonge Christelijke gemeenschap alzozeerhet z•aartepunt ge-
legd,•aar [ezus hetzorgvuldig nietgelegd had,namelijk in zijn historische ver-
schijning alsM ens.W ant ter•ijlmetChristus •ordtbedoeld:God-in-openbaring
die ons,als •ij Hem aanvaarden, behoudt, redt, verlost,zodat •ijin Hem op-
gaande deelhebben aan Zijn Eeu•ig Zijn, is Hij doorlocalisatie in jezus, gere-
duceerd toteen •ezen,datonsthans verderisdan toen,maaronsvan een afstand
•elbehouden zalals•ijmaar in Hem geloven.
Dit is een van de meest funeste "voorstellingen", leerstelligheden, als obstakel
vooronmiddellijke ervaring,beleving van God's universele bemoeienis, dooralle
tijden en op alle plaatsen, in ieder mens, die zich aan Zijn Leiding overgeeft.
AIleen hetbrutale, monopolistische aanmatigen van groepen die pretenderen een
directer "zorg" van of verbondenheid met God te genieten, sluit uit •aar God
(Christus) allen insluit, •aant zich uitverkoren •aar God alleen selecteert, en
"verstrooit" •aar Christus "verzamelt".

Dogm a
Systeem van leerstelligheid. Het •oord is algeleid van Grieks:dokeoo -schijnen.
Ver•ant metNederlands: dunken.
Zo onthult ook de philologie de verderfelijkheid.
W ant het Eeu•ige en de Eeu•ig Onkenbare zijn niet met "dunken" en "den-
ken" tebenaderen. M aar demensen trachten Hem altijd methun denkvermogen,
methun formules, hun stellingen, hun principes en afleidingen te bereiken en
te d•ingen binnen de grenzen van hun onzaligheid.
Dit is •elde verheven strekking van het T•eede Gebod, dat het niet verbiedt
"afbeeldingen" van God te maken, niet alleen •aarschu•t tegen "gesneden"
beelden, maar tegen Beelden van de Gestalteloze, die altijd •eer anders gestalte
nemen zal,omdatHijde enige Bestendige is.
Van geen enkele "vorm" uitisGod te naderen.
Geen enkeldenkbeeld bereikt Hem,omdatHijboven alle denken isverheven.
M aar de mens hunkert naar "gestaltegeving", naar materialisering, naar tastbaar-
heid, be•ijsbaarheid, reguleerbaarheid, beoordeelbaarheid.
Ons isgeschonken de mogelijkheid God te ervaren.Datisopenbaring in unieke,
onherhaalbare beleving.W ij echter,die onsaf•enden van Ontrnoeting in naakt-
heid,•ijverschansen onsin een systeem van "Beelden" die uiteraard even zovele
"heiligschennissen" zijn.
Vanouds heeft het dogma zich ont•ikkeld, •aar de Godservaring verkornmerde.
Nooitisdogma de bevestiging van ofvoorbereider totOpenbaring, M aar altijd is
hetmensen-surrogaat, datde ontvankelijkheid derzielvoorOpenbaring doetver-
dorren.
De •einigen die totGod •ederkeerden, hebben hetdogma •aarin zijvan huisuit
gehamast •aren,afge•orpen, hebben de aanmatigende tegen•erking derdogma-
behoeders doorstaan,en zijn naakt bijde Vader aangekomen.
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Daarom iserin de kerken vanouds afkeer tegen deze mensen en zijn zijsteeds
voor•erp van de gemeenste verdachtmaking (diabolos= lasteraar) en aanranding
van die zijde ge•eest, •aarbij het •ereldse gezag •erd ingeschakeld zoals de
Hogepriester de machtvan Rome inschakelde.

Draak
Van dit symboolbehoeft hier maar •einig gezegd te •orden; het is zeer ver-
spreid en het accentvan betekenis varieertzo sterk,datde varianten logisch on-

verenigbaar zijn.
Juistdooronze bevangenheid in de paren van tegenstelling •ordtde Draak zo•el
alssymboolvan hetverdervende alsvan de Over•inning daarvan gebezigd.W ie
de "draak" verslaat •ordt zelf Draak, •at psychologisch diep verant•oard is.
St.George verslaatde draak.Ce-orgiosisGrieks en betekent: aard-be•erker.W ie
meestervan de aarde is,heeft de draak verslagen,die als•ezen van binding aan
Ruimte en Tijd de mens "verslindt", totslaafmaakt van de aarde als sfeervan

schijn.
Deze "draak" •ordtdoorM ichael in •ezen over•onnen.
(Zie ook onder Slang.) Het Rode Kruis van St.George toontzijn identiteit met
de Sphinx, die eveneens symboolvan openbaring in de stofis.(Zie oak onder

Cherub).

E

Egypte

Grieks:Aiguptos. Hebreeu•s: M izraim.
De Egyptenaren noemden zichzelf KarniofKimi,kinderen van Cham. Ditbete-
kent volgens sommigen "z•art". Daar de Joden in dit land knechtschap beleef-
den, lag het voar de hand, dat Egypte symboolzou •orden van knechtschap,
verbonden met "z•art" tot "tijd van duisternis", tot sfeer van onvrijheid, dus
geestelijke duisternis, •at dan •eer gesteund •ordt door de "plaag" der Egyp-

tische duisternis.
W aar aIle vrij•ording •ordt gevoeld als gang van duisternis in het licht, is de
tochtdoorde W oestijn van Egypte naar "het Beloofde Land" aange•ezen Beeld
voarbeschrijving van verlossing derziel,in gelijkenissen.
W eI zeer •aarschijnlijk is dan ook de historische kern van deze tocht geheel
ondergeschikt gemaakt aan deze beelding, •at ons aandoet alskras,maar in de
oudheid betrachtte men niet exactheid, doch gloed,suggestiviteit, volle gelegen-
heid totmeevoe1en,in aIle reportage.AIle historische gebeuren •erd allengs ge-
zien als •aarneembaar•ording van onveranderlijke •aarheid. En in plaats van
zoalsin de tegen•oordige beschaving de "•aarde" te zien in het causale verband
dervormen,•erden deze geheelgereduceerd totrniddelom het tijdeloze gestalte

te geven.
M en kan de "Vlucht naar Egypte" van Joseph met M aria en Kind, •eIin ver-
band brengen met het citaat: "Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen", maar
zelfsdan kan deze vlucht zo•elhistorisch alssymbolisch zijn.
De namen derplaatsen •elke de Joden onder M ozespasseerden zijn aIle symbo-
lisch,ten nau•ste verbonden aan debelevingen aldaaren dus in •ezen indicaties
van ziele-toestand van hem,die de •oestijn doortrektom van geslaafdheid aan de
machtdertijds•aarden toteeu•ig leven tekomen.
M ara, Elim, M assa,M eriba, Kadesj Barnea, Beek Zared, het zijn aIle de meest
treffende psychische toestanden, ervaringen derzielin haar •oestijngang.
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Gaan

Gaan staatalshet ene juiste in be•eging zijn dooreigen inzet, tegenoveraIle
soorten stilstand alsverkeerd,als"dood"."Gaan" isgevolgvan aanvaarding van
de "W eg", de spontane daad,die identiek ismet•aarachtig belijden.
Daarom ishetvan hetallergrootstebelang om dit•oord nietklakkelooste ver-
talen bij•edergave van het Griekse Evangelie in moderne talen.Zo vaak zegt
Jezustegen iemand die "bijde pakken neerzit",GA!Dan isditde opdrachttot
"zich in be•eging stellen"•atover•inning van deapathischenoodtoestand vergt
van demensin k•estie.

Ontzettend ishetdan om ditGA te vertalen met:Ga heen!En toch •ordt dit
herhaaldelijk gedaan. In de betreffende gevallen staatin het Grieks:Poreuou!
van het•erk•oord poreuein. Dit •erk•oord betekent Gaan,zich in be•eging
zetten.Hetheeftin latertijd de figuurlijke betekenisvan "heengaan" alssterven
erbijgekregen,maarniets rechtvaardigt de vertaling met"heengaan" •aar niet
sterven bedoeld •ordt.
AIleen volkomengebrek aan inzicht,volkomen miskenning van de eigenlijke zin
der situatie verklaartzulk een grovebanale fout.
De "hoveling" (joh. 4: 50)bijvoorbeeld,moet zich principieel niet van Jezus
ver•ijderen!Innerlijk is hij irnrners juist gekomen, •eggegaan van zijn "hof",
zijn aardse"heer"! En zekergaatmen niet van Jezusheen,alsmen genezen is,
dan •anneer de vruchtdraging de distanciering van Jezus vereist, Indien hier
"heengaan" •asbedoeld,had [ezusgezegd:Hupage!M aardezezich vooraardse
macht zolang buigende men; tot zijn toekomstige gestalte "stervend" is van
z•akte,deze mens moetzichzelf over•innen, zich aangorden en in be•eging
zetten,op •eg gaan,op De W eg gaan,die het Pad is.En zodra hijdatdoet,
geneestzijn "•on". En nog "op •eg" zijnde mag hijditreeds •eten. Zo gaat
hetonsallemaal.M aarditop•eggaan,isnooitvan Jezusheengaan.Integendeel,
hetishetgaan van Kana (deverdeemoediging!)naarKaphar-Nahum,desfeerder
Vereffening totTroost.In dezesfeerisniemand ooit"aIleen".W ant daar•oont
Christus.

Het Griekse poreuein komtvan de Indo-europese •ortelper, m etde betekenis
van "gaan".Ditiseen van demeestlichtgevendetaal•ortels.W ant daarvan zijn
zeerveel•oorden afgeleid metbetekenissen,•elke verrassend ver•antzijn.
Niet aIleen het Griekse Peira,punt, maar ook Peiroo,doorboren,doorklieven,
oversteken.Poreia is route. Peirazoo,peiraoo,beproeven (dooreen steekproef)
onderzoeken.Peirasmosisbeproeving doorGod.Oud-Indisch piparti:hijzetover.
Latijn: Porta,poorten Portus,haven. Nederlands: Varen!•ant dat is immers
oversteken,doorklieven.Verdereen door•aadbare plaats,voorde,als in Amers-
foort,Koevorden,Engels Oxford. Het nagaan van ditetymologischeverband is
vruchtbaar, corrigerend en ver•ijdend vooronze steedste nau•e opvatting van
•oordbetekenis.ErIigtaldadclijk degeestelijke•aarheid in,datGaan,beproefd
•orden medebrengt.En datdoorboren doorboord-•ordeninhoudt.
Totditgoon •ektChristus de mensen op.

