2 Februari 1953

Beste vrienden,
Wij zijn dankbaar, dat wij in groter aantal bij elkaar zijn dan tevoren.
Dat is goed. Wij willen gaarne meerdere mensen insluiten in dit verband.
Harmonie is een noodzakelijkheid, wil ons samenzijn vruchten dragen
voor Uzelf en voor anderen. Willen wij inderdaad geleerd worden door
diegenen, die tot U mogen spreken, dan moet de benadering van onze spheer op
de juiste basis plaats vinden. Dat wil zeggen: op de basis van harmonie.
Harmonie met elkander, harmonie ook met ons.
Wanneer Gij onder elkander geen basis, geen overeenstemming van
harmonie zoudt kunnen vinden, zou het ons dan mogelijk zijn met U samen te
komen? Gij begrijpt dit wel. Wanneer Gij in de opperkamer komt en U wilt
openstellen voor de aanraking van diegenen uit geestelijke spheren, die hier zo
graag met U en ook met anderen samen willen komen, dan moet Gijzelf in een
geest van harmonieuze verwachting zijn.
Dit betekent veel. Het wil zeggen, dat Gijzelf gericht moet zijn op de
omgeving, op den ander, niet om voor Uzelf iets te verwachten, maar dat Gij
komt om te geven. Gevende wordt Gij wellicht zelf gezegend; wellicht is fout,
het is zéker, dat Gij gevende ontvangen zult, wanneer Gij gericht kunt zijn op
den ander in dit aspect.
Wanneer Gij hier komende Uw denken en Uw zijn kunt richten op de
belangen die anderen vertegenwoordigen, dan brengt Gij iets mede, dan
verstrekt Gij iets goeds en groots; dan treedt de eigenlijke persoonlijkheid terug
en daarvoor in de plaats kan dan treden een grotere persoonlijkheid.
Op deze basis zien wij U gaarne hier, opdat wij allen gelaafd mogen
worden door de zekerheid van harmonie en verbondenheid met elkaar, in liefde
en in leed. Hoe nodig is het, dat wij zo met elkaar verbonden zijn!
Harmonie is de basis van het verkeer tussen mensen onderling.
Harmonie als voorbereiding van éénheid. Hoe nodig is het, dat een harmonisch
samengaan, een harmonisch contact onstaat, ontwikkeld wordt, gevestigd blijft
en erkend wordt tussen Uw spheer en de onze.
Harmonie als begrip van éénheid. Ja lieve vrienden, daarover willen wij
gaarne vanavond enige woorden met U spreken.
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Eenheid, verbondenheid is goed. Harmonie is de basis waarop
verbondenheid zich beleven laat. Maar dat is nog geen éénheid. Nog niet de
éénheid zoals wij die leren kennen uit de woorden van de Grote Meester: IK EN
DE VADER ZIJN EEN. Op deze wijze wilde Hij dat wij één zouden zijn: In den
Vader en de Vader in ons.
Dat is meer dan verbondenheid. Verbondenheid is mogelijk zelfs tussen
tegenstrijdige elementen. Maar “éénheid” niet. Harmonie zien wij als het
beginpunt. Wanneer wij harmonie kunnen vinden tussen gelijkgestemden, dan
lijkt dit reeds een overwinning. Maar laten wij dan bedenken, dat het einddoel
is: éénheid met allen en alles.
Dat gaat veel verder. Maar daarop komt het toch aan. Dat betekent niet
een uitzoeken van punten van overeenstemming met onszelf, niet het bekennen
dat de ander punten heeft waarvoor wij waardering kunnen hebben. Daarom
gaat het niet. Dat is oppervlakkig. Het gaat uitsluitend om de kern, om het
wezen, het wezen van den mens, van den geestelijke mens. Die is dezelfde in
allen. Dat is het Goddellijke, dat in ons gelegd werd door den Vader, van
Hemzelf.
Dit te erkennen is de grote stap. Wanneer die stap eenmaal gemaakt is,
wanneer ons bewustzijn dit aanvaard en omvat heeft, dan kunnen wij verder
gaan langs de weg, die de Meester ons heeft voorgehouden, de weg die voert tot
de waarachtige éénwording met Hem van Wien wij uitgegaan zijn en tot Wie
wij terugkeren.
Het werk, dat door onze vrienden en onszelf vanuit onze spheren gericht
wordt naar de menselijke spheer op aarde, heeft dit als einddoel. Want wij
willen niet verhelen, dat de tijd gekomen is waarop Gij op het aardse plan U
bewust zult gaan zijn, dat Gij in de gemeenschap van geestelijke wezens een
ruimere blik moet hebben dan tevoren. De tijd is gekomen, dat voor het
bereiken van de éénheid, waarover wij spreken, een nauwer samengaan
mogelijk en nodig is tussen U in Uw spheer en ons in de onze.
Jazeker, dit zal zijn een samengaan in openbaarheid. Niet langer
behoeven wij onze arbeid te verrichten ongekend, ongezien maar doeltreffend,
zoals wij het altijd reeds hebben mogen doen. Thans is echter de mogelijkheid
aanwezig, dat ons contact met Uwe wereld in openbaarheid mag geschieden.
Wij spreken hier niet in raadselen. Wij doen geen vage beloften. Wij
wijzen U slechts op datgene wat iedere dag in Uw eigen spheer plaatsvindt als
manifestatie van de samenwerking, van het samengaan tussen onze beide
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werelden. Nietwaar, het werk van genezing – waardoor het contact tussen U en
ons in de eerste plaats heeft mogen plaatsvinden – spreekt daarvan. En datgene
wat hier gedaan wordt, is nog slechts een onderdeel.
Gij behoeft Uw blik slechts te laten gaan over datgene, wat reeds tot
stand is gekomen: in dit land, in dit werelddeel, op de aarde, op het gebied van
geestelijke genezing, dat als zodanig erkend is geworden. Dan zult Gij beseffen,
dat wij spreken op basis van feiten.
Het feit staat vast, dat de gemeenschap van aardse en geestelijke mensen
erkend wordt. Dit erkennen zal nog veel grotere gevolgen moeten hebben vóór
en aleer wij werkelijk doeltreffend samen kunnen gaan om te bevorderen die
éénheid, waarvoor de Meester gebeden heeft: ZOALS GIJ VADER ÉÉN ZIJT
MET MIJ EN IK MET U, DAT DEZE ALLEN OOK ÉÉN MOGEN ZIJN.
Dat was de bedoeling en dat, mijne vrienden, gaat zeker in vervulling. En
wij mogen daartoe mede werken.
Harmonie als basis, overeenstemming als hulp. Maar.... wat willen wij
doen ten opzichte van die kinderen van den Vader, waarmee wij nauwelijks in
harmonie samen kunnen komen, met wie wij onmogelijk punten van
overeenstemming kunnen vinden? Zijn die uitgesloten? Behoren die niet tot de
gemeenschap van éénheid, waartoe God ons schiep? Natuurlijk niet! Die
vrienden kunnen wij slechts benaderen langs andere wegen dan de menselijke.
En dáár komen wij eerst recht van pas.
Eénheid wordt verkregen door het verloren-gaan van onzelf in de
overgave aan de Liefde. Dat is éénheid. De Vader is ons geopenbaard geworden
als het wezen van Liefde.
God is Liefde. Dat weten wij. Wij leerden het en wij lezen het. Maar....
wij moeten het beléven. “De Vader in ons” betekent: de Liefde in ons; als het
leven zelf! Inderdaad, niet een gevoel, niet een stemming, niet een emotie,
neen.... het ware leven dat is Liefde, dat is “God in ons.”
Wanneer wij bemerken hoevelen er in Uw spheer haken naar het bewust
zijn – wanneer wij opmerken hoevelen streven naar de prijs, maar niet zichzelf
inzetten, dan bedroeft het ons. De geestelijke vruchten zijn er niet als doel. Dat
moet Gij U altijd voor ogen houden. Men noemt: helderziendheid,
helderhorendheid, men spreekt van geneeskracht, die aan de één wel, de ander
niet gegeven is, een vooruitziende blik, profetiëen. Doel zijn zij niet, maar toch
komen zij ten goede aan diegenen, die waarlijk in het Zijn de vervulling beleven
van het doel, waarvoor zij geschapen zijn.
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Wij weten het: niemand onzer heeft de uiteindelijke volmaking bereikt,
want die is – voor U en voor ons – het opgaan in de verzadiging van vreugde
welke is in terugkeer tot en in de volkomen éénwording met den Vader.
Maar wij zijn op de goede weg. Ons hoofd en onze voeten worden
gericht in de richting die Hij wenst dat wij gaan moeten. De weg lijkt soms lang.
Dat kan zijn – ook wel moeilijk, dat is zeker. Maar hoevelen onzer weten reeds,
uit eigen ervaring, de zegeningen die tot ons gekomen zijn door het aanvaarden
van wat moeilijkheden leken.... en die het dan niet waren. Wanneer wij de weg
gaan die voert tot éénwording met het wezen der Liefde, dan is die weg niet te
lang. En de moeilijkheden zijn altijd zegeningen.
Harmonie, ja, wij kunnen er niet genoeg van krijgen. Want naarmate
deze groeit worden wij bewust verbondenheid te kennen. En verbondenheid
leidt ons tot het ideaal, waarover wij gesproken hebben. Wij zien dan, dat
verbondenheid op verstandelijke basis rust, zoals harmonie een emotionele
grondslag hebben zal. Maar wanneer beiden in vervulling zullen gaan, moet dat
zijn doordat Liefde éénheid geeft. Dat is het waarnaar wij streven. Dat is ons
doel en het Uwe.
Laat ons dan, met grotere bewustheid dan tevoren, ons openstellen voor
den Vader, ons realiseren dat Hij is het wezen van de Liefde zelf! Dat Zijn
Naam is “Liefde.” Dat wij Hem in ons dragen. Dat wij Hem moeten uitdragen
om eigen vervulling te beleven.
God geve, dat wij daar dichter bij mogen komen, ieder moment van ons
zijn.
God geve, dat wij daaruit zullen putten de kracht voor de vervulling van
onze plaats, waar wij nu zijn.
God geve, dat wij in toenemende mate mogen bewust worden dat Hij en
Hij alleen het is, die in óns leven wil en kan – zó, dat wij Zijn kracht ervaren en
daarvan getuigen en de wonderen verrichten, waartoe Hij in staat is.

Amen.

9 Februari 1953

Lieve vrienden,
Wij heten U welkom in ons midden, vanavond, als telkens weer, wanneer
wij direct dit contact mogen hebben met U.
Wij zeggen: welkom in ons midden. Dat heeft een bepaalde bedoeling.
Wij voelen het inderdaad, dat Gij omvangen zijt, omringd, omcirceld,
ingesloten, in een grote kring van vrienden uit onze spheer.
Wij zien ze, wij kennen ze, wij weten wie zij zijn. En denkt Gij nu niet,
dat Gij zelf vele van de aanwezigen kennen zoudt, indien Gij hen zien kondt
zoals wij ze zien.
Denkt niet, dat er vele dierbaren hier met U en ons samen komen!
Omdat op deze uren een band gelegd wordt, een keten gesmeed wordt,
waarlangs wij, die meeder licht hebben dan Gij in de aardse spheer, af mogen
zenden onze gave van groter inzicht. Er zijn immers velen aan deze zijde, die
gaarne willen getuigen. En een andere getuigenis, dan via U als instrument, is
ons niet mogelijk.
Wij willen gaarne, dat dit contact levendiger wordt, intenser, meer
beleefd door U en ons, opdat wij gezamenlijk arbeiden kunnen, – hetzij dat Gij
wilt zijn zuiver het ontvangst-apparaat en doorgave-station, hetzij dat Gij
geïnspireerd moogt worden tot grotere daden en andere inzichten, dan die
welke binnen het bereik van Uzelf gebleven zijn tot nu toe.
Wij willen allen één worden met den Vader, opdat Hij in ons contact
ook Zichzelf demonstreren moge. Dat is het doel waarvoor wij samen komen.
Dat is bekend; dat is bekend in Uw spheer, in Uw kleine kring, maar in onze
spheer in veel grotere kring. Dat verzekeren wij U.
Gij hebt allen een schat van liefde in onze spheer. Gij hebt die....
onverdiend. Het is het natuurlijke gevolg van de verbondenheid met diegenen,
die voorgingen naar onze spheer. Gij hebt daar die grote gave opgestouwd van
liefde. Een kracht, waaruit Gij putten moogt.
Besef dit toch, lieve vrienden, dat Gij door liefde gedragen wordt. Liefde,
die is afkomstig van den Vader zelf. Niets daarvan kan ooit verloren gaan.
Datgene, wat eenmaal in liefde gewekt is blijft bestaan. Zo hebt Gij die
liefdekracht aan onze kant. En wij willen U daarvan telkens meer en meer ter
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uitdrukkelijk verklaren. Gij hebt U slechts open te stellen. En wat U toevloeit is
de kracht van het leven zelf.
Wij spraken de vorige keer dat wij samen waren, over harmonie als basis
van verbondenheid, die leiden zou en leiden moest tot éénwording, éénheid met
den Vader zelf, in allen en in alles. Daarover zouden wij veel meer kunnen en
willen spreken. Een enkel woord past daarover nu.
Wij hebben gesproken alsof die eenheid, die eenwording, eerst bereikt
kon worden nadat verschillende stadia van het Zijn doorlopen waren. Dat is
niet waar. Wij hebben dit slechts gezegd om U duidelijk te maken hoe de groei
in het bewustzijn is, de bewust-wording. Maar in feite ligt “eenheid” ten
grondslag aan alle Zijn. Alle Zijn, dat afkomstig is van den Vader zelf: dat
uitdrukking is van Zijn wezen, gedragen door Zijn kracht, dat Zijn leven
openbaart. Dat kan immers niet anders dan éénheid wezen. Die ligt ten
grondslag aan het Zijn.
Maar “bewustheid” daarover hebben, dat is de opgave in het leven.
Dáárom gaat het voor U: te weten, dat éénheid de basis vormt van alles wat
leven heeft. Dat is iets, wat bewust moet worden voor ieder van ons persoonlijk.
Wij hebben ook verklaard – en dat zijt Gij volkomen met ons eens – dat
de éénheid slechts kan zijn: uitdrukking van het wezen van de Liefde. Eénheid,
liefde, zien wij als synoniem. Liefde zien wij in alles, als uitdrukking van het
wezen van den Vader.
Wanneer de mensen trachten te benaderen, dat God geest is, dan slagen
zij niet. Dat te benaderen en te bevatten gaat boven de verstandelijke
vermogens. Gij komt een heel eind – wij weten het wel –. Gij kunt aanvaarden
willen, zeer zeker en dat doet Gij ook, maar eerlijk gezegd: Gij noch wij, zijn in
staat dit in alle volheid te begrijpen.
Wij komen verder, veel verder, wanneer wij beseffen mogen, dat God is
Liefde. Houden wij hieraan vast! Hij heeft liefde – Zijn eigen wezen – in ons
gelegd, in al wat leeft. Zijn liefde is het, die verwekte al wat leven mag. Opdat
Hij Zijn liefde openbaren mocht, opdat Zijn schepping erkend mocht zijn als de
schepping van liefde.
En nu weten wij het. Wij zeggen dit woord met de grootste stelligheid.
Zeker – en wij houden het vast en wij houden het U voor – zelfs nu terwijl Gij
spreekt van rampen en verlies.
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vertrouwen. Dat kan niet anders. Slechts wanneer Gij liefde kent, kent Gij
vertrouwen. Vertrouwen is niet een zaak van berekening, van koel overleg, van
hersenwerk. Het is ook niet een gevoelszaak. Het is de vrucht van liefde – als
levensbasis.
Hebt Gij liefde, dan hebt Gij vertrouwen. Kent Gij liefde als openbaring
van het wezen van God, dan hebt Gij vertrouwen in Hem – dat Hij liefde is.
Blind vertrouwen – naar menselijke maatstaf gemeten blind – maar niet voor
het wezen dat liefde voelt als de drijfveer van zijn bestaan. Voor die mens is
vertrouwen een natuurlijk element.
Wij willen gaarne, allen van ons, begrijpen.
Begrijpen is niet alleen benaderen met onze hersenen. Begrijpen is méér.
Gevoelen gaat reeds vooraf aan het denken. Maar.... begrip is mogelijk van wat
God is en van wat Hij wil en van wat Hij doet, doordat wij Hem benaderen
leren, langs dezelfde weg waarlangs Hij ons benaderd heeft.
Dat is de weg van Liefde. Zijn liefde, die ons schiep, Zijn liefde die ons
roept tot bewustzijn, omdat Hij erkend wil worden door ons. Hij geeft, Hij
roept, wij kunnen slechts stil zijn – en zò antwoorden. Uitsluiten dat prachtige,
vernuftige hersenwerk. Het stil laten zijn, opdat Hij, langs het pad der Liefde,
tot ons spreken zal.
Lieve vrienden, wat wij zeggen tot U vanavond is niet alleen bedoeld in
het verband met een ramp die over Uw land gekomen is – of met een
persoonlijk verlies, dat Gij geleden hebt, of met nog meerdere verliezen die
ongetwijfeld volgen zullen.
Dit is een les voor de toekomst. Het is nodig, dringend nodig dat er vele
groepen van mensen zijn, die inderdaad kómen – persoonlijk en
gemeenschappelijk – tot het ter zijde stellen van het denk-vermogen, dat een
mechanisch functie in het lichaam verrichten kan. Het is nodig, dat er mensen
en groepen van mensen zijn, die stil leren worden. Stil worden, opdat God – die
Geest is, God die Zich vooral geopenbaard heeft als liefde – tot ons spreken
gaat.
Hij spreekt een duidelijke taal. Wij mogen daarvan getuigen.
Wanneer wij en Gij stil zijn – zó stil, dat wij het vragen terzijde stellen én
het uitleggen – wanneer wij andere ontvangst-apparaten in werking stellen dan
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Eeuwige, met Wien wij verbonden zijn.
Het is bepaald nodig in deze tijd, dat daaraan aandacht wordt gegeven in
Uwe spheer. Er is gróte aandrang uitgeoefend op de menselijke spheer, op
velerlei plaats, in velerlei kring, dat onze aardse vrienden samenwerken zouden
met ons – in stil zijn, opdat wij geleerd mogen worden.
Geleerd? Van wat? Bekend worden, met wat? .... De eeuwige wetten van
Liefde! Iets anders is er niet te leren.
Dat liefde ten grondslag ligt aan alle Zijn is vaststaand. Dat liefde zich
openbaart in iedere uiting van het gebeuren, is zeker. In vertrouwen en
gerechtvaardigde verwachting stil-zijnde, zullen wij de wetten zich aan ons
persoonlijk zien openbaren.
“Vertrouwen” is de basis, als het gevolg van de wetenschap dat wij
éénheid hebben met God, in Zijn wezen, dat Liefde is. “Verwachting” die is
gerechtvaardigd, zeer zeker. Want wij, kleine nietige wezens zijn óók de
openbaring van de Allerhoogste, van alle leven. Alle kracht, alle macht, alle
liefde vloeit uit naar ons. En wil, door ons, verder stromen.
Dat moesten wij U vanavond zeggen.
Sta niet stil bij datgene wat klein is. Weet het.... en heb ermede afgedaan!
Grijp naar boven, grijp naar het hóógste.
Hoe komt de Vader U tegemoet! Hoe is het telkens weer mogelijk dat
Hij niet beschouwt het gebrek aan vertrouwen, maar zelfs het kleinste
vertrouwen nog beschamen gaat! Dat is zekerlijk Uw ervaring ook, zoals het de
onze is.
Er zijn in onze spheer velen, zeer velen, die met ieder van U persoonlijk
verbonden zijn gebleven, doordat Gij en zij éénheid kent, in de liefde. Zij willen
gaarne van hun kant met elk van U persoonlijk in overleg treden. En denkt niet,
dat het onmogelijk zou zijn of slechts het voorrecht van enkele bevoordeelden.
Geenszins is dat zo. Wanneer Gij inderdáád stil zijn en luisteren wilt, dan
komen die vrienden, die geliefden, in den naam van den Vader tot U. Dan geven
zij U door, wat zij hebben aan licht en aan kennis.
Gij moet een school doorlopen, zoals wij. Gij kunt niet in één schrede tot
het Allerhoogste komen. Dat te bereiken vereist voorbereiding. Heeft Mozes het
niet gezegd, dat niemand voor het aangezicht van God verschijnen kan en niet
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men slechts wanneer de Vader een volle Heerlijkheid in ons bereikt heeft.
Hij roept ons daartoe. Hij leidt ons daartoe op. Wij mogen gaan, stap na
stap. En van Heerlijkheid tot Heerlijkheid!
Kenden wij slechts de volle kracht van wat gebeuren gaat! Kenden wij
slechts de nood om ons volkómen in te zetten, in te laten schakelen bij het grote
werk, dat is: de uitvoering van het scheppingsplan.
En toch, wat gevraagd wordt is niet grootscheepse activiteit. Dat is juist
wat het voor velen zo moeilijk maakt. De drang is ernaar om juist áctief te zijn,
waar men pássief moet wezen.
Gij begrijpt mijn woorden wel: in de stilte heeft ook arbeid plaats. En de
tijd is niet ver meer, dat de wetenschap – die in de stilte doorgegeven kan
worden – ook in de activiteit van het dagelijks leven een plaats vervullen gaat....
In openbaarheid, met erkenning van de herkomst. Duiden niet alle
gebeurtenissen in Uw wereld erop, dat grotere belevenissen voor het mensdom
aanstaande zijn?
Bereidt U er op voor! Niet alleen voor Uzelf, maar omdat Gij deel moogt
hebben aan de vervulling van het plan van God.
Daartoe roepen wij U op. Dat is ons voorrecht, dat is onze táák. Wij
hebben een taak aanvaarden mogen, die betrekking heeft op U. En op anderen!
En Gij zijt ingeschakeld. Gij hebt een plaats te vervullen – ieder voor zichzelf.
Wilt Gij niet, dat de leidslieden en de vrienden in onze spheer U
persoonlijk ter hand mogen nemen en U persoonlijk hun leiding en
raadgevingen mogen doen gevoelen? Opdat Gij deelgenoot mocht worden van
het meerdere licht, dat zij ontvingen.... om dóór te geven. Want niemand
ontvangt het om voor zichzelf te behouden.
Vrienden: onze woorden vanavond zijn genoeg geweest.
Dankbaar zij wij voor de volledige aandacht, die Gij hebt willen geven.
En van hier gaat Gij verder! Gij wordt verder geleid. Ieder een eigen weg.
Ieder een eigen taak, een eigen deel van het geheel.
Zo is het. Verwacht – met gerechte verwachting.... indien Gij het
vertrouwen kunt opbrengen.
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Wij danken U.

Amen.

16 Februari 1953

(Alvorens de tekst der ontvangen boodschap weer te geven, zij vermeld, dat wij
onderling tevoren een gesprek hadden gehad over de ellende van de watersnood.
Toen degene door wien de geestelijke boodschappers plegen te spreken, ons het
verhaal wilde doen van een bijzonder tragisch geval, ondervond hij plotseling
een physieke belemmering, waardoor het hem onmogelijk was daaromtrent
door te spreken. De hieronder volgende boodschap sloot zich klaarblijkelijk bij
dit voorafgaande gesprek aan.)

Wij hebben de emotie, die zich van U dreigde meester te maken,
onderbroken. Wij komen immers niet samen om ons gezamenlijk te verdiepen
in de droevige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Wij willen opbouwen.
Wij willen opbouwen, een bovenbouw vormen boven het aardse leed en lijden,
als een ladder waarlangs heen Gij opstijgen kunt, om hogere hoogten te
bereiken dan bevattelijk is voor het verstand des mensen. Die bovenbouw berust
niet op verdieping in de ellende van wat om U heen gebeurt. Integendeel, wij
zien het eerder zo, dat, wanneer Gij opstijgende met een duidelijker beeld van
de ware liefde geconfronteerd wordt, wanneer Gij daardoor gesterkt en
geschraagd wordt, dat Gij dan afdalen kunt tot in de diepste hel van menselijke
ellende, gewapend, gesterkt, met kracht in Uw handen, omdat Gij brengt niet
Uzelf, maar den Vader, die Liefde is.
Zo wilden wij U vanavond samen hebben in deze opperkamer. Niet op
basis van gezamenlijke afdaling in ellende en in leed; maar laat ons eerst opzien,
naar boven zien, eerst trachten op te stijgen, eerst onszelf sterk doen worden in
Hem. Dat is o.i. een betere basis voor ons samenkomen.
Wij wensen U in herinnering te brengen het woord, dat Jezus Christus
sprak kort voordat Hij gedaagd werd voor de rechters, toen Hij tot Zijn
discipelen zeide:
“Uw hart worde niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in
Mij.”
Dat is het woord, dat wij op deze avond aan Uw speciale aandacht
onderwerpen. Wij hebben in de voorafgaande bijeenkomsten die wij met U
hadden, gesproken over veel, dat hiermede verband houdt. Het woord van den
Christus is wellicht reeds ruimer en duidelijker door U verstaan thans dan
tevoren.
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die was het ook. Niet in de kwade en slechte betekenis van dat woord. Maar wij
mogen zeggen, dat Christus sprak uit zelfbewustzijn. Dat is een vorm van
eigenwaan, waarnaar Gij en wij streven.
“Uw hart worde niet ontroerd.” Dat woord houden wij U voor, omdat
wij meenden goed te doen in te grijpen, toen ontroering van Uw hart als het
ware gezocht dreigde te worden.
Wij wensen niet de indruk te geven, dat wij U willen afhouden van
ontroering, van medeleven, van medelijden, geenszins. Maar altijd van bovenaf.
Niet het afdalen met lege handen. Niet het afdalen met alleen maar een
menselijke sympathiebetuiging. Dat is niet goed, dat doet U geen goed en
niemand anders enig goed. Dat begrijpt Gij wel. Maar wanneer Gij kunt gaan
tot lijdenden, tot de mensheid, als de Christus ging: “Gijlieden gelooft in God,
gelooft ook in mij” – op die basis gaande, brengt Gij het licht dat Christus
bracht. Op die basis ingaande op lijden, op pijn, op smarten, de droefheid
tegemoet schrijdende, gaat Gij om lijden weg te nemen, pijn te stillen. Droefheid
verkeert in vreugde, want Christus kwam en bracht God in Zijn wezen van
Liefde.
Wij hebben met U gesproken over de eenheid, die ten grondslag ligt aan
alle “Zijn”, alle bewust-zijn. Wij willen U nu en telkens weer voorhouden het
supreme voorbeeld van eenheid, dat wij kennen in den Christus. En dan gaan
wij weer verder. Want hoeveel is aan de mensheid geopenbaard, zoveel en zo
duidelijk is het door Hem gezegd, en door Zijn discipelen opgetekend en
bewaard, dat wij slechts verbaasd zijn kunnen, dat de diepere werkelijkheid en
grotere zin van de woorden gesproken op deze aarde twee duizend jaar geleden,
versluierd en geborgen is gebleven. Wij moeten telkens en telkens teruggrijpen
naar de woorden en het voorbeeld, dat Gij vindt in Uw Heilig Boek.
Wij gebruiken dat gaarne voor U, omdat het is de basis waarop wij U
gemakkelijk bereiken kunnen. Maar wij moeten het duidelijk stellen: dit is voor
U, mensen in deze westerse wereld, het Boek waarin Gij de wijsheid en
waarheid des levens opgetekend vindt voor U. Maar Gij weet het toch, dat veel
van deze wijsheid in andere vorm wellicht, in andere taal, in andere gedaante
meer acceptabel voor andere omstandigheden – evenzo tot verlichting der
mensheid gegeven is. En de Christus is universeel. Het is niet de opvatting van
het Westen, belichaamd in den Christus, dien Gij meent te kennen uit het
Evangelie alleen. De Geest van Christus is bekend geworden ook op andere
plaatsen in de wereld en heeft daar hetzelfde, heiligende werk verricht en gaat
voort het te verrichten. Wij moeten U dit duidelijk stellen, opdat Gij onze
houding, onze uitleggingen ook op de juiste plaats zult weten te rangschikken.
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geopenbaard. Hij heeft die liefde beleefd. Hij heeft de weg gewezen voor U en
voor ons. De weg van liefde.
Langs dien weg ging Hij en moeten wij gaan. Langs dien weg stijgen wij
op.
Zó kon Hij zeggen: “Uw hart worde niet ontroerd, gijlieden gelooft in
God, gelooft ook in mij”. Want Hij droeg de stempel der Liefde.
In dien zin heeft Hij geopenbaard wat de Liefde vermag. En wij hebben
Zijn woord, van hoogst inzicht getuigend, dat zegt: “De dingen die Ik doe, zult
ook Gij doen en meer dan dat, want Ik ga tot den Vader.”
Dat is de weg voor U. Dat is één van de beloften, neen, opdrachten die in
vervulling moet gaan. De wereld, de schepping, wacht daarop! Wij stellen het
sterker nog. Het plan, dat God in werking stelde, het scheppingsplan, wordt
thans opgehouden. Het werk kan geen voortgang vinden. Er is als het ware
vertraging. Want de boodschap, de opdracht die gegeven werd, is niet vervuld.
Dat had reeds eerder plaats kunnen vinden. Maar de mens is
teruggevallen, in angst en huivering voor het grote, dat binnen zijn bereik
gebracht werd.
Voor de aardse mens, in de aardse spheer is het onvoldoende geweest,
dat hij deze belofte, deze opdracht las. Zijn krachten schoten tekort. Zijn moed
is hem ontvallen. Dat God in den mens leeft en werkt, werd geaccepteerd voor
die enkeling, die enkele verlichte, die het pad wijst. Maar dat God ons – elk van
ons – roept om dat pad te gaan, daarvoor zijn wij teruggeschrokken. Dat was
teveel. Dat was te hoog. Dat was te schoon. En toch – hoe onlogisch het ook
moge zijn wanneer Gij er bij stilstaat – toch hebben de mensen eeuwen lang
geleerd en geleraard, dat er slechts één tijdelijk leven was. De opdracht was er.
De Heilige Schrift spreekt duidelijke taal. Duidelijker kan het niet. En toch.... de
mens schrok terug voor het aanvaarden van het hoge, het Goddelijke, waartoe
hij voorbestemd was. En dan was men tevreden met de gedachte, dat die éne
korte levensperiode in de stoffelijke spheer voldoende zou zijn. Wij, goede
vrienden, begrijpen dit niet meer. Voor ons is dit “duistere rede.”
Veel is moeten gebeuren om de weg naar binnen bij de mensen te
verbreden. Dat is voor velen geschied. De deuren en vensters staan thans wijd
open en er is licht. Gij hebt licht ontvangen, veel licht, ieder van U, veel licht en
veel kracht. Laat het uitschijnen! Laat dat licht uitstralen over de aarde! En Gij
zult verwonderd zijn hoevelen het aantrekken zal. Want de twee duizend jaren
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wacht op de vervulling van de belofte. Op het aanvaarden van de opdracht. En
wanneer het licht straalt, vergadert het zich die velen om zich heen, die de
duisternis niet langer verdragen kunnen.
Aan U en aan ons is de taak toevertrouwd ons voor te bereiden opdat wij
mogen zijn de dragers van de kracht en van het licht, dat Christus bezield heeft.
Dat hem in staat gesteld heeft tot het verrichten van wat de mensen wonderen
genoemd hebben.
Dat is de opdracht. Minder niet. Twijfel daaromtrent kan onmogelijk
bestaan. Gij kunt die woorden lezen, en lezende erkent Ge in Uzelf hoe een
weerklank gewekt wordt, hoe Gij zegt: Ja, zo is het, daartoe ben ik geroepen.
Dat is mijn taak. Niet in een verre toekomst, nu. Nu, op dit ogenblik. Ik moet
in stilte leren wat de werking van God-in-mij in den weg staat. Ik moet in silte
en volledige overgave aan Hem ontwaren, daar waar een dam gelegd is, die de
machtige stroom van Zijn liefdekracht tegenhoudt. Wij staan voor dit doel en
anders niets om U heen. Wij wachten erop, dat grotere kracht door U, in Uw
Zijn, geopenbaard zal worden. En wij wijzen U den weg.
Wij weten wel de critische opmerkingen, die gemaakt worden in brede
kring, waarin men zegt: waarom zou het nodig zijn, dat er tussenpersonen
waren tussen God en ons. Maar lieve vrienden, wanneer Gij U herinnert
datgene wat wij gesproken hebben op onze voorgaande samenkomsten, dan zult
Gij toch erkennen, dat wij onmogelijk optreden als “tussenpersonen.”
Neen immers, wij hebben gesproken van de verbondenheid tot eenheid
waarin wij samen komen. Eenheid, het Goddelijke één, dat werkt in U en in
ons. Tussenpersonen zijn wij niet. Wij zijn schakels in de keten, zo Gij wilt.
Gezamenlijk zijn wij één. Niet alleen de stoffelijke mens, niet alleen de
geestelijke wezens. De grotere gemeenschap waarover wij gesproken hebben, die
alle leven dat bezield is door de Liefde van den Vader omvat, die eenheid
hebben wij U voorgehouden. Wij rekenen erop, dat Gij op die basis ons
aanvaarden kunt en wilt, want alleen zo kunnen wij gezamenlijk iets tot stand
brengen. Wij zijn geen Goddelijk aangestelde “tussenpersonen.” Wij denken dat
geen ogenblik en evenmin Gij. De critiek die aldus op Uw samenkomen met ons
uitgeoefend wordt, berust op verkeerde veronderstellingen. Wij zijn één. Wij
behoren tot die grote gemeenschap, waarin de Vader Zijn wezen van Liefde
demonstreren en uitleven wil. Is het wonder, dat wij, dit wetende, dit belevende,
verwachten en méér dan verwachten mogen, dat Hij door ons grotere dingen
doen wil?
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laten werken. “Mijn kracht wordt in (Uw) zwakheid volbracht.”
Wij denken aan de toekomst. Wij denken aan de mogelijkheden die in de
toekomst voor ons gereed liggen. Wanneer wij zo, langs de ladder der liefde
opgestegen zijnde, versterkt, vernieuwd en bekleed met licht afdalen kunnen.
Bekleed met licht. Stralende het licht in de duisternis. Het visioen is heerlijk.
Daartoe geroepen te zijn. Iets grootsers is voor U noch voor ons denkbaar. Dat
wij het licht van God afstralen mogen, daar waar leed, droefenis en ellende zijn.
Dat moet gebeuren. Het kan niet lang meer wachten. En hoe langer wij
terugdeinzen en achteruit gaan voor de grootheid van de opdracht die Christus
ons gaf, des te langer zal het duister om ons zijn. En des te dichter worden de
schaduwen.
Geconfronteerd met dit woord van kracht, kunt Gij niet terugdeinzen,
evenmin als wij.
Liefde, daarover spraken wij reeds veel. Liefde en de vrucht daarvan;
Vertrouwen. O, hoe wensen wij dat ons aller vertrouwen groot genoeg zou zijn,
opdat wij die opdracht in Liefde aanvaarden mochten.
Dat willen wij U als gedachte medegeven van deze plaats. Gaat uw
geleide wegen met de wetenschap, dat deze gedachte in deze vorm en in velerlei
gestalten U niet met rust mag laten. Want telkens en telkens weer is het
noodzaak dat het licht doorbreekt. Die noodzaak, die ernstige noodzaak, die zal
U geen rust laten. Want Gij en wij zijn geroepen af te dalen tot leed en ellende,
afstralende Gods licht. Licht en Liefde.
God zegene U, God behoede en beheerse Uw denken en Uw doen en Hij
moge stralender dan ooit in U doorbreken.

Amen.

2 Maart 1953

Lieve Vrienden,
Wij hebben gemeend de basis van ons samenzijn in enige mate te kunnen
verbreden, doordat wij tevoren enige kleine aanwijzingen hebben gegeven
omtrent de noodzakelijke voorbereidingen, welke een ieder van U – zo goed als
een ieder van ons in deze spheer – moet treffen, wanneer wij op deze manier een
bijeenkomst met elkander houden.
Wij hebben ons in te stellen op het samenkomen met U in Uwe spheer.
Wij treden in Uw spheer en dat vereist een zekere mate van voorbereiding van
ons Zijn.
Zo is het ook met U. Gij moet – wilt Gij de overgang van het verkeren in
Uw stoffelijke wereld naar deze opperkamer, waarin een voornamelijk
geestelijke spheer heerst, goed doormaken – U daarop voorbereiden.
Dat wil niet zeggen: uitgebreide ceremoniën, niet een uitgebreid ritueel,
opdat Gij met ons kunt samenzijn.... geenszins! Maar het is in Uw belang én in
het belang van ons anderen die hier met U samen zijn, dat Gij inderdaad
voorbereid zijt en dat Gij een toenaderingschrede doet.
Daarmede willen wij zeggen, dat Gij U instelt op het ontvangen. Dat Gij
Uw denken – én Uw doen van de alledaagse dingen van Uw bestaan – terzijde
stelt en ook terzijde láát. Dat Ge, ieder van U persoonlijk, hier tegenwoordig
kunt zijn als een ontvangst-apparaat. Maar.... dat is, in feite, Uwe activiteit.
Er is een passieve handeling, die Gij evenzeer “verricht.” Om deze
samenkomsten tot hun volle recht te kunnen laten komen, is het noodzakelijk,
dat Gij – ieder van U persoonlijk – bereid bent krachten tijdelijk af te staan. Het
is niet voor niets, dat wij U vragen Uw denken en Uw doen – wat normalerwijze
Uw activiteit opeist – terzijde te stellen en te laten. Want – terwijl Gij actief
ontvangt, staat Gij van Uwe geestelijke krachten tijdelijk iets af.
Wij hebben gemeend dit – wat wij als voorbereiding vereist achten – te
kunnen vergelijken met het overgaan van het Zijn volledig in het stoffelijke
bestaan tot een geestelijke toestand. Zó wilt Gij ons beeld wel bevatten en
ernaar handelen.
Vandaar dat wij verzocht hebben – in Uw belang én in het onze – dat Ge,
alvorens te beginnen met ons samenkomen, enige tijd rustig en stil zijt en U

-2instelt, begrijpende dat iets van een verandering bij U plaats vindt. Het rythme
verandert. Het is nodig, dat Gij bezield en beleefd zijt door het gevoel van vrede
en harmonie, dat Gij allen kent uit ervaring en dat ten grondslag moet liggen
aan het samenkomen op deze plaats. Wij danken U voor de bereidwilligheid
waarmede Gij deze kleine wenken wilt opvolgen.
Wij komen gaarne met U samen. Samen-komen in een geest van
harmonie en verbondenheid tot eenheid, gedreven door de liefde van Christus,
die in ons is.... dat is het heerlijkste wat wij kennen. En Gij zoekt dit toch!
Wij willen gaarne iets zeggen vanavond over datgene, wat ons in feite
samenbrengt. Wellicht is het niet ieder van U even duidelijk geweest toen een
aanvang gemaakt werd met deze onze samenkomsten. Dat is begrijpelijk. Want
immers, Gij zijt goede toehoorders geweest en nimmer tevoren heeft iemand van
U geweten waarover wij samen spreken zouden. Het had heel anders kunnen
zijn, nietwaar? En wellicht is er soms een gedachte bij U geweest, die een geheel
andere grondslag had, dan de werkelijkheid van onze bijeenkomsten.
Wij zoeken iets. Gij en wij zoeken sámen iets en samen zoekende komen
wij bijeen.
Wij hebben nimmer gepretendeerd, dat wij hebben alwetendheid,
geenszins. Wij hebben U slechts voorgehouden, dat ervaring in velerlei levens
ons meerder licht en groter inzicht gegeven heeft dan Gij nu nog bezit. En het is
onze opdracht geweest – de taak die wij mochten aanvaarden om te getuigen
van dit licht, in Uw kring, opdat door U dit licht verder gedragen zou mogen
worden.
Wij kennen velerlei kringen van goede vrienden, die samen komen om
het contact te beleven met de geestelijke spheer. Wij weten zeer goed, dat voor
dergelijke samenkomsten bepaalde stelregels gelden; dat er een regeling als het
ware ontworpen is omtrent de gedragswijze van diegenen, die samenkomen op
wat men “seances” noemt. Dit is niet zulk een “seance.” En wij zoeken die
vorm van samenkomst niet. Wij willen dit uitdrukkelijk stellen! Want wij
hebben voor ogen een andere bedoeling van ons samenkomen – zoals wij in het
verleden U reeds voorgehouden hebben.
Er bestaan gegronde en volledig geldige redenen waarom wij afzien van
het beleven van alles wat lijkt op de belevenissen en demonstraties, die men
“seances” pleegt te noemen. Deze vorm van geestelijk contact is in feite niet
verheffend en optrekkend tot in hogere spheer, omdat – zoals wij U reeds
destijds vertelden – onzes inziens daarmede slechts een sensatielust bevredigd
wordt. De gedragswijze, die voorgeschreven is voor het bezien en beleven van
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gelden bepaald dáárvoor. Maar wij zoeken dit niet. Wij niet en Gij niet.

Maar wat zoeken wij dan wel? Wij willen nogmaals uitdrukkelijk
verklaren, dat de belevenissen op vele z.g. “seances” inderdaad nuttig werk
verrichten kunnen. Maar men moet en mag daarbij niet stil blijven staan. Het
nut van deze seance-vergaderingen ligt besloten in het feit, dat aan sceptici
daarmee bewezen wordt, dat er is een leven na de aardse dood. Maar....
wanneer dat eenmaal bewezen en aanvaard is, moet men toch zoeken naar iets
meers, naar iets werkelijkers, naar iets groters, naar het hoogste: naar datgene
wat wáárlijk Leven is.
Wij hebben U verwelkomd in deze opperkamer. Dààr, waar geen
noodzaak bestaat voor het leveren van een bewijs in de aardse spheer, dat het
Leven eeuwig is. Dat hebt Gij niet nodig. En wij evenmin, zoals Ge begrijpen
kunt. Wij komen dus samen, zoekende naar de grondslag van dat eeuwig Zijn.
Wij denken nu aan het woord van het Heilig Boek: “Zoekt eerst het
Koninkrijk Gods en al het andere zal U toevallen.”
Dát willen wij doen. Dat hebben wij gezocht in de gesprekken die met U
gevoerd werden gedurende de weken die achter ons liggen.
Wanneer Gij herleest de woorden die wij tot U spraken, zult Gij daarin
een draad herkennen, een opbouw van gedachten van de ene week tot de
andere. En wij spraken met U over het feit, dat ons eerste hoofdstuk afgesloten
werd. Dat hoofdstuk is echter niet “uit”; het is een begin tot méér; het is de
basis van wat volgen gaat. Maar wij menen nu op dit punt te moeten zeggen:
dat wat ons verbindt, wat ons samenvoegt en samenhoudt is het
gemeenschappelijk zoeken en beleven van het Koninkrijk Gods.
“HET KONINKRIJK GODS IS IN U.”
Lieve vrienden – wanneer wij spreken over de phenomenen, over de
verschijnselen, over de gaven van geestelijke werking, die Gij beleven en
bijwonen kunt op andere vergaderingen, zijn wij niet schérp in ons oordeel!
Maar.... wanneer wij erkennen de opdracht die ons gegeven wordt in het
Woord: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods.... en al het andere zal U toevallen”
of “zal U toegeworpen worden” – dan kúnnen wij toch niet afwijken van het
pad, dat voert naar de kern! Dan kunnen wij toch geen tijd verspillen met een
kleine afspiegeling, een klein onderdeel.... maar dan moeten wij geconcentreerd
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Koninkrijk Gods in ons.
Een Koninkrijk.... dat wil zeggen: ordening, macht, kracht. Zeer zeker....
“ordening” is dáár, want God overwon de chaos door Zijn wezen. “Kracht en
macht”.... inderdaad. Hebben wij – allen van ons – niet reeds iets van de
Goddelijke kracht ervaren? En kennen wij niet reeds het besef, dat die kracht
Liefde is?
Dit Rijk van kracht, van macht, dit geordende Rijk met zijn stelsels van
wetten.... is binnen in ons. Dit is een waarheid, mijne vrienden! Dit te beseffen
betekent héél veel; veel meer dan iemand Uwer nog vermoeden kan.
Het Koninkrijk Gods in ons: dat te kennen, betekent dat wij de ordening
Gods begrijpen. Dit moet Gij leren beseffen. Wanneer Gij de ordening, het
stelsel van Gods wetten, dat in U is en in U werkt, begrijpen gaat, dan is al het
andere U toegeworpen.
“Zoekt eerst het Koninkrijk Gods.”
Niet een enkele wet; niet een enkele uiting van kracht of van macht; dat
is niet het middel om tot de kern door te dringen. Maar die kern zelf ligt in U en
die kern benaderen, dat doen wij gezamenlijk, maar.... individueel.
Wij komen samen om te onderzoeken het Koninkrijk van God.... in ons.
Wij bestuderen de werking van zijn wetten.... in ons. Wij maken ons eigen – wij
laten ons bewustzijn vervuld worden van – het wezen van den Vader, dat werkt
in en door ons, opdat Hij grotere heerlijkheid in óns beleven mag. Het is Zijn
opdracht dat wij Hem kennen zouden.
De geschiedenis – zover Gij die kent en zover wij die kennen – heeft
talloze voorbeelden van het feit, dat de Vader bekend wil zijn door Zijn
kinderen, dat Hij op den weg der Liefde telkens en telkens weer het mensdom
tegemoet treedt, dat Hij de leraren gezonden heeft tot voorbeeld, die het pad
wijzen.
En Hijzelf treedt ons op dien weg héél dicht tegemoet! Hij wil ons Zijn
wetten, de wetten van Zijn wezen, verklaren. Hij wil dat wij kennen Zijn
Koninkrijk in ons.
Zelfkennis, daar beginnen wij mee. En daarmede eindigen wij. De weg
des levens is de weg van zelfkennis. Van dit leven, van volgende levens. Want
wij dragen God in ons, Zijn Koninkrijk is in ons gevestigd. Zijn wetten worden
in óns leven, in ons Zijn, in ons bewust-Zijn gedemonstreerd; hun werking is
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Zijn wezen in den mens.
Dit pad vereist veel wat Gijlieden meditatie en contemplatie noemt. Wie
zichzelf wil zien, stelt zich voor zijn spiegelbeeld. Wanneer Gij Uw innerlijk zelf
zien wilt, dan kunt Gij dat slechts door Uw spiegelbeeld te betrachten. Het
spiegelbeeld van Uw ziel is Uw hoogste aspiratie. Nu kunt Gij Uzelf bedekken
met velerlei kleur, met velerlei versiering, met velerlei kleding, maar.... die
spiegel ziet daar door heen.
Het Koninkrijk Gods, dát zoeken wij. Dat zoeken wij in onszelf en in
den ander. Dat zoeken wij in het heelal. Maar wij beginnen bij onszelf. Daar ligt
het begin en – wij zeiden het reeds – daar ligt het einde. Wij behoeven niet
verder te gaan.
Ons zoeken langs velerlei banen en wegen heeft weinig nut, geen nut.
Het zoeken van God moet in onszélf geschieden.
“Zoekt en Gij zult vinden. Klopt en U zal open gedaan worden.” Zoekt
wat Ge wilt; klopt aan welke deur ook, iedere deur kan voor U opengaan. Waar
Ge ook zoekt en wat Ge daar zoekt.... dat kúnt Ge vinden. Maar slechts
wanneer Gij dit hoogste gebod wilt opvolgen: “Zoekt eerst het Koninkrijk
Gods!” Dan komt Ge tot de kern. Al het andere zoeken is bijzaak, alle andere
deuren leiden naar dwaalwegen. Maar wanneer Gij het Koninkrijk Gods in U
wilt zoeken, dan zal al het andere U toevallen. Logisch is dit. Volledig
begrijpelijk, ook voor het menselijk verstand.
Goede vrienden: wij komen uit een andere spheer U tegemoet om U te
leiden en te helpen waar wij mogen, opdat Gij de schoonheid, de pracht, de
glans, de kracht en de macht van het Koninkrijk in U zult ervaren, beleven, in
waarachtigheid vinden. Wij kúnnen U helpen, wij hebben iets meerdere
ervaring, wij zijn iets verder gegaan op den weg van zoeken.... zoeken naar het
Koninkrijk in ons, ervan vindende bij stukjes en beetjes wellicht.... maar: wij
hebben iets meer gevonden.
Gij moet niet denken, dat het belangrijk is of Gij het contact met de
geestelijke wezens hebt of niet, of Gij samenkomt en daar een demonstratie hebt
van het spreken zoals thans geschiedt. Dat is slechts om Uw eigen denken, Uw
eigen zoeken in-U-zelf richting te mogen geven. Maar het werk aan Uzelf, doet
Gij altijd alléén zelf.
Die astrale wereld, die zo dicht bij Uw spheer leeft – heeft U niet veel
meer te geven dan Uw spheer U bieden kan. Niet zo heel veel en de afscheiding
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overbrugbaar. Dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is, dat wij van onze kant, z.g
hogere geestelijke wezens, tot U kunnen komen en mogen komen om Uw
denken te helpen en er richting aan te geven.
Één richting is dan slechts mogelijk: de weg die voert tot de ontdekking
van het Koninkrijk.
Mogen wij samen gaan langs dat pad.
Mogen wij samen gaan, U steunende en schragende wanneer het gaan
soms moeilijk valt.
Mogen wij dan altijd aan Uw zijde blijven en – indien wij daar niet
zijn.... gelooft het, beseft het: Gij zijt omringd door een heirleger van geestelijke
wezens, die in Uw vooruitgang hun grootste vreugde beleven. Omdat Uw
vooruitgang betekent, dat het Koninkrijk des Hemels gevestigd wordt.
Zo zij het.
Amen.

9 Maart 1953

Goede vrienden,
Wij spreken tot U vanavond met de bedoeling om ons werk duidelijker
aan U bekend te maken.
Hij die tot U spreekt is die men kent onder de naam DEMETRIOS. Een
dienaar van God en van den Heer Jezus Christus. Die op de aarde de gestalte
droeg van een priester in het Huis des Heren.
Sommigen Uwer weet van hem. Ge kent hem reeds. Gij hebt hem gezien
in Uw droombeelden en ook in de beelden die gedurende de uren van de dag U
verschenen zijn. Wij groeten U.
Wij komen tot U in denzelfde Naam en in den zelfden Geest als waarin
wij in ons vorig leven op deze aarde de zaak van onzen Vader hebben gediend.
Wij komen tot U met meerdere kracht en meerder licht omdat wij verdieping
van ons inzicht beleefd hebben.
Wij willen U vanavond iets mededelen omtrent de wijze waarop deze
boodschappen tot U gebracht worden.
Gij weet zoveel van horen zeggen, Gij hoort zoveel, Gij leest zoveel. En
dit alles is waar.... en toch onvolledig. Wij hebben het daarom nodig en goed
geoordeeld, omtrent onszelf en onze aanwezigheid hier U ter verduidelijking iets
mede te delen.
Maar, goede vrienden, beseft dat hoe moeilijk het is onszelf duidelijk
voor U verstaanbaar te maken in Uwe woorden! Gij moet begrijpen.... méér dan
onze woorden zeggen gaan. Gij moet aanvoelen en daarna pas onze woorden
overdenken. Want wij hebben een instrument van woorden, dat wel zeer
gebrekkig is om déze toestanden en déze vormen van leven en manifestaties
daarvan aan U op verstandelijke wijze door te geven. Gij wilt dit wel in
gedachten houden.
Wij komen tot U telkens en telkens weer. Wij staan bij U, wij zijn naast
U en raken U inderdaad aan. Maar.... hoe weinigen hebben de sensitiviteit
ontwikkelen mogen welke waarneemt in het stoffelijke apparaat, de aanraking
van ons Zijn.
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contact met U. Ieder Uwer persoonlijk staat in voortdurende aanraking met één
of meer aanwezigheden uit onze geestelijke spheer.
Weet Gij dit? Beseft Gij dit? Kunt Gij reeds iets van die vredebrengende
ervaring opdoen, die bereikt wordt door het besef verbonden te zijn en te
blijven met vrienden in de geestelijke spheer? Sommigen van U voorzeker wel.
Voor anderen komt die tijd weldra.
Gij hebt ieder van U persoonlijke contact-vrienden in onze wereld. Deze
vrienden zijn het die de brug vormen tussen Uwe wereld en de onze. Beseft Gij
ook hoe het mogelijk is, dat door dit contact Uw leven, Uw Zijn, verrijkt en
verruimd worden? Want daarmede hebt Gij een brug gekregen naar de grotere
gemeenschap met de Heiligen in onze spheer. Gij hebt dit contact.... en hebt er
veelal nog slechts weinig van ervaren. Daarom is het nuttig – en nodig zelfs tot
nu toe – dat wij komen met onze helpers en de z.g. tussenpersonen om met U te
spreken.
Dit is geen gewóón spreken, zoals Gij het in het dagelijks gebruik kent.
Er is reeds bij een voorgaande gelegenheid iets gezegd omtrent de
voorbereidingen die getroffen moesten worden – vóór en aleer wij samen
konden komen op dit geestelijk gebied – en vóórdat een woord, door óns
gesproken, door óns gedacht en geformuleerd in onze gedachten, doorgegeven
kon worden, langs verschillende schakels totdat het onze spreker vanavond
bereikt. Dit willen wij U gaarne verduidelijken.
Er is – in onze geestelijke spheer – geen spreken in woorden, in talen,
zoals Gij het kent. Dit wil zeggen: diegenen Uwer, die overgaan naar onze
spheer moeten wel nog leren zich uit te drukken in de gedachten – die zuiver en
correct zijn en die, in onze wereld, door ons begrepen worden zonder het
medium van symbolen van een taal. Dat wilt Gij wel begrijpen.
Maar onze gedachten moeten overgebracht worden naar Uwe spheer –
waarin het symbool alle denken moet kunnen uitdrukken.
Dat is niet eenvoudig te verklaren. Maar.... wanneer Gij iets weet van de
electrische apparaten die in Uw wereld zulk een vermaardheid hebben gekregen,
dan kunt Gij wellicht begrijpen hoe dit werkt.
Een gedachte vat post, een gedachte wordt gelééfd en daarmede wordt
aan die gedachte in onze spheer richting gegeven. Dat kan immers met Uw, in
symbolen uitgedrukte gedachten, ook gebeuren! Gij werkt met Uw symbolen op
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wijze: er zijn geestelijke wezens, die als het ware dienen als de “apparaten”,
waarlangs de berichtgeving plaatsvindt – zoals Gij, in Uwe wereld, een telegram
of kabelgram verzenden kunt uitgedrukt in symbolen.
Op die wijze wordt de betekenis van de symbolen vertaald omgezet en
uitgedrukt in andere symbolen, welke begrijpelijk zijn voor den ontvanger.
Nietwaar, dit beeld kent Gij! Zo gaat het inderdaad ook met onze berichtgeving
naar Uwe spheer.
Het heeft in vele gevallen nog zo weinig zin, dat wij onze gedachten –
onuitgedrukt in de symbolen ener taal – naar voren zouden brengen. Indien wij
hier gedachten tot U willen zenden, dan moeten die gedachten wel uitgedrukt
worden in het beeld, dat Gij kent en waarmede Gij vertrouwd zijt, want anders
hebben onze gedachten voor ons doel geen nut. Maar.... wanneer Gij wilt
nagaan in de geschriften die uit de oudheid bewaard zijn gebleven, dan zult Gij
zien, dat daar wel degelijk sprake is van de erkenning van inwerking van astrale
krachten, welke echter niet kon worden weergegeven in de symbolen, die
destijds bekend waren.
Wij hebben ook iets te zeggen omtrent het gebruik van de talen, de talen
die het verkeer onder de mensen dikwijls zozeer bemoeilijkt hebben.
Onze gedachten zijn – wanneer wij onderling de waarde en betekenis
daarvan kunnen leren verstaan – duidelijker en veel beter begrijpelijk dan
wanneer deze in algemeen erkende symbolen van woorden en taal worden
uitgedrukt. Dat zult Gij ons wel willen toegeven.
Hoe vaak is het niet dat Gij, bij de bestudering van vreemde talen – tot
de ontdekking komt dat een bepaald woord of een woordgebruik in Uw eigen
taal onmogelijk of slechts met de grootste moeite kan worden weergegeven in
het symbolische evenbeeld in de andere taal, nietwaar? Maar wanneer wij, als
geestelijke wezens, tegenover elkaar staan, bevrijd van de belemmeringen van
het stoffelijk Zijn, dan kunnen wij in “gedachten” als het ware “spreken” en
misverstand is dan volkomen uitgesloten.
Dit is een der grote zegeningen van het opgetrokken-zijn tot onze spheer
en daar te mogen verkeren. Want hoeveel ellende, hoeveel misverstanden zijn
niet in het leven van de aardse mens ingeslopen door het gebrekkige bestaan van
Uwe symbolen voor de uitdrukking van Uw innerlijke gedachten.
Wij hebben deze belemmeringen in onze werelden dus niet meer.
Goddank niet meer! Wij kennen elkaars gedachten. Wij zien-en weten. Dat is
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nodig en.... het woord “slechts” is feitelijk misplaatst; dat begrijpt Gij reeds.
Wij komen tot U zonder de bezwaren van onbekendheid met Uwe taal.
Maar.... natuurlijk moeten er aan onze zijde – vanwaar de telegrammen aan
Uwe wereld gezonden worden – wel degelijk diegenen zijn die ingeschakeld
worden, opdat de symbolische taal waarin Gij U uitdrukt, ook inderdaad door
ons verzonden kan worden.
Wij beleven met U een nauw contact. Ook wanneer Gij het niet weet en
er U niet bewust van bent. Wij zeiden het reeds: wij hebben het vermogen om de
“gedachten” die beleefd worden als het ware te zien! Dat moeten wij wel zo
stellen om het enigszins aanvaardbaar en begrijpelijk voor U te maken.
Wij kunnen ook in Uw geestelijk-zijn een gedachte bevorderen; helpen
bij het formuleren van ene gedachte nog vóór deze zich uitdrukt in het symbool
van taal. Maar dat bemerkt Gij veelal niet. Slechts diegenen die zuiver en
volkomen ingesteld worden op het ontvangen van de mededelingen en op het
ervaren van het contact waarover gesproken werd – slechts die personen willen
zich bewust zijn, dat zij als instrumenten bespeeld worden.... dat hunne
gedachten gevormd worden met medewerking van anderen – van invloeden die
van buitenaf komen, invloeden van geestelijke zijde. Invloeden, waarmee zij in
de nauwste verbinding staan. Want nauwer contact dan het contact van de geest
is wel niet denkbaar.
Wij verwachten, dat wij enigszins verhelderend gesproken hebben over
deze vraagstukken. Wij meenden hierover iets meer te moeten zeggen omdat,
zoals reeds werd opgemerkt, velen van U lezen of wel gehoord hebt of wel
ingelicht zijn door anderen die hun eigen ervaring hebben gehad. En die
ervaringen zullen waarheden zijn, zullen beleefd zijn geworden. Daaraan
behoeft Gij niet te twijfelen. Maar in wezen is er geen andere lezing mogelijk
over het contact tussen ons, geestelijke mensen, dan wat wij U vertelden.
Wij komen tot U. In vorige levens waren wij niet in Uw land. Wij kenden
Uwe taal niet en kennen die ook nog niet. Wij drukken ons zelf niet uit in Uw
taal, maar het symbool dat gebruikt wordt is een waarachtige weergave van
datgene wat wij beleven als uitgedrukte gedachten in onze spheer. En door het
“apparaat” waarlangs de berichtgeving plaatsvindt, vindt dan de omzetting
plaats in Uwe symbolen-taal.
Dit woord is, menen wij, volkomen duidelijk voor het beoogde doel.
Maar indien Gij, bij herlezing hiervan, nog aarzeling zoudt hebben omdat Uw
begrip hierbij onbevredigd blijft, dan komen wij op deze aangelegenheid terug.
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berichten naar Uw spheer, maar evenzeer vangen wij Uw berichten op. Dat weet
Gij toch! Gij hebt het immers ervaren, allen van U. Wanneer Gij een beroep
doet op de helpers, de medewerkers, de leiders in bepaalde gevallen in onze
spheer om U hulp te verlenen, om U bij te staan in bijzondere
omstandigheden.... dan hebt Gij de zekerheid ontvangen, dat Uwe verzoeken
om hulp niet alleen geregistreerd werden en in ontvangst werden genomen,
maar de gevraagde hulp is U geboden. Dat is bepaald Uwlieder eigen ervaring
geweest.
Wanneer Gij dit weet, wanneer Gij dit ervaren hebt.... wilt Gij dan niet
bedenken, dat dit contact niet plotseling, opeens en alleen desgevraagd, tot
stand komt? Het is er altijd, mijn vrienden! Het is niet iets wat optreedt bij tijd
en wijle. Het is niet iets dat ingeschakeld wordt alleen wanneer Gij het wilt. Het
is altijd aanwezig.
Maar.... wij kennen de omstandigheden wanneer dit contact – of liever
de demonstratie daarvan, de uiting daarvan, het blijk dat daarvan gegeven
wordt in het stoffelijke Zijn – wanneer dat tevéél zou worden. Dan zouden Uw
gedachten en Uw daden en Uw Zijn in de tegenwoordige wereld, waarin Gij Uw
plaats vervullen moet, gehinderd worden. Dan zou dit contact een plaats gaan
innemen waardoor Uw andere functies gestoord zouden worden! Dit mag niet.
Wanneer onevenwichtige personen met deze materie, met dit contact,
zich bezig gaan houden alsof het een amusementsbedrijf is – wanneer op
onredelijke basis men demonstraties wil leveren van de aanwezigheid van de
geestelijke vrienden.... ja, dan kunnen wij één van twee mogelijkheden
vervullen: nl. óf terugtreden geheel, het contact als het ware verbreken, óf de
uiting daarvan belemmeren.
Maar.... Gij kent de menselijke natuur! Gij weet welke gevolgen deze
maatregelen hebben – in vrijwel alle gevallen. Men haakt naar de sensatie –
want anders zou men niet zo onevenredig veel aandacht geven aan de
manifestaties van het bewuste contact. Het is sensatielust mijne vrienden! Het
gaat daar niet meer om “de brug over te gaan” naar een ruimere, meer heldere,
meer verlichte geestelijke wereld.... dáárom gaat het niet.
Wie zich deze zuivere oogmerken als doel heeft gesteld, die behoudt het
evenwicht. Omdat de geestelijke kracht en het inzicht dat toegevoegd wordt,
bedoeld zijn om juist de plaats, die men inneemt in het huidige leven, in het
thans, beter en meer doelbewust te laten vervullen.
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zoeken, zijn niet belust op gééstelijke winst, maar op een ander soort
winstbejag.
Dat is gevaarlijk. Dat weet Gij ook. Wij hebben onze redenen, zoals
reeds herhaalde malen gezegd werd, om niet met U te komen tot verschijningen,
oproepingen, levitaties en vele andere soorten van demonstraties van het contact
tussen Uwe en onze wereld. Wij hebben geldige en grondige redenen daarvoor.
En wij zijn dankbaar, dat wij in déze kring daartoe geen behoefte aanwezig
vinden. Wij kunnen gezamenlijk de brug bewandelen en inderdaad beléven een
aanraking met ervaring, welke in ónze wereld gereed gemaakt, gereed gehouden
wordt, voor het gebruik in Uwe spheer. Daaromtrent moeten wij eveneens meer
met U spreken.
De ervaringen, de wijsheid, de kennis, die meegevoerd wordt door
diegenen die in onze wereld komen, is niet verloren. Niets wat goed is, gaat ooit
verloren. Wij hebben hier een menigte van vrienden uit alle landen der aarde.
Wij hebben hier de geestelijke schatten, die gedurende alle eeuwen van het
bestaan van het mensdom vergaderd zijn.
Beseft dat! Dat is groots! Dat is méér dan aanwezig is in Uwe
universiteiten, leeszalen en bibliotheken. Wij hebben hier dit alles opgegaard en
opgezameld, als basis voor verdere geestelijke ontwikkeling. Dat is nog véél
meer dan wanneer Gij ál het verstand en ál het vernuft dat zich in de jaren van
het bestaan van het mensdom op aarde gedemonstreerd heeft, bijeen gegaard
zoudt hebben.... en dit alleen!
Want in deze wereld waarin wij zijn, wordt gewérkt met het materiaal,
dat wij bijeen vergaard hebben. Het ligt hier niet ongebruikt en niet onbenut.
Het wórdt gebruikt, het wórdt benut. Er wordt mede gewoekerd, mijn
vrienden! En – zoals Gij op aarde, bij de bestudering van een kleinood daarop
het licht laat vallen – zo ook hier. Alleen.... ons licht is sterker dan het aardse
licht.
Er wordt veel verhelderd voor die geestelijke wezens, die in onze wereld
komen met hun schatten van ervaring en kennis. En vele problemen, die in de
aardse spheer voor hen onopgelost bleven, worden hier verklaard en dan.... gaat
die kennis naar U toe! Dan wordt, wat verklaard en begrepen werd, afgezonden
langs het “apparaat” waarover wij reeds gesproken hebben, zover en zoveel dit
mogelijk is.