I

IdeaaI

De grote illusie •elke sindsonheuglijke tijden heerstisdathetbeeld van geluk
doorvervulling geformeerd kan •orden in een toestand van ongeluk doorniet-
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ver•erkelijking Er bestaat geen "Ideaal" dan dat "beeld" •at als compensatie op
bepaalde configura ties van misluktheid isgeprojecteerd,
Daarom is ieder ideaal fictief. Het is niet het beeld van •aarachtige vervulling,
•erkelijke volmaaktheid, maar het onreine, verminkte, miskleurde maaksel. Het
Ideaal, dat zich presenteert alsvaste leidster, die •ijmaar behoeven te volgen, is
gebonden aan een bepaalde status van onszelf. Het verandert voortdurend; het
•ijzigt zich naargelang •ijons•ijzigen. Daarom ishet een d•aallicht, dat ner-
gens heenvoert, dan naar conflict en ... ontgoocheling,
Ontgoocheling is de trou• •ederkerende makker, die noodt de realiteit te er-
kennen.
Idealisten onderscheiden zich van de banale menigte, die als Kudde slechts •il
"slapen", doordat zij individueel of collectief •illen "dromen". Ontmoet de
Kudde-slaper de realiteit eerst op de slachtbank bij de doodsteek, de dromende
"velen" (evangelisch: "schare") ervaren in hun droom onvoorziene •endingen,
die doen •akker schrikken van benau•dheid. De psycholoog Jung spreekt van
"met gebroken ruggegraat op straat liggen na een bezeten rennen over de daken
achter een phantoom."
Om goed te beseffen hoe een ideaal ons te pakken heeft, ishet nodig vooral niet
te specificeren en te beschou•en in onsze1fsparende distancieringen, maar juist
op onszelf toe te zien,
Eerst allengs gaat een mens inzien, dat mense1ijk leven z•eeft tussen kudde-
slaap en massa-droom: dat deze t•ee niet scherp gescheiden zijn, maar tegelijk
en door elkaar aan•ezig zijn in een mens.
Voor zover •ij de Kuddegeest volgen, leven •ij geheel in de illusie van besten-
digheid van vorm en norm. Voor zover •ij hieruit ont•aakt zijn en tot beter
trachten te kornen, ont•ierpen of aanvaarden •ij systemen, ideologieen, en for-
ceren •ijonszelf en anderen totconformiteit aan een schabloon.
Beide islevensverkrachting, beide is "knechtschap". Vrijheid is aIleen bereikbaar
door de •aan van "norm" en "ideaal" te doorzien en ... de eenzame •oestijn-
gang te aanvaarden.
M ens-zijn sluit "troep-zijn" uit, Het maakt in •ezen •einig uit tot •elke troep
een mens behoort, albrengt zijn illusie natuurlijk mee, dat hij juist aIle heil ver-
•acht van "behoren toteen bepaalde troep",

Deze •aarheid ishard en •ie •ilernaar luisteren?
M ens •ordt men alleen door hetgeen Jezus heeft voorgehouden als het Zoon-
schap en ver•erke1ijkt heeft alsZijn leven. Daarom en daarom alleen isDe Zoon
van God tevens De Zoon des M ensen (niet M ensenzoon).
Dit Zoonschap voertna ontstijging aan de roerselen der zielin de schijnverlaten-
heid, ver•erping, dood en opstanding. En aIle andere levens-benutting is niets
dan rompslomp in de tijd, onophoudelijk circuleren in een vicieuze cirke1 met
herhalen en herhalen zonder enige progressie, met geen andere troost dan de
illusie van "evolutie".

Israel
Oudtijds betrachtte men geen •etenschappelijke •oordafleiding. Vooral in het
Hebreeu•s zijn •oorden doorhun bou• en variering van klinkers en accent zeer
suggestief herinnerend aan ver•ante betekenissen, ook vaak zulke die de psyche
doorhaar gerichtheid buiten het be•ustzijn zou houden.
W anneer men in een •oord iets "zag" dat aan een ander •oord deed denken,
dan zag men daarin be•ijs van verband, ook daar •aar zulks etymologisch-
•etenschappelijk niet juist is.Nu gaat het er maar om •elke houding eigenlijk
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meerleven-bevorderend is.En datkunnen "partijen" in deze nietbeoordelen.
Zekerishet,datjezus m eerdan eensbestaande, gangbare onjuistheden (in •e-
tenschappelijke zin) hanteert als middel om de Joden iets duidelijk te maken.
Zeals Hijeldersook herhaaldelijk blijk geeftsterk te overdrijven,nietuitgebrek
aan •aarheidsliefde,maarom hetresultaat.
W ant zie:Niet het doel heiligt de middelen; dat iseen slu•e leugen. M aar het
resultadt heiligt de middelen.
"Israel" •erd oudtijds beschou•d als samenstelling van Isj-ra-EI,en dan be-
tekende het:M an-hijziet-God,dus:M an die God ziet.
Ook bijvoorbeeld een geleerd mens als Philo van Alexandrie, die ongeveer ten
tijde van Jezusleefde en diepgaande studien op godsdienstgebied maakte,•aarin
hijde Griekse Logos-leerver•eefde in Joodse visies,ook deze Philo aanvaardde
deze•oord-vertolking.
Toen deze later •etenschappelijk onhoudbaar bleek,nam het orthodoxe [eden-
dom de betekenis:"Strijder Gods" aan,•atvolgensdeskundigen echter ook "ge-
forceerd" is.De humor in deze betekenis is,dathetstrijden v66roftegen in het
midden gelaten •ordt.(Naphtali = mijn W orsteling).
Leestmen nu aandachtig heteerstehoofdstuk van Johannes het44e tot52evers,
dan blijkt,datnietaIleen het•oord Israelietgebruikt •ordt,maarhet"zien" en
nog •elhet "zien van God's loon" de eigenlijke strekking is.Hem, die reeds
in eerste enthousiasme De Koning van Israelgenoemd •ordt,zal•orden gezien
alsZoon des M ensen op •ie de engelen Godsneerdalen.
Doch de episode met de Samaritaanse (Hoofdstuk 4) bevat diepere ver•ijzing
naar het eigenlijke Israel. Niet naar de Tien Stammen die het Koninkrijkje
Israelvormden en voortdurend overhoop lagen methetKoninkrijk Judea (inclu-
sief Benjamin). Niet naar de British Israel M ovement, met hun kunstige ge-
dachtebou•sels, •aarin zoveel"idealisten" verstrikt geraken. M aar naar Israel
als:doorde Tijd bevangen M ens. Israel "gevallen" in het onderscheid van de
tegenstellingen, IsraelalsM ens die voorhet 10kken van de Ruimte isgez•icht,
IsraelalsM ens gebonden op hetW iel, voortdurend in de ban derbeeldingen in
Tijd.IsraelalsM ens,diezich •eIW achter (Semer!)•aant,doch nog aIleen maar
tijdsgebeuren als •erkelijkheid kent, en dus zijn kinderen voortdurend uit die
Bron laatdrinken, •elker •ater steeds•eerdorsten doet.Israelhet Tijdsgebeu-
ren, dat voortleeft in zijn T•aalf soorten Kinderen als de oergestalten van de
zogenaamde Dierenriem, diapositief der aardse relativiteit. DitIsraelverlossen is
de T•aalf "stammen" •edervoeren naar het Huis des Vaders,naar de Eeu•ig-
heid.

Jakob
Ja'aqob betekent "hielelichter". Hij is het beeld van de "verdringer" van zijn
"broeder" uit diens eerstgeboorterecht.Alszodanig ishijoerprincipe,aartsvader,
van aIlein tijd gevangenen.
Toch is het God, die de coincidentie "honger van Ezau" en "linzensoep van
Jakob" bepaalde. En •ij deden goed dit indachtig te zijn hi; de hedenddzgse
"coincidenties".
M aar Jakob ismeer.Hijisook de dienende om zijn geluk.Hijisook de •orste-
lende met de Engel. Hij •ordt Israel,het Tijdsgebeuren, dat alzijn kinderen
laat drinken uit zijn Bron,Hij is de Ring •aarin het leven in de tijd gebeeld
moet •orden in de T•aalf Stammen, die zijn Zonen zijn, de Dierenriem of
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Zodiak, die het vergankelijke bestaan der aarde en haar schepselen beperkt tot
varianten van projectie van haar stand ten opzichte van de Zon.
Als de Verlosserkomt,dan zalHij doordie Stammen •andelen en ze een voor
een bevrijden. (Ommegang op Aarde),
De oude Israel,die voortleeftin zijn Stammen, herleeft getransmuteerd tot"vol-
gelingen" van de Christus alsDe T•aalve,

Job
(ZiehetartikelBeproeving)betekent "die vijandigheid ervaart". Zo juist,zo hele-
maalniet "toevallig" •aren de oude eigennamen.
Zijn "vrienden" zijn de drie geaccepteerde grondprincipes, diehetnietmeerdoen,
zodra het nieu•e, God alsTegenspeler, in zijn leven treedt om daaruit de half-
heid •eg te nernen ... Hun namen zijn Eliphas = God is Kracht, Bildad =
zoon van Strijd (dus agressiviteit) en Zofar = babbelaar. Precies het simpele
schema,dattezamen metde "goedheid" van Job,de onbenullige mens tekent,

Het Boek issterk verminkt. Hetlaatste deel,alles•atkomtna "hier eindigen de
•oorden van Job",als einde van zijn klacht, isvolgens deskundigen toegevoegd
dooreen latere be•erker. Datbe•ijstniet, datervroegerniet toch een slotaan
•as.De "opener" is nu Elihu = Deze mijn God.Die ontneemt Job de schijn
van tekortgedaanheid, de schijn van "recht" tegenover God.En het is dit, •at
de In•ijdeling nog steedsbevrijdtvan de onhoudbare druk van "onrechtvaardig"
behandeld te zijn,miskend en ver•aarloosd te •orden. Daarom ishet Boek Job
zo •aardevol,ook heden, omdathet de mens uittilt boven het vastlopen in zelf-
rechtvaardiging, de bitterheid, die hetbekneldzijn istussen Hoog en Laag.