-7Maar hoe kunnen wij de hemelse gedachten – die ons duidelijk geworden
zijn in een spheer die het symbool van woorden niet meer nodig heeft – aan Uw
wereld doorgeven?
Niet doordat wij in woorden uitdrukken waarvoor Uw wereld het
symbool nog niet gevonden heeft.... dat kán niet. En bovendien: wanneer wij
het grootste nut in Uw wereld bereikt willen zien met de verlichting en het
inzicht dat hier gegeven werd, dan moeten wij hetgeen bereikt werd niet zonder
meer voor het menselijk-aanvaarden gereedmaken, dat zou niet juist zijn.
Maar dan mogen wij inderdaad “afdalen” tot de aardse spheer en daar –
in nauwe samenwerking, ofschoon meestal onopgemerkt en niet erkend – mede
werken aan het vestigen, op het aardse vlak, van de mogelijkheid der
demonstratie van hoger inzicht en van inniger belevenis van de eeuwige wetten
die God ons heeft verklaard.
Indien wij tot U kwamen met inlichtingen en berichten van
wetenschappelijke, diepgaande aard, getuigende van inzicht op velerlei
technisch gebied.... wat nut ware U dat? Gij hebt daar nauwelijks enig gebruik
voor. Het is interessant, o, ongetwijfeld, maar wanneer Gij, aan het einde van
een discours omtrent een dergelijk technisch onderdeel van het Zijn, naar huis
zoudt gaan.... dan kondet Gij onmogelijk iets anders zeggen dan: interessant en
wellicht waar.
Wij hebben dit overdacht; wij weten, dat het nut van dergelijke
uiteenzettingen voor U en Uwe vrienden van weinig meer dan oppervlakkig
belang geacht kan worden. Wij beogen dit niet. Wij beogen niet met het geven
van onze uiteenzettingen het verwekken van het gevoel, dat Gij iets
“interessants” beleeft hebt. Geenszins.
Onze mededelingen zijn er slechts op gericht geweest U duidelijk te
maken hoe nauw, hoe intensief, de samenwerking is tussen Uw levensspheer en
de hogere spheren.
Wij willen U zo gaarne overtuigen – indien dat nog nodig mocht zijn –
hoe nauw de betrekkingen zijn, die bestaan tussen het leven in het stoffelijk-zijn
en het leven in de geestelijke wereld. Hoe er een opbouw is, een opbouw voor
geestelijke wezens én.... hoe langs de weg van opstijging, óók een pad voert dat
“afdalen” heet. Hoe er is voor U een opgaan in geestelijk opzicht, een opstijgen
tot ene wereld.... even reëel, even duidelijk omschreven als Uw eigen bekende
wereld. En hoe – vanuit die hogere spheren – inderdaad “afdalen” naar Uwe
wereld diegenen, die iets te bieden hebben, diegenen die iets bereiken mogen in
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wordt naar het plan waarop Gij nog verkeert – dat plan wordt verhoogd.
Hier moeten wij een denkbeeld uiten, dat zich moeilijk uiten laat. Maar
stelt U zich voor, dat als het ware een ladder opvoert tot in hogere gebieden en
dat die ladder rust op het aardse vlak. Wanneer dan het niveau van het aardse
vlak verhoogd wordt, dan reikt ook de ladder verder. Dan kunnen Gij – én wij
– langs die ladder grotere hoogten bereiken. Dan kunnen wij bereiken groter
licht, grotere werkelijkheid. Ons inzicht – Uw inzicht zowel als het onze – zal
dan verruimd mogen worden en wij zullen meerdere heerlijkheid van den Vader
zien.
Dat is en blijft ons doel. Dáárom, daarom alleen, gaat het! Wij komen
tot U, wij vertellen U iets, wij leggen U iets uit. Wij versterken de brug
waarlangs het contact geleid wordt. Die brug – die zo krachtig ondersteund
wordt door het vertrouwen, dat volgt uit het besef van Liefde. Die brug mogen
wij versterken.
Wij mogen in Uw leven versterken en aanmoedigen het grote, het goede,
het machtige en het krachtige. Wij mogen U helpen bij de ontdekking van het
Godsrijk in U. Wij mogen Uw denken leiden en richting geven aan Uw zoeken
naar de grootsheid, naar de heerlijkheid van den Vader in U.
En wat Gij vindt, wat Gij bereikt, wat U geopenbaard wordt, dat brengt
U hoger. En naar de mate Gij hoger stijgt, mogen ook wij hoger stijgen. De
eenheid – waarover wij reeds eerder spraken – is een noodzakelijkheid voor U
en voor ons.
De Vader zegene U!
De Vader geve U Zijn kracht, Zijn wijsheid, Zijn Liefde bovenal, in
grotere mate dan ooit tevoren, te ervaren en te beseffen.
Want Hij leeft en werkt in U en in ons.

Amen.

16 Maart 1953

De vrienden, die zich bij ons gevoegd hebben hedenavond, heten wij
welkom. Gij zijt welkom in ons midden. Gij zijt zéér welkom en wij zijn dan
ook dankbaar, dat Gij hier gekomen zijt, om ons te versterken door Uw
aanwezigheid.
Wij hebben hier in deze opperkamer enkele avonden samen
doorgebracht, bijeengekomen met het ene grote doel, het énige doel dat wij
kennen, n.l. dat wij ons verdiepen willen in de kennis van het ware Leven, dat
wij geleerd willen worden – gesterkt en geleerd – daarvan mogen getuigen en in
Uw kring mogen openbaren de inzichten en de levenslessen ons deel geworden.
Wij roepen U op om met ons U in te zetten opdat het doel van deze
samenkomsten bevorderd moge worden.
Wij hebben dikwijls reeds aan onze andere vrienden medegedeeld, bij
herhaling erop gewezen, dat wat ons verenigt en wat ons samenbrengt niet lijkt
op de gewone samenkomsten die men pleegt te betitelen met de naam van
“seances.”
De verschijningen en de phenomenen die men daar beleeft, beleven wij
hier niet. Wij zoeken die niet. Wij zoeken datgene wat ten grondslag ligt en
moét liggen aan al die wondere manifestaties van het contact tussen de mens in
de stoffelijke wereld en de geestelijke wezens, de zuiver geestelijke mensen, die
afdalen en tot U komen. Dat zoeken wij gezamenlijk.
Wij spraken over het contact, dat is – altijd en voortdurend is – tussen
Uw wereld en de onze. Wij hebben daarover gesproken om U enigszins
verheldering te geven omtrent dit contact.
Wij weten, dat sommigen Uwer U er bewúst van geworden zijt. Anderen
zien naar de persoonlijke belévenis van dit contact nog verlangend uit.... omdat
Gij wellicht zoekt: een manifestatie daarvan, in meer levendige en zuiver
stoffelijk waarneembare vorm. Welnu, wellicht gebeurt U dat. Maar.... houdt
vast aan de gedachte die wij U doorgaven, n.l. dat wij om U heen zijn, óók
wanneer Gij het niet vermoedt, óók wanneer Gij er minder op bedacht zijt, óók
wanneer het misschien minder gewenst voor U lijkt. Wij zijn bij U, wij delen in
Uw levens.
Wij willen niet zeggen dat een bepaalde identiteit uit de geestelijke
wereld constant met U optrekt en met U samengaat, in den vorm zoals Gij die
kent uit Uw stoffelijke wereld; zoals man en vrouw samengaan, of twee
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de andere wereld, de wereld van het geestelijk leven; dáár waar Gij meent altijd
alleen te zullen gaan.
Dat is niet juist. Gij gaat daar in die wereld “alleen”.... ten opzichte van
Uw áárdse vrienden, Uw stóffelijke kennissen en degenen die U op de aarde hun
liefde toedragen. Gij weet dat reeds.
Het is, in de vorm waarin Gij thans zijt, een pad dat Gij alléén vervolgen
moet, al lopen de paden van een ieder onzer uit op hetzelfde doel.
Maar weet dan, dat – bij het gaan van die weg die voert naar het hoogste
– Gij gesteund wordt, geschraagd. Gij gaat.... zelf, Gij vervolgt Uw weg.... zélf.
Gij loopt en wordt moe. Gij moet die weg alleen lopen in dien zin. Maar....
beseft het vrienden, dat Gij gaat.... omringd, omstuwd, geschraagd, gesteund
door hen uit de andere wereld, die U graag spoediger bij het eindpunt zagen.
Houdt deze gedachte vast! De tijd kan komen en zál ook komen voor
ieder van U, dat Gij die eenzaamheid ten opzichte van de aardse vrienden en
geliefden pijnlijk ondervinden zult. Wéét dan dat er is die brug waarover
gesproken werd en dat langs die brug Gij U bewust zult kunnen worden, dat Ge
géénszins “alleen” gaat. Maar dat wij en onze vrienden die U dragen door hun
liefde, om U heen zijn.
Wij willen nu spreken vanavond over dit woord: “DE LIEFDE
VERMAG ALLE DINGEN.”
Dat is zeker de moeite waard om bij stil te staan. Omtrent de Liefde
hebben wij in deze kring reeds zeer veel gesproken en het zal U moeten opvallen
– wanneer Gij de aantekeningen en de verslagen van onze samenkomsten leest
en herleest – dat wij steeds weer terugvallen op het begrip dat met het woord
“Liefde” aangeduid wordt.
In alle talen der wereld, in alle symbolen van taal die de mensheid kent,
is wel het minst geslaagde symbool het woord: Liefde. Reeds ieder van ons
erkent direct de veel grotere waarde, die hij of zij zelf toekent aan het
liefdegevoel in de velerlei vormen waarmede wij vertrouwd zijn, dan het enkele
woord “Liefde” vermag uit te drukken. Dat is merkwaardiger-wijze zo in
vrijwel iedere taal en onder alle volkeren der aarde.
Waarom toch? – zouden wij willen vragen. Welnu, wij geven daarvoor
de verklaring, dat “de Liefde” zo verheven, zo groots, zo machtig, zo volkomen
een uitdrukking is van het wezen van den Vader zelf, dat daarvoor iedere
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Dat is onze verklaring; die nemen wij aan en Gij wellicht evenzeer. De Liefde:
als het wezen van God den Vader, ons geopenbaard door Christus den Zoon;
geopenbaard, verklaard, aanvaardbaar voor ons. En dus.... zijn wij óók in de
gemeenschap der Liefde opgenomen.
Wij hebben gesproken met U over het zoeken naar het Koninkrijk van
God binnen-in-ons. Wij brengen U die woorden in herinnering, nú, omdat wij –
na hetgeen reeds gesproken werd op de vorige bijeenkomst die wij met U
hadden – thans verder willen spreken over het Koninkrijk, dat binnen-in-ons is.
Een Koninkrijk van ordening, van kracht en van macht, het Koninkrijk Gods:
het Koninkrijk dat Liefde is. Wij hebben ín ons die vonk van het Goddelijk
vuur. Wij hebben ín ons die afsplitsing van den Allerhoogste zelf. En dát
noemen wij “Liefde.”
Gij hebt Liefde en wij hebben Liefde en dáárin verbonden blijven wij. De
brug die geslagen werd tussen U en Uw naaste, de brug die verbinding tot stand
brengt tussen Uw wereld en de onze.... er is maar één woord voor: Liefde.
Liefde die zich wil uitleven, die zich wil uiten in de verbondenheid van álle
geestelijke wezens. Liefde, die dáár is en dáár werkt, als de drijfveer tot datgene,
wat tot stand gebracht wordt. Liefde tot elkander, tot den naaste, tot den
broeder, Liefde ván den Vader en tót den Vader! Die liefde vermag alle dingen.
Wanneer Gij – in de verhoudingen waarin Gij in Uw leven geplaatst zijt –
de waarheid erkennen wilt dat Gij met Goddelijke Liefde verbonden bent met
elkander, met den naaste, met den evenbroeder, dan kunt Gij in die erkenning
de kracht vinden om álles tot stand te brengen wat uit die bepaalde verhouding
volgen moet. Wanneer Gij in het contact met Uw geestelijke vrienden U bewust
kunt zijn, dat er éénheid-in-Liefde tussen U en die vrienden bestaat, dan is ook
alles binnen Uw bereik gebracht, omdat Liefde tot alles in staat stelt.
Leest toch na hetgeen geschreven staat in de woorden van den grote
Paulus omtrent de Liefde. En beseft het dan, dat álles mogelijk is voor hem of
haar, die bewust weet, dat zijn leven is Liefde. Want dat is het wezen van God.
Liefde vermag alle dingen. Het Koninkrijk Gods binnen-in-U, hebben wij
genoemd: het Koninkrijk der Liefde. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en al het
andere zal U toevallen.
Hoe kan het anders – wanneer wij beseffen leren, dat wij dragers zijn van
het Goddelijke vuur, van de Liefde, die Gods wezen is – dat de kracht, die door
ons werken kán en werken wil, de kracht van God in Liefde is! Dan valt immers
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al die vruchten der Liefde.... de vruchten van het zoeken naar het Koninkrijk.
Wij erkennen in ons bestaan slechts één kracht, één macht, één ordening,
en dat is: de Liefde van den Vader, die ons schiep, in stand houdt en die de
magnetische invloed is waardoor wij verder kunnen gaan. Omdat het ideaal van
Liefde dat ons voor ogen zweeft, ons trekt, ons óptrekt, naar bóven haalt, naar
groter licht en grotere kracht.
Wij komen tot U omdat wij met U éénheid kennen in de Liefde van den
Vader tot ons én tot U. Dat drijft ons tot U, opdat wij samen mogen opgaan tot
het licht. Dáárom komen wij tot U, omdat wij erkennen, dat slechts de Liefde
mogelijkheden biedt tot vooruitgang. Al het andere is van secundair belang.
Slechts de Liefde moet ons drijven en moet ons doel zijn.
Goede vrienden, wij hebben U zo ernstig gesproken omtrent het zoeken
van het Koninkrijk Gods binnen-in-U en Gij zult wellicht U afgevraagd hebben:
hóe zullen wij zoeken? Welke wegen zullen wij bewandelen? Welnu, Uw vragen
zijn beantwoord. Wanneer Gij leert de Liefde te hanteren als de Goddelijke
toverstaf, dan verandert met de aanraking daarvan alles ten goede. Alles, ja
alles, zonder uitzondering.
De Liefde is de sleutel tot alle deuren. Wanneer Gij die sleutel toepast,
dan kunt Gij niet verkeerd gaan. Dáárin ligt Uw kracht, dáárin Uw beveiliging,
dáárin Uw sterkte, dáárin de Goddelijkheid – die zich manifesteren wil in U.
Wij hebben voor heden genoeg gezegd.
Wij laten U deze woorden ter overdenking. Wij komen hier verder op
terug. Wij hebben U meer te zeggen.
Wij mogen U doorgeven van de ervaringen uit vele levens.
Wij mogen U spreken van het éne, dat blijft, door tijd en eeuwigheid
heen. Omdat het is God zelf, Die in ons Zijn wezen van Liefde gelegd heeft.

Amen.

6 April 1953 (2e Paasdag)

HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Ja, goede vrienden, dat is wat in deze dagen door ons allen wordt beseft
en belééfd.
Niet slechts als een herinnering – maar als een volledige en heerlijke
werkelijkheid!
Zo wordt het in onze spheer gevoeld. Het bewustzijn hiervan vervult ons
en draagt ons.
Het is een werkelijkheid, ook voor Uw spheer. Een werkelijkheid niet
slechts in algemeenheid, maar voor ieder van ons persoonlijk.
CHRISTUS IS WAARLIJK OPGESTAAN
Na de kruisdood volgde de opstanding tot Heerlijkheid! Hoe zouden wij
hierover kunnen zwijgen vanavond?
Wij willen trachten U enigszins duidelijk te maken, welke de betekenis is
van hetgeen ons in deze dagen zo nauw verbindt.
Heden zijn wij met U verbonden in de herinnering aan het feit, dat het
plan van God voleindigd werd voor ons, Zijn kinderen, en alle mogelijkheden
binnen ons bereik gebracht werden. Het graan viel in de aarde en stierf, opdat
het veel vrucht zou voortbrengen. Aan deze herinnering, aan deze beleving van
wat geschiedde zo lang geleden, zijn voor ons véle gedachten verbonden.
Wij willen allereerst stil staan bij wat het opstandingsfeest voor onszelf
betekent: de laatste vijand die teniet gedaan werd, de heerlijkheid van het
eeuwige leven, die geopend werd, die binnen ons bereik niet alleen gebracht
werd, neen, waarin wij in mogen gaan.
Zeker, maar laat ons toch denken aan het woord van den Meester: “wie
achter Mij kome wil, die neme dagelijks zijn kruis op en volge mij.” Zó gaat
onze weg, die voert naar het Eeuwige Leven. Een weg, die wij vervolgen, nu
nog, met het teken des doods: het symbool van het Kruis. Zó rijzen wij, op het
pad dat voert naar het Eeuwige Leven. Het Kruis is ons nóg opgelegd. En het is
de zegen die wij dragen moeten en mogen, het Kruis, waaraan wij sterven
mogen om te verrijzen-in Hem en met Hem.
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Men kan voor deze hoogtepunten velerlei namen bedenken. Men spreekt
in veel kringen over “initiaties.” Goed, het woord is minder belangrijk, wij
begrijpen elkander.
Wij gaan van hoogtepunt tot hoogtepunt! En telkens – wanneer wij rijp
gemaakt zijn voor de volgende fase in onze ontwikkeling – kan dat geschieden
slechts nadat wij inderdaad de dood geproefd hebben. Nadat wij inderdaad
gestorven zijn! Om op te rijzen en verder te gaan de volgende stap.
Zo raken wij vervreemd van wat het meest-eigene geleken heeft. Zo
raken wij ontdaan van alle omhulsels. Opdat tenslotte de kiem van Leven-zelf
slechts overblijft. En leven kan om vrucht te dragen.
Ja inderdaad, het overwinningsleven, het gaan van hoogte tot hoogte, is
een glorierijke gang. Een gang, die voert van kruisiging tot kruisiging!
Hoe wonderlijk is het voor U – en voor óns somwijlen ook – om te
bedenken, dat het sterven – het sterven aan onszelf – de heerlijkheid is en.... de
nieuwe geboorte! Het sterven aan ons-zelf! Het wegvallen van al wat het meesteigene geleken heeft. Opdat het eeuwige-in-ons vrij uitgroeien mag en vrucht
mag dragen!
Goede vrienden, wij zeggen U niet te veel wanneer wij menen, dat dit
sterven-aan-onszelf telkens een kruisiging is. En de tijden komen wanneer de
ongelovigen hun handen leggen zullen in de wonden, die óns geslagen worden
bij die kruisiging van het Zelf, opdat zij geloven zullen.
In Uw wereld herdenkt men het lentefeest. De nieuwe geboorte in de
natuur. Het is goed. Leerde men toch duidelijker verstaan de symboliek en
samenhang van alle dingen, die God de mensen ter lering gaf! Hoe zou men
Hem beter leren verstaan! Maar men mag niet stil staan bij het feit van het
voorjaar, de lente, de nieuwe geboorte in het natuurlijke leven. Dat is
onvoldoende. Gij en wij – die weten dat in ons lééft het eeuwige leven zelf, dat
wij zijn vorm van de Eeuwige Gedachte, een uitdrukking van het Eeuwige
Wezen – wij wéten dat Hij lééft, in ons, dóór ons en wij in Hem. En – wanneer
wij onzen weg gaan van hoogtepunt tot hoogtepunt en stil staan kunnen wij
niet, wij moeten verder gaan, als wij niet verder gaan, dan zouden wij dreigen
terug te vallen – op dien weg gaan wij van heerlijkheid tot heerlijkheid. Omdat
wij inderdaad de weg vervolgen van het Kruis. Telkens weer mogen wij, in óns
Zijn, beleven, datgene wat Hij ons voorhield en waarin Hij ons voorgegaan is,
opdat Zijn werk in de Cosmos voltooid zal worden!
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nauw met het stoffelijke verbonden is. Ziet Uzelf als bouwers van het heelal!
Want dat zijt Gij toch! Gij hebt deel, door het Goddelijke in U, aan de
voltooiing van het werk van de Schepping, dat de Vader in ons allen gelegd
heeft!
En door ons voleindigt Hij Zijn werk. De laatste bouwsteen werd door
Hem aangebracht van het plan. Aan ons is het om het plan uit te voeren. Aan
ons is het om die werkelijkheid van het Eeuwige Leven uit te dragen. En te
bewijzen, als het ware – indien dat nodig was. Maar neen, wij moeten het léven;
het Eeuwige Leven moeten wij léven. Zó dat het gezien kan worden. En vandaar
dat ons de wonden geslagen worden. Vandaar dat wij sterven aan de omhulsels
van het hogere-zelf. Aan het Goddelijke – dat in ons is – de kracht en de macht
geven kunnen om inderdaad de vruchten voort te brengen.
Draagt dan die wonden en draagt dat lijden, wetende dat het is gedaan
om in te gaan in het nieuwe leven, het grotere leven waaruit volgt de vele
vruchten, die Gij dragen moogt. Want dáárom gaat het toch! Opdat het werk
voltooid wordt! Opdat het heelal vervuld zal worden van de glorie en de
heerlijkheid, die komen van de erkenning van de Liefde als het wezen van den
Vader.
Ja, wij wachten op de wederkomst van Hem, die ons het wezen van God
verklaard heeft. Wij bouwen óp aan die wederkomst. Bedenkt dit toch,
vrienden, dat Gij en wij samen bouwen aan de wederkomst des Heren. Dát is
onze taak. Wij – die geroepen werden, wij die gevormd en opgeleid worden
naar het Goddelijk voorbeeld, wij die ons bewust zijn dat Hij in ons leeft en
waarlijk opgestaan is, wij die met Hem het Eeuwige Leven beërfd hebben – wij
bouwen aan de wederkomst van Christus, opdat de aarde vol worde van de
Heerlijkheid Gods.
Zó is het, zó leven en werken wij. Daarom, op deze dag van herinnering
en van herdenking, vervult ons het grootse en heerlijke van het Paasfeest. Met
jubel en blijdschap! En het is ons, alsof tot U doordringen moeten, de tonen van
de koren der Engelen, die bezingen den lof van Hem, die inderdaad “de laatste
vijand teniet gedaan heeft.” Die de volmaker is van het plan van God den Vader
en die leeft in ons en dóór ons en die werkt dóór ons en in ons, opdat het plan
Gods in vervulling moge gaan.
Vrienden, wij hebben hierover niets meer te zeggen vanavond. Wij zijn
slechts vervuld van de dank en van de grootsheid, die God in ons wekt.
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Wij volgen Hem op al Zijn wegen. En het Kruis, dat wij vrijwillig op ons nemen
mochten, is ons een lichte last en een lust het na te dragen.
Gij wéét het – wij hebben bij herhaling U dit gezegd en Gij wist het reeds
vóór Gij naar onze woorden kwaamt luisteren hier in deze opperkamer, de weg
naar Heerlijkheid, de weg naar het Leven gaat door het dal des doods. Maar de
vijand werd vernietigd! De laatste vijand teniet gedaan. En daarom is het licht
in die vallei.
Zeker, Gij en wij, in ons bestaan, wij kénnen de plaats van geween, wij
kennen de plaatsen waar het aankomt op afbreken, op scheiden, op vernietiging
van wat het meest-eigene geweest is. Maar wij zien het Licht! Het Licht straalt
tegemoet. De wetenschap, de werkelijkheid van het eeuwige Zijn is ons bekend,
en trekt en roept ons.
Wij danken God den Vader heden, met U en vele anderen, voor het grote
gebeuren; de voltooiing van het plan, zodat het in werking gezet kon worden.
En nu haasten wij ons om ùit te werken, ùit te voeren het plan, dat God schiep,
het plan van Zijn schepping. Opdat door ons, door onze handen, door ons Zijn
het plan in zijn werking voltooid zij. En de aarde vol zij van de Heerlijkheid van
den Vader.
Wij danken U. Wij danken U voor de gelegenheid, die wij hier hebben en
die wij nu kennen, om tot U te getuigen van het grote beleven, dat ons deel
geworden is. Wij danken U voor Uw aandacht niet alleen, maar óók omdat Gij
– door onze woorden door te willen geven en te verwerken voor Uzelf en toe te
passen waar mogelijk is in Uw Zijn – dat Gij medewerkt met ons in dit werk.
Ter verbreiding van de grootsheid en de heerlijkheid van het Koninkrijk.
Bedenkt het vrienden.... het is de weg des Kruises!
Wie gaan wil de ontwikkelingsgang, wie volgen wil de “initiaties” – zo
Gij het zo noemen wilt – hij volgt de weg van het graan, dat in de aarde vallen
moet en sterven.... om vruchten voort te brengen.
Maar wij kunnen dit doen. Want wij gaan een zekere weg. Hij lééft! Hij
is waarlijk opgestaan! Hij lééft-in ons en dóór ons. En in Hem léven wij. En in
Hem brengen wij het Koninkrijk tot stand. En de volheid en de heerlijkheid van
de glorie van den Vader zal de aarde vervullen.
Amen.

13 April 1953

Laat ons dankbaar zijn, dat wij deze avond voltallig met elkander
samenkomen. Laat ons in deze dankbaarheid een nieuwe verbondheid met
elkander beleven. En uit die verbondheid kracht putten om hoopvol verder te
gaan op den weg die wij gezamenlijk vervolgen mogen!
Wij zijn dankbaar, wij zijn gelúkkig, dat Gij allen – zoals wij – hier
tezamen gekomen zijn. Wij hopen, ja wij verwachten ook, dat dit uur ons allen
– stoffelijke en geestelijke mensen – verkwikken, versterken en helen zal. Wij
komen tot U met de gaven – die wij hébben van den Vader – die verkwikking
brengen voor de geest, voor de ziel en dus voor het lichaam. Wij komen tot U in
de liefde van Hem, die onze Vader is, Die ons schiep.
Wij mogen U brengen Zijn goede gaven voor de gehele mens! Dat is ons
grote voorrecht, dat is het doel van ons samenkomen, dat is wat ons verbindt, U
en ons. Gij komt, omdat er in U een vraag is, omdat er bij U een nood bestaat.
En wij komen, in de liefde van den Vader, U tegemoet om U door te geven, dat
wat wijzelf ontvangen en ontvangen hebben van Zijn Goddelijke gaven – die
zich uitdrukken willen door ons en door U, tot verheerlijking van Zijn Naam,
tot verbreiding en versteviging van Zijn Koninkrijk. Dat brengt ons hier, dat
verbindt ons.
Wij beginnen in dankbaarheid. Wij beginnen met het uitspreken van de
erkentelijkheid die wij hebben aan den Gever van alle goeds, dat wij hier zo
samen komen mogen. Dat er krácht is die in ons werken wil, kracht van God
zelf, opdat dóór ons anderen getrokken, gesterkt en bevestigd mogen worden in
Zijn liefde.
Wij hebben U op velerlei wijzen reeds gesproken over de verbondenheid,
harmonie, eenheid. Daarbij doelden wij op de verhouding tussen U stoffelijke
mensen onderling, en op de verhouding tussen U en ons, de geestelijke mensen,
die met U samen het levenspad vervolgen willen en mogen.
Maar er is óók een aspect van harmonie, verbondenheid en eenheid met
betrekking tot ieder individu, ieder ‘mens’ op zichzelf. Dáárover willen wij
gaarne vanavond enige woorden met U spreken.
Er is in ieder mens een verscheidenheid van kwaliteiten, een variatie van
mogelijkheden en.... van wat vraagt om vervuld te worden. Allerlei
eigenschappen liggen in den mens, sommige bewust, andere minder bewust nog.
Ieder mens, zoals Gij dien ziet, is inconcreet. Ieder mens, bezien met het

-2stoffelijk oog, is onvolledig gezien. Ieder mens heeft méér dan wat zintuigelijk
waarneembaar is.
Gij kent reeds het woord, dat de mens is: Geest, ziel en lichaam. En
toch.... daarmee zijn wij ook nog weer niet klaar. Er is méér, véél meer nog! De
mens in de stoffelijke gedaante, met alles wat aanwijsbaar is in de stof, is slechts
een afspiegeling van het grotere van dien mens, dat zó niet waarneembaar is.
Er zijn wegen en kanalen, die ieder mens verbinden met het heelal,
waarlangs hem of haar kracht, energie, toegevoegd wordt.
Er zijn andere wegen, andere kanalen waarlangs de mens verbondenheid
beleven kan in het gevoelsleven.
Er is ook een gebied, waarop de mens als het ware verstandelijk zich
bewegen kan, een gebied, dat tot zijn eigen wezen behoort en dat een onderdeel
uitmaakt van zijn eigen gestalte.
Men heeft in Uw wereld daarvoor woorden gevonden, die inderdaad vrij
juist aangeven wat wij bedoelen. Men spreekt van astrale omhulling van den
mens. Men spreekt van het mentale gebied, dat om den mens heen zich gevormd
heeft. Men kent ook het ether-lichaam van den mens. Al deze gedaanten
tezámen vormen de “gehele mens.” En mijn vrienden, er is meer nog dan wat
wij reeds in Uw woorden uitdrukten.
Wat Gij waarneemt, wat Gij ziet in de stoffelijke vorm, is uitdrukking
van ál het ongeziene. Wij willen U daaromtrent in de loop van onze volgende
bijeenkomsten, wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, gaarne verder
vertellen van wat wij waarnemen mogen en wat er werkelijk is. Wij komen niet
tot U met verzinsels of bedenksels. Ieder woord, dat reeds geschreven of
gesproken is omtrent deze onthullingen van den mens, berust op waarneembare
feiten, ook al zijn Uw zintuigen nog niet zo fijn afgestemd dat Gij dit alles zelf
waarnemen kunt.
Nu hebben wij gesproken over “harmonie.” Een ander woord voor wat
wij bedoelen zou wellicht gekozen kunnen worden in het woord “evenwicht.”
Ja, wanneer er evenwicht is in de grotere gestalte – die waarneembaar is voor
ons – én reeds voor velen in de stoffelijke sfeer – wanneer daar evenwicht
heerst, dan kunt Gij ook aannemen, dat de uitdrukking van het grotere beeld
van de mens, zoals wij het U zojuist omschreven hebben, ook teweeg brengt in
de stoffelijk waarneembare vorm, een schoonheid van gestalte, van gelaat, een
inderdaad evenwichtig-zich-bewegend mens, bewegend in de stoffelijke wereld,
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uitgedrukt in het stoffelijk Zijn.
Gij volgt ons hier. Gij begrijpt de bedoeling van onze woorden. Gij weet
dan ook hoe belangrijk het is – ja méér belanrijk dan de zorg voor het stoffelijk
lichaam met eten en met drinken – dat er evenwicht zij; harmonie, tussen de
lichamen die wij noemen én hun verschillende functies en eigenschappen.
Daarom is het nodig – nu is de tijd gekomen, gerijpt tot dit moment – dat Gij
inderdaad Uzelf verdiept, meer en meer verdiept, in de eigenschappen en
mogelijkheden van het grotere-zelf, de grotere-gedaante, die U, elk van U,
omkleedt. Dit is nodig, wilt Gij in de stoffelijke wereld, in het stoffelijk Zijn –
waaraan Gij nog gebonden zijt – ook werkelijk zélf, persoonlijk, innerlijk, in
het diepste van Uw Zijn, harmonie, evenwicht beleven.
Wij komen hierop nog veelvuldig terug. Want, wat wij U thans – zo als
het ware terloops – meededeelden, is zó belangrijk, zó ingrijpend, zó
allesoverheersend, dat wij telkens, wellicht bij stukjes en bij beetjes, U inlichten
moeten, U aanwijzingen moeten geven, Uw denken moeten richten naar de
grootheid van het eigen-Zelf. En.... naar de verstoring, die daar in den beginne
meestal aanwezig is – waardoor aan de vorm van het hogere-Zelf, de
uitdrukking van de “totale gedaante” van de mens in de stof, dikwijls zoveel
gebreken kleven. Gij volgt ons hier, nietwaar?
Harmonie in eigen wezen, verbondenheid en eenheid in het eigen Zijn....
dat wil zeggen: altijd evenwicht.
Wanneer de mens bij zijn ontwikkelingsgang volgt de wegen der emotie
en uitsluit het redelijk denken, wanneer een dergelijk mens zich leiden laat door
gevoelens alléén – gevoelens in de betekenis van emotie – zulk een mens raakt
uit het evenwicht. Nietwaar, Gij kent die ongelukkige wezens. Met de beste
bedoelingen vervolgen zij hun weg, maar zij laten varen de noodzaak van het
bewaren van het evenwicht in zich-zelf.
Wanneer een ander mens zich zuiver toespitst op het verstandelijk
begrijpen, ook die mens komt niet ver. Hij of zij raakt niet uit het evenwicht –
in den vorm waarin de emotionele mens zich onevenwichtig uitdrukken kan.
Maar voor óns is het verschil nauwelijks waarneembaar.
Hier hebben wij enkele uitersten genoemd. Maar Gij kunt U wel
indenken – en wij behoeven het U nauwelijks te zeggen – dat er vele
schakeringen zijn; er zijn vele mensen, die de ene dag door de emoties
overheerst worden, de volgende dag, zich schamende wellicht voor het toegeven
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kracht in zoeken – met uitsluiting van al het andere.
Goede vrienden, wij komen in ons contact met U in aanraking met vele
zieken, met velen bij wie het evenwicht gestoord geraakt is. En wij kunnen U
allen, uit Uw eigen omgeving, voorvallen noemen, namen en personen zouden
wij U kunnen aanwijzen – maar wij behoeven dat niet te doen – gevallen die
stuk voor stuk op zichzelf het bewijs leveren van hetgeen wij U zojuist
gesproken hebben.
Hoe diep droevig – en hoe onjuist is het ook – dat wij zóveel
mogelijkheden in ons hebben zouden en niet alle mogelijkheden, ja álle, hun
kans, hun plaats en hun waarde zouden toekennen! Hoe is het te verklaren, hoe
is het te begrijpen, dat de mens verwaarloost een deel van zijn schatten? Want
zo is het. Ieder mens is inderdaad verschillend. Een ieder heeft eigen individuele
eigenschappen – die de levensloop en in zekere mate het levensgeluk bepalen.
Maar daarover spreken wij nu niet. Wij spreken in een algemene zin en in dit
verband moeten wij opmerken, dat – hoe goed het ook is om het verstand te
ontwikkelen en de vermogens van het verstand te benutten – het verstand alleen
kan U niet helpen. Hoe heerlijk is het om mensen te ontmoeten, wier gevoelens
gemakkelijk uiting vinden. Mensen die inderdaad omvat worden door gevoelens
van anderen dikwijls en daarmede beleven een gelukzaligheid, die de denker en
de logische mens – die dikwijls hardvochtiger tegenover zijn eigen gevoelsleven
staat – hem gaarne benijdt. Zijn gevoelens méér dan de mogelijkheid tot
verstandelijk benaderen? En is de verstandelijke benadering beter dan de
gevoelsbenadering? Neen immers!
God de Vader gaf ons allen de mogelijkheid om het denkapparaat in te
zetten, zo goed als de warmte van het hart.
Gelijkwaardig, gelijkwaardig zijn die twee uitingen van het wezen van
den mens. En er is meer. Wanneer wij uitsluitend langs den weg der logica
hogere problemen en hogere inzichten trachten te bereiken, dan komen wij er
niet. Dat is een onmogelijkheid. Men kan, wil men zich verdiepen in het
geestelijke leven dat ons allen verbindt, er met het verstandelijk apparaat alleen
evenmín komen als wanneer men zich laat drijven op de stroom der emoties.
Beiden moeten in evenwicht gebracht en gehouden worden, altijd door. En
wanneer wij op den weg van het zoeken naar inzicht, den weg van verlichting,
verder komen willen, dan moeten wij, wanneer de gaven des geestes zich
geopenbaard hebben — voortgaan, zorgvuldig voortgaan om altijd het
evenwicht te bewaren. Evenwicht, wat zeggen wil: harmonie. Een
verbondenheid van alle verschillende eigenschappen in evenwicht, in harmonie.
Zo een eigen eenheid vormen. En die eenheid – wetende ons aller
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volmaakt. Volmaking in deze vorm.
Ja, wij hebben genoemd “de geestelijke gaven.” Hoe wonderlijk is het
dat er, onder de mensen die verlichting zoeken, zulke vreemde gedachten en
inzichten bestaan omtrent de geestelijke gaven! Men denkt, dat iemand die iets
van deze gaven demonstreren kan een uitzonderlijk mens is. Maar het tegendeel
is waar. Goede vrienden, de meerderheid Uwer, die zich het bezit van deze
gaven nog niet bewust is, zij zijn de uitzonderlijke wezens. Want deze gaven
behoren normaler wijze tot Uwe uitrusting.
Wat is er dan nu mede gebeurd? Waarom kunnen zovelen die ernstig
zoeken, zovelen die ernstig verlangend zijn naar de mogelijkheden om een
grotere openbaring van liefde en van kracht te kunnen zijn – niet voor zichzelf
maar voor anderen – waarom is het dat die geestelijke gaven buiten hun bereik
blijven? Goede vrienden, het antwoord is eenvoudig. Het evenwicht, en dus de
harmonie is verstoord geraakt. Ja werkelijk, zo is het. Wij spreken in algemene
termen: wij kennen toch de gevallen waarin een onharmonieus mens inderdaad
een bepaalde uitgesproken demonstratie van het bezit van geestelijke gaven
hebben kan. Maar dan is dat toch onvolledig, omdat de basis van harmonie,
van evenwicht, niet aanwezig is. En hoe veelvuldig zijn de gevallen van
dergelijke aard, waarin de onrust, de onharmonie, de onwerkelijke houding die
men heeft, ook aanleiding wordt tot ernstige uitingen van verstoring! Hoevele
dergelijke gevallen zijn er niet reeds bekend geworden! Dan kan het gebeuren,
dat het bezit of het gebruik van deze geestelijke gaven wegvallen. Dat is
eigenlijk het minste. Maar, mijn vrienden, bedenk het wel: velen zijn er wier
geestelijke vermogens gekrenkt worden, doordat inderdaad het gebruik van de
geestelijke gaven niet geschiedt in de harmonie, de evenwichtstoestand die
daarvoor noodzakelijk is.
Wij willen gezamenlijk in de allereerste plaats evenwicht zoeken en – dat
gevonden hebbende – strijden om het te behouden.
Wij spraken over het bezit van “geestelijke gaven.” Mijn vrienden, beseft
het eens: God schiep U als Zijn evenbeeld. Hij bedoelde het zó, dat Zijn almacht
door U en door ons werken zou. Hij heeft U gegeven het apparaat. Het is in
ongebruik geraakt in vele gevallen, maar het apparaat is er. De reservoirs staan
leeg! Maar die zullen gevuld worden en dan treedt het apparaat in volle
werking. De conditie is: evenwicht, harmonie, bereidheid om te ontvangen,
bereidheid om te geven. Het verlangen om het volmaakte instrument te zijn en
anders niets. Het hoogste doel erkennende te zijn: het kanaal van Zijn Liefde,
Zijn Wezen.
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waarachtig kennen, maar.... die daarbij God dwingen zouden willen om Zijn
kracht in de menselijk gekozen wegen te leiden, omdat zij menen het
verstandelijk-kunnen als het hoogste van het eigen wezen te moeten zien, of wel
de emotionele weg menen te moeten bewandelen omdat zulks hun aard zou
zijn.
Vrienden, wanneer wij ons open stellen willen voor de volheid van de
kracht en de Liefde van den Vader, dan vragen wij niet en dan stellen wij ook
géén eisen of condities, maar zijn dan alle kamers van ons wezen ópen om te
ontvangen. En Zijn geest komt daarin! Zijn geest vervult álle uitingen van ons
wezen, opdat Hij zich uitdrukken moge door ons. Zo wordt het zintuigelijk
waarneembare instrument vervuld van de volheid, die de Vader uitstort van
Zichzelf ín ons. En wij zullen zijn verheerlijkt door Zijn glorie, sterk in onze
zwakheid, die Zijn kracht volmaken mag.
Zo zij het, God zegen U.

Amen.

4 Mei 1953

De dag van heden is een bijzondere dag. De avondstond waarin wij
samenkomen is gewijd door de gedachten en de herinnering, die U en de Uwen,
aan beide zijden van het graf, verbinden.
Wij komen bijeen in de sfeer van herdenking, die is: opnieuw het contact
beleven met diegenen die voorgingen, op het pad dat wij allen vervolgen mogen.
Wij komen samen in een sfeer, die gewijd werd, doordat de
herinneringen – bij welke Gij allen, evenzeer als wij, hebt stil gestaan en nog
blijft verwijlen in Uw denken – opnieuw gestalte namen.
Gij hebt – door de beleving van de herdenking van dit uur – een brug
overschreden, die voert naar het gebied waarop Gij contact beleeft met diegenen
Uwer dierbaren, die het stoffelijk kleed verwisselden voor het geestelijk kleed,
.... maar die evenzéér mét U de herinnering, de herdenking van deze dag
beleven.
Wij in onze sfeer zijn dankbaar, dat in Uw wereld de momenten en de
uren gevonden worden om gezamenlijk stil te staan bij diegenen uit Uw kring
die voorgingen op den weg.
Wij zijn dankbaar, omdat daardoor voor ons een middel gevonden
wordt velen te bereiken die anders moeilijker bereikbaar zouden zijn. Ook
indien het contact – in de vorm zoals Gij het kent – niet aanvaard en niet als
bewezen beschouwd kan worden, dan nóg is het er; dan nóg treffen onze peilen
doel; dan nóg kunnen wij een invloed uitoefenen op diegenen in de aardse sfeer,
die – voorbereid door herdenking en herinnering – beschikbaar komen voor de
invloed van de geestelijke wereld, waarin men steeds bedacht is op verinniging
van het contact. Verinniging.... die bereikt wordt doordat men zich, aan beide
zijden, bewust is van het bestaan daarvan; doordat men gezámenlijk de brug
slaat, gezámenlijk het pad bewandelen wil, gezámenlijk wil leren te gaan de weg
van volkomen overgave aan het doel van den Schepper van het heelal.
Wij komen samen in deze bijzondere sfeer in Uw land en in Uw stad,
onder Uw vrienden en onder U. Indien Gij, zoals wij, hadt kunnen zien en nog
zoudt kunnen zien hoe wij samen gekomen zijn, dan zou U dat – met álle
voorkennis die Gij reeds hebt omtrent de aanwezigheid van Uw vrienden in
onze wereld – toch moeten verwonderen.
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daarmede het contact gelegd, daarmede de verbintenis gekregen met diegenen
aan onze zijde, die wáchten op de erkenning door Uw denken. De erkenning
van hun Zijn – niet het verleden, niet datgene wat afgelegd werd – maar datgene
wat zij nu nog zijn: Uw geliefden, Uw dierbaren, Uw inspirators ook, degenen
die U mogen helpen, die U mogen leiden, omdat zij een gedeelte van de weg
kennen dat voor U nog verborgen en versluierd gebleven is.
Doordat Gij één enkele gedachtenflits uitzond, hebt Gij dit geluk aan
onze kant bereikbaar gebracht, hebt Gij Uzelf voor ons, voor onze bemiddeling,
open gesteld! En daarmede hebt Gij óns de mogelijkheid gegeven om dichter te
komen bij de verwezenlijking van wat wij kennen als ons hoogste doel: dat wij,
in nauw contact met Uw wereld, optrekken mogen, gezámenlijk mogen
bouwen, gezámenlijk mogen in werking stellen, datgene wat wij kennen als de
wetten van den Vader.
Die wetten worden ons op eigen wijze verduidelijkt en verklaard. En Gij
moet daar deelgenoot van worden! Dat is het doel van ons samenkomen. Het
gaat er niet om dat wij een bezit hebben voor ónze sfeer! Neen, wij hebben
geleerd – en Gij ook hebt geleerd – dat wij allen één zijn, dat wij gezamenlijk
iets tot stand moeten brengen om het doel van den Schepper te verwezenlijken.
Het gaat niet langer om scheidingen op te trekken tussen de beide sferen.
Het gaat niet langer om te zeggen: hier is het einde van het ene bestaan, nu gaan
wij een ander bestaan beginnen. Ne n lieve vrienden, het bestaan gaat dóór, wij
zijn eeuwige schepselen!
Het gaat erom dat wij – zijnde waar wij geplaatst worden – ons dáárvan
steeds bewust blijven; dat wij – al datgene wat onze hand vindt om te doen –
verrichten in de geest van bewustzijn van de Eeuwigheid die in ons leeft en
waarvan wij deel uitmaken; dat, wáár wij onze plaats vervullen, wij slechts
vervullen datgene-van-héden, wat mórgen, de toekomst én de eeuwigheid
insluit; dat er niet langer is een schrede op de ene baan en dan een overgaan op
een ander pad, doch dat het pad vervolgd wordt door sterven héén; dat het pad
oneindig doorgaat.... totdat wij eindelijk bereiken zullen de éénwording met den
Vader zelf van Wien wij afkomstig zijn, Die in ons leeft, in ons werkt, in ons
volmaakt wordt.
Dat zijn de gedachten van onze wereld ten opzichte van de Uwe. Wij zijn
dankbaar voor deze avond. Wij zijn dankbaar voor de vele gelegenheden, die de
herdenking van het uur van heden opent voor óns, om in te treden in Uw sfeer
en daar erkend te worden. Wij willen daar iets meer over spreken.
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diverse “sferen” welke erkend worden door de mensen in Uw wereld, die met
het geestelijk leven dat door ons geleid wordt, contact onderhouden. Men
spreekt van de “emotionele sfeer” en ook van de “mentale sfeer.” Die beiden
willen wij iets nauwer bezien, vanavond.
Bij de herdenking, bij de herinnerings-gedachten die opkomen bij U,
benadert Gij het emotionele vlak, via de mentale sfeer. Dit is wellicht U allen
niet even duidelijk bekend. Het is goed daarbij stil te staan.
Te lang wellicht heeft men in Uwe wereld het contact met de geestelijke
sfeer trachten te vinden, te bereiken, langs de emotionele banen alléén. Dat is
onvoldoende. Men moet juist éérder nog het contact met onze wereld zoeken en
trachten te bereiken langs de mentale wegen die de mens ter beschikking gesteld
werden.
Wij spraken vroeger reeds over de evenwichtsver- houdingen, die moeten
bestaan. Zeer zeker, dat is U allen bekend. Wij willen daar nu niet langer op
ingaan. Hetgeen destijds gezegd was, was voldoende. Wij moeten nu aansporen
tot benadering langs de mentale weg. De weg van herinnering is één daarvan.
De weg die Gij betreedt wanneer Gij – denkende – U open stelt voor de
invloeden onzerzijds, is een andere dan wanneer Gij U op de stroom der emoties
voeren laat binnen ons bereik.
Wellicht duiden wij het verschil zó het beste aan. Wanneer Gij langs
mentale wegen het contact zoekt, dan zoekt Ge actief. Wanneer Gij U
emotioneel drijven laat, dan is het contact dat Gij zoekt niet een actief zoéken
doch een passief ondergaan van het contact.
Wanneer Gij op déze wijze met onze wereld in verbinding treedt, dan
hebt Gij ook het roer uit handen gegeven! Volgt Gij ons hierin? Want dit punt
is belangrijk! Wanneer Gij langs de wegen der emoties met de geestelijke wereld
in verbinding treedt, dan hebt Gij uitgeschakeld het essentieel gedeelte van Uw
eigen wezen. Wanneer Gij echter, langs de mentale weg, in dit contact treden
wilt, dan hebt Gij een bewust actieve houding aangenomen.
Wederom zeggen wij, het éne mag het ándere nimmer uitsluiten. Maar
Gij moet de inwerking der emotioneel tot stand gebrachte contacten altijd
blijven toetsen met de toetsteen des verstands. Gij moet, hand in hand,
emotioneel en verstandelijk, dit contact betrachten. Dan hebt Gij inderdaad de
beste resultaten.
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voor de sceptici in Uw sfeer of niet. Het gaat ons er niet om of bewijzen
aangevoerd worden, die alle verstandelijk-redenerende mensen in Uw sfeer
bevredigen zouden. Gij weet dit reeds. Maar het gaat ons er om, dat ieder van U
persoonlijk het contact of de contacten die hij of zij hééft met de geestelijke
vrienden, inderdaad op zuivere wijze zal kunnen waarderen en schatten en
daarvan het hoogste profijt hebben zal.
Wellicht zijn onze woorden vanavond daaromtrent van enig nut voor U.
Wij willen U helpen, opdat het contact – dat Gij allen persoonlijk hebt en
hebben moogt en hebben moet, met Uwe en onze vrienden in deze sfeer – ook
voor U allen, persoonlijk, het grootste nut oplevert. Want daarmee is inderdaad
voldaan aan de eis van ons samenkomen.
Wij hebben vanavond, in het verband met de woorden die reeds
gesproken werden, een herinnering bij U doen herleven aan het woord, dat de
grote Meester sprak, kort voordat Zijn aardse loopbaan in Uwe sfeer beëindigd
werd, toen Hij sprak tot de discipelen en zeide:
“GIJ ZULT MIJ EEN KORTE WIJLE NIET ZIEN EN DAARNA ZULT
GIJ MIJ WEERZIEN.”
Dit woord is weinig begrepen. De betekenis ervan was de discipelen niet
duidelijk en de Meester heeft verduidelijking gegeven. Op deze wijze: Hij sprak
van de vrouw in barensweeën en zeide:
“Zodra het kindeke geboren is, is het leed en de pijn vergeten voor de
vreugde van het nieuwe leven, dat geschonken werd. Een korte wijle zult Gij mij
niet zien. De wereld zal juichen en verheugd zijn. Gij zult smart lijden en dan
zult Gij Mij weerzien.”
Onze verklaring van deze woorden is deze: de Meester sprak over de
ervaring die een ieder van ons kent en kennen móet. De ervaring van het alléénstaan, de ervaring dat wij ons bewust worden, dat onze steun en toeverlaat onstijdelijk-ontvallen is.
Heeft Hijzelf het niet gezegd: “Mijn God, Mijn Vader, waarom hebt Gij
Mij verlaten?”
Deze ervaring kennen wij allen, die bewust leven. Wij kennen dit
verdriet, wij kennen dit leed en de pijn, die die ervaring insluit. Wij moeten die
kennen! Wij moeten die kruisiging van het Zelf beléven, om in het Leven in te
gaan. Het wondere van het Evangelie van den Ziener is, dat telkens weer
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dat pijn tot blijdschap voert en dood tot leven. Telkens en telkens weer in
andere woorden opnieuw wordt daarop gewezen. Hoe weinig is dat nog door
de massa Uwer begrepen en verstaan!
Hoe weinigen Uwer hebben het besef, dat pijn en lijden de poorten zijn,
waardoor men ingaat tot de verzadiging van vreugde, waarover het Eeuwige
Woord spreekt. Jezus, de Christus, Hij wist het! Hij sprak tot de discipelen, die
het woord doorgegeven hebben aan U en aan ons: “Een korte wijle zult Gij Mij
niet zien.” Een korte poos zult Gij als het ware – of letterlijk misschien – de
duisternis van het graf proeven. Een korte wijle zult Gij menen, dat de eeuwige
vonk van het Goddelijk vuur gedoofd is. Een korte wijle zult Gij pijn en lijden
en duisternis smaken. “En dan zult Gij Mij weerzien.” Maar nú met andere
ogen, nu met ander begrip, nu met ander verlangen, een ander zoeken, een
ander zien. Nu zult Gij door het lijden en door de duisternis Christus zien in
stralender licht. Nu zult Gij een hoger besef hebben van wat het zeggen wil
Hem te volgen, Zijn kruis op Uw schouders te torsen.
Pijn, lijden en duisternis – zij zijn vervloekt door de mensen. Ook wij
hebben daar een afschuw van. Het is tegengesteld tot onze Goddelijke natuur.
Menen wij. Maar ís dit zo? Wanneer wij pijn en duisternis en lijden leren zien
en beléven als de poorten die voeren tot vrede, vreugde en licht, zijn zij dan
tegengesteld aan het wezen van God, van den Vader zelf? Neen.
Dit is onze verklaring van het woord van den Groten Meester: “een
korte wijle zult Gij Mij zien.” Wij willen het ook in verband brengen met
datgene wat reeds eerder hier in deze opperkamer besproken werd, omtrent de
opeenvolgende stappen van verlichting die wij allen maken zullen: het gaan van
hoogtepunt tot hoogtepunt! Hetgeen wil zeggen: Het gaan van kruisiging tot
kruisiging. Het woord van den Christus aan het kruis: het hoogtepunt van
lijden, het zwartste punt van duisternis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt
Gij Mij verlaten?” is óók het openstralen van het Goddelijk licht.
Zo ook wanneer wij van hoogtepunt tot hoogtepunt gaan mogen kan dat
slechts zijn doordat wij de portalen van duisternis, van lijden, pijn en dood
doorschreden hebben.
Goede vrienden, wij spraken U over het contact dat een ieder van U met
vrienden en geliefden in onze sfeer beleven mag. Wij gáán met U! Wij brengen U
– van het begin van de weg tot zover als wij gáán mogen. Wij trachten U te
dragen over de moeilijke plaatsen op de weg. En wij waarschuwen U wanneer
er gevaar zou dreigen. Wij mogen zelfs in vele gevallen trachten het gevaar af te
wenden.
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bereiden U voor: Wij leiden U en schragen U tot zover. Maar dán treedt Gij
inderdaad – in eigen kracht – het einde tegemoet! En wanneer de laatste vijand
teniet gedaan is, in eigen Goddelijke kracht, dán kunt Gij weer verder gaan.
Omringd blijft Ge, door krachten in onze wereld, krachten uit Uwe wereld – de
liefde vergaat nimmermeer. De liefde wint in U, doordat Ge inderdaad de
duisternis, pijn en lijden ervaart. En beseffen leert, dat liefde U verbonden
houdt, óók wanneer Ge alléén staat, alléén lijdt, alléén in de duisternis
rondwaart. Dan blijven de draden van liefde U verbinden met hen die in het
licht zijn. Zo is het beschikt door den Vader. Opdat Gij een duidelijker, een
helderder besef zult leren krijgen van Zijn wezen zelf, dat liefde is, dat blijft
altijd, nimmer vergankelijk kan zijn.
Goede vrienden wij groeten U. Wij hebben met U samen – en velen onzer
waren met U bijeen – beleefd het contact, dat goed is, dat opbeurt en opbouwt,
een herinnering – die niet is een negatief beleven, maar positief besef van
eeuwigheid, in U, in ons. De naam daarvan is Liefde, het wezen van den Vader.
Mogen wij allen, bij het vervolgen van onze levensweg, steeds daaraan
krachtiger leren vasthouden. Beseffen, dat iedere uiting die Liefde is, vertolking
is van het wezen van den Vader zelf. Wanneer wij gaan van hoogtepunt tot
hoogtepunt, en wanneer wij de portalen van duisternis en lijden doorschrijden
moeten, laat ons dan die draden in onze handen gevat houden! Die liefdebanen, die ons verbinden èn in verbinding houden, met allen die in het wezen
van den Vader één zijn.
God zegene U.