Jona.
Dit kan betekenen een verkorting van Johanan; maar het kan ook beduiden
"Duif". Als regen Petrus door Jezus gezegd •ordt Sjimeon Bar Jona, dan be-
doeltHijzeker:Zoon (datisleerling) van Johannes (de Doper).
Jona alsDuif, alsde profeet,kan zijn een verdeemoediging van iemand, die be-
lijden •ilde hoe z•aar het zelfs een inge•ijde leerling valthet •erk dat God
hem opdraagt te volbrengen. Dus ongeveer zo, als Johannes M arcus zichzelf
tekent in zijn Evangelie alsdegeen die naakt vlucht, om zijn lichaam te redden
en zijn "linnen kleed", zijn ziel,in de handen van "ge•eld" en "fanatisme",
z•aard en stokken,der slaven van de Hogepriester (hetik) laat,

Joseph
Aan dit •oord is niet te zien of het is afgeleid van Hebreeu•s: asaph -•eg-
nemen, ofjasaph -toevoegen.Deze dubbelheid suggereert innerlijke verbonden-
heid dezer t•ee bgrippen.
Het •as Rachel, die zo lang geleden had onder haar kinderloosheid, die haar
eerstgeborene Joseph noemde,metde bedoeling: God heeft mijn smaad "•egge-
nomen" en mij toegevoegd of Hij voege mijdaartoe (een t•eede zoon).Dit is
allesnatuurlijk dichterlijkheid. M aar juistin dat"naleve" •aarderen ontluikt het
nieu•e, hetInzicht.
God ontneemt schenkend, en schenkt ontnemend. Hij doet met ons niet zoals
•ijzouden •illen: steeds ermaar •atbij.Hij ontneemt ons iets,opdat Hij ons
iets kan geven. En •ij kunnen niet beoordelen, hoe de •aarden van het ont-
nomene en het gegevene zich verhouden.
Ditprincipe, aanvaard dooronze ziel,•ordtdebruigom,•aarmee zijalsRevolte-
rende (M aria)tegen de roofdiermethodiek derzelfhandhaving, "ondertrou•d" is.
Daarom heet deze "man" Joseph.M aar isnietdie oude Joseph,zoon van Jakob,
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Israel,doch zoon van de andere Jakob (Ben M atthan). Hijis "verheven", hoger
dan die naar Egypte •erd verkocht,en hetdaar"verbracht",
Daarom zalde "derde" Joseph die tezamen metde t•ee andere Josephs de vol-
heid, de drievuldigheid van Openbaring van ditprincipe vormt,de T•eemaal-
verheven Joseph heten:Joseph Ramathaun. (Arimathea).
Deze nu ishet,die -in stilte -volgeling van Jezuszijnde,zich na Diens "dood"
verstoutom hetdode lichaam van God's Redding aan Pilatus te vragen,en het
krijgt.

Die aan het Kruis een •einig van het bloed van Christus opvangt in "een
schaal",datisde eigen ziele-constellatie van ontvankelijkheid, en daardoor niet
sterven kan, zelfs als hijdoorde Joden (gevallen in•ijdelingen) "levend •ordt
begraven", Ziet, z6 kan een mens ook heden "Ievend begraven" zijn in deze
samenleving van verloochenaars van Christus en tach niet sterven, omdat hij
enkele druppels van dit"bloed", ditLevens•ater opgevangen heeft,en vaortaan
in zich draagt,
lets van het Bloed van Christus in zich dragen is:het eigen bloed gereinigd
hebben, totGod (Christus)in ons•anen kan.

Jozua, Joshua, Jehoshua, Jesjoe,

het zijn aile dezelfde namen, die betekenen God's Redding, God Redt,Redder,
Redding. Het isde onsterfelijke term voorhetProcesder Goddelijke inmenging
in ons lot. Niet eenmalig, duizendmaal geboren, duizendmaal "gekruisigd",
steeds•eer"opstaand" totdatde gehele mensheid isverlost.

Kerk

Het•oord Kerk •ordtbeschou•d te zijn afgeleid van hetGriekse Kuriakos,dat
•atbijde Heer (Kurios)behoort.Het kan een afkarting zijn van Oikia Kuriake,
Huis des Heren. Alszodanig isdan de betekenis alvroegtijdig gehecht aan het
gebou• •aarin men bijeenk•am om zich op de Leervan Jezuste bezinnen.
Het Franse •oord eglise daarentegen is afgeleid van het Griekse:Ekklesia,•at
letterlijk "naar buiten roeperij" betekent. Dit is een •oord,dat reeds eerder in
gebruik •asvooreen vergadering van velen,een bijeenkomst,•aartoe men opge-
roepen •erd (uitzijn •oning).
Ook hierin ligtnietmeerdan localisering van gezamenlijk bezinnen op de Leer
van Jezus.
Zoalsbekend is,noemtde Rooms-Katholiekekerk zich hetlichaam van Christus,
•aaraan degedachte ten grondslag ligt,datde levende mensen dieJezus Christus
volgen,tezamen zijn stoffelijke lichaam op aarde vormen,
Hetisvoortsbekend,datde RK-kerk nietkatholiek,datis"algemeen" is,sedert
eerstde scheiding tussen Rooms-en Grieks-katholiek plaats had en daarna de
hervorming zich afscheidde,toen die doorRome ver•orpen •as.Thans zijn de
hieruit afgesplitste secten nau•elijks meerte onderscheiden.
Het is tenslotte ook algerneen bekend, datde kerken elkaarveroordelen,datelk
voorzich meentde enige •are opvatting te hebben, en datde Rooms-Katholieke
Kerk zich volgens instructie uit Rome onthield van deelneming aan de recente
pogingen om tothereniging in een Kerk te komen.
De staatvan zaken isdushetlevende be•ijs,daterveel•ordtbetracht op prin-
cipieelverschillende manieren, maardat,ille kerken hetene onmiskenbare beeld
vertonen van de groep ofenkeling die niet Christus volgt.
De overeenkomsttussen de verdeeldheid derkerken en die derpolitieke partijen
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en landen is onloochenbaar. De "verstrooidheid" berust bij aIle genoemden op
zelfhandhaving, •aar Jezus zichzelf opofferde, op zelfbeschikking, •aar Jezus
God nietzodanig "beproefde", en op zelfverheerlijking, •aar Jezus God verheer-
lijkte, De drie verzoekingen in de •oestijn,•aarin •ijallen z•ichten voor"het
boze", die zijn ook alle instellingen van mensen ten valge•orden. De kerken
onderscheiden zich daarin niet van enige •ereldse instelling ofenkeling.
Slechts in zoverre er op aarde mensen zijn, die •erkelijk Jezus volgen. en Zijn
Lijdens•eg teneinde gaan,kan ersprake zijn van een Kerk in de heilige zin,die
de zich metalle middelen handhavende kerken zich aanmatigen te bezitten, de
sacrale Eenheid van Zielen.
Doch in zoverre een groep niet uit daad•erkelijke volgelingen bestaat, •oont
immers in hun midden het heiligi: voltrekken, de redding Gods (jezus), niet,
ZuIke groepen kunnen de Behoeders der Sacramenten niet zijn, doch zijn de
Verdringsters daarvan, omdat zijzich plaatsen •aar de Sacramenten door God
voltrokken zouden •orden aan de niet-verkleefde, niet gekooide mens. (Zie
echter onder: Tempel).

Kind
In alle geestelijke beelding, beschrijving in gelijkenissen, zij het de bijbel of
andere heilige geschriften, mythologische verhalen aller volken en in sproken,
staathet Kind voorde toekomstige gestalte.
Zoals de Vader altijd voor het "zelf" staat, in zijn tot crisis gekomen gestalte,
•aardoor eriets gebeuren moet,dat buiten het be•uste schema der zelfcultive-
ring staat,omdathet anders natuurlijk niet "redt" doch slechts de spanning, de
zielenood verhoogt.
Daarom iserin sproken zo vaak sprake van een zieke Koning, die zijn dochter
ofzonen uitzendt om het toverkruid ofhetlevens•ater te gaan halen.
Omgekeerd ishethetintuitief besef van zovelen,die hun tegen•oordige levens-
houding alsfataalervaren,dathetbeeld creeertvan een "op zijn uiterste" liggend
"Kind", het dochtertje van Jair en het zoontje van de Hoveling. Jair betekent:
Hij •ekt op.Hij is natuurlijk God. Daar is het niet de "Vader" die "faalde",
maar de reeds t•aalf jaar verbloedende "moeder", die tersluiks genezen •ilde
•orden,genezen van haar bloeding, nietvan de oorzaak derbloeding. Jezus eist
de "belijdenis" en de cvergave, zoals Hij van de hoveling eist het "op W eg
gaan", •aar de man zijn leven fnuikte als ruggegraatloze dienaar van aardse
macht.
"M ozes" •erd vroeger verklaard als "uit het •ater getrokken", hetgeen als zo-
vele oude theologische duidingen geheel bevooroordeeld is door "het ge•etene"
in stichtelijke zin.De namen bevatten echter niet het stichtelijke, maar het ge-
sluierde, onbestudeerbare, ononder•ijsbare, als openbaring te herkennene.
M ozes is niet Hebreeu•s, maar verbasterd Egyptisch. M 'ses betekend kind.
Ra-M 'ses,Zoon van Ra (Helios),Thot-M 'ses, Zoon van Thot (Hermes).
Het Kind, dat in de rieten mand op de levensstroom komt aandrijven, is de
mens-gestalte verkrijgende Reddende Geest, die door de ziel in verdrukking
(Egypte) gebaard •ordt en de verdrukte in opdracht van God "•egvoert" naar
de Vrijheid, hetbeloofde Land, God's Koninkrijk.
"Zie de jonge Vrou• (niet:M aagdl) zaleen Zoon baren!" zegtde Profeet Jesa-
jah (7 : 14) "en zijn Naam zal zijn Immanu-El, dat is: God met (in) ons."
Dit tijdeloze W oord gaat in vervulling, zoals alle profeten•oord voortdurend in
vervuIling gaat,omdathet profeten•oord, datisW oord van alle tijden, W oord
van de Tijdeloze,W oord van God,is.
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Terecht citeertM attheiis het dus in zijn Evangelic (1 :23).M aar •ijmetonze
exacte historische applicatie begaan een ontzaglijke d•aasheid,als •ijhet God-
delijke W oord reduceren toteenrnalige voltrekking.
Talloze malen •ordthet Kind geboren in de mensenziel dooraile tijden en de
onvolmaaktheid dermensen,ook in ditver•erkelijken,verandert aan het•ezen
der Voltrekking niets,