Amen.

11 Mei 1953

Wij komen vanavond tot U met de bedoeling U dichter te brengen bij de
werkelijkheid – van Uw plaats in het heelal, van de bestemming van Uw leven –
dan tevoren.
Wij komen tot U met de bedoeling U uit te leggen hoevelen er onder de
mensen in de aardse sfeer zijn, die zich vastgrijpen aan een woord en aan de
vermeende betekenis daarvan – en die daardoor worden afgesneden van de
belevenis van de werkelijkheid van het leven.
Wij doelen hier op het woord, dat – veelal verkeerd geinterpreteerd –
gebruikt wordt in Uw sfeer en dat Gij aanduidt met “KARMA.”
Hoe weinigen Uwer, hoe weinigen in Uw omgeving, verstaan de diepere
betekenis van wat – in een ander land en onder andere volkeren – aangeduid
wordt met dit woord.
Het is bepaald een verkeerde voorstelling die in Uw kringen heerst
wanneer men het woord “Karma” gebruikt om aan te duiden iets wat veeleer
een bijgelovig besef van Noodlot genoemd zou moeten worden. Ja, bijgelovig,
zo moeten wij het noemen; bijgelovig.... omdat “Noodlot,” zoals wij het in Uw
taalgebruik kennen, niet bestaat. Het begrip van “noodlot” als culminatiepunt
van kwade invloeden die een mensenleven beheersen, dat heeft men
verworpen.... omdat men modern gedacht heeft, omdat men zich bewust is
geworden, dat daarmede onvoldoende verklaring gegeven wordt van hetgeen in
het leven verkeerd gaat.
Men heeft in vele gevallen daarvoor in de plaats gesteld het woord
“Karma.” Maar het begrip is daarom nog wel hetzelfde gebleven.... een begrip
dat – zoals wij zeiden – aangeduid mag worden als “een bijgeloof.”
Zo zien wij het en wij hebben een vaste en gegronde bedoeling om over
het begrip “Karma” met U te spreken en de plaats die Karma inneemt in de
ontwikkeling van een ieder van ons.
Men heeft in Uw kring goede, gelovige, getrouwe mensen, die met
“Karma” zouden willen aanduiden: ongemakken, kwalen, die hun het leven
moeilijk maken. Of wel, die menen dat die ongemakken of kwalen
voortgesproten zijn uit het Karma. En daarmee zijn zij dan veelal tevreden. Het
is een kruis wat aanvaard en gedragen moet worden, wellicht een straf over
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veelal!
Welnu, goede vrienden, dit is onjuist. Het is verkeerd van een dergelijke
veronderstelling uit te gaan. Hoe weinig toch wordt begrepen het feit, dat onze
Vader, onze Schepper, is de God van Liefde. Zou Hij zó Zijn liefde in ons leven
demonstreren en uitwerken willen?
Wij willen hier gaarne dieper op ingaan, want nódig is dit. Wij voelen
wel, dat – wanneer wij deze vraagstukken aanraken – Uw aller belangstelling
geprikkeld wordt. Want wij gaan nu naar de kern van de zaak, nietwaar? Zo
voelt Gij het en zo bedoelen wij het ook.
Wij willen velerlei onderwerpen aansnijden, gezamenlijk, en onze visie
daarop geven. Wij hebben in de voorgaande avonden, die wij in Uw gezelschap
hier in deze opperkamer doorbrachten, reeds veel gesproken, veel over het licht,
veel over de kracht, veel over de macht en de sterkte van de liefde, die het wezen
van den Vader zijn. Wij hebben dit gedaan, om U en ons te verdiepen in de
grootsheid en de goedheid en de almacht van Hem, die wij gerust – als Zijn
kinderen – onze Vader noemen mogen.
Zeker, het was goed en nuttig ons te verdiepen, ons te verliezen zelfs, in
het beeld, dat wij zo gaarne duidelijker nog voor U gesteld hadden en waarin
Gij inderdaad de grootsheid van Hem beter had moeten zien. Maar onze
middelen om U enig besef te geven van wat wij beleven wanneer wij
aanschouwen mogen het grotere licht, onze middelen om dat aan U door te
geven, schieten vaak tekort. Wij weten het en toch zijn wij dankbaar voor de
weg die afgelegd werd. Omdat wij het besef hebben – en werkelijk constateren
mogen – dat onze samenkomsten inderdaad een optrekkende uitwerking gehad
hebben. Omdat ons sámen spreken en ons sámen zoeken naar de waarheid zelf
inderdaad tot gevolg gehad heeft, dat bij ons allen – bij U in Uw wereld en ons
in onze sfeer – een groter, dieper bewustzijn is ontstaan van datgene, wat wij
kennen en weten van de almacht en de grootheid van onze Vader.
Maar Hij is niet alleen in verheven táál uitgedrukt. Hij is uitgedrukt óók
in datgene, wat wij gaarne ontlopen zouden.
Dit is een wonderlijke gedachte voor velen in Uwe sfeer.
HIJ IS “Ik ben die Ik ben.”
Dit klinkt wellicht raadselachtig. Maar wij kunnen het anders niet
zeggen.
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Over het licht, over de stralende heerlijkheid van Zijn wezen. Zeker, dat gaat
ons makkelijker af en wij denken daarbij allicht aan kracht, aan macht, aan
heerlijkheid.
Wij zien daar één bepaalde zijde van het wezen van den Vader. Maar wij
mogen niet uitsluiten de andere zijde, ook al zouden wij om die te omschrijven
woorden moeten kiezen, die over het algemeen weinig in verband worden
gebracht met het wezen van Liefde, die onze Vader is. En toch: Hij is die Hij is.
Wij spraken met U bij de vorige gelegenheid dat wij samen kwamen,
over pijn, duisternis en lijden, als de portalen die voeren tot het stralende licht,
de vreugde en de blijheid. Vreugde, kracht, schoonheid, blijheid.... dit zijn de
attributen, die wij erkennen en begrijpen als te zijn uitdrukking van het wezen
van onze God, onze Vader. Maar die portalen van duisternis en pijn en dat
lijden komen óók van Hem en leiden ook tot Hem en zij zijn óók uitdrukkingen
van Zijn wezen!
Goede vrienden, dit is een wet! Dit is een wet die zich herhaalt in ons
eigen Zijn. Het is een wet waarvoor men in esoterische scholen namen
gevonden heeft. En onder die namen en benamingen heeft men in bepaalde
esoterische kringen zich verdiept in de werkelijkheid, die wij zoëven genoemd
hebben. Men heeft er studies over gepubliceerd en het zou zeker Uw moeite
waard zijn U te verdiepen in datgene wat hierover reeds gezegd wérd.
Wij komen op deze avond niet héél ver bij de beschouwing van het totaal
van wat wij de “keerzijde” wilden noemen van het beeld van den Vader.... het
beeld, dat zich herhaalt in ieder van ons persoonlijk. Want wij dragen het beeld
van den Vader in ons. Hij heeft Zijn stempel volledig op ons gedrukt!
Wij willen U deze gedachte medegeven, opdat Gij – voor zover daarmede
niet vertrouwd – U erin verdiepen kunt.
Ongetwijfeld zullen er – voor ons allen bij het verdiepen in deze
gedachte: dat het duister evenzeer een uitdrukking van het wezen van den Vader
moet zijn – vragen oprijzen, die niet direct beantwoord kunnen worden. Maar
wij zullen samen verder komen.
Wij hebben deze gedachte uitgesproken – als het begin voor wat volgen
moet – omdat wij deze moeilijke les óók moeizaam geleerd hebben, omdat wij
dit inzicht na harde strijd in eigen Zijn verworven hebben. Wij kennen de
vragen, die daaromtrent oprijzen moeten. Wij kennen uit ervaring de strijd, die
het kost om ook hierin God als grootste en machtigste te blijven zien.
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uitgesproken werd.
Inderdaad, Gij hebt allen zoals Gij hier zijt, reeds een besef, een ruimer
inzicht omtrent de weg van vele levens, die velen onzer gaan moeten. De weg,
die voert van het geboren worden en het Zijn, door het graf, naar het nieuwe
bestaan – waarin zich telkens weer de lessen voor moeten doen, die niet geleerd
werden. Opdat men volmaking deelachtig kan worden!
Ja, zo is het. Zo is het bestemd in de grote liefde van den Vader. Hij
wilde ons volmaakt doen zijn, zoals Hij volmaakt is. Hij rust niet vóórdat dit
plan-in-ons-verwezenlijkt wordt. Hij geeft ons kans na kans. Hij probeert
telkens weer onszelf – d.w.z. God-in-ons – te verklaren.
Zo hebben wij de lessen des levens te zien! Niet als lessen voor ons, ons
daarbij vasthoudende aan de stoffelijke voorstelling die wij van onszelf hebben.
Neen: het gaat erom, dat lessen herhaald moeten worden, juist omdat wij
vasthouden aan dat “zelf,” dat verloren moet gaan. Omdat wij niet leren wíllen
de lessen, die ons God-in-ons openbaren.
Dat is de weg van het Karma. Telkens weer, telkens weer, gaat het erom
dat God-in-ons erkend wil worden waaruit volgen moet, dat het “zelf” – dat
klein is – verloren gaat, opgelost wordt in het grotere, hogere Zelf, wat God is.
Wij spraken met U over de noodzaak van evenwicht, van harmonie. Gij
weet welke woorden daarover gesproken werden. Gij weet ook, dat wij
uitgesproken hebben, dat datgene, wat U van Uzelf-in-stoffelijke-vorm bekend
is, slechts is de uitdrukking van Uw hoger-Zelf, dat zintuigelijk niet
waarneembaar is.
Wanneer er in het grotere-Zelf onevenwichtigheid heerst, wanneer daar
een toestand optreedt als het ware van “ziekte” – zo drukken wij het wellicht
het gemakkelijkste voor U en ons uit – dan komt het beeld daarvan tot
uitdrukking in het stoffelijk lichaam, in datgene wat wáárgenomen kan worden
door een ieder Uwer.
Ja, zó is de verwarring ontstaan. Zo is het gebeurd, dat men – wanneer
er mensen op de aarde zijn, die gekweld worden en die pijnen kennen en die aan
z.g. chronische kwalen lijden – dat men gemeend heeft dit te moeten
toeschrijven aan het “Karma.”
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ware gereflecteerd in onevenwichtige toestanden in het stoffelijk Zijn, in het
stoffelijk lichaam-zelf.
Maar nu moeten wij U verklaren, de brede kloof die ligt tussen het
“Karma” en anderzijds de oorzaak van velerlei chronische kwalen. Dat is niet
eenvoudig. Toch moet het U duidelijk gemaakt worden.
Uw “Karma” is – zoals wij gemeend hebben U duidelijk te kunnen
maken – de noodzaak voor ieder van U – en van ons – om door levenslessen
geleerd te worden minder van ons zélf te zijn, opdat het Goddelijke in ons
grotere gestalte kan aannemen. Dat moet geschieden voor elk van ons op eigen
wijze, opdat inderdaad in elk van ons de Goddelijke gestalte volmaakt kan
worden. Wij zijn individuele uitdrukkingen van het wezen van den Vader. Dat
schiep hetgeen wij “Karma” noemen.... doordat wij telkens weer blijven stil
staan bij de belangen van het eigen zijn, telkens weer gebonden blijven aan het
kleine-zelf, dat dragen als de ware last, in plaats van op te stijgen als met
vleugelen opdat wij – vrij gemaakt van het - zelf – de Goddelijk kracht-in-ons
récht kunnen doen wedervaren!
Het andere is, dat wij, op de weg die wij vervolgen moeten,
onevenwichtig zijn en onevenwichtig – verstoord van evenwicht en dus
onharmonieus – gaan van levensfase naar levensfase. Dat is heel iets anders,
goede vrienden, dan wanneer wij de lessen om het Goddelijke-in-ons te
bevrijden, niet willen leren en deze lessen zich dus moeten herhalen!
Ziekte en kwalen en slechte gezondheid en velerlei andere vormen van
onevenwichtigheid, die optreden in het stoffelijk lichaam – uitdrukking in de
stof van het hoger Zijn – die zijn allen het gevolg van een voortgezette toestand
van onevenwichtigheid, van on-harmonie.
Wij komen tot U, omdat wij U helpen kunnen en helpen mogen. Omdat
wij inderdaad in staat zijn U-Zelf aan U te helpen ontdekken. Omdat wij U
vertellen mogen van het grotere-Zelf, dat zich manifesteren wil in Uw eigen
stoffelijk-Zijn. Dát is het voorrecht, dat wij kennen. Dát is de taak, die ons
opgedragen werd. Wij komen tot U, niet om te becriticeren. Wij komen niet om
af te breken waar opgebouwd moet worden. Wij komen slechts in de naam van
Liefde en omdat Liefde ons dringt. Omdat wij U behulpzaam mogen zijn bij het
vinden van de weg, die voert naar de vrijmaking in U en in ons van het hoogste,
van het edelste, van God-in-ons. Wij komen hier nader op terug. Veel is
hieromtrent nog aan U door te geven. Wij willen dit vanavond niet verder doen.
Deze woorden zijn voor thans voldoende geweest.
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Wij blijven met U verbonden. En wanneer deze woorden door U
overlegd worden, dan komen wij, de helpers en vrienden die altijd om U heen
zijn, U tegemoet om U verheldering te geven en om U bij te staan in het zoeken
van de eigen weg.
Die kiest Gijzelf! Die weg wordt door U gegaan en niet door een ander.
Er is geen ander, die bepaalt welke weg gekozen zal worden. Het Goddelijk
voorrecht, U en ons geschonken, is dat wij de keuze bepalen mógen en móeten.
Mogen wij te allen tijde ons bewust leren worden, dat wij in ons kennen
de bron van kracht, die is de Goddelijke vrede, ons beloofd en geopenbaard
door den Meester – de vrede die het verstand te boven gaat. Gods vrede, die in
ons is de bron van kracht, het rustpunt, het centrale punt van waaruit het
Goddelijke in en door ons werken kan.

Amen.

18 Mei 1953

DEMETRIOS, de dienaar van U allen, komt opnieuw tot U – met de
woorden van vertroosting en van hulp, die spreken uit de ervaring van meerder
licht en groter en verdiept inzicht, waardoor het werk van den Meester op aarde
onder Ulieden gediend wordt.
Wij komen opnieuw tot U met de woorden van het Boek, dat Gij kent als
het Heilig Woord van God;
VERVOLG DE LIEFDE ALS UW DOEL, JAAGT DE LIEFDE NA.
Daaromtrent spreken wij heden met U.
Wij hebben gesproken op de avonden waarop wij samen gekomen zijn in
deze opperzaal over veel wat uitdrukking geeft aan ons verlangen U te dienen.
Wij hebben U gesproken van liefde en grootheid en kracht en macht als de
kenmerken van het wezen van onze Vader, God-zelf in U en in ons.
Wij hebben niet geaarzeld U óók te spreken over de andere kenmerken
van den Vader, die wij in de aardse sfeer zien als tegenstellingen tot datgene wat
genoemd werd liefde, kracht, schoonheid, macht – en toch óók weer: de Vaderzelf, die het gemaakt en gesteld heeft, opdat Hij gekend zou worden.
Een waarachtig vreemde gedachte voor velen in Uw sfeer en toch –
wanneer Gij met ons in deze denkwijze U verplaatsen wilt – niet onbegrijpelijk,
nietwaar?
Wij hebben gesproken, de vorige maal dat wij samenkwamen, over het
woord “Karma,” dat veelal verkeerd gebruikt wordt in Uw sfeer; over het
ontvluchten van de werkelijkheid des levens in een begrip, dat thans veelal –
doch ten onrechte met dit woord “Karma” wordt aangeduid – een
noodlotsbesef, dat is overgebleven uit vele voorbijgegane geslachten. Inderdaad,
zo spraken wij met U.
Het is goed dat wij heden hier verder op mogen ingaan. Het onderwerp
waarover wij reeds de vorige week gesproken hebben is geenszins afgehandeld
en uitgeput. Hetgeen wij toen gesproken hebben is slechts bedoeld geweest als
een begin, een korte inleiding, nodig omdat wij komen tot het punt waar wij
dieper graven moeten om dichter bij de kern te komen.
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zien als aan-de-oppervlakte-blijvend. Wij hebben gesproken in de trant van
denken en van spreken zoals past in Uwe sfeer, onder Uw tijdgenoten. Men
heeft in de aardse sfeer veelal wel begrip voor datgene wat tot dusverre in deze
opperkamer gesproken werd. Men wil dit wel aanvaarden, men heeft er gevoel
voor, inderdaad. Maar wij voelen nu de noodzaak om dieper te gaan, onder de
oppervlakte te komen en te benaderen de kern.
Dat is iets wat geschieden zal en geschieden moet op een wijze, die
wellicht niet voor allen onder U aangenaam of zelfs aanvaardbaar is. Dat kan
zo zijn, want wij spreken uit de ervaring die uitgaat boven de ervaringen in Uw
sfeer en velen onder U, vrienden in de aardse sfeer, hebben nog de
verbondenheid met het stoffelijk-Zijn als eerste noodzaak. Uw geestelijk en
hoger bewustzijn is nog geenszins voldoende vrij gemaakt om U te verheffen
bóven het Zijn in de stoffelijke wereld. Willen wij van hieruit en vanuit de
ervaringen, die wij opdeden in de geestelijke toestand waarin wij leven, met U
verdergaan, dan moeten Gij en wij in staat zijn een middenweg te bewandelen.
Wij komen U tegemoet en Gij komt tot ons met Uw denken, met Uw
Zijn. Gij poogt bij ons te komen en Gij weet dat wij om U heen zijn en trachten
U op te trekken tot dáár, waar ons wezen, het Uwe en het onze, een gelijke basis
vinden kunnen.
Wij zouden U weinig goed doen, indien wij ons bezig hielden met de
gebeurtenissen van Uw leven van elke dag. Wij zouden van weinig nut voor U
zijn, indien het gesprek, dat wij met U voerden ging over de gebeurtenissen in
Uw tijdelijk-Zijn. De kleine zorgen van het stoffelijk bestaan, neen.... daarvoor
hebt Gij onze tegenwoordigheid in deze vorm geenszins nodig.
Wij komen tot U omdat wij opdracht hebben U op te trekken, U
vertrouwd te maken met de lessen die wij hier geleerd hebben. Wij mogen U
doorgeven datgene, wat de vrucht is van meerdere ervaring, van hoger en dieper
inzicht, van meerder licht, van grotere verlichting.
Dááromtrent spreken wij met U. Dát trachten wij U door te geven.... in
een taal, die ongeschikt is voor hoogere waarden, voor diepere geestelijke
inzichten. Maar wij trachten ons aan te passen bij het taalgebruik, dat – hoe
gebrekkig ook – nog steeds moet zijn voor U en voor ons het medium,
waardoor wij elkander moeten verstaan.
Indien onze woorden en uitdrukkingen tekort schieten om U voldoende
duidelijk te maken datgene wat de bedoeling is, dat U duidelijk gemaakt wordt,
dan vrezen wij niet dat onze woorden en onze pogingen vergeefs zijn. Want wij
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wereld, wier wezens verschillen, zoals hun uiterlijk verschilt. Wij hebben hier
een kring van vrienden die eenswillend zijn, maar voor wie het punt van uitgang
op verschillende niveaux en verschillende terreinen ligt. Hiermede moeten wij
rekening houden. Wij moeten trachten U gezamenlijk mede te voeren naar die
middenweg, waarop wij elkander ontmoeten kunnen op voet van gelijkheid. Dit
is voor ons dikwijls een moeilijk te ondernemen poging, maar wij slaagden
hierin tot nu toe en wij gaan verder – in het vertrouwen en in de hoop dat wij
gezamenlijk, gedragen door de motieven die ons steunen en schragen, ook
verder kunnen gaan.
Wij hebben gesproken over hetgeen in onze vorige bijeenkomst werd
behandeld. Wij willen zo gaarne dat Gij – ieder van U persoonlijk – in Uw
gedachten terug gaat een lange weg; dat Gij U gaat indenken hoe het geweest is
in de oude tijden, toen men nog niet de boodschap van den Meester, den
Christus, kende. Nóg verder terug wensen wij dat Uw gedachten zullen gaan.
Denkt aan de tijden toen het vernemen van de wind voor het menselijk wezen
inderdaad was het horen van de stem van God. Denkt aan de tijden toen
rampspoeden en onheil een duidelijker taal spraken voor het menselijk
begrijpen dan voorspoed en zonneschijn; toen men meende de hand van God
het duidelijkst te zien in rampspoed en onheil. Denkt aan de tijden toen de
regen neerkwam als Gods erkende gave om de vruchtbaarheid te wekken die
slapende was in het land. Denkt aan de tijden toen de zonnestralen spraken van
de grootheid van Hem, Die alles beheerst. En denkt dan aan het heden. Ziet Ge
de weg die het mensdom geleid werd? Ziet Ge hoe groot de verschillen zijn
tussen toen en thans?
Wij denken nu in het bijzonder aan het begrip omtrent het wezen van
God den Vader. Zijn stem klonk in het ruisen van de wind – zoals het thans
ook doet. Zijn zegen daalde neder in stromen van regen. Zijn warmte blonk in
de stralen van de zon. En welvaart kwam van Hem zo goed als tegenspoed.
Zo is het ook thans. Maar.... Gij en wij, wij hebben leren verstaan het
woord, dat God is Liefde. In de oudheid, in die oude dagen – toen men het
begrip van God slechts kende bij de beelden uit de natuur, die wij U noemden –
toen heeft men, uit eigen wezen puttende, de kracht en de macht van de
Godheid allereerst gezien in wat rampspoed en onheil bracht. En men heeft
bezweringen opgesteld.
Zo was het, mijn vrienden, en zo is het ook nu nog in vele
ongecultiveerde gebieden. Men kent een “God der wrake.” En daarvoor heeft
men verering gehad. Gij en wij noemen God: “onze Vader.” Ziet Ge hoe ver
reeds wij gekomen zijn? Ziet Ge reeds hoeveel dichter wij genaderd zijn tot de
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“Vader” noemen mag! Men kent Hem als de Liefde-zelf, wanneer men Hem als
eigen kind benaderen gaat. Die Liefde – die Zijn wezen is – die is het wat ons
met Hem én ons met elkander verbindt.
Hoe hebben wij God die Liefde is, leren kennen? Het is goed na te gaan
hoe in het verloop der historie het begrip van de Godheid en van de attributen
van de Godheid gegroeid en langzaamaan gerijpt is. Het is goed om te volgen de
ontwikkeling der volkeren en der rassen en te zien hoe – met het groeien van het
besef, dat God niet alleen was angstaanjagend en verschrikkelijk, maar ook
groots in de schoonheid van de Liefde – de volkeren zich in culturele zin
ontwikkeld hebben. Wanneer de angst wijkt en plaats maakt voor eerbied en
voor het besef dat Liefde overheerst, dán volgen de vruchten daarvan zowel in
het bestaan van de enkeling als van het volk.
De Vader heeft geduld gehad met ons, Zijn kinderen. Hij voerde ons
langs gemakkelijke wegen om Hem te leren kennen. Van de duisternis van
angst, tot het licht van weten.
Nu zijn wij gekomen tot het woord waarmede wij vanavond onze
bespreking aanvingen. MAAKT DE LIEFDE TOT HET DOEL VAN UW
LEVEN. JAAGT DE LIEFDE NA.
Jazeker, goede vrienden, daarin ligt nog altijd het geheim van
vooruitgang besloten. Zoals het was met de volkeren der oudheid, die bevrijd
werden van angst en vrees! Waar deze eigenschappen vervangen werden door
verering, respect en waar langzamerhand de liefde in de plaats trad van wat
vroeger vrees en angst had aangejaagd, daar viel vooruitgang waar te nemen.
Zo is het heden nog, bij U en bij ons.
Wanneer wij spreken over de “portalen” van pijn, van zorg, van schande
wellicht in menselijk opzicht, waardóór men in moet gaan tot de verzadiging
van vreugde – wanneer wij zeggen dat die moeilijke ervaringen óók de
liefdehand van God aantonen en door Zijn wezen van liefde op onze weg
geplaatst werden – dan kunnen wij dat eerst begrijpen wanneer wij in grotere
liefde het wezen van den Vader benaderen leren.
Wanneer God en wij groeien in de liefde en de liefde in ons, dán leren wij
God in Zijn grootheid en in Zijn wetten verstaan. Dán groeien wij; dan worden
wij verder ontwikkeld! Gij en wij moeten de liefde vervolgen als het doel van
ons Zijn en uitsluitend langs die weg kunnen wij vooruitgang beleven.

-5Het schriftwoord dat wij aanhaalden, vervolgt met te zeggen: “en zoekt
de geestelijke gaven.” Wij menen, dat deze woorden slecht gekozen zijn om uit
te drukken wat het gevolg moet zijn van het najagen van de liefde als hoogste
doel. Want alle geestelijke gaven kunnen slechts dan volgen wanneer wij,
vooruitgaande op die weg, het liefdesdoel vervolgen.
Stelt de liefde als het enige doel van Uw leven! Dan is er vooruitgang – in
ieder opzicht – en de geestelijke gaven, die in het wezen van een ieder van U
slapen - zullen tot onwikkeling komen en opbloeien.
Hoeveel is er gesproken en geschreven over de liefde! En hoevelen
hebben werkelijk de liefde zelf als doel gekozen?
Wanneer Gij en wij dit volledig en consequent willen doen, betekent dit
een ommekeer in ons Zijn.
Wij hebben op vele avonden dat wij samen gekomen zijn hier, op deze
plaats met U gesproken over de noodzaak om liefde te vervolgen. Op velerlei
wijzen is U dat tevoren reeds door ons voorgehouden. Wij hebben met U
gesproken over harmonie en eenheid; over de vrede die nodig is beseft te
worden als het centrale punt van ons bestaan; wij hebben steeds weer U
voorgehouden dat liefde het enige is wat blijft: liefde “die nimmermeer vergaan
kan” omdat zij Goddelijk is, het énige Goddelijke dat wij bezitten, het enige
Goddelijke dat ons verbindt over het graf, het enige dat ons en U samenbrengt
en samen houdt.
Maar wanneer liefde wordt gesteld als doel van ons Zijn.... hoe radicaal
zijn dan de veranderingen in ons gehele wezen! Wij spraken met U de vorige
maal dat wij samen kwamen, ook over de noodzaak om het hogere-Ik, het
Goddelijke in ons, vrijheid te geven om zich te ontwikkelen. Thans noemen wij
daarvoor een andere naam: De Liefde – die in U gelegd werd, die moet vrij
gemaakt worden!
Goede vrienden, wij kwamen in den beginne samen omdat er onder U
een gedachte was, dat in Uzelf een mogelijkheid lag tot verdere ontwikkeling op
geestelijk gebied. Dat bracht U en ons hier samen. Wij kwamen samen – Gij
zocht het contact met ons en wij met U – omdat er de mogelijkheid is, dat een
ieder van U de geestelijke gaven die in U zijn, tot ontwikkeling zal zien komen.
Welnu, hier is het antwoord op Uw vraag: Jaagt de Liefde na! Stelt de
liefde in het centrum van Uw leven en richt U op het centrum alleen! Gaat zo
Uw weg. Vervolgt zo het pad dat Gij gaan moet. Laat liefde Uw doel en Uw
richtsnoer zijn. Laat liefde U leiden en het doel zijn waarheen Gij gaat. Gij kúnt
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wezen Gods in U.... hoe kunt Gij dan wankelen, falen of verdwalen?
Goede vrienden, wij wilden U vanavond deze woorden toespreken omdat
– wanneer wij verder gaan op het pad tot ontwikkeling, het pad dat Gij en wij
bewandelen willen om tot hoger en dieper inzicht te geraken – het nodig is dat
wij U niet theoretische waarheden verkondigen, maar dat wij telkens en telkens
weer U het middel aan de hand doen om deze waarheden te bewijzen in U zelf.
Wanneer wij spreken over de mogelijkheden die er zijn, dan moeten onze
woorden niet zijn een abstracte gedachte die uitgesproken wordt en waarover
Gij zult zeggen: dit was leerzaam en interessant. Neen goede vrienden, dat is
immers geenszins het doel waarvoor wij hier samenkomen. Wij kwamen hier en
komen hier omdat Gij de goede gaven die in U zijn ontwikkelen moet. Welnu,
hier is het antwoord op Uw vragen: Jaagt de liefde na.... en de geestelijke gaven
zullen ontwikkeld worden.
Wanneer Gij het woord van de grote Paulus leest, dan zult U bemerken,
dat zijn geschrift spreekt over profetieën, over de kracht tot genezen, over het
spreken in vreemde tongen, en dergelijke gaven. Maar.... wellicht is het niet Uw
weg in dit bestaan, dat Uw geestelijke gaven op dergelijke terreinen ontwikkeld
worden.
Gij staat in een tijd waarin Uw geestelijk contact zich in de stoffelijke
wereld manifesteren moet op velerlei wijze. Welke dat voor ieder van U
persoonlijk zijn moet, is niet aan ons ter beoordeling. Maar, wanneer Gij de
handen aan de zieken oplegt en genezing blijft uit.... wanhoop niet! Dat zou dan
wellicht Uw gave niet zijn. En wanneer het spreken dat Gij verrichten moet
plaats vindt in Uw eigen taal en niet in “vreemde tongen,” het hindert immers
niet! Zolang Gij spreken kunt van de liefde die in U is, hebt Gij Uw taak
volbracht. Wanneer Gij in liefde behoeftigen tegemoet treedt en hun Uw liefde
toedraagt, gelooft het toch goede vrienden, dan geeft Gij het beste wat in U is,
dan geeft Gij van het goddelijke dat in U werkt.
De tijd waarin Gij leeft op de aarde vereist grotere liefde dan ooit
tevoren en wanneer Uw wereld vervuld mag zijn van wezens als Gij, die
gedreven en gedragen worden door de liefde, het wezen van den Vader zelf, dan
kunnen wij van onze sfeer uit samenwerken met U, bewust en krachtig, opdat
de Aarde vol worde van de heerlijkheid Gods.
God zegen U.
Amen

1 Juni 1953

Wij weten niet hoe het nauwkeurig uit te drukken welk een
merkwaardige indruk het op ons maakt, wanneer wij de aardse mensen
gadeslaan die menen dat eerst wanneer het uur van sterven gekomen is – eerst
wanneer zij het aardse bestaan dat zij thans leiden beëindigen zullen – dat zij
eerst dán zullen ingaan in het eeuwige leven.

Dat is een merkwaardige gedachtengang voor ons, in onze wereld, die
veelal in staat zijn om de mens-in-de-aardse-sfeer te zien tegen de achtergrond
van ál hetgeen vooraf gegaan is aan de phase van zijn bestaan zoals dat zich
thans in Uw stoffelijke wereld afspeelt. Voor ons is het veelal onbegrijpelijk, dat
de aardse mens zichzelf kan zien alleen in dit stoffelijk bestaan, met een
vooruitzicht naar wat volgt. Er is wel bijkans niemand onder Ulieden en onder
Uw vrienden-in-de-aardse-sfeer, die niet – onuitgesproken, maar wel zeer
degelijk waar – verwacht, dat ná het einde van het stoffelijk leven, ná het
stervensuur, dat eerst dáárna volgt de ingang in het eeuwige leven.

Hoe merkwaardig is dit voor ons! Voor U, goede vrienden, evenzeer.
Want Gij zijt U bewust gewórden, dat, waar Gij zijt en hoe Gij daar zijt, past in
een beeld van het Leven dat een oorsprong heeft ver terug, een Leven dat
voortgaat, óók wanneer het stoffelijk-leven verwisseld wordt voor een ander.

Wij zeiden het reeds: onder de stoffelijke mensen heerst de zekerheid, dat
na dit leven een eeuwig-leven volgt. Zeker.... wij weten het wel: er zijn stemmen
die opgaan en die verkondigd willen als overtuiging, dat het leven-in-de-stof
alles is. Welnu, wij nemen die woorden niet heel ernstig op. Want deze mensen
– hoe ernstig en goedwillend ook, hoe diepdenkend zij ook menen te zijn – zij
weigeren gehoor te geven aan wat het “instinct van Leven” genoemd zou mogen
worden, datgene wat spreekt in álles wat leeft.
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luisteren naar de innerlijke stem, die spreken wil, die gehoord wil worden. Maar
wanneer men daaraan géén aandacht geven wil – omdat het luisteren naar die
stem verstoren zou het beeld dat men zichzelf heeft opgetrokken omtrent het
Zijn – dan betekent dit nog niet, dat de innerlijke gesteldheid van die mens
ánders is dan van hem of van haar, die de eeuwigheid in zich voelt en bekent
dat het stervensuur wordt de ingang naar een ruimer Zijn. Neen, die gedachten,
die uitspraken van hen, die “Leven” bekorten zouden willen tot het verblijf-inhet-stoffelijk-Zijn, die nemen wij niet zo ernstig als sommigen Uwer het doen.
Want wij wéten, dat de stem der eeuwigheid – die spreekt in al wat bewust
leven kent – óók gehoord wordt door hen, die ogenschijnlijk geen geloof aan de
boodschap van die stem hechten.

Merkwaardig is het dus voor ons – die weten uit ervaring en door
waarneming van omstandigheden en feiten, die Gij veelal nog niet kunt zien –
merkwaardig is het dus voor ons, dat velen onder hen wier bestaan zich thans in
het stoffelijk leven afspeelt, menen dat de eeuwigheid, het eeuwige Leven, voor
hen eerst aanvangen zou wanneer het stoffelijk kleed wordt afgelegd.

Neen, goede vrienden. Zo is het niet. Zo is het niet met U en met geen
dier vrienden die deze mening aanhangen. Dat is een wanbegrip. Een
wanbegrip, dat aanleiding geworden is tot velerlei misverstanden.

Wanneer de mens, zoals Gij en wij, weten mag dat een geschiedenis
vooráfgegaan is – een persoonlijke geschiedenis – aan dat wat wij zijn tháns,
dan opent dat weer grotere mogelijkheden voor het begrijpen van wat volgen
moet.

Wij spraken met U, de vorige malen dat wij tezamen kwamen, omtrent
de tijden, toen men leefde in angst en in vrees. Men aanbad een God, die vrees
aanjoeg en die verschrikkelijk was. Nietwaar, daarover hebben wij gesproken.
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hebben de ontwikkelingsgang dóórgemaakt, tót het punt dat wij thans bereikt
hebben. En wij zijn die wij tháns zijn, omdat wij méde die lange weg hebben
afgelegd. Wij hebben, ieder voor ons persoonlijk, gelééfd in de verschrikking, in
de angst, in de vrees die wij toen gevoelden voor Hem, Dien wij thans Vader
noemen. Wij hebben beleefd de tijden waarin offers geplenkt werden en wij
hebben die offers gebracht.... aan een voorstelling van God, die om offers vroeg,
offers om te bezweren zijn toorn, zijn woede. Die tijd hebben wij doorleefd. Die
tijd, die omstandigheden hebben wij geleefd en beleefd. En wij zijn uitgegroeid –
van dáár uit – om te worden die wij tháns zijn. Wij moeten U dit uitdrukkelijk
en met nadruk voorhouden.

Wanneer Gij in het plantenleven de oorsprong van bepaalde specimina
nagaat, dan zult Gij zien, dat het verfijnde, gecultiveerde product, dat Gij thans
kent, is opgebouwd uit bestanddelen van oorspronkelijke stadia.... die nog
steeds hun eigenschappen doen gelden.

Zo is het ook met U en met ons. Wij zijn gegroeid, ons begrip, ons
bevattingsvermogen is uitgegroeid; zózeer zelfs, dat een vergelijking tussen U en
die primitieve mens uit het verleden als het ware belachelijk en beledigend zou
kunnen schijnen.

Mijn goede vrienden, Gij volgt ons hier: Wij willen aandringen op de
aanvaarding van het feit, dat Gij en wij gegroeid zijn uit die primitieve mens.
Dat er in U én in ons eigenschappen leven, die destijds die primitieve mens
behéérst hebben. Eigenschappen die destijds het motief waren voor de
aanbidding van de Geweldige, die hij God noemde.

Wij buigen ons neer voor Hem, die onze Vader is. Wij aanbidden Hem,
wiens naam is Liefde. Wij, die gekomen zijn die lange weg van de tempels waar
de offeranden gebracht werden aan Hem, die wraak nam, die vrees en angst
inboezemde. Wij hebben geleerd Hem beter te verstaan, zodat wij, Hem
kennende als Liefde, Hem “Vader” noemen mogen.
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staan. En dan, zoekt dán in Uzelf! Gij zegt “Onze Vader” en Gij meent dit ook.
Maar toch.... hoeveel is er, in Uw benadering van den Vader, gebleven uit die
tijd.... toen Gij in angst en vreze voor de altaren stond van de Geweldige.

Wij noemen dit omdat wij, in de arbeid die hier verricht wordt, veelal
stuiten op gevolgen – in het stoffelijk Zijn – van een geestelijke houding, die
inderdáád ongewijzigd gebleven is.

Het is een scherp woord dat wij hier spreken, maar – wanneer wij begrip
willen hebben voor veel wat thans zich afspeelt – dan moeten wij de
voorbeelden nemen, die het duidelijkst spreken. Wanneer wij zouden zeggen:
“dit of dat is vagelijk terug te wijzen tot een houding uit een primitieve staat die
voorafgegaan is aan wat Gij thans kent”.... dan hielpen wij niet. Maar wij
willen waar mogelijk een scherp beeld tekenen, een beeld, dat omlijnd is als wit
tegen zwart. Zo zeggen wij: hier, in dit werk van genezing, komen wij in
aanraking met veel dat zich afspeelt in het stoffelijk lichaam van onze vrienden
tengevolge van een ongewijzigde geestelijke houding. Men spreekt van den
“Vader,” men aanbidt – in de vorm – de God die Liefde is; maar in
werkelijkheid staat men nog steeds met de bloedige offers, die geëist worden
door de God der Wrake die angst en vrees opriep!

Dat is de werkelijkheid, mijn vrienden. Zovelen zijn er, in Uw tijd, in
deze eeuw, bij deze verlichting die gegeven wordt, die nog steeds vasthouden –
onbewust inderdaad – aan het feit, dat God is Hij, die de donder uitzendt, die
neerslaat en verwoest. En dán komen wij tot de onevenwichtigheden, tot de
conflicten, die zich uitwerken moeten in de vorm, waarin wij tháns ons leven
vervolgen.

Gij begrijpt ons hierin! Wij spraken met U de vorige maal dat wij samen
kwamen en droegen U op het hoog bevel: Jaagt de Liefde na, maakt Liefde het
doel en de drijfveer van Uw leven. Liefde sluit angst en vrees uit. Wanneer wij
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zouden wij dan in grote en volle mate vervuld worden van God Zelf!

Wanneer wij willen leren omtrent onszelf, moeten wij leren van anderen.
Indien Gij wilt weten hoe Uw gang van ontwikkeling geweest is, graaft dan na
in wat de geschiedenis U leert. En.... Gij allen hebt het voorrecht, dat het oude,
het Heilige Boek, binnen Uw bereik is. Wij weten het wel: er is daarin veel dat
geschreven is, herschreven, vertaald, opnieuw geschreven, opnieuw vertaald en
in vele gevallen is verminking ingetreden.... zeer zeker. Maar laat U dat niet
afschrikken. Laat U dat niet weerhouden om te leren.... de geschiedenis van
Uzelf, die dáárin opgetekend is en voor U, zoals voor ieder ander, vindbaar.
Wanneer Gij die geschiedenis van Uzélf, in de vorm zoals die staat in het
Bijbelboek, aanschouwt en bestudeert, dan wordt Gij Uzélf duidelijker.

Wanneer Gij komt aan de passages, die handelen over het vernietigen
van de wetten van “oog om oog” en “tand om tand,” zegt dan Uw diepste stem
in het geweten: “ja, ik ben bevrijd van de kracht dier wetten; ik ben vrij
gemaakt.” Dáárom gaat het. Dat is de ontwikkelingsgang voor U, zoals die
gang voor óns bepaald werd.... dat wij uitgroeien, geheel, uit het verleden, uit
dat verleden van angst, van vrees, van onrust, en dat wij gegrondvest worden....
in de Liefde. Dáárom, goede vrienden, gaat het.

Wij spreken met U in dit christelijk land op deze wijze, omdat Gij onze
gedachten in deze vorm uitgedrukt volgen en begrijpen kunt. Indien wij onder
onze toehoorders hier in deze opperkamer zouden hebben vrienden uit andere
delen van de wereld, dan zouden wij wellicht op andere wijze tot hen spreken.
Maar – wanneer Gij bedenken wilt – wat Uw wetenschap reeds lang heeft
vastgesteld – dat de gedachten, de feitelijkheden van Uw christelijk geloof zoals
die zijn uitgedrukt in het Bijbelboek, niet vreemd zijn voor hen wier basis
gevonden wordt in andere landen der aardse – dan zult Gij begrijpen dat wij de
zelfde gedachten uitspreken zouden, gebaseerd op wellicht andere heilige
boeken.
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angst en vrees – waar ieder offer gevraagd werd ter voldoening van een ander
offer – overal ter aarde waar die toestand uitgegroeid is tot de huidige toestand,
daar hééft men geleerd, dat God is Liefde.

Of men in christelijke landen is opgevoed, of wel in andere delen van de
wereld, dat maakt zo weinig verschil. Waar men God gediend heeft en nóg
dient, daar heeft Hij zich geopenbaard als de Liefde zelf.

Wij komen tot U met Liefde. Wij komen tot U omdat zo onze opdracht
luidt. Wij – die in vorige levens dienaren waren in de kerk van Christus – wij
mogen tot U komen omdat wij Uw begrippen, Uw denkbeelden en Uw
denkwijze aanvoelen als geen ander. Want Gij en wij zijn één. Wij kunnen
uitdrukking geven aan de Boodschap – die thans op vele plaatsen in Uw wereld
wordt gebracht – op een wijze, die voor U aanvaardbaar is.

Maar denkt niet, dat Gij, die hier in deze opperkamer samen komt,
speciaal-bevoorrechte vrienden zijt. Neen, zeker niet! De Boodschap, die thans
vanuit onze sferen wordt gegeven, is dezelfde – overal en altijd weer – wanneer
die boodschap wordt gebracht. Maar de vorm is gekozen om zich aan te passen
bij hen, die de boodschap ontvangen mogen.

Gij zijt hier één groep. Hoevele meerdere groepen van deze aard er zijn,
wij kunnen het U niet zeggen, maar véle zijn er. En door dit werk, dit
groepswerk, dat thans verricht wordt, hopen en verwachten wij, dat de
Boodschap – die voor Uw wereld gegeven werd in het leven en de lering en het
voorbeeld van Jezus de Christus – inderdaad de aarde vervullen zal.

Het Heilig Boek zegt van Hem, dat Gods eigenschappen volmaakt in
Hem waren. En Christus leeft in U! Volmaaktheid leeft in ons.

Goede vrienden, wilt dit beseffen! Wilt hier aan vasthouden! Christus
leeft in ons. En in Hem is God, volmaakt. Volmaaktheid, Goddelijkheid leeft in
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bestaat tussen ons en de Vader – hoe kunnen wij dan terugvallen op ángst en op
vréés? Hoe kunnen wij dan – God kennende als Liefde – een houding toelaten
op enig punt, die terugvalt op offeranden om wraak te bezweren? God, die
Liefde is, volmaakt in Christus, die in en door ons leeft.

Lieve vrienden; wij hebben vanavond verder gesproken, wij zijn opnieuw
ingegaan op datgene wat reeds voorbereid werd op eerdere avonden, dat wij
samen kwamen.

Wij danken U voor de liefdevolle belangstelling, waarmede onze
woorden ontvangen werden.

Wij willen niet van U scheiden en het contact van hedenavond verbreken,
zonder U nogmaals uitdrukkelijk de verzekering te geven, dat Gij gaat Uw weg
– door dit leven van alle dag – begeleid, omringd en gesteund door Uw vrienden
en Uw helpers uit ónze wereld.... ongeziene vrienden nog. Maar zij kennen U en
Gij kent hen. Zij zijn om U heen, zij bewandelen met U “de brug” die geslagen
is vanuit Uw bestaan en het onze, waarover wij elkánder benaderen kunnen.
Die vrienden gaan met U en blijven bij U. En wanneer Gij onze woorden
beluisterd hebt en ze overdenken wilt, wanneer Gij dan de conclusies daaruit
wilt trekken – ieder voor Uzelf, ieder naar Uw eigen tekorten, Uw eigen
geaardheid – wéét dan, dat Uw helpers en vrienden in de geestelijke sfeer U
daarbij behulpzaam zijn. Dat Uw dénken door hun aanwezigheid beinvloed
wordt.

Wij willen nu ook nog gedenken de aanwezigheid – die Gij niet
waarneemt, maar die wij kennen – van haar wier aanwezigheid in de stoffelijke
vorm ons steeds veel vreugde geeft. Wanneer Gij op deze avonden ontbreken
moet, dan betekent dat niet, dat Gij niet verbonden blijft met ons. Wij
verzekeren U, dat – óók wanneer een Uwer niet hier zelf in de stof aanwezig is –
de band onverbroken blijft. En de krachten, die hier samengebundeld worden
voor het welslagen voor deze contacten, die krachten doen zich gevoelen, die
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aanwezig is.

Wij willen U nogmaals zeggen hoe belangrijk het is, dat Gij met ons en
wij met U nauw verbonden blijven in dit contact. Wij willen U nogmaals
nadrukkelijk op het hart binden, dat Gij – met elkander – in de vorm van leven
waarin Gij thans zijt, de band vasthoudt en ongebroken laat, opdat Uw kracht
een gemeenschappelijke kracht zij en blijve. Wanneer een Uwer lijdt, lijden de
anderen. Moge het zo zijn! Moge Gij het zo gevoelen zoals wij het met U
gevoelen mogen. Opdat wij, in een gemeenschappelijk uitstrekken van onze
handen in het Geloof, een gemeenschappelijke uitstorting van kracht en
vermeerdering van sterkte ervaren mogen.

Wij danken U.

Amen.

15 Juni 1953

Over het Karma werd gesproken op de vorige avonden, dat wij samen
bijeen waren in deze opperkamer. Wij hebben vele woorden gebruikt om U het
negatieve bewijs voor het Karma te leveren. Wij hebben ook getracht U
duidelijk te maken hoe veelal, wanneer mensen in Uw wereld het woord Karma
gebruiken, zij eigenlijk menen de gedachten, de beelden, het besef, die
verbonden zijn aan de oerbeelden, welke terugvallen tot tijden van lang geleden,
toen zij in vrees en in angst leefden voor het wezen, dat zij God noemden. Wij
hebben U juist doordat wij op de eigenlijke diepere betekenis van het woord
Karma niet ingingen, duidelijk pogen te maken wat de betekenis van het Karma
in feite is. Wij geloven, dat wij hierin voldoende geslaagd zijn voor het doel van
onze bijeenkomsten. Wij willen U thans er op attent maken, dat het Karma en
het begrip dat daarmede wordt aangeduid, niet iets is wat geldt voor het
individu, maar dat het inderdaad is en moet zijn een belevenis, een groei, een
ervaring voor Uw gehele menselijke gemeenschap.
Dit, mijn goede vrienden, is een belangrijk punt. Het gaat niet zozeer om
de belevenissen van het individu op zichzélf, maar om de belevenissen van het
individu als lid van de familie der mensenkinderen.
Daarom goede vrienden, gaat het inderdáád. Wie en wat Gij persoonlijk
zijt, lijkt belangrijk, gezien in de sfeer van Uw tijdelijk stoffelijk bestaan. Maar
na hetgeen voorafgegaan is aan deze avond zult Gij wellicht reeds begrijpen, dat
Uw rol als persoon, als individu, slechts belangrijk is voor zover deze rol
betrekking heeft op de belevenissen, de groei en het welzijn van Uw
gemeenschap, waarvan Gij déél uitmaakt.
Ja, inderdaad, dát is de bedoeling van ons samenkomen vanavond, dat
wij daaromtrent spreken zouden. Hoe belangrijk het individu en de individuele
ervaringen en belevenissen zijn, blijkt eerst ten volle wanneer wij ons realiseren
mogen dat onze ervaringen, onze belevenissen betrekking hebben op de totale
familie van mensenkinderen; dat iedere belevenis en iedere ervaring door ons
beleefd en hóe die door ons beleefd en verwerkt werd, zijn uitwerking doet
gelden op het lot, op het Karma van het mensdom.
Dat, mijn goede vrienden, is een zeer belangrijk punt. Gij kunt U
daarvan nimmer losmaken. Wanneer Gij spreekt van God, onze Vader, wanneer
Gij erkent het kindschap van die Vader, dan erkent Gij ook de gemeenschap
met Zijn andere kinderen. Nog anders willen wij het zeggen. Wanneer Gij
beleeft in eigen wezen, eigen Zijn, de werkelijkheid van het Goddelijke in U,
dan weet Gij ook, dat dat Goddelijke huist en leeft en beweegt en opdrijft tot
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verbondenheid mét die andere mensenkinderen, Gods zonen en Gods kinderen,
door het Goddelijke dat werkt in U allen.
Vandaar ook, dat wij zeggen: hoe Gij Uw ervaringen verwerkt, hoe Gij
Uw belevenissen beleeft, hééft betrekking op U en voor U lijkt het dikwijls het
belangrijkste, maar veel belangrijker is het te beseffen dat Uw ervaringen en Uw
belevenissen betrekking hebben op de belevenissen van ál de zonen Gods.
Wij denken nu aan het woord van de Meester in betrekking tot datgene
wat voorafgegaan is aan ons samenzijn vanavond:
“EEN NIEUWE WET GEEF IK U, DAT GIJ ELKANDER LIEF HEBT.”
En elders staat het geschreven:
“HEBT UW NAASTE LIEF ALS UZELVE.”
Hoe heel anders wordt de betekenis van deze woorden, wanneer wij
hetgeen hieraan vooraf gezegd werd dààrmee in betrekking brengen. “Oog om
oog en tand om tand” werd teniet gedaan. Is teniet gedaan. Is teniet gedaan in
en voor U, Gij zijt daar uit gegroeid, Gij zijt daar boven uit getrókken. Gij kunt,
Gij moogt daarop niet meer terugvallen, want als Gij dat doet, Gij persoonlijk,
als individu, dan brengt Gij het gehele mensdom terug tot de plaats die verlaten
werd lange tijd geleden.
“Een nieuwe wet geef ik U, dat Gij elkander lief hebt.” Dat is het woord
van de Meester. Voor U, voor ons. Voor allen in de aardse sfeer in de stoffelijke
wereld én voor ons, die in hogere sferen opgetrokken zijn. Wij worden nog
altijd verbonden met U, omdat Gij en wij elkander lief hebben. Daarin wordt de
schepping volmaakt – dat wij elkander lief hebben.
Nu hebben wij tevoren reeds vaak gesproken over de armoede van taal
waarmede wij ons uitdrukken kunnen. Armoede van taal die reeds in Uw
wereld pijnlijk ervaren wordt. Maar hoeveel duidelijker is dat voor ons,
wanneer wij met geestelijke ervaringen en met geestelijke gezichten komen tot U
en uitdrukking trachten te geven aan datgene wat beleefd werd in déze sferen.
Hoe arm is dan het medium dat wij gebruiken moeten om tot Uw begrippen
door te dringen!
“Hebt elkander lief.” Dit liefhebben, mijn vrienden, kan op velerlei
wijzen geinterpreteerd worden. Maar wij zeggen daaromtrent “wanneer Gij
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ander, hoe zoudt Gij anders dan kúnnen liefhebben?”
Het begint bij het individu, bij Uzelf, bij onszelf. Wanneer wij – in eigen
wezen – beseffen mogen, dat wij zijn kinderen van God de Vader, dat Hij in ons
leeft, dat Christus in ons is opgestaan, dán hebben wij verbondenheid met al
Gods kinderen. Dan kennen wij liefde voor hen.
Hoe vaak is in de aardse sfeer het liefhebben van de naaste vertaald door
liefdadigheid plegen. Neen, zo is het niet. Het is iets geheel anders. Het is: de
erkenning van gelijkwaardigheid van de naaste. Het “draagt elkanders lasten” is
het dragen van de eigen last van de gemeenschap waartoe wij behoren, de
gemeenschap van de kinderen van de Vader. Dát is liefde: het dragen van de
lasten van de ander omdat deze onze eigen lasten zijn, omdat wij deel hebben
aan die lasten. Zij zijn van ons en voor ons, gemeenschappelijk ons opgelegd en
het dragen daarvan brengt ons als familie, als gemeenschap, verder.
Wanneer Gij – in dit leven of het volgende – leren wilt, wanneer Gij in
Uw bestaan van thans vooruit gaan wilt, beseft dan dit bovenal: dat Gij
individueel staat in een gemeenschap, dat Gij persoonlijkheid zijt in een
deelgenootschap-met-alle-anderen, en dat wat U goed gaat, het goede van allen
ten bate komt. En dat waar Gij verkeerd stapt, Gij de voortgang tegenhoudt van
alle anderen.
“Hebt Uw naaste lief als Uzelf!” Hoe verwonderlijk moet dit woord, dit
bevel, in veler oren geklonken hebben. Hoevelen Uwer hebben gestreefd naar
het verliezen van de liefde voor zichzelf. Natuurlijk, dat begrijpen wij. Die
gedachtengang kennen wij, die is ons persoonlijk vertrouwd. Het eigen ik, het
zelf, dat wij trachten te verliezen als individu, raken wij echter niet kwijt.
Slechts wanneer wij leren ons te zien als individu, lid van het gezin, lid van de
gemeenschap van de kinderen Gods, dán mogen en moeten wij dát “zelf”
liefhebben. Dán mogen en moeten wij dát “zelf” trachten te bevorderen. Hoe?
Wanneer? Op welke wijze? Doordat wij het lagere dat in ons is, dat wat bleef in
die lange tijd van groei waarover reeds eerder gesproken werd, nog verder terug
láten dringen.... door het Goddelijke, dat in ons rijpen wil.
Hebt dan zó Uzelf lief. En daaruit moge en moet voortkomen de liefde
voor de naaste, waartoe de Meester opdracht gaf.
Noodlotsbesef, de verkeerde vertaling van het begrip Karma in Uw
aardse sfeer!