fuuis
Hetisnietmogelijk enigszins volledig te zeggen,•athetKruisbetekent. Het is
Symboolen daarom reedsonuitputtelijk van inhoud. Hetiseen dermeestfunda-
mentele symbolen,evenals de cirkel.
W anneer een Kracht zich openbaart, is die voorstelbaarals "komende" uit het
afmetingloze Punt der ruimteloosheid. W erkende in een richting, is een kracht
aanduidbaar alseen Lijn uitdatpunt komend,en daarom in tegengestelde rich-
ting voorbijdat "punt" •erkend als tegengestelde kracht. Openbaring betekent
immers in de paren van tegenstelling>
Het vlak van •eerstand zal altijd loodrecht op die krachten liggen. En daar-
medeishetKruisontstaan.
Openbaring in het driedimensionele, doethet kruis de vorm aannemen van de
opengeslagen kubus.Aiszodanig ishetKruis nietgelijkbenig,doch verhoudt de
horizontale zich totde verticale als 3:4.W aarmede de 7 (de Liefde•ijsheid) in
de 6 (deKosmischeW etrnatigheid) geopenbaard •ordt.
Daarom aileen openbaartde horoscoopvan een geboortetijdstip de symboliek van
een mensenleven, omdatin die figuur M eridiaan en Horizon het Kruis van dat
momentgestalte krijgtin de •ereld,en daarom analoog in elk leven,datin dat
momentvorm ontvangt.
Zei Plato diep filosoferend, dat de W ereldziel op de ruimte is uitgespannen
alsop een Kruis,ditgeldtvoorallesen allen,die in dezedriedimensionele •ereld
totaanzijn komen.M aar hoe de gekruisigde zich gedraagt,looptzeeruiteen. In
volleVrede eraan "sterven" iszijn Kruisdragen.
Erisnieteen Kruis,doch tallozekruisen,die aileconvergeren totdeDrie Kruisen
op Golgotha.(Zie het artikelDe Drie Kruisen.)
Verticale en horizontale verzinnebeelden ontrnoeting in de stofen ontrnoeting in
de geest.
Beide lijnen zijn optimaal.Zijveronderstellen een aanz•ellen en een •egebben
ter linker en ter rechter zijde, Dit is uitgebeeld in het M altheser Kruis.Beide
flankerende kruisen zijn tegelijk "middelste" kruis. Daarmee is de t•aalve in
•ezen aangegeven alsDe Drie Kruisen.En •atditbetekent isdankzijhetEvan-
gelie dieper aan te voelen dan in de ver•orden astrologie,•elke nochtans in
•ezen natuurlijk hetzelfde inhoudt, en niet een neurasthenisch middeltje is om
het Leven te ontvluchten, doch evenzeer als het Evangelie juist middel is om
het Leven in zijn tijdeloosheid te ver•erkelijken.
W elk der Drie Kruisen men ook neemt, de uiteinden •orden steedsbezetdoor
de vierzogenaamde elementen,die natuurlijk geen scheikundige elementen zijn,
doch de aanzijnstoestanden van sto£:vast,vloeibaar,gasvormig tezamen metvuur
alsGeestin zijn drievoudig aanzicht, zoalsook de stofelementen elk in drievou-
dig aanzicht zijn vertegen•oordigd.
Ditishet"geheim" van IN R I.Jezus Nazarenus Rex Judaeorum isde profane
etiket-geving.Het stond er:in het Hebreeu•s, in het Grieks en in het Latijn.
In het Hebreeu•s is het Jod Nun Resj Jod, de initialen der elementen: lam
(•ater)Nour (vuur)Ruach (lucht) labesja (aarde).
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Als zodanig presenteert zich het Kruis van Jezus dus als dezelfde Taak (geen
raadseltje!)alsde Sphinx. (Zie onder Cherub).
En aIle Cherubs (griffioenen, vogelGrijp) zijn zinnebeelden van Verlossing uit
de tijdbevangenheid, zinnebee1d van Christus. Zo ook de "onuitsprekelijke"
Naam Gods:Jh•h!
Niet voorniets •asbijde Egyptenaren de Anch, hetsymboolvan Leven,zoals
de T (Tau) voorde Chinezen als Tao de •eg en het Gaan op deze •eg, "het

".•are IS.

De Anch isveilig "overgeleverd" (niet verraden!) in de bee1ding van het Evan-
gelie,•aar de tot gestalte gekomen Redding Gods (Jehoshua -Jezus) zich laat
onderdompelen "dopen") in de levensstroom (Jordaan) door het principe dat
"God genadig schenkt", terstond uithet "•ater" oprijzende,de hemelzietopen-
gaan en God hoortzeggen, dathijZijn beminde Kind is.
Zodra een mens zich aan Johannes' leiding overgevend, zich door Gods Kracht
laatoverschadu•en en in zich de gestalte van Gods Redding baart,zalhij zich
deemoedig laten onderdompelen in de zieleroerse1en (•ater) die God zendt
(•ateren van hetBad Siloa -datis:Gezonden!) en daaruit enigszins ontstijgende,
de Anch vormen, die niets is dan het Hoofd dat met uitgespreide armen he!
•ateroppervlak (horizontale) ontstijgt en aldus reeds het Kruis voor-beeldt.
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K udde

Kudde is niet een liefde1oos,arrogant •oord om onze medemensen mee te ver-
•erpen. W ij allen echter doen onze ingeschapen mens•aardigheid tekort, door
als kudde-dier te leven; door niet •akend, doch gemakzuchtig mijmerend te
blijven slapen binnen de schablone van normen en aldus het unieke van Leven
te verminken totzinloos"herhalen" van •atanderen reeds deden, allesin "stan-
daard" verstikkend •at•akende, eenmalig, •aarachtig individueel, levend, zou
kunnen zijn,
De gemakzucht der mensen is evident. Altijd •ordt gezocht naar ont•ikkeling
en uitbesteding van het moeilijke, Daarom alleen kiestzich de kudde-mens een
Herder. Die mag de macht hebben, als hijook maar de verant•oording draagt.
De geschiedenis be•ijst hoe het met die herders en hun verant•oording gaat,

Niemand kan zijn verant•oording aan een ander overdoen. Nochtans is de
kuddemens bereid z•are offers te brengen .alshijmaar niet hoeft te •aken. Hij
offert zijn vrou• en kinderen, hij offert het eigen leven, desnoods, alles liever
dan •akker •orden en •akker blijven en:zelfde kastanjes uit het vuur halen.
Daar de Kudde altijd •eernaar de slachtbank •ordtgevoerd (ziealsduidelijkste
illustratie de politieke kudden onder hun extreme "herder", Napoleon, Hitler,
enz.) beleeft zijkatastrofale ontgoochelingen, ru• "ont•aken". Dan splitstzich
uithaar af,de kIeine groep,de "massa" meteen "ideaal" (zie onder Ideaal), die
het Kruis •eIaanbidt, maar hetniet•ildragen, Uit deze zondert zich de enke-
ling af,die de W oestijngang gaat van de Verloren Zoon,en zijn Kruis draagt,
totdat het is volbracht.

L

Lam

Ditiseen •oord datin geeste1ijkebee1ding een zeeromvattende betekenis heeft.
De Joden hebben hun vroegere cultuur-periode doorgemaaktin de laatste t•intig
eeu•en v66rChristus. Datbetekcnt, dathun ont•ikkeling als apartyolk gehee1
vielin de era,•aarin de lente-nachtevening vielin het Teken Ram.
Geen mens kan de aanvang en het einde van zulk een periode van gemiddeld



2156 jaar bepalen. (Zie onder Zodiak). M aar •ij allen kunnen in de karakteris-
tiek der levensbeelding van de volken die toen hun opgang, bloei en ondergang
beleefden duidelijk •aarnemen, dat dit karakteristieke nu juist valtin het •ezen-
lijke van het T eken Ram en het tegenoverliggend T eken W eegschaal.
Niet het feit op zichzelf, dat de Joden eerst een herdersvolk •aren is "oorzaak"
en "verklaart" deze karakteristiek. Het is eer zelf "gevolg". M et zulk determine-
ren raakt men de kern der dingen nooit, Het gaat om een synthetische herken-
ning van •at in een mens permanent ge•eten •ordt. En aIleen daarom ook kan
•orden ontmoet.
Het latere Egyptische rijk, de Grieken, de Romeinen, hebben elk op hun manier
de •aarden Ram en W eegschaal prominent doen •orden in hun beschavings-
beeld, omdat zijniet anders konden, daar het voor hen het Gegevene •as.
Zo zien •ij naast het martiale, droge, nuchtere van de Romeinen als Ram-volk
hun Recht, dat gegrond is in realisatie van even•icht (W eegschaal) Vrou•e
Justitia, die geblinddoekt de •eegschaal ophoudt,
Zo zien •ijde Grieken zich verdelen in Spartanen, die Romeins -Rarnrnig leven
en Atheners die kunstzinnig W eegschaal-•ezen vertonen. De harmonie, de
schoonheid en de kunst, het "medan agan" als sleutel, het is alles gehoorgeving
aan Libra.
De gulden Ram isde grote impuls vooraldeze volken: uit het benau•de •eg de
Vrijheid in.
En zo herkennen •ijde Uittocht der Joden, bij•elks aanvang zijhet lamsbloed
aan de deurpost moesten smeren, opdat de Engel Gods hen niet als "achter-
blijvers" zou "doden".
Het kon dan ook niet anders ofook de joden, die zo intens expressie verleenden
aan het •ezen van de Ram, als yolk met een Herder, dat eerst duizend jaar later
een koning kroonde, dat dit yolk juist als kudde "schapen" uit de handen van
hun Herder de W et ontving, op t•ee tafels (schalen) gebeiteld en daarmee de
volle compensatie in W eegschaal beleefden.
De Ram is het meest geborneerde eigenzinnige dier van aIle vee. In zijn in-
stinctmatige drang om Leider te zijn ondanks on•etendheid, en leider te kunnen
zijn ... van schapen, be•ijst hij de betrekkelijkheid van aIle leiden. De Ram
gaatrecht vooruit, •ijkt met, maar stortzich in het horizon tale op elke hindernis,
Hij ishet omgekeerde van "Gehoorgeving".
Daarom ishijhet symboolvan •at doorde mens van zijn aard "geofferd" •orden
moet om door God te kunnen •orden geleid in voortdurende Gehoorgeving en
terzijdestelling van eigen "on•etende" zien. Daarom "vond" Abraham een Ram
in de struiken ver•ard (zijn eigen •ezen) toen hij bereid •as zijn loon (zijn

eigen toekomstbeeld) te offeren. God zal het voorzien. Ja, inderdaad. De Ram,
die Lam •ordt, verkeert zichzelf in onschuldig, vriendelijk •ezen, dat •eerloos is
en •illoos,

"Sehet •ie?
Als •ie ein Lamm;" (Openingskoor der M attheus Passion).

Leerling
De in•ijdelingen in de M ysterien •orden verdeeld in beginnelingen, novieten of
neofieten en leerlingen. Het is niet nodig dat mensen zelf bepalen tot •elke
klasse zijof hun naaste behoort. Trou•ens lang v66r dat de eigenlijke initiatie
begint, maakt een mens onge•eten proefjaren door,die •eIeigenaardige, gedenk-
•aardige jaren zijn, •aarvan vele ervaringen telkens •eer aan de orde komen in
later tijd, maar •aarvan hij toch het "proefjaar" -karakter niet vermoedt.
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De gehele sluiering iszoperfect,datmensen achteraf•eIheteen en anderher-
kennen als "dit" of"dat", maarin het heden volkomen "blind" zijn voorhet-
geen aan de orde is.W ant altijd geldtnog jesajah's schijnbaarharde •oord,dat
onze ogen blind en onze oren doofgemaakt•orden,opdat •ijonsnietuitbe-
rekening "bekeren". Het is alles een zijnsk•estie en niet een zelfcorrectie uit
•elbegrepen eigenbelang.
W at ons allen z•aar valt,ishet vertrou•en datde M eester die •ijnatuurlijk
alseen "meneer" denken, in onsleven verschijnt, Niet alseen komen,dat•ij
zelfmaarmoeten concluderen, maar alseen doorHem zelf aangekondigd aan-
•ezigzijn, m etde mededeling dat•ijaan In•ijding toe zijn en die zullen ont-
vangen als•ij onsaan Hem toevertrou•en in vollereservelozeovergave.
Er kan dus nooitt•ijfelachtigheid zijn dienaangaande in een mens.W aar het
•el onduidelijk is,daar isbedrog.Niet datde M eester meteen hierophanten-
ge•aad aan binnentreedt. Integendeel, hijkomt altijd als een onaannemelijke.
M aar de propositie is ondubbelzinnig. En de eerste beproeving is,of de myste
(beginneling) nu op zijn intuitie kan algaan en hetonaannemelijke kan dragen
als•athet•aard is,ofdathijverstriktraaktin de tegenstrijdigheid en in het
uiterlijke geruststellende "bevestiging van betrou•baarheid" verlangt. Ditlaatste
isnatuurlijk juistgeen vrij•aring voorbedrog.De intuitie m oethetgeheeldra-
gen en blijven dragen, en het uiterlijke moetallengs totin zijn volle z•aarte
kunnen •orden gedragen trots de meest krasse contradictie •aartoe het in
staat is.
Terecht is erzo vaak ge•ezen op de noodzakelijkheid dat een in•ijdeling het
gevraagde vertrou•en schenkt ofin het geheelniet begint. W ant vertrou•en-
schenken lijkteen k•estie van een besluit,maarhetis een voortdurende ziele-
houding,•elke onderde opgelegde "schijn van bedrog" alte gau• z•ichtvoor
arg•aan en achterdocht. (Lohengrin).
Talloze schijnmeesters,mensen die zelfnatuurlijk op zijn best "gevallen" leer-
lingen zijn,exploiteren de goedgelovigen schandalig. Het is geen •onder, dat
de mensen •antrou•end zijn, M aarhetiseven onmogelijk om hen tegemoette
komen in hun hang om hun intuitie uitte schakelen en in gemakzuchtvan ziel
zich te laten leiden doorenige "onmiskenbare" indrukken. Daardoor zou een
mens nooittotVrijheid te brengen zijn,

De kuddemens •i! mens-verering; daarom hebben "bedriegers" zoveel kans.
W aar zich ter •ereld ook een mens als M eester voordoet,daar isbedrog,mis-
schien ookzelfbedrog van hem die zich alsmeesterpresenteert.Die mensen zijn
obstakeltussen de Ene M eester en de verstrikten die de imposante alsmeester
aanvaarden en vereren. (Zie onder:M eester).

M

M aagd

Zie Vissen,

M eester
Diep isde afgrond tussen een menselijke "leraar" en de M eester. Oeroud isde
neiging dermensen om zich alsverheven soortvan "Kudde-herder" een mens-
meester te verkiezen. Talloze eerzuchtigen, •erelds en geestelijk,hebben ge-
bruik gemaaktvan deze hang der mensen; hebben zich laten plaatsen op een
voetstuk,en vandaar uit de Kudde, •erelds en/of geestelijk geexploiteerd,ver-
leid,misleid,naar de slachtbank gevoerd als onverrnijdelijke convergering van
tallozeonreine daden,die doorGod opgenomen en ten goedege•end,de slacht-
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bank deden bereiken. W ant de slachtbank is toch oak het einde van de kudde
voorde "herder" en dus oak heteinde van zijn "herderschap".
Doorzeeen leed gaan de miljoenen achter hun herders naar de onvermijdelijke
slachtbank, en •orden geslachtals "kudde". M aar ondanks de riviervan bloed
die periodiek aanz•elt en •eer afneemt, blijft de kudde kudde, die zich hoog-
stensafscheidten zich aan een ideaalgaat•ijden,datzijsteeds"De W aarheid"
noernt.Tach gaan oak deze naar de slachtbank der ontgoocheling.En ondanks
aIle zelfbeklag verandert zich de doorsneemens toch niet. De •ereld lokt met
schijn van veiligheid en van verzadiging,en de kudde graast,de massale ideaal-
najager vecht.En •eetnietdathij•ordt•athijbestrijdr,M aar de buitenstaan-
derdiedesocialisten"bonzen" •orden ziet,zoburgerlijk alsniemand ooittevoren
•as,die democraten zo fascistisch •orden ziet,alsgeen fascisthad durven dIO-
men, die "communisten" chauvinistisch-nationaal, despotisch •orden ziet, als
geen tyran,geen souverein despootooitisge•eest,die leertallengs:"W at men
bestrijdt, dat•ordtmen." Dus het •aarlijk goede kan nooit komen door strijd,
doorbestrijding, ge•elddadig •egdoen van het k•aad.

In deze blinde, •eerzin•ekkend •rede troep,•aarin de religieuse troepen strij-
den en dezelfde tragi-comische ver•ording tonen als de •ereldse,•ant ketters
zijn allang geen ketters meeren zelfsde leidervan de kleinste religieuse secteis
despotisch en onfeilbaar alsde paus,in deze mensenhoop verschijntDe M eester,
•aarde sluierisversleten,en •elhem,die Hem herkent.
Natuurlijk •illen allen Hem alsvariant van de despoten die zijkennen en zelf
eventueel zouden zijn,Daarom ishetzo makkelijk voormensen am zich voorte
doen alsM eester.Zo makkelijk alshetspelen voorSintNicolaas.M en hoeftniet
eens cadeaus te geven,maar te ontvangen, zich te laten eren ... en exploiteren.
W ant exploitatie isaltijd •ederzijds.M en •ordt"gehad", de vererende blinden
"hebben" hun leraar-leider,die zijM eester noemen. Zoals hij ze in zijn diep-
zinnige mentale •eefselsvangt,zo vangen zijhem in een z•oele atmosfeervan
zielsverkleving. Criterium in deze soep van bijna-helernaal-onecht en toch oak
nag een spoorvan "echt", is:dat De M eester vrijrnaakt,ter•ijl alhet onechte
Bindt.
Natuurlijk geldtde Enige k•alificatie die God van Zichzelf gaf (in het Eerste
Gebod),datHijdegeen isDie in vrijheid voert, ook voorde enig echte M eester.
M aar al•atonzalig is,datbindt. En al•at bindt, verraadt zichzelf als niet-vet-
lossend.
Dit ishet altijd •eer vergeten,klakkeloos te licht geteld signaal,maar mensen
•illen binden en gebonden •orden.Omdat de mensen zich •illen laten binden
en bedrogen •orden, alshun illusie maar gekoesterd en vervuld •ordt,daarom
juist verschijnt de M eester in ons leven als Ontgoochelaar. Begoocheld zijn •ij
en er zijn goochelaars genoeg,maar door ontgoocheling aIleen geraken •ij tot
echtheid en tot •aarheid. Daarom hanteert de M eester het dubbelsnijdend
z•aard,hetW oord datenerzijds •at•aan is•egsnijdtondanks onze bitterheid
en •rok,maar anderzijds •at"echt" istotzijn rechtlaatkomen zo,dat•ijhet
eindelijk beseffen en aanvaarden.
Geen enkele lijn in ons die naar illusies,naar de cultivering van ons Ik voert
•ordtdoorHem benut, tenzijam teontgoochelen.En omdatbijna allesin onsop
die zelfverheffing isgericht,moetHijzozeerde Satan vooronszijn,steedserger
en steedsgrondiger,totdat•ij eindelijk hetjuiste "ant•oord" geven.Dan •ijkt
Hij,alsde Satan,"vooreen •ijle",Dan -eindelijk -ont•aren •ij,dat"Engelen"
onsdienen ...
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De M eester iseen beeld, •aarin God ons verschijnt, omdat •ij"Leerling" zijn,
Hij IS de M eester,maar Hij isdatniet aileen.ZoalsJezus voorzijn volgelingen,
leerlingen, eerstde zo gau• vertrou•de Rabbi•as,doch toen Hijmethen boger
steeg,voorhen veranderde tot"Heer" (M aran), zoalsHijzich voorPetrus en de
zonen Zebedel transfigureerde toteen aanzicht van de Goddelijke Drie, •aarin
de Geestop aarde •ordtgeopenbaard, zo zalde M eester op den duur nietzozeer
M eester ziin,omdatde leerling nietmeerzozeerLeerling is.De aan de kleinheid
en bepaalde-functie-zoekendheid der mensen tegemoetgekomene, verhoogt zijn
Gestalte en ver•ijdtZijn W erk, naarmate onze menselijke "kenning" en •aarde-
ring gaatvervagen.
Zoalsde discipelen van Jezus doorangst•orden ontsteld,•anneer Hij het niet-
menselijke doet,zo •ijkthetbijna familiaar ervaren bee1dvan Hem terug uithet
zo schijnbaar •aardevolle, menselijke, •aarin Hij eerstom onzent•il trad. Zijn
•elgezindheid •ordt allengs de onverbiddelijke W il, zijn vriendelijke aandacht
•ordt het niets-ontgaande Zien, zijn toegestoken hand blijkt de Almachtigheid.
En alde namen die Hijuit erbarmen vooronshouvastzoeken heeft gebezigd als
van "anderen" ... zijn niets dan enkele facetten van Zijn Onuitsprekelijke Naam.
W at •illen •ijdan kiezen, oordelen,bedillen?
W at isons dan nog eigenlijk aileen maar mogelijk dan: Hem ons hart te geven
en Hem hetmiddelpunt te maken van onsleven? Te bekennen, dat•ijonmach-
tig zijn om ook maar iets te doen buiten God,buiten Christus en vooralbuiten
onze eigen honger naar Christus,