-4Beseft Gij wel hoeveel schade die toebrengt aan de groei van de mensheid
– groei als zonen Gods? Wanneer er onder U en onder Uw aardse vrienden
personen zijn, die vásthouden aan het begrip dat noodlot onafwendbaar is, dat
angst en vrees en straf en zonde voort moet gaan.... begrijpt Gij dan niet, hoe
daarmee teniet gedaan wordt die nieuwe wet, die ingesteld werd dat “oog om
oog en tand om tand” voorbijgegaan is, weggevéégd is van het lot van de
mensen?
Wanneer men dat toch als individu vollédig aanvaarden wilde, wanneer
men toch als persoonlijkheid zichzelf los wilde rúkken van alle invloeden die
nog stammen uit die begrippen.... dán konden wij voortgaan op de koninklijke
weg.
Wanneer wij de mensen in Uw sfeer zien gaan de weg van hun leven, dan
is het ons dikwijls alsof zij ronddolen in een dicht woud. Zo dicht en zo somber
dat de zon van liefde en goedheid nauwelijks door de bladeren heen mag
dringen. En toch.... telkens en telkens weer wanneer zij hun weg vervolgen,
komen ze aan de rand van dat woud of dicht daarbij en dan trekt de straling
van het gouden zonlicht, die hangt over de vlakte waarnaar zij streven.
Waarom vervolgt men niet de attractie van het licht? Wat is het, dat de
mensen terug houdt in die sfeer van duisternis? Wij vragen het ons dikwijls af.
Gelooft het ons vrienden: wij komen in die duisternis velen tegemoet en wij
komen en brengen boodschappen van licht, van een wijd uitzicht over de verten,
waarover heen de goedheid en straling van liefde heersen. En daarmede mogen
wij velen brengen naar de rand van het woud. Velen volgen ons. Dat is onze
missie in Uw wereld: om licht te brengen daar waar men verkeert in het duister.
Wij hebben gesproken met U de vorige maal dat wij samen kwamen in
deze opperkamer over Hem, de Christus en over het Licht, dat Hij bracht in de
duisternis op Uw aarde. Een Licht, dat voor U vertaald wordt op de ene wijze,
in andere delen van Uw aarde op andere wijze. Maar het is Licht, hoe ook
voorgesteld, het is Licht. Want wij kennen het in zijn werking, omdat het de
duisternis verdrijft.
Men spreekt van Hem, de Christus, als de Verlosser, de Zaligmaker.
Zeker, zo is het ook. Hij verlost van het duister. Hij maakt zalig, omdat Hij ons
stelt in het volle Licht.
Nemen wij toch aan Zijn nieuwe wet, dat wij elkander liefhebben! Lief
hebben de naaste als onszelf, omdat wij bewúst zijn van onze taak en onze
verantwoordelijkheid, als leden van het gezin, als leden van de gemeenschap, als
zonen en dochteren van den Vader.
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“Hebt Uw naaste lief” zouden willen uitleggen op een andere basis en zouden
willen toepassen.... hoe weinig zouden wij terecht brengen van de opdracht die
ons gegeven werd! Immers, slechts wanneer wij de ander kunnen leren zien als
mededragers van het Goddelijk deel dat wij ook in ons kennen, slechts dan
kunnen wij waarachtige eenheid met hen beleven.
Hoe vaak spraken wij hier in deze opperkamer reeds over de harmonie
die noodzakelijk is, een harmonie die leiden zou tot eenheid. Welnu, dat woord
behoeven wij voor U thans niet meer te herhalen. Maar wanneer Gij eenheid
met Uw naaste beleven wilt, eenheid – wat is liefhebben en in liefde zichzelf
geven – dát kunnen wij slechts, wanneer wij de naaste zien als ons evenbeeld.
Vrienden, wij begonnen onze woorden vanavond met U te herhalen
datgene wat gezegd werd omtrent het Karma: Karma van het individu, wat is:
het Karma van Uw gemeenschap. Tenzij Gij én wij erin slagen ons volledig óp te
geven in de liefde voor de naaste, blijven wij belast met het Karma van het
gehele mensdom.
Uw en onze verlossing van onszelf, van het verleden, betekent.... de
verlossing van het mensdom. Dit klinkt hoog en groot en overweldigend
misschien. Maar wordt er toch niet door afgeschrikt! Dát was de opdracht die
de Meester gaf in Zijn woord: Hebt Uw naaste lief als Uzelf.
Hoeveel wordt er gegeven aan Uw wereld op dit ogenblik aan
verlichting, aan hulp, aan inzicht! Hoeveel verder worden diegenen onder U, die
bereikbaar zijn voor onze boodschappen, gebracht, doordat wij wijzen op deze
cardinale waarheden. Maar.... onvoldoende is het wanneer Gij hier samen komt
en naar onze woorden luisteren wilt en wanneer Gij die woorden overleggen
wilt met Uw familie en Uw vrienden.... onvoldoende is dat. Wij zullen U niet
met rust mogen laten. Wij moeten deze woorden opvolgen en U ermede
vervolgen. Want Uw reactie op deze woorden, op deze onze missie, de gevolgen
die U daaraan geven zult, zijn van het grootste belang - voor U en voor Uw
gemeenschap.
Wat Gij ermede doen zult dat is van belang niet alléén voor Uzelf – niet
mínder voor Uzelf maar évenzeer en éven belangrijk – omdat daarmede gebaat
kan zijn en moet zijn de vooruitgang van het mensdom.
Wij spraken reeds met U over de voortgang van Leven door geboorte en
sterven heen. Gij begrijpt dus, dat er van onze zijde, waar groter licht is en meer
inzicht gegeven wordt, aandrang – en aandrang in steeds toenemende mate –
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worden.
Wij behoren tot die familie, die gemeenschap van kinderen van de Vader.
Wij hebben er belang bij, dat Gij opgetrokken wordt tot meerder licht en
meerder inzicht. Want daarmede komen wij gezámenlijk dichter bij de
voleinding van het scheppingsdoel.
Goede vrienden, aan hetgeen vanavond tot U gesproken werd, willen wij
niet veel meer toevoegen.
Onze woorden klonken tot U met overtuiging en met klem. Gaat heen,
gaat heen Uw eigen wegen in deze stoffelijke wereld, waaraan Gij nog gebonden
zijt. Verricht Uw werk, Uw dagelijkse bezigheden. Gaat voort, ieder van U, met
datgene wat Uw taak in dit leven is. Maar wéét, dat hoe Gij Uw weg vervolgt en
hoe Gij die taak vervult van het grootste belang is voor Uzelf en – in U en voor
U – voor het mensdom!
HEBT UW NAASTE LIEF ALS UZELF EN VERVULT ALZO DE WET
VAN CHRISTUS!

Amen

3 Augustus 1953

Welkom mijn goede vrienden in dit huis, waar wij bijeen komen na een
langere periode – gedurende welke onze gedachten zich op het afgesproken uur
gericht hebben naar deze plaats, nietwaar, zo is het geweest. Zo is het met U
geweest én met ons in deze sfeer. Wij komen thans weer samen, Gij, in de
waarneembare stoffelijke vorm, en wij, de ongeziene gasten voor de meesten
Uwer.
Wij zijn hier, wij en de engelen die om U heen zijn, uw vrienden, die met
U samen gekomen zijn in dit huis, in deze opperkamer, opdat wij tezamen
wederom een uur mogen beleven van lering en opwekking en sterking, van
krachtsinspanning voor het ontvangen, een krachtsinspanning die omgezet moet
worden in het doorgeven van datgene wat wijzelf ontvangen hebben.
Dat geldt voor U en evenzeer voor ons. Wij komen samen na een
afwezigheid van enige tijd. Dat is zo geweest in de stoffelijke waarneembare
vorm; maar Gij en wij hebben ons gericht naar deze plaats en wij zijn met U
samen geweest in het contact zoals het altijd aanwezig is.
Wanneer Gij bedenkt, dat daar in Uwe wereld een grote menigte is van
gelovigen, die zich keren op de bepaalde uren van iedere dag in de richting die
naar het heiligdom voert, kunt Ge dan nagaan hoeveel kracht daarvan uit moet
gaan in de wereld waarin Gij zijt? Allen die samen komen in de geest op die
bepaalde plaats en van daar zich richten als een machtige kolom van gebed tot
den Allerhoogste.
Ja, zoiets hebben wij immers ook beleven mogen! Wij komen nu samen
in de stoffelijke vorm voorzover het U betreft én wij kwamen samen in de
afgelopen weken, wanneer wij niet op deze wijze bijeen waren, en richten ons
hier op het doel dat ons verbonden houdt.
Hebt Gij er wel bij stilgestaan, hoe het mogelijk is, dat Gij en wij hier
samen ons treffen mogen? Hebt Gij wel nagegaan wat daarvan de achtergrond
en de ondergrond, het uitgangspunt moet zijn? Welnu, wij willen daarover
vanavond gaarne enige woorden met U spreken.
Wij hebben in Uw wereld waargenomen hoe meer en meer gesproken en
gedacht wordt over de uitstralingen die ieder mens ten opzichte van den ander
voelbaar maakt. Ja, inderdaad, Gij kent dit phenomeen. Gij weet dat – wanneer
Gij de hand schudt van iemand wiens uitstraling overeenstemt met de Uwe – Gij
een aangename aandoening ervaart, doch dat er ook contact met Uw vrienden
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de Uwe en Gij onaangenaam getroffen wordt. Welnu, dat is een goed beeld. Gij
moet op het punt van de uitstraling meer aandacht gaan schenken aan Uw eigen
ervaringen in het contact met Uw medemensen. Wanneer Gij voelt, dat de
uitstraling van de ander U sympathiek en aangenaam aandoet, gaat dan met die
mens verder. Gij zijt verwant.
Zo is het ook tussen U en ons, mijn vrienden! Gij hebt een uitstraling die
gevoelig is voor de onze, “sympathiek” is wellicht het ware woord. Wij kunnen
het nog sterker uitdrukken, want wij hebben immers in het verleden gesproken
over de eenheid en de harmonie, die tussen Uw en onze sferen bestaan moet en
bestaan kan.
Welnu, Gij en wij leven in de cosmische sfeer in harmonie en dát is het
wat ons in staat stelt met U samen te komen in de geest zoals wij het
aanduidden. Het contact zoals Gij het tháns waarneemt is slechts een symptoom
van het waarachtige contact en van de waarachtige harmonie en eenheid die
tussen U en ons bestaat.
Dat contact blijft, óók wanneer de stoffelijk waarneembare vorm niet
aanwezig is in de opperkamer. Gij weet dit immers allen! Wij geven uitdrukking
aan Uw gedachten en ervaringen, zo goed als aan de onze. Wij hebben U niet
gemist en Gij hebt ons ook niet gemist. Wat Gij wellicht gemist hebt is, dat Gij
het symptoom van dit contact zoals wij het vanavond beleven mogen, niet hebt
kunnen hebben, door verschillende omstandigheden.
Wij willen gaarne dat Gij U hier in deze gedachte verdiepen zult, dat Gij
er langer bij zult blijven stil staan, n.l. dat het contact tussen U en ons, Uw
helpers in andere sfeer, altijddurend en concreet is. Wij willen niet gaarne dat
men spreekt over een incidenteel contact omdat men een incidenteel symptoom
van het contact waarnemen mag. Wij willen gaarne, dat Gij U bewust zijt en
blijft, dat het contact tussen U en Uw geestelijke vrienden in onze wereld
altijddurend en reëel is; dat wij om en bij U zijn en eenheid met U hebben, óók
wanneer daarvan geen bewijs in stoffelijk waarneembare vorm geleverd wordt.
Wanneer Gij U keert, in de geest, naar dit vertrek, de opperkamer waarin wij
samen komen, is dit niet iets bijzonders. Gij hébt het contact met ons en het
blijft – óók wanneer het niet door een symptoom als hetgeen wij thans beleven
gedemonstreerd wordt.
Welnu, wij hebben gesproken over de stralen die uitgaan van de mens,
van ieder mens. Zowel van de stoffelijk levende mens die een geestelijk-levend
mens is, als van ons, geestelijke wezens, die het stoffelijk kleed afgelegd hebben.
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magneet het ijzer aantrekt en houdt ons verbonden.
Wij wilden gaarne, dat Gij ook op die wijze U verbonden wilt voelen met
ons, die immers in eenheid en volkomen harmonie met U samen in diezelfde
straling ons bewegen.
Gij meent wellicht, dat het toevallig is, dat Gij toegetreden zijt tot de
kleine kring, die gevormd werd. Welneen, zo is het niet. Er is in dit verband van
generlei toeval sprake. Gij zijt ieder van U uitzonderlijk gekozen. Ieder van U is
afzonderlijk beoordeeld op de basis of Gij zijt degene, die in eenheid met ons
verbonden blijven kunt.
Wij spraken met U in het verleden over het rustpunt, dat een ieder Uwer
moet en kan vinden in zichzelf. Wij spraken met U over het zoeken van het
Koninkrijk Gods, dat in U is. Welnu, wanneer Gij dat doet, dan keert Gij U
naar de kern van de straling waarin Gij en wij ons bewegen mogen. Wanneer
Gij geconcentreerd zijt op die richting in Uw denken, in Uw Zijn, dan kunt Ge
overtuigd wezen, dat daar waar Gij de absolute volheid van Uw eigen wezen
ontmoeten gaat, Gij óók ontmoet de instraling van het hogere en grotere dat
met U verbonden is.
Wij komen op deze feiten telkens en telkens weer terug. Wij wezen U in
het verleden op de noodzaak om eerst in onszelf te zoeken naar de
werkelijkheid van alle dingen die in ons leven: het eeuwige in onszelf dat is, dat
blijft, dat het enige is waarvoor wij leven. Wij komen daar vanavond opnieuw
op terug.
Wanneer Gij wilt leven volgens de hoogste beginselen, dan kunt Gij dat
slechts doen doordat Gij U bewust laat zijn – bij alles wat U ervaren moogt, bij
iedere handeling die Gij verricht – dat Gij zijt het eeuwige-Ik, Gij in U draagt
het eeuwige-Ik. Wanneer Gij zo Uw houding in de wereld van het stoffelijke
wilt bepalen – en Gij zult het meer en meer moeten doen naarmate Gij nauwer
het contact met de geestelijke wereld ervaart – dan zult Ge inderdaad een
houding zien veranderen, die U thans nog bindt aan het stoffelijk Zijn; dan zult
Gij de vrijheid kennen; dan zult Ge opstijgen als een arend op zijn vleugelen,
dan zult Gij de hoogten bereiken waarnaar Gij streeft.
Maar het wil zeggen: afstand doen van wat vergankelijk is. Zo moeilijk
lijkt ons dit niet. Het verbonden-zich-voelen door het stoffelijk Zijn met de
stoffelijke wereld is menselijk en begrijpelijk. Maar Gij zijt als mensen
uitgestegen boven het stoffelijk Zijn doordat Gij het bewustzijn hebt, omdat Gij
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Gij zelf dragers van het eeuwige zijt.
Wij komen telkens opnieuw met U en moeten ook nu nog met U spreken
in de woorden van Uw sfeer. Hoe moeilijk dit is betuigden wij reeds vele malen.
Het is inderdaad moeilijk om aan de stof waarover wij handelen moeten,
uitdrukking te geven in Uw woordenschat, hoe rijk die soms ook moge zijn.
Wij spraken over de stralen die ons verbinden. Omtrent dit onderwerp,
het gebied waarin wij de stralen waarnemen, zou veel meer gesproken kunnen
worden en wellicht moeten wij daaromtrent ook inderdaad in de toekomst veel
meer met U spreken.
Gij moet U bewust leren zijn hoe de stralen die U sympathiek aandoen en
aangenaam voor Uw gevoelsleven zijn, ook inderdaad stralen zijn waarin het
Goede verbinding en eenheid met U zoekt.
Gij moet U bewust leren zijn hoe er verschillende stralen zijn die,
ofschoon niet in die mate duidende op de eenheid met U, toch van groot nut
voor U zijn, omdat zij aanbrengers zijn van ervaringen, die Gij móet hebben,
wilt Gij het goede dat tot U komt ook inderdaad waarderen kunnen.
Gij moet U bewust leren zijn hoe Uw wereld, alles wat daarin groeit,
alles wat daarin leeft, onder invloed van stralen groot wordt en groeien mag.
Gij moet U bewust leren zijn, Gij moet Uw kennis leren verdiepen
omtrent all deze onderwerpen. Gij moogt niet – nu Gij weet hoe Gij langs
stralen met ons verbonden zijt – Gij moogt dan niet uitschakelen de kennis die
tot U gebracht wordt op velerlei manieren, door het gesproken en geschreven
woord.
Geeft het Uw aandacht, want in Uw wereld daagt het, mijn vrienden! In
Uw wereld dringt het Licht door. Grotere kennis – dus grotere
verantwoordelijkheid – wordt U gegeven. En wanneer Gij die kennis afwijst en
de verantwoordelijkheid niet op Uw schouders laden wilt dan schiet Gij tekort.
Gij schiet tekort als eeuwigheidskind.
Die kennis wordt gegeven aan Uw wereld. Het planetenstelsel wordt
meer en meer bekend en de invloed darvan op al wat groeit en leeft en zich
beweegt in Uw sfeer wordt langzaam maar zeer zeker vertrouwd gemaakt aan
het vernuft van de mensen in de aardse sfeer.
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Hoe het is een stuk van Uw Zelf, Gij moet intreden, inkeren tot Uw Zelf om
dáárin de krachten te vinden en het inzicht om de kennis en de waarheden die
thans verstrekt worden aan de menselijke sfeer, op te nemen, te ontvangen, te
begrijpen en te hanteren met Uw verantwoordelijkheid als mens, als kind van de
Vader. Hij geeft U dit inzicht in het heelal. Hij geeft U dit inzicht in Zijn wezen.
Begrijp dit toch! Al wat kennis, al wat wetenschap, al wat kracht van deze aard
is, is ons gegeven doordat de Vader zichzelf duidelijker openbaar wil maken aan
U en aan ons.
En wij mogen hier niet afwijzend of laks tegenover staan. Gij moogt niet
zeggen: ik heb de tijd niet. Gij moogt niet denken: het is buiten mijn bereik.
Neen, het is niet zo. Wanneer Gij U wilt keren naar het rustpunt in Uzelf,
wanneer Gij afdalen wilt in datgene van Uzelf, wat eeuwig is en eeuwig blijft, en
dáár Uw krachten meten wilt, dáár wilt worden de volmaaktheid, waartoe Gij
voorbestemd zijt, telkens opnieuw U keren wilt dáárnaar.... gelooft het mijn
vrienden, dan komt daar ook tot U inzicht, dat leiden zal tot grotere daden in
de verrichtingen van alle dag.
Ja zo is het, zo hebben wij het beleefd in de dagen die voorbij gegaan
zijn, in de jaren, de vele lange jaren, waarin wij geleerd hebben onszelf te
richten op het innerlijk Ik, dat eeuwig is.
De toekomst van Uw wereld is in vele voorspellingen genoemd. Wij
weten het en wij willen daar generlei voorspellingen aan toevoegen. Maar dit
moeten en mogen Wij U zeggen: het daagt in Uw wereld. Dit is een feit! Wij
zien hoe, langzaam maar heel zeker, op vele duistere plaatsen de duisternis
begint te vervagen. Wij zien hoe het Licht doordringt daar waar voorheen het
Licht niet gekend werd. Wij zien hoe de mens toebereid wordt, de mens zelf, Gij
en Uw lotgenoten, om het Licht te leren begrijpen en te aanvaarden.
Wij denken hierbij aan hetgeen in het verleden dikwijls gebeurd is. Het
verleden dat Gij kent en het verleden dat wij kennen en waaromtrent in Uw
wereld slechts fabels en vaagheden bestaan. Toen ook Licht gegeven werd aan
de mens en de mens het Licht niet waarderen kon, doch de duisternis verkozen
heeft boven het Licht.
Laat dit zo nu niet zijn. Gij hebt een taak te vervullen – Gij, doordat Gij
meerder Licht ontvangt. Gij hebt een plaats in te nemen in het brengen van licht
overal waar de duisternis geheerst heeft. Gij hebt licht ontvangen, geeft dan van
het licht dat in U is. Het licht, dat Gij zelf zijt, doordat door U uitstralen mag
hoger inzicht, hogere macht dan wat Gijzelf kent.
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verrijkt. Bedenkt dit, mijn vrienden! Wanneer Gij kunt geeft dan en geeft met
volle handen. Denkt niet dat Uw voorraden uitgeput kunnen raken. Neen, daar
zorgen wij voor, want Gij zijt de vooruitgeschoven posten op Uw terrein. Wij
danken U, dat Gij die plaats innemen kunt en moogt en dat Gij daartoe bereid
geweest zijt. Aanvaardt de consequenties daarvan! Het is heerlijk dat Gij
contact hebt met de geestelijke wereld, ieder van U persoonlijk. Maar dat
contact werkt door U óók voor anderen, voor de generaties, de vele geslachten,
die komen gaan. Gij kunt doorgeven, Gij kunt geven met volle handen, omdat
ook U meer gegeven wordt dan Gij nodig zoudt hebben voor Uzelf. Het is een
waarheid dat wie geeft zichzelf verrijkt. Wie geeft het geestelijk goed, dat hem
of haar gegeven is, die wordt rijker in het geven van die gaven.
Gij hebt hier een gelegenheid om Uzelf te verrijken. Niet doordat de
woorden, die wij spreken iets nieuws bevatten zouden, geenzins, maar Gij komt
hier gericht op het ene doel, dat ons samenhoudt. Het contact dat tussen U en
de geestelijke wereld bestaat wordt hier gedemonstreerd voor U en voor ons, en
daarin vindt Gij een verrijking.
Gaat dan uit en spreekt van het rijke, dat U gegeven werd en deel het uit
aan anderen. Want daarop wordt thans gewacht. En naar de mate Gij uw
opdracht vervullen wilt, naar die mate zult Gij ook verder gezegend worden, en
zal het contact en het toevloeien van kracht en wijsheid en gezondheid en lering
ook inderdaad vermeerderen.
Wij hebben een ernstig woord met U gesproken vanavond. Wij hebben
Uw volle aandacht genoten en wij danken U daarvoor. Welnu, wij moeten dit
uur thans beëindigen, want wanneer wij samenkomen dan hebben wij in feite
weinig woorden te gebruiken.
Het gaat er ons om dat wij Uw gedachten en Uw Zijn richten mogen
naar het hoogste en het beste dat wij kennen. Dat wij samen komen in de
eenheid en de verbondenheid die bestaat tussen de sferen van liefde en van
harmonie.
Het gaat er ons om, dat wij een moment samen beleven mogen, waarop
onze krachten vernieuwd worden, doordat wij weten te zijn ingeschakeld in het
werk van lichtbrenging.
Het goede nieuws dat wij verkondigen is: dat het Licht daagt.
God’s zegenende hand rust op U. Zijn leiding moge Uw voeten richten
op de weg die Gij gaan moet. En.... mogen wij te eniger tijd niet samenkomen
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vreest dan niet, dat het contact tussen Uw en onze sfeer verbroken zou zijn.
Geenszins! Wellicht is het goed U dan te doen beseffen hoe nauw wij verbonden
zijn. Hoe onze eenheid volmaakt is.
Amen.

24 Augustus 1953

Opmerking:
Door verschillende omstandigheden was het onmogelijk na 3 augustus
samen te komen. Overeenkomstig de inhoud van het slot der laatst
ontvangen boodschap hebben de deelnemers aan de kring echter op de
Maandagavonden half negen, ieder in hun eigen woning, gedurende een
uur stilte betracht en op deze wijze toch in gedachten de gewone
bijeenkomst in de “opperkamer” beleefd. Onze intermediator deed zulks
eveneens met mevrouw Palstra in zijn woning te Laren. Op 24 Augustus
ontving hij aldaar op het gewone uur de navolgende boodschap, welke
als gewoonlijk op de geluidsband, welke wij naar Laren hadden
overgebracht, is opgenomen.

Lieve vrienden,
Wij komen bijeen vanavond, zoals telkens op dit uur wanneer Gij samen
komt in de “opperkamer.”
Wij hebben de naam van dat vertrek steeds “de opperkamer” genoemd.
Het feit, dat wij thans bijeen zijn – ofschoon gescheiden door de
omstandigheden en door de verschillende noodzakelijkheden van het leven in
het stoffelijk Zijn – is het bewijs dat onze geestelijke vermogens inhouden dat
wij tegelijkertijd op velerlei plaatsen aanwezig kunnen zijn. Gij zijt hier in het
vertrek, waar Gij Ubeiden zich thans bevindt en de andere vrienden van Uw
kring zijn ieder op eigen wijze met U verbonden door het geestelijk contact dat
zij uitstrekken tot U en Gij tot hen en wij tot ieder van U.
Zo vormt zich als het ware een netwerk van gedachtenbanen, waarlangs
ons contact gemanifesteerd wordt, óók wanneer wij niet zoals gewoonlijk, allen
tezamen in de opperkamer aanwezig zijn.
In die opperkamer zijn ook nu aanwezig velen, die uit de geestelijke
wereld telkens samenkomen om daar gesterkt te worden, versterking te
ontvangen en in de gemeenschappelijke sfeer die er heerst gesterkt te worden.
Zo ook is het een feit, dat diegenen van U, die elk afzonderlijk op eigen
wijze, in eigen sfeer, in eigen huis, op dit uur met ons verbonden zijn, gesterkt
zullen worden door de geestelijke wezens, die verbondenheid met U kennen en
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niets ter zake.
Dit, mijn lieve vrienden, is een belangrijk punt voor U om te overdenken.
De ervaring die Gij opdoet van de aanwezigheid, de aanraking van Uw
geestelijke vrienden – ofschoon gescheiden van de kleine kring van stoffelijke
wezens waarmede Gij samenkomt en waarmede Gij tezamen beleeft het contact
met de geestelijke vrienden – dit is inderdaad een grote en goede ervaring voor
U. Zij moet U stemmen tot nadenken, want immers daarin ligt velerlei voor
ieder persoonlijk besloten. Het feit dat Gij uitstrekken kunt Uw geestelijke
handen als het ware en de handen kunt grijpen van de vrienden in de stoffelijke
wereld waarmede Gij geestelijke verbondenheid kent.... is dat niet een grote
kennis, een grote wetenschap, een rijk bezit? Gij, ieder van U persoonlijk,
ervaart dit ook. Gij weet het immers, Gij voelt het als het ware zintuigelijk dat –
ofschoon gescheiden door ruimtelijke afstand – Gij één worden kunt met die
stoffelijke vrienden, die een geestelijke verbondenheid met U bezitten.
Dit is heel belangrijk goede vrienden! Want ofschoon Gij geestelijk het
contact ervaart dat Gij gezocht hebt, is er toch het grote bezwaar van de
belemmeringen, die het verkeren in het stoffelijk Zijn aan geestelijk contact
oplegt. Ge begrijpt dit. Het feit dat Gij geestelijk levende wezens zijt is U
volkomen vertrouwd. Maar Gij weet daarbij, en ervaart dit dagelijks, dat Uw
geestelijk leven, Uw geestelijke activiteit in zeer veel opzichten nog afhankelijk is
van de toestand van het lichamelijk Zijn, het Zijn in het stoffelijk lichaam.
Welnu, hoe goed is het dan te mogen ervaren dat Gij, ondanks de belemmering
van het verkeer in het stoffelijk lichaam, toch het geestelijk contact beleven
moogt en kunt met Uw vrienden, die evenals Gij de stoffelijke belemmeringen
van hun toestand nog ondervinden.
Als Gij dit beseft, als Gij hier goed over nadenkt, dan zult Gij begrijpen,
en volledig leren inzien en ook ervaren, hoe veel gemakkelijker het is voor Uw
geest zich uit te strekken en te grijpen het contact met Uw geestelijke vrienden,
met diegenen die leven in de geestelijke sfeer en die ontdaan zijn van de
belemmeringen van het gebonden-zijn aan de vorm in het stoffelijk lichaam.
Zo hebt Gij door deze avonden waarop wij niet samen kwamen op de
gebruikelijke wijze, een ervaring opgedaan die opgedaan moest worden, opdat
Gij – ieder van U – gesterkt werd in de wetenschap-door-ervaring van het
bewuste levende contact van geestelijk levende wezens. Geestelijk levende
wezens als Gij en als wij.
Ja, deze periode van “abnormale” samenkomsten, zoals Gij wellicht zult
zeggen, is een nuttige ervaring voor ieder Uwer geweest. En wij kunnen niet
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verrijking inhoudt. Inderdaad verrijking, voor Ubeiden in dit vertrek en voor
alle anderen van de kleine kring waarmede wij op dit uur verbonden zijn.
Gij hoort de stem hier, de stem die spreekt onder invloed van “hogere”
geestelijke wezens dan Gijzelf zijt. Wij kiezen dit woord voorzichtig. Het woord
“hogere” houdt niet in, dat wij ijdel of trots zouden zijn, geenszins. Het hogere
heeft een betekenis, die samenhangt met de visuele beelden, de beeldvorming,
die voor U in Uw wereld zo belangrijk is omdat daaraan Uw begripsvermogen
begrensd is.
Wij spreken van “hoger leven”, inderdaad, omdat wij als het ware
gezamenlijk een bergtop aan het beklimmen zijn en omdat wij mogen spreken
van een “hogere” plaats die wij al klimmende bereikt hebben. Gij wordt door
ons opgetrokken tot de hoogte die wij bereiken mochten. Wij mogen U helpen
bij het voortgaan en bij het klimmen; dat is onze taak en ons voorrecht.
Wij noemen niet ons leven als een hoger leven in die zin dat wij
belangrijk op U gewonnen hebben, dat wij belangrijk vooruitgekomen zijn, als
ware het zó dat wij gezamenlijk waren opgestegen onder dezelfde
omstandigheden en een voorsprong op U behaald hadden. Neen, goede
vrienden, zo is het immers niet. Wij zijn stijgende en Gij ook en Gij moet de
doornen en stenen die U struikelen laten leren kennen. Wij zien van een ander
punt op die doornen en die struikelblokken op Uw weg. Wij zien er overheen
wanneer wij terugblikken mogen, om U de hand te reiken, om U die
moeilijkheden te laten overwinnen. Sommige dier moeilijkheden hebben wij zelf
als beproevingen ondervonden. Andere moeilijkheden waren wellicht voor ons
weggelegd, omdat daarin voor ons de grootste overwinningen en zegeningen te
behalen waren.
Gij moet Uw eigen overwinningen behalen, opdat Gij Uw eigen
zegeningen rijk kunt worden. Gij hebt nog de belemmeringen van het stoffelijk
lichaam. Wij nu niet meer. Wij kennen de belemmeringen die het Zijn in het
lichaam als stoffelijke vorm inhoudt. Wij kennen die en wij weten hoe moeilijk
daardoor het klimmen dikwijls geworden is. Maar wij kwamen vooruit – óók
geholpen door de geestelijke vrienden die thans een hoger bestaan voeren
mogen dan wij hebben bereikt en die van hun hoogte af óns weer verder mogen
helpen. Zo is er een hierarchie opgebouwd: wij komen tot U als een schakel
daarin en Gij vormt op Uw beurt een schakel en moogt anderen helpen bij het
klimmen op de weg die naar de top voert.
Ja, de top willen wij bereiken, moeten wij bereiken. Wij moeten hebben
het uitzicht van wat ligt aan de andere zijde van de berg. Want dat is het
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moeten dat beërven en – doordat velen de weg naar boven gegaan zijn en veel
ruimer uitzicht ontvangen hebben – komen wij, die nog niet zo hoog gestegen
zijn, gemakkelijker verder op de weg die voert naar de hoogste hoogte vanwaar
wij uit ingaan mogen, in dat beloofde land. Zo hebt Gij een tweeledige taak.
Gij streeft naar de top, naar het hoogste punt, maar Gij moet iedere stap
van de weg zelf afleggen. Het U gericht houden op het einddoel is noodzakelijk,
altijd door en altijd weer. Houdt U dit voor ogen, dat Gij streeft naar het
hoogste en dat Gij vandaar ingaan moogt en moet in het beloofde land. Houdt
U dat voor ogen, laat dat Uw hoogste drijfveer zijn! Want immers, wie stijgt en
vermoeid wordt en de weg lang en moeizaam vindt, is geneigd zich te richten,
zijn blik te slaan, niet naar de duizelingwekkende hoogte, maar naar de aarde,
waarop zijn voeten zo moeilijk en pijnlijk een rustpunt vinden.
Gij gaat naar boven, Gij wordt aangetrokken door het beloofde land, dat
daar voor U opengaat. Maar Gij moet de bergrug zelf bestijgen. Gij moet weten,
wat het is te stijgen. Gij moet weten wat het is te klimmen, moeizaam en met
pijn wellicht. Gij moet weten wat Uw gaan verzwaart. Gij moet leren af te
leggen datgene, wat hindernissen opwekt voor Uw snelle voortgang. Gij moet
leren wie en wat Gij zijt. Wij kunnen U helpen, wij reiken U de hand, wij
trachten U te wijzen op de moeilijkheden die liggen op Uw pad. Maar die
moeilijkheden moet ieder op eigen wijze overwinnen. Want immers.... anderen
zijn nimmer uitgerust als Gij diezelfde weg gegaan. Het is Uw weg die naar Uw
hoogte leidt. Het is Uw berg, die Gij en Gij alleen overwinnen moet. Want
immers, Gij zijt anders dan de naaste, Gij hebt een uitrusting, die identiek is
alléén aan U.... en aan niemand anders, noch aan diegenen die U vóór zijn
gegaan, noch aan diegenen die ná U zullen komen. Gij hebt een eigen
individuele, persoonlijke uitdrukking meegekregen van het wezen van God de
Vader. En met die eigen uitdrukking van Hem, die ons schiep en ons in staat
stelde om te gaan, moet Gij werken – opdat God in Zijn volle grootheid in U
geopenbaard worde. Dan hebt Ge de top bereikt, dan kunt Ge in het beloofde
land ingaan.
Wij spreken vanavond tot U beiden niet om terneer te drukken,
geenszins. Wij willen echter gaarne, dat Gij met ons de werkelijkheid van de
dingen des levens zult willen zien. Wij willen gaarne, dat Gij begrijpen gaat hoe
ieder van U, ofschoon samen gaande dit gedeelte van de weg, een eigen weg
bewandelen moet. Een weg die inderdaad leidt tot een gemeenschappelijk doel,
dat is waar. Daarom, onthoudt het goed, Uw gaan en Uw Zijn is tweedelig. Gij
streeft naar de top, die Uwbeider wegen samenbrengt, opdat Gij samen ingaan
moogt in het beloofde land; maar – terwijl Gij stijgt – hebt Gij rekening te
houden met de individuele uitrusting van ieder van U, man of vrouw, en hebt