M essiah
Zie Christus. M esjiah isHebreeu•s en betekent: Gezalfde.Koningen en Priesters
•erden metge•ijde olie tothun functie gezalfd,dat•ilzeggen,een •einig van
die olie •erd dooreen profeet ofpriester met•ijsvinger en middelvinger in cir-
ke1ende be•eging gestreken op de kruin, om de sahasrara, de duizendbladige
lotos,ontvankelijk te maken voorde leiding door God.
Physiologisch heeft de Pinus in de subtiele •isse1•erking derendocrinen de lei-
ding,omdatgeestelijk de duizendbladige chakram de leiding heeft.
Datde Joden een M essiah ver•achten die beant•oordt aan hun voorstelling van
een priester-koning die met•ijsheid en kracht"Israel" bevrijdtuitzijn gebonden-
heid en hettothoog aanzien onder "de volken" brengt, iszeerbegrijpelijk. Deze
ver•achting is•eIkras omlijnd,doch in zichzelf nietd•azer ofslechter dan de
ver•achting van andere mensen. Ieder mens en ieder volk ver•acht zijn Verlos-
serin een dergelijke gestalte.En zo al700 a 800 miljoen mensen van de 2500
miljoen 1950 jaar na Jezus van Nazareth Diens Gestalte als Verlosserbelijden,
toch is ook in hen die naar de aarde geformeerde gestalte nietverd•enen en nog
leidend •erkzaam. Daarom z•ichten deze belijders altijd •eer vooraldie situa-
ties •aarin zijnu eens eindelijk konden staan voorde •are Verlosser.Daarom
nemen kerken deelaan aile zelfhandhavings-tactiek der•ere1dseinstellingen.
T e gemakkelijk heeft het zogenaamde Christendee1 der mensheid aangenornen,
datzijde M essiah minder verloochenden dan de Joden. Dat zijHem beter her-
kennen, alsHijtothen komt.

M yste
M ysterien
Een myste iseen In•ijdeling in M ysterien; zie datArtikel. M yste komtvan het
Grieks:M ystes,in•ijdeling, van het•erk•oord:myein,z•ijgen.
Het uiterlijke, lichamelijke "z•ijgen" van sommige kloosterorden is niets dan
onheilige verminking van hetheilige z•ijgen.Noch distanciering van de •ereld
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•aarin •ijzijngeplaatst,isbevorderlijkvoorgeestelijkleven,noch ge•eldaandoe-
ning van •elke functie dan ook.Integendeel, aldie zelfgereide aanrandingen
verharden deziel,maken haarminderontvankelijk voorGodsverlossendekracht.
Hetheilige z•ijgen ishetrenuncieren van onsallerge•oonte om te "spreken"
in depreciatie van het gebodene,te "pleiten" vooronze intentie, te "strijden"
vooronze overtuiging,te "oordelen" overonzenaasten.
Ditna telaten en toch nietals"stom" onderonzemedemensen te verkeren isde
God •elgevallige,•egbereidende zielehouding, die niet verhardt maar soepel
maakten ontvankelijk voarGods•il,•oorden •ijsheid,

Nahassenen

Een van de eerste Christelijke secten.Een der vele groepen van godsdienstig
leven,•elke hun religieus sentimentniet terstond lieten verdorren totmoralis-
tisch systeem,

Het•oord komtvan Nahasj,slang.
De verbinding van de slang methetgeheim deslevensiszeeroud.W etenschap-
pelijk •ordtdezeverbinding "verklaard" in de illusie,dateen verklaring meeris
dan aannemelijkmaking.M en zegtdan,datde stille,snelschuifelende,graag in
grotten •onende slang,de indruk •ekte,datzijmetde onder•ereld in contact
stond.De slang isdan hetprototype van •atin de hadesafdaalten er•eeruit
terug komt(Orpheus,Christus).
Daarom verdiende zijverering alseen die vrijoverde drempeldesdoodsgaaten
terugkeert, Het is alleszeerlogisch,maarblijftzich be•egen in vorm-verband,
W aarom veranderde M ozes,evenals de Egyptische priesters,voorhet oog van
Pharao zijn stafin een slang,en •eerterug in zijn staf?W aarom zond Jehovah
"slangen" om de ongehoorzameJoden te bijten? W aarom sprak de Slang in het
paradijs? W aarom verhief M ozesde (koperen) slang in de •oestijn? W aarom
stond een koperen slangin detempelteJeruzalem?W aarom heethetgeestesvuur
Kundalini,het Slangevuur,enz.?
Hetisnietnodig alzulke vragen alslossepuzzlesop te lossen.Hetis•enselijk
totde kern doorte dringen en nietconsequentieste verklaren.
V66rde periode •aarin hetlentepunt in Ram viel,dus de 2156 jaarvoorcirca
2000 jaarvoorChristus,duscirca420()..2100 jaarv.Chr.,vielhetlentepunt in
de Stier.Dit•asde eravan hetoude Egyptische Rijk,datbeelden moestin de
stabiliteit,de materie-betrou•baarheid,de onveranderlijkheid van hetTeken de
Stier.Ditheefthetoude Rijk zo goed gedaan,datthans nog nietaIleen de tem-
pelrumes,maar ook de grote stenen beelden, de pyramiden en de Sphinx ons
tarten om metonzemoderne middelen ietseven permanents te bou•en.
In deze era nu lag hetgeheim deslevens,de verborgen •ijsheid in de Schor-
pioen,in zijn dubbelaanzichtvan Slang en Adelaar.Hetgeheim deslevens•as
toen identiek methetgeheim van dedood.Hetgeheim deslevenslagniet,alsbij
de latere Joden,Grieken en Romeinen,in W et, in Even•ichten Recht(W eeg-
schaal),ooknietalsin debijna afgelopen 2000 jaarin hetOverschadu•d•orden
doorGod'sKrachten hetKind van God in de zielbaren.Hetgeheim deslevens
•astoen:de Dood in de ogen zien,de Dood ontmoeten en over•innen.
Hiermee isallerminstgezegd,datdeze "geheimen desLevens" tijdelijk zijn, Zij
vormen tezamen heteeu•igeGeheim desLevensen zijn stuk voorstuk,elk een
Aanzicht,datachtereenvolgens alseen derT•aalven prominent•ordt,aan de
Orde •ordtgesteld.Hier •ortelthetvoorkomen van de Slang in de religieuse
voarstellingenen riten,nietin biologischenaieviteit.Die isjuistmodem.
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In dit Licht •ordt het •oord van Jezus, dat de Zoon des M ensen "verhoogd"
moet•orden, zoals de Slang door M ozes •erd verhoogd in de •oestijn, •eI heel
•at anders dan een banale insinuatie.
Er •aren veelsecten die een slang vereerden (Ophiten) en •einig inzicht zal er
naast veelritueel ge•eestzijn,zoalsoveral.Primitief, naief, zielig,isechter aIleen
de zelfgenoegzaamheid, die een mysterie vooriets "•eetbaars" houdt.

Neofiet, Noviet
Eerste fase van In•ijdelingschap. Zie Leerling.

Niem andsland
W anneer in de Evangelien in het Nederlands staat: •oestijn, dan is dat een ver-
taling van het Griekse erernos,•at een bijvoeglijk naam•oord is,•aarachter het
zeIfstandig naam•oord Choora -land, is•eggevaIlen. Eremos betekent: eenzaam,
onbebou•d, onbe•oond. Het is dus in letterlijke zin: •ildernis, desnoods •oes-
tijn, verlaten streek.
In Palestina •aren veIe van die streken. In het voorjaar •eIbegroeid en zelfs vol
bloemen, maar zodra de hitte inzette, verdord behalve de doornstruiken. In het
Oosten overde Jordaan •aren er ook echte •oestijnen.
Nu ligt het figuurlijk gebruik van de •ildernissen; die men voortdurend door-
trok, voor de hand. En zo is dit gebruik intens ge•orden in aldie beeIden, die
gestalte geven aan de Tocht naar het BeIoofde Land, het Pad, de W eg, die [ezus
•as en IS.

.0

Openbaring
Dit isniet het resultaat van vorsen, van inspanning van het brein, Noch schran-
derheid, noch •ilskracht vermogen iets tegen de gesluierdheid van Eeu•igheids-
•aarden voor het tijd-be•ustzijn, dat •ij voor het enige be•ustzijn houden, en
dat•ijgaarne •illen aanvuIlen met be•ustzijn van eeu•igheid. Vandaar dat•ij
altijd eeu•igheid miskennen als langdurigheid (veel "tijd"), ter•ijl het eeu•ige
het tijdeIoze is.
Her Grieks hield "•eten" en "kennen" beter uiteen dan •ij. Hoe•el in die
•oorden zelf nog ligt, dat het eerste slechts "zien" isen het t•eede "deeIhebben
aan", ver•antschap, inhoudt.
W at geopenbaard is,omdat God "de sluier" •egtrekt, •ordt niet ge•eten, maar
gekend in deze zin,
Geopenbaard •ordt slechts, •at een mens kan dragen. W ant niet de sluiering
verbijstert, maar het plotselinge •egvaIlen van de sluier, het "zien" van het te
"kennene".
Openbaring is dus een verruiming en verdieping van de beIeving, die slechts
komen kan, doordat de belever zelf "ontvankelijk" is ge•orden, hetgeen door
vernietiging en •egruiming door de M eester van veeIin onze tijdbevangen, tijd-
verblinde ziel.

P

Paas-gedaehte
Niet de Gedachte van, of over,Pasen. M aar een ziele-toestand. Ce•ijd-zijn-aan,
Offerlam-zijn van.
Een enkel voorbeeld kan deze,niet doormensen gemaakte, term duidelijk maken.
Niemand •ordt aangevaIlen tenzij hijPaasgedachte isvan aangevallen-•orden.
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In deze •aarheid, •elker erkenning een zekere zelfover•inning vergt, ligt het
Inzicht dat de illusie van "dupe-zijn", duperen, •egvaagt, Nooit is een mens
"dupe" van iets ofiemand. De aanvaarding hiervan, als geloof, als spontaan ver-
trou•en, ontheft ons terstond aan veel•rangheid, aan veelgevoelens van tekort-
gedaan-zijn.
W ij schijn-dronkenen voelen ons voortdurend dupe van mensen, van omstandig-
heden, van toeval. M aar •ij "geloven" in Gods Leiding, Zijn W ijsheid en Zijn
Liefde!
W elnu, die Leiding, W ijsheid en Liefde, plaatsen ons almachtig voortdurend in
de situaties •aar •ij het verlossende ontmoeten. M aar •ij zien "k•aad" en
"vijandschap" en •ij randen aan, uit zogenaamd zelfver•eer, •at zijn recht-
vaardiging aIleen maar vindt in de •aanzin van "zelfbehoud". W at moeten •ij
"behouden"? Ons leven? W ie zijn leven •il behouden, die zal het verliezen,
omdat hij voortdurend het leven ont•ijkt. Ons lichaam? Geen musje valt van het
dak ... Hier blijkt onze halfheid: "Help uzelf, zo helpt u God." Ja•el, en dat
helpen •at •ij onszclf doen, is dan niets dan: z•ichten voor de drie verzoekin-
gen in de •oestijn.
Beseffen dat ons niets gebeurt dan dar •aarvan •ij "Paasgedachte" zijn, is op-
houden met dat pseudo-helpen, is Paas-gevoelig •orden. Het is de volle Paas-
•erking van het door God gezondene ondergaan, •illig als een Lam. (Zie ook:
Reversie).

Pasen
M et Pasen gaat de Zon in Ram. Dan •ordt geactiveerd het leven-beelden in dit
Teken van de Dierenriem, dat uitdrukt: het Kind-zijn, het zich Kind-•eten,
het zich als zodanig in de macht voelen van de ouders en de ouderen, die het
totOffer zullen bestemmen in tijd van benau•enis; die dreiging •illen ontstijgen
en eraan ontkomen op de Gulden Ram; het liefste meenemen, doch dat onder-
•eg verliezen, en tenslotte neerkomen op de ontvluchte "aarde" en de boven-
menselijke "•erken" toch nog moeten doen, om het verlorene terug te •innen.
Dit aanvangsbeeld van aIle ciculeren in de Tijd aldus volgen, is het noodlot van
de Ram doorleven.
M aar het Offer brengen •illen, dat God vraagt (Abraham), dat is Lam •orden,
opdat God de Ram laat slachten.
Zo is dan Pasen •el door Jezus onvergelijkelijk vervuld, maar vraagt van ons
Navolging, om door Hem, alsW eg, bevrijd te •orden van het eindeloos herhalen
in de cirkelgang van Tijd,

Propageren

Propageren isplatte miskenning van Openbaren. Het substitueert openbaren door
overtuigen. Overal •aar gepropageerd •ordt, •erkt men slechts in het bindende,
vergankelijke. Propageren van het heilige is heiligschennis. De Leer van Jezus
had gepredikt moeten •orden door getuigenis van het zelf-ervaren van die Leer.
In zoverre •aren de getuigers tegelijk de levende be•ijzen ge•eest van de Ver-
lossing.
In plaats daarvan is deze leer gepropageerd, als een handelsartikel, als een ideo-
logie.
Paulus •as de eerste propagandist, alzijn grootheid ten spijt,Voor hem had deze
leer de •aarde van Bekering tot Ontzondiging. Daarom steekt het van hem ver-
haalde -•ederom aIle grootheid van persoonlijkheid ten spijt -zo schril af bij
hetgeen van Jezus overgeleverd is.
Geboren in het negatieve, in het onzalige van psychische ornz•aai, die bij zoveel



163

politieke bezetenen voorkomt,en bijzoveelcriminelen,biedt de houding en het
•oord van Paulus ruim kans aan aIle eveneens polair-labielen. Geniaal is het
•oord van Paulus zeker,doch verlossend is het zekerniet. Emstige controverse
had in hetbegin dezereeu• tussen theologen plaats, Paulus •on in die sferen.
Natuurlijk. Thans zalde ont•aakte psychologieallengsverrichten •atzuiverreli-
gieus gevoelhad kunnen doen:Paulus eruit,Jezus erin!M aar aan ditlaatste is
de psychologienog lang niet toe.

Profeet
Grieks prophetes, Niet zozeer voorzegger dan •el ziener en zegger van het
Eeu•ige,uitspreker van de W ildesEeu•igen.In hetHebreeu•s: Nabi,
Een Joodsprofeet voelde zich slechts •erktuig, slechts "mond" van God.Aan
dezedienst•ijdde hijzijn leven,•ateroak van komen mochtvoorzijn persoon.
Hij•ierp zich nietop,maargafgehoor,alsGod hem riep en zond.
Profeten bestonden naasthetpriesterdom,in een enigszinshachelijke verhouding,
dieaf•isselend tamelijk goed en uiterstslechtisge•eest.Veelalstond een profeet
aIleen tegenoverhetgehele priesterdom,datdan mee betrokken •asin zijn aan-
kondiging van Jehova's ingrijpen. De koningen hechtten grote •aarde aan het
•oord derprofeten. Niet zonder reden,•ant telkens bleek,dathun •oord een
ultimatum van God •as,en zijmaar te gehoorzamen hadden Of hun onttroning
en dood konden tegemoetzien.
Hoe quasi-superieur zien •ijop deze staatterug! Hoe •einig beseffen •ij,dat
het "omzien van God" naar volkeren in tijden van despotische koningen uiterst
doeltreffend bijdie koningen begon.Latere tijden zouden het "dienen" van een
land zien ver•orden totdienen van een politieke of godsdienstige "partij", dat
•ilzeggen:groepsbelang v66ralgemeen belang.
Latere tijden zouden iederdie tegen het autoritair van mensen durfde optreden,
"onschadelijk" maken alsketter,anarchist,of"staatsvijand", •aarin "staat" dan
natuurlijk de aan de machtzijnde en de restexploiterende "Partij" is,en niethet
volk.
Profeten •oonden in een profetenhuis, •aarin zijjonge mensen opleidden, Die
•erden Profeten-zonen genoemd.
Profeten •aren noch mediamiek (kannisch) helderhorend, noch ge•ijd-helder-
horend.God drukte in hun denkvermogen de aankondiging af,•elke zijherken-
den alsniet van eigen denken afkomstig.

R

Ram
ZieLam.

Raven
De raaf •as bijde Joden een onrein dier,Daarom •as het uitgesloten dat de
profeetElija zijn voedseldoordeze vogelsgebrachtiou krijgen.(lKon.17).
"Raaf" is een graad van in•ijding, •elke in de M ithrasdienst ook daarvoorge-
bruikt •erd,Bijde Joden •as"Raaf" een profeten-zoon,alsbeginneling.
AlsGod een mens•enstafte zonderen uithetkarmische dersamenleving,ten-
einde Zijn Dienstdoorde mens te laten verrichten,zo als Hijhethem gebiedt,
dan laat God deze mens nog altijd door"de Raven" onderhouden. Die "Raaf"
zijn voorde M eester,niet voorhun medemensen.Aan •ie die "Afgezonderde"
dan geen "verplichting" krijgt,alsresultaatvan daad van mens aan mens.M aar
deze Raven be•erken daarmee onge•eten hun eigen Gaan.



Reversie
Reversie, omkering, niet als simpele tegenpool, maar als Paas•erkende incon-
junctie. Elke in tijd •ortelende gerichtheid is tegelijk mogelijkheid en onmoge-
lijk•ording. AIle doorvoering leidt tot Crisis (Oordeel) door vastgelopenheid
•egens Levensmiskenning. AIle stijl,aIlemethodiek, verdringt het irrationele als
•ezenlijke factoren bereidt daardoor vastloping in starheid.
Christus, de Verlosser,•erkt daarom met Reversie, de nood-•endigheid, niet
metnood-zakelijkheid.Hetactiveren van de Nood, die totW ending noodt.
W anneer •ij de T•aalf oergestalten van levensbeelding in een cirkelplaatsen,
de cirkelvan de Tijd, dan brengt elk vijfde Teken de Reversie voorhet Teken
van uitgang (hetzogenaamde uitgaande inconjunct), Het Teken van uitgang is
voorditReversie-teken altijd datgene datgeheelPaas-gedachte van ditReversie-
brengend Teken is.
Zo isde Paas-•erking,de Verlossende W erking in de beeldingen onder de Die-
renriem aan•ezig.En ditzijn de Paren, •aarin de Universele Verlosserte allen
tijde zijn "Apostelen" de•ereld in zendt.Alszodanig,en aIleen alszodanig,zijn
de Zonen van Zebedeus (Johannes en Jacobus major)gezeten terrechter-en lin-
kerzijde van de Christus in diens heerlijkheid (namelijk respectievelijk alsVissen
en als Leeu• van de zodiak rondom de Ruimteloze, die het middelpunt van
allesis).

Rozen, Rozekruiser

Zie hetArtikel"De Rozen van de Hovenier".

S

Schorpioen

Zie Nahassenen.

Sjim eon
Verbasterd tot Simon. Het Hebreeu•se •oord beduidt: Luisterende. In tegen-
stelling totde "geen-gehoorgevende".
Het Luisteren, nietmetde oren,metzinruiglijke •aarneming en proeving,maar
metde ziel.
DitLuisteren isde stevigebodem,de Rots (Kepha)•aarop Godsuniversele Ver-
lossingskracht, die •lj Christus "noemen", de goddelijke Orde in ons bou•t.
Niet op een mens,maarop de ziele-funktie, die•ijzover•aarloosd hebben, door
ons ook •at de Leer van Jezus aangaat, te verschansen in Roomse of Heidel-
bergse Catechismus. Leerstelligheid als mensen•erk, mensengebod. Als destijds
de Parizeeen en de schriftgeleerden,
Het Luisteren der ziel zal in de komende eeu•en de steun der andere ziele-
funkties die Jezus•illen volgen,zijn (Johannes 21).Als het hem maar lief heeft.
Tot nu toeheeft de •ereld hetgehouden metdie andere Rots (Kepha-Kaiphas),
de Hogepriester, het Ik.

Slang

Symboolvan hetgeheim desDoods,datin hettijdvak circa 4000 -2000 jaarvoor
Christus het geheim des Levens droeg, meer dan daarvoor en daarna, hoe•el
natuurlijk niet aIleen in dit tijdvak.
Zie voortsonderNahassenen.