-5Gij te bedenken dat de moeilijkheden op ieders weg eigen individuele
hindernissen zijn, die overwonnen moeten en kunnen worden doordat Gij, ieder
van U individueel, het juiste antwoord bezit op de individueel U gestelde vraag.
Zo is het, mijn goede vrienden.
Hebben wij U terneergeslagen of gedrukt? Geenszins. Wij hebben
gesproken over de steun en de bemoediging die gegeven wordt bij het
omhooggaan. Wij hebben U tevoren vaak reeds gesproken over de eenheid, de
harmonie, die opbouwt – in U en om U – de krachten, die Uw eigen uitrusting
vergroten en versterken. Laat dan na en werpt dan af veel wat Gij missen kunt,
veel wat U het stijgen belemmert of belet, veel wat voor U slechts ballast
genoemd mag worden. Gij weet het, ieder van U heeft de banden die hem
binden met het aards bestaan. Leg die banden af, zoveel Gij kunt. Heft het
hoofd en houdt het oog gericht op de hoogte. En laat dan het uitzicht op de weg
die nog afgelegd moet worden U de moed geven om af te leggen datgene, wat U
bij het opstijgen belemmeren zou. Daarover behoeven wij U geen raad te geven.
Gij wéét ieder van U bij het vervolgen van de weg wat terzijde gelegd mag
worden en wat nog niet. Want immers Gij zijt geboren en geplaatst in het leven.
Met ballast. Met een bedoeling! De ballast heeft een bedoeling gehad voor zover
die ballast reeds verwijderd werd èn voorzover Gij nog torsende zijt onder veel
wat mettertijd Uw ballast zal blijken te zijn. De ballast heeft inderdaad de
bedoeling, dat Gij daarvan leren moogt.
Wij komen ook daarin dicht nabij. Wij helpen U de ballast te torsen
zolang en zoveel Gij die torsen moet. En wanneer Gij datgene wat het opstijgen
voor U bezwaart terzijde legt, dan kunnen wij U gemakkelijker helpen.
Welk een voorrecht is het om zo, verbonden met anderen, de weg die
opstijgt naar het hoogste punt te mogen vervolgen. Gij hebt de verbondenheid
met ons in het geestelijk leven dat wij kennen. Gij hebt ook de verbondenheid
met Uw vrienden, die verbonden zijn met U als geestelijk levende wezens,
ofschoon gebonden nog in de vorm die is het stoffelijk lichaam. En ook die
helpen U bij het voortgaan, ook die helpen U het bestaan in de stoffelijke wereld
goed en nuttig te maken.
Naar de mate van het stijgen verruimt ons uitzicht en dat wil veel zeggen.
Naar de mate dat wij opstijgen en de berghelling ons voert naar ijlere streken
kunnen wij ook het oog laten gaan over een wijder gezichtsveld. En dat is nodig
voor ons. Wij mogen niet aan de voet van de berg blijven staan, want ons
uitzicht is daar te beperkt. Wij mogen ook niet halverwege aarzelen of terug
willen gaan, want immers het uitzicht lokt en toch.... wij zien slechts wat aan
deze zijde van de berghelling voor ons beschikbaar is om gezien te worden.
Doch wanneer wij de top bereiken en ingaan in het daar achter liggende land,
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vervulling zien gaan. De beloftes die Hij gaf over al de eeuwen heen, zijn waar
en worden bewaarheid.... aan U persoonlijk. Gij incasseert thans datgene wat
zij, die voorgingen op die helling, op het stijgende pad, overwonnen hebben in
zichzelf, voor U. Bedenkt dit! Wanneer wij spreken en zeggen dat het daagt in
de wereld, dan kunnen wij dat slechts doen omdat van hogeraf het uitzicht zó
vrij geworden is, dat inderdaad gezien wordt zowel het Zijn-van-thans als het
Zijn-van-de-toekomst.
Daarom, gaat voort en vervolgt Uw weg en brengt de offers die gebracht
moeten worden opdat Gij snel opstijgen moogt. Want immers na U komen de
generaties die langs hetzelfde pad opstijgen moeten en Gij kunt hún opstijgen
bevorderen doordat Gijzelf snel en vlug gestegen zijt.
Wij komen U te hulp, voor Uzelf, zeer zeker, maar ook en vooral omdat
in U wij zien het spoor van de komende generaties, die evenals Gij en wij leren
moeten hoe de berg te bestijgen die voert naar het beloofde land, waarnaar wij
allen uitziende zijn.
Gods zegenende handen rusten op U.
Zijn tegenwoordigheid moogt Gij ervaren. Zijn aanraking is op U.
Zijn liefde leeft en werkt in Uw Zijn en in Uw leven, opdat door U
worde gevormd het lichtend spoor dat richting geeft en leidt tot naar de top, die
ingang geeft tot het beloofde land.
Amen.

19 October 1953

Wij heten U welkom in deze gewijde opperkamer, waarin wij opnieuw
samenkomen na de langdurige afwezigheid door verschillende omstandigheden.
Het is in het bereik van Uw vermogen om deze gebeurtenissen des levens te
begrijpen en toch ook niet. Wij komen samen in deze sfeer van vriendschap, van
liefde, van begrijpen en willen begrijpen en aanvaarden, zoals nimmer tevoren.
Wij komen samen gesterkt en geschraagd door de ervaringen, die ieder Uwer
heeft opgedaan in de afgelopen periode. Wij komen samen geenszins
betreurende het feit dat wij niet samen kwamen in zovele weken, want ieder
Uwer heeft eigen ervaringen ter verrijking van het eigen Zelf beleefd. Ervaringen
die beleefd en verworven moesten worden opdat Gij uitgroeien zoudt, ieder van
U, tot de gestalte en de grootte, die voor U bestemd waren, van het begin af
aan.
Wij komen samen en het past ons, ieder van ons persoonlijk en
gezamenlijk, om dankbaarheid te betuigen en de lof te zingen van Hem die ons
schiep, ons leidde, onze wegen richtte naar Zijn plan en zó ons ook nu samen
doet komen en samen doet zijn in het geestelijk levend bewustzijn dat wij één
zijn in Hem.
Wij komen ietwat zoals vele groepen overal ter wereld nu en in het
verleden samen gebracht werden, telkens en telkens weer, groepen van
welwillende mensen, welwillend ten opzichte van elkander en van het geheel der
menselijke familie. Welwillend ook in vele, zeer vele gevallen ten opzichte van
de andere sferen, waarin geestelijke levende menselijke wezens zich
voortbewegen en voortbestaan op de weg die wij allen gaan moeten. Wij komen
ietwat op gelijke wijze hier in de opperkamer bijeen, opdat wij gesterkt mogen
worden, opdat de richting onzer schreden duidelijker moge zijn voor ons en
wanneer dat voor ons zo is, opdat wij duidelijker gericht, anderen mogen pogen
leiding te geven. Nietwaar zo is het, mijne vrienden.
Wij komen samen in die eenheid en harmonie waarover wij wel zeer
dikwijls reeds gesproken hebben. Een geest van liefde voor elkander en voor
anderen verbindt ons. Nietwaar, zo is het mijn vrienden. Die schept de eenheid,
die wij betrachten willen, wij komen samen ietwat gelijk als geschiedde in dagen
van weleer. Wij denken b.v. aan de eerste Christengemeenten, die gesticht
werden kort nadat de Zoon van God het aardse leven verlaten had in de
stoffelijke vorm. Wij denken aan de boodschappen, die de discipelen en die de
apostelen aan die gemeenten gezonden hebben. Wij denken aan de gevaren die
U dreigden en nog blijven bedreigen als een gemeenschap, een groep, en wij zien
vele punten van overeenkomst tussen Uw omstandigheden en de
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aan het woord van de grote apostel der heidenen Paulus, die schrijft in één
zijner vele brieven hoezeer het hem bedroeven gaat wanneer hij bemerkt dat
vele van die groepen van welwillende mensen zich meer bekommeren om wat
hunzelfs is, dan om wat des Christus is.
Wij willen U vanavond gaarne spreken over dit woord. Wij willen U
daarover spreken omdat wij de gevaren die uitgedrukt worden in dit woord van
de apostel zo volledig begrijpen kunnen uit eigen ervaring en uit hetgeen wij
waarnemen kunnen onder U en vele anderen. Jazeker, ondanks al het wélwillen
komt het nog steeds voor, dat men als het ware zich minder richt naar dat wat
des Christus is en meer vasthoudt aan wat van onszelf is.
Wij kunnen hieromtrent spreken met betrekking tot onszelf. Ook wij in
onze sfeer begaan die fouten, welwillend en goedwillend, zo wij ook zijn. Wij
kunnen immers de ijver voelen branden in onze harten om dit uit te drukken in
voor U verstaanbare taal. IJver om te redden datgene wat verloren wil gaan
volgens onze zienswijze. IJver om op te heffen wat dreigt te verzinken.
Nietwaar, wij allen kennen deze gevoelens en hoe nobel lijkt het ons aan die
ijver gevolg te geven en die impulsen om te zetten in een dadendrang, en
inderdaad het werk van opheffing ter hand te nemen en inderdaad te helen
datgene wat wond geslagen lijkt.
Welnu, mijn vrienden, er is een aspect van dit opheffingswerk, dat zeker
nobel en goed is en de mens tot eer zou strekken. Maar laten wij ons hierbij
leiden door de juiste motieven gezien in het licht van het woord van de apostel
Paulus, zoals wij U dit zoëven vertaalden.
Wij denken dat wij allen soms en veelal misschien geneigd zijn ons te
stellen op de plaats van Hem, die richt over wat goed en verkeerd is. Wij
denken dat wij allen soms welwillend, zo wij ook zijn, ons menen te kunnen
toeëigenen het recht om te spreken van wat de goede bedoeling met het leven en
het Zijn van onszelf en anderen moet wezen.
Wij kunnen in dit verband inderdaad spreken dat wij meer bezorgdheid
hebben voor hetgeen onszelfs is, dan wat des Christus is.
Ja inderdaad, goede vrienden, zo gaat het ons ook. Wij kennen deze
impulsen en wij kennen de gevaren daarvan. Wij weten het. Uit eigen ervaring,
inderdaad. Wij komen tot U vanavond om U te waarschuwen, zo dit mag,
opdat Gij en wij in wat voor ons ligt ons duidelijker steeds bewust zullen zijn,
dat het niet gaat om wat van onszelf is, ook bij de edelste impulsen. Maar dat
wij gericht blijven, zijnde gegrondvest als “wat des Christus is.” Ja, daarom
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verleden niet duidelijker taal konden spreken met U is jammer, voorwaar, want
wij willen zo gaarne het scherpste beeld aftekenen van waarom het eigenlijk
gaat. Ons samen-zijn, ons eigen-zijn, ons één-zijn met U heeft één doel en één
doel alleen en dat is, dat Gij, en ook wij in deze sfeer, dieper en duidelijker dan
ooit beseffen zullen waarom het gaat. Dat is, dat wij een richting kiezen mogen,
allen gezamenlijk, en dat kan alleen wanneer ieder voor zich die richting
gekozen heeft en die richting duidelijk zien mag. Het gaat erom, dat in U en in
ons het Christusbeeld inderdaad duidelijker en krachtiger vorm aanneemt. Wij
spreken niet van een vage gelijkenis, wij spreken niet een uitduiding aan
omtrent een ideaal dat nagevolgd mag worden, geenszins, daarom gaat het niet.
Dat is geprobeerd in alle lagen van de christelijk zich noemende bevolking. Men
heeft de Christus getekend als een ideaal en inderdaad vele idealen zijn er om
nagestreefd te worden, maar niet om in werkelijkheid in vervulling te gaan,
beleefd te worden, vorm te krijgen, vorm te nemen, gestalte-wording te zien.
Zo wensen wij het en Gij ook. Dat is de richting die wij aangegeven
hebben gezien, een verwording van het “Zelf,” een loslating van het “zelf.”
Hebben wij U ooit gesproken, dat het gemakkelijk zou zijn, hebben wij U ooit
gesproken, dat het een liefelijke weg van geur en bloemen zou wezen, hebben
wij U ooit gezegd, dat de moeilijkheden U uit de weg geruimd zouden worden,
hebben wij U ooit voorgehouden, dat gij een gemakkelijk pad zou gaan,
geenszins. Wij hebben gesproken met U over de waarde en de betekenis van het
kruis in het leven van een ieder van ons. Wij hebben geduid op de
noodzakelijkheid, dat gij telkens en telkens weer de voorportalen van de dood
bezoeken zoudt of dat Gij de kruisdood zelf smaken zoudt. Nietwaar, dat zijn
de woorden, die wij bij voorgaande gelegenheden met U gesproken hebben, U
ter overdenking gevende, U ter kiezing voorgelegd hebben, wat Gij moet kiezen,
telkens en telkens weer, of Gij een nieuwer, zwaarder kruis aanvaarden kunt.
Dat waren de waarschuwingen, die toen gepast hebben in Uw
voorbereiding. Gij en wij zijn nu verder gegaan op de weg. En wij komen thans
tot het duidelijker inzicht van de richting, die gegaan moet worden. En wij
zeggen het en Gij met ons, één keuze staat ons open, één weg vervolgen wij, één
richting kiezen wij, één richting geven wij aan al ons denken, al ons doen, ons
gehele Zijn. Dat betekent mijn vrienden, dat Gij en wij gekozen hebben, bewust,
uit het Goddelijke dat in ons is, dat ons de kracht en het vermogen tot kiezen
gegeven heeft, één weg te gaan, de weg die voert tot de eenwording met
Christus, de weg die voert tot de vormgeving van Christus in ons, in ons Zijn.
Wij spraken met U over de waarschuwingen, die nodig waren opdat Gij
niet vervallen zoudt in de fouten, die gemaakt werden in die eerste
Christengemeenten waarover wij U gesproken hebben en aan wie het woord
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die de Gemeenschap vormden, omtrent hetgeen dat het hunne was en minder
om wat des Christus was.
Dat woord heeft een diepere zin mijn vrienden en Gij kunt wellicht reeds
begrijpen, dat wij dit waarschuwende woord tot U richten willen, want velen in
die eerste Christengemeenten hebben gemeend toch zeker de juiste weg te
vervolgen, doordat zij het kruis hooghielden, doordat zij het levende ideaal
wilden zijn wat zij anderen voorgehouden hadden. Inderdaad, zo was het. Maar
wanneer men samen komt en samengebundeld wordt in de aardse sfeer, is het
welhaast onmogelijk gebleken om vrij te blijven, geestelijk vrij, individueel
geestelijk levend vrij en toch de gebondenheid te kennen die de band der liefde
vormt. Wanneer wij nagaan hoe in de historie de gemeenten gevormd werden
en andere groepen van welwillende mensen, mensen wier wil gericht was op het
goede, het grote, het hoogste zelfs, dan zien wij hoe steeds de mens afvalt van
wat des Christus is en zich keert naar datgene wat des mensen is.
Wij noemen U het voorbeeld hoe men reglementerend en ordonerend
optreden meent te moeten in menselijk verband en hoe dan de geest die vrijheid
waarborgt en vrijheid nodig heeft om in het leven te blijven, gekluisterd dreigt
te worden en gekluisterd wordt. Wanneer Gij, mijn vrienden, ertoe over zoudt
gaan regels te stellen voor het een of het ander dat met Uw geestelijk leven
verband houdt, regels die een dwang zouden betekenen, bevelen zoudt
uitvaardigen voor Uzelf, nog niet eens voor anderen, van precies hoe Gij wenst
dat Uw geestelijk leven zich ontwikkelen zou, hoe de uren bepaald moeten
worden waarop Gij bewustzijn zoudt willen aanwakkeren, mijn vrienden,
wanneer Gij zo de geest aan banden leggen wilt, dan snoert Gij het geestelijk
leven in, dan beperkt Gij de mogelijkheden tot activiteit, dan ook gaat niet in
vervulling dat de geest, die vrijheid is, vrijheid maakt.
Wanneer gij zo werkt op enig gebied, dan zult Gij zien hoe daar het
edelste motief, de hoogste impuls, het dichtst bij de vervulling van het ideaal
staande, dadenwensen te verrichten, zich keren gaat naar de mens en dat wat
des Christus is minder belangrijk gaat worden.
Wij willen hiervoor U waarschuwen. En ook verder gaan onze woorden.
Ook verder gaan immers onze ervaringen. Wij willen U waarschuwen. Wanneer
wij een zieke bezoeken en wij duiden op de gevaren van het ziektebeeld en het
ziek-zijn, dan kunnen wij onmogelijk daarmede volstaan. Wij weten het. Veel
zieken worden op deze wijze bezocht door welwillenden. Zij komen en gaan en
in het spoor van hun Zijn blijft achter onzekerheid en ontevredenheid. Zo
willen wij niet bij U komen, neen geenszins. Wij willen naast de waarschuwing
aangeven het redmiddel, het enigste dat vrijwaring beduidt voor de gevaren van
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woord destijds reeds tot U gesproken “Jaagt de liefde na.” Wanneer Gij dat wilt
doen en steeds voor ogen houden de rol en de betekenis in groeiende verklaring
van de liefde, in Uw Zijn, dan kunt ge verzekerd wezen, dat geen reglementeren
noodzakelijk is. Dan kunt Ge gevrijwaard blijven van de gevolgen die
voortvloeien uit het opstellen van regels voor ons samenzijn en het eigen
geestelijke levende bewustzijn.
Goede vrienden, de aanduidingen op deze plaats gegeven omtrent de
groei van het geestelijk bewustzijn in Uzelf zijn geenszins volledig. Wij duiden
aan algemeenheden in dit opzicht. Wij kunnen dat onmogelijk op deze plaats en
in deze vorm anders doen. Het zou onverantwoord wezen wanneer wij
persoonlijk met één of ieder Uwer te rade zouden gaan over eigen
tekortkomingen, moeilijkheden, bezwaren. Dat wensen wij niet en Gij evenmin.
Wij geven U algemene aanduidingen voor datgene wat gevolgd moet worden,
wilt Gij die volmaking naderbij komen. Maar wij zeiden het vroeger reeds, zoals
wij uiterlijk verschillen, zo verschillen wij ook als innerlijk levende wezens. Een
ieder Uwer is verzekerd van die persoonlijke bijstand, leiding en hulp, die
aanpast bij datgene wat tekort gekomen wordt. Ja, tekort gekomen wordt. Wij
zeggen dit heel duidelijk, nietwaar? Want wij stelden immers tevoren reeds dat
het doel waarnaar wij streven is, dat Christus vorm in óns aanneemt. En hoe ver
zijn wij allen daar dikwijls vanaf en bewust dat wij daar ver nog vanaf gebleven
zijn. Dat is onvoldoende. Het komt er niet op aan, dat wij het tekort kennen.
Het komt er op aan, dat het tekort aangevuld en overbrugd gaat worden. Dat
mijn vrienden gaat gebeuren. Wij worden ons meer en meer bewust, Gij en wij
en vele anderen buiten de kleine kring die Gij kent, dat het leven eeuwig is. Dat
eeuwigheid is, daar waar wij nu zijn. Langzaam aan wordt doorbroken de cirkel
van geboorte, leven, opgang, rijzing en ondergang. Langzaam aan breekt het
licht door, wordt het duidelijk in ons, in ons verstandelijk levende mensen, dat
wij geroepen zijn om door te breken zelf die cirkel van geboorte, opgang en
nederdalen. Hoezeer is dat nu nodig in Uw wereld.
Wij komen terug hier op het woord, dat de Meester zelf gesproken heeft
omtrent het eeuwige leven. “Wedergeboorte” heeft Hij genoemd, wat wij
aanduiden met het dóórbreken van die cirkelgang. Wedergeboorte, inderdaad!
Het betekent in eenvoudige woorden gezegd, dat Gij en wij bewust worden van
het geboortebeleven van het Christusbeeld, het levende beeld van Christus in
ons.
Wanneer dat gebeurd zal zijn in ieder Uwer, dan kunt Gij uitzien naar
een opstijgen van een verder gaan, dan kunt Gij achter laten datgene wat tot
dusverre U bezwaard heeft. Dan kunt Gij inderdaad zeggen, dat Gij naar de top
van de berg streeft. Want zolang Gij zijt in het stadium van leren van lessen die
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klimmen kunt.
Zo is het, goede vrienden, zo en niet anders. Het nieuwe leven breekt
door, het nieuwe leven wordt beleefd door U en door ons, doordat wij vrij
gemaakt worden, vrij, doordat Gods geest in ons werkt en ons vrij zet, vrij
houdt, vrij maakt. Maar laat ons dan in liefde verbonden voortgaan ons te
keren, onze aandacht en belangstelling uitsluitend te richten naar dat wat des
Christus is in ons, in U en in ons. Opdat wij, vrij gemaakt, vrij blijven van
datgene wat des mensen zij.
Wij danken U, wij danken U voor de ontvangst van onze woorden, voor
de aanraking die gij gezocht, ervaren hebt. Wij danken U voor het vertrouwen
dat gesteld Gij hebt in de leiding voor Uw leven. Opdat het Koninkrijk kome,
opdat Gods wil geschiede ín U en dóór U voor de vrijmaking van ons allen.
Amen

26 October 1953

Goedenavond mijn vrienden,

De aanwezigheid van zovelen hier in de opperkamer op dit uur is ons
allen een vreugde en een verkwikking, een versterking van onze krachten.
Wanneer wij spreken over de velen die hier samengekomen zijn, bedoelen wij
niet alleen U, mijn goede vrienden, die wij waarnemen in het stoffelijk kleed,
dat U omhult, maar wanneer wij samenkomen, zoals thans, dan zijn wij
omringd door een grote schare, tezamen vormende een kring van vele dierbaren,
die met U verbonden zijn gebleven, ook nadat zij het kleed, dat Gij nog torsen
moet, afgelegd hadden. Velen komen vanavond met ons samen, velen komen
om geleerd te worden, velen komen met U en ons bijeen, omdat de behoefte van
ons allen dezelfde is. Gesterkt te worden, krachtiger te worden in het inzicht,
dat wij mochten verkrijgen, het geloof aanwakkerende in het eindoel, opdat wij
gezamenlijk de voleinding van het plan van den Vader naderbij mogen komen
en het in vervulling mogen zien gaan.

Zo komen wij vanavond bijeen, wij allen hier in deze opperkamer. In een
geest van verwachting, omdat wij kennen de noden van onszelf, omdat wij iets
gezien hebben van de richting die gegaan moet worden en wankele schreden in
die richting gezet hebben.

Gij zult bemerkt hebben mijn goede vrienden, dat wanneer wij U op onze
avondbijeenkomsten toespreken, wij veelal een beroep doen op Uw kennis van
het Heilig Woord, van Uw Bijbel, dit woord dat zo goed als mogelijk is
uitgedrukt, datgene wat wij U gaarne ter verduidelijking zouden willen
bijbrengen. Het “Woord van God” is dit boek veelal genoemd, en terecht. Het
woord van God onzen Vader, zo heeft men het in jaren, in eeuwen ter hand
genomen, bestudeerd, gelezen, herlezen, overdacht en bedacht wat de betekenis,
de diepere grond van dat woord zou kunnen zijn. Wij in deze verlichte tijd,
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wijze de bedoelingen zijn neergelegd van datgene wat wij allen behoeven om de
richting te vinden – en die gevonden hebbende – die te vervolgen. Wanneer wij
zeggen de zuiverste taal en de duidelijkste wijze waarop in die taal uitdrukking
gegeven kan worden aan datgene wat wij nodig hebben, dan bedenken wij de
belemmeringen van taal en taalgebruik. Ook de schrijvers van de oude boeken
hebben dit geweten, mijn vrienden. Maar wanneer wij daarbij zouden stilstaan,
dan kwamen wij niet veel verder. Ondanks de belemmeringen die verbonden
zijn aan het gebruiken van taal en aan het taalgebruik zelve, omdat
onvoldoende nauwkeurige uitdrukkingen ter beschikking staan om het
allerfijnste en het allerhoogste uitdrukking te geven, menen wij toch dat in ieder
van Uwer, zoals bij ons, aanwezig is het vermogen om te lezen achter het
woord, om de betekenis te ontwaren die ligt verborgen in de zinnen die van
woorden aaneengerijgd zijn.

Jazeker, mijn goede vrienden, zo is het, zo moeten wij leren te lezen en te
verstaan. In het binnenste van ons is het vermogen om de diepere zin der dingen
te leren begrijpen. Wanneer wij zoals op voorgaande bijeenkomsten uiteengezet
is, een harmonieus geheel van emotionele en van mentale vermogens bereikt
hebben, dan kunnen wij ook rekenen op een beter begrip in het binnenste van
ons, van wat die diepe zin der dingen eigenlijk is. En zo moet het komen, zo
moet het zijn, want eerst wanneer in het binnenste van ons het oor te luisteren
gelegd kan worden, komen wij tot de ontdekkingen van het reinste en het
helderste licht. Dan eerst kunnen wij de richting zuiver en goed vervolgen.
Daarop komt het voor U en voor ons in onze voorbereidingen aan.

Hoe bereiken wij deze toestand, die zo noodzakelijk voor ons is? Wij
denken hierbij aan het woord van den Meester: “Mijn vrede geef ik U, Mijn
vrede laat ik U.” Reeds eerder spraken wij met U over het begrip van die vrede,
die Christus in ons tot stand gebracht heeft. Jazeker, mijn vrienden, wij zijn
beslist en uitgesproken op dit punt. Tot stand gebracht, zo is het. Hij leeft in
ons, Hij manifesteert Zichzelf in ons en dat sluit in, dat wij in ons dragen, in het
binnenste van ons, het hoogvertrek, het heiligdom