Sphinx

Zie: Cherub.
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Stier
Zie:Nahassenen.

T

Tem pel
De Tempel isde doormensen gebou•de localiseringsillusie van God."W ie ben
Ik, datgijM ijeen huis zoudt bou•en?" Niet zonder reden •aagde David het

niet.
God isalomtegen•oordig. Zo Hij zijn Aan•ezigheid alopenbaart, 1aatHij zich
niet doorrnensen aan•ijzen W aar, noch W anneer, noch Hoe.
God •oontin zijn schepping (Sjekina).
God, als Vader en Zoon,zullen in de mens W oning maken, als •ijb1ijven in

hetW oord.
In de Proloog van Johannes staat:Het W oord isvleesge•orden (levende stoffe-
lijke gestalte aangenomen) en is in ons komen •onen (Grieks: eskenoosen ein
hemin). Het heeft alsJezus onder ons ge•oond,als Christus heeft het voorgoed
Zijn tentin onsopgeslagen.En niet •eer afgebroken. W at uit "heeft ge•oond",
vooralJezus'doad gedenkend, zou •orden afgeleid.
Deze aoristus-vorm van het•erk•oord datin zijn onbepaalde •ijsnietduratief is
(zoals"•onen") doch inchoatief, ingressief (aanvangend) te verta1en met "heeft
ge•oond" iseen grove fout, die aIleen gerechtvaardigd schijnt doorhet feit dat
Jezus slechtszo tijdelijk op aarde leefde alsmens ondermensen.
HetGriekse •erk•oord druktniettijdelijkheid uit,alishetvan skene,tent,alge-
leid,•atonsaIlichtalstijdelijk •onen aandoet.
Pythagoras noemde het menselijk lichaam: to skenos,het tent(je). De mens als
Tempel Gods is een bijvele volken voorkomende voorstelling. De In•oning is
noch typisch Joads,noch typisch Christelijk. Zijisuniverseel "•aar". (vgl,Graal-

burcht).
Het etyrnologisch verband tussen Skene en Sjekina isevident. Het Griekse "en"
kan "in" en "onder" betekenen. Ook hierbepaalthetdogmatisch vooroordeeldus
al te zeer de vertaling: "onder ons".
Had de mensheid Jezus'•oorden •aarachtig terharte genomen,zo,datdie haar
leven hadden bepaa1d,de mensen zouden Tempels Godsge•orden zijn,in plaats
van de aarde te bezaaien metgebou•en •aarin Gods Aan•ezigheid slechts leer-

stuk vooronmondigen is.

Tijd
God heeft de Tijd voorons beperkt totRuimte. Daarom verschijnt Hij ons niet
alsLangdurige, niet alsoneindig grote,maar alsde Ruimteloze.
W ij metons z•ichten voorde Tijd alsRuimte maken tijd.W ij cirke1en in dor
herha1en van Paasloze norrnen, en •ij nemen voorzorgen ter bestendiging van
deze boze droom.Daarom komt God totons,niet alseen kostelijke Vulling van
de lege ruimte van de Tijd, maar Hij komt d•ars door alle tijdgebeuren heen,
alsonze Tijd vervuld is,alsgeen "vulling" onze leegte meerkan vuIlen, toteen

tijdelijk verzadigd zijn.
Dat isde voleinding van de Tijd en hoe het dan de mens gaat,heeft Jezus in
Zijn Rede over"de laatste dingen" aangeduid; in gelijkenissen als altijd.
Dan •ordtvan onze Tempel, die innerlijk en alsinstelling uiterlijk (alsprojectie
van ons innerlijk) slechts Tempel van Herodes, slechts Tempel van de Schrift-
geleerden en Farizeeers is,geen steen op de andere gelaten.
Dit geschiedt in 7 "jaren" en de he1ftvan deze Tijd die niet in kalenderjaren
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vaststaat, is aangeduid met "Tijd en Tijden en een halve Tijd", dan •eI met
,,1260" dagen. Die symbolen letterlijk hanteren tellen en berekenen Gods Vol-
trekken alseen meetbaarheid in Tijd.

T•aalve

De T•aalf is het resultaat van het drievuldig aanzicht van de Vier. (Zie Kruis).
Daarom heeft het Tijdsgebeuren (Israel) T•aalf Stammen, zijn erT•aalf Tekens
van de Dierenriem, zijn erT•aalf Apostelen van Christus, enz,
De myriaden vormen krijgen zin door hun categorisering van huis uit.Niet een
verstandelijk onderscheid, niet een arbitrair classificeren geeft inzicht, maar het
herkennen van de T•aalve in aIle verschijningen, in aIle maaksel, aIle levens-
beelding, leidt totherkenning van de Zin van aIle Zijn,
Een mens kan drager van een der T•aalve zijn,zo prominent, dat •ijde andere
Elf in hem negeren kunnen.
De T•aalve kunnen als t•aalf mensen •orden voorgesteld als de dramatis per-
sonae van het anthropomorfe aanzicht van het scheppingsdrama.
Buiten deze T•aalve kan niets •ezen in de Tijd,
(Zie oak onder Paasgedachte).

Veertig

Dit symbool vervult zulk een belangrijke rolin de bijbelse gelijkenissen, dat het
enige toelichting ge•enst maakt.
40 is 4X 10.Vier symboliseert Gerechtigheid en Tien symboliseert Volheid. Het
is dus de Volheid der Gerechtigheid.
W ij vinden deze Tijdsduur als expressie van "K•aliteit" zeer veelvuldig in de
bijbel, o.a.:
Genesis 7 :4, 12, 17 - Veertig dagen regen, Zondvloed.
Genesis 25 :20 Isaac hu•t 40 jaar oud.
Genesis 26 :34 - Ezau hu•t 40 jaar oud.
Exodus 16 :35 40 jaar lang M anna.
Exodus 24 :18 - M azes toeft40 dagen op de Berg.
Exodus 34 :28 - M azes beitelt de W et op de Berg in 40 dagen.
Numeri 13 :25 - 40 dagen lang Kanaan verkennen.
Numeri 14 :33 - 40 jaar dolen in de W oestijn,
Richteren 3 :II, 5 :31, 8 :28 - 40 jaar Rust.
I Koningen 19 :8 - Elija vast40 dagen op •eg naar Horeb.
I Samuel 17 :16 - Goliath tart de Joden 40 dagen lang.
Jona 3 :4 - W aarschu•ing aan Nineveh gedurende 40 dagen.
Psalmen 95 :10 40 jaar •algde Ik van dit geslacht.

M attheus 4 :2 - }
M arkus I : 12,13 Jezus vast40 dagen in de W ildernis.
Lukas 4 :1-13

Hemelvaart 40 dagen na Pasen.

Vijgeboom
Dit is een sluier voor een Inge•ijde in de zogenaamde Kleine M ysterien, de
M ysterien van [ezus, tegenover de W ijnstok alsInge•ijde in de Grote M ysterien,
de M ysterien van Christus.
Niemand komt tot Christus-be•ustzijn, kosmisch be•ustzijn, dan door Jezus-
be•ustzijn. Jezus isde W eg, de W aarheid en het Leven, omdat Hij doorzichzelf
leidt tot Christus-be•ustzijn.
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Vis,Visser,Vissen-M aagd era
In deze era die tussen 2000 en 2100 ten einde loopt,niemand •eetprecies •an-
neer,omdatexactheid hierin geheelmachteloos blijft,isde lentenachtevening in
de Vissen.De langzame teruggang van ditpunt in de denkbeeldige lijn •elke
metde sterren alsachtergrond de projectie isvan de jaarlijkse be•eging deraarde
om de zon,bedraagt 30 graden in de 2156 jaar (gemiddeld).Daar de naamgeving
dersterrebeelden gebaseerd isop hetsamenvallen van Dierenriem en die sterren,
circa 2000 jaargeleden,geschiedtde nachtevening thans alshet eeu•ig voorde
sterre-achtergrond teruglopende punt 0° Ram de eerstegraden van hetsterrebeeld
Vissen passeert. Het onzichtbare aanvangspunt van het dierenriemteken Ram
nadert nu dusde 30° W aterman. Ditpasserende openthetlengtepunt hetAqua-

rius-tijdperk.
De afgelopen 2000 jaarzijn de Vissen-M aagd era.
(Ziehieroververderonder:Kruis,Graal,Lam en Cherub).
W ie respondeert op de vraag "Vis" tezijn,die •ordtgevangen en behouden door
de Grote Visser.
In dit •eten rust het oude sleutel•oord Ichtus, het Griekse •oord voorVis en
tevensde initialen derW oorden: IesousChristosTheou Huios Sooter,datisJezus
Christus God's Zoon Zaligmaker. In de eerste tijden tekenden vreemden die
elkaar ontmoetten soms een vis,om z•ijgend te belijden dat zij in Jezus als
Christus geloofden. De ,,153 vissen" in Johannes 21 symboliseren: Leven in
Ontvankelijkheid (9X 17).

W eegschaal

Zie Lam.

W ending
Grieks:M etanoia,omkering van hetgemoed,Um•ertung alIerW erte, Zekerniet
een besluit tot morele verbetering, doch in moeilijk en smartelijk proces van
innerlijke afbraak en •ederopbou•.
Zie hetartikelW ending.

W ildernis, W oestijn
Zie onder Niemandsland.

W ijn, •ijnstok
W ijn staatvoorhetlevens•ater derGrote M ysterien, de Christus-mysterien,
Zie onderVijgeboom.

z
Ziel
Zie Kind.En hetartikelIn•ijding.

Zodiak
De Griekse naam voordierenriem. Zie:T•aalve, Kruis, Nahassenen, Slang en

Graal.

Zonde
Zie artikel Raphael.
Zonde heeft een valse bijsmaak gekregen doorhuichelarij. Er zijn ettelijke •oor-
den in het Griekse Nieu•e Testament voor"zonde". M aar het algemene •oord
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is:Hamartia. Dit betekent: faling, rnisslag.En het laat zich horen, dat van de
ene misslag de andere lichtontstaat.
Zondigheid isdan misluktheid, niet alsburger in een samenleving van elkander
exploiterende mensen, maarmisluktheid in ver•erkelijking van Leven.
De aandacht van Kudde en M assa is echter altijd gericht op conformiteit en
non-conformiteit. Daarin ligtvoorhen het•ezen van "zonde" en daaruitzijn al1e
miezerige moralistische bedenksels van zonde en zondigheid voortgekornen,
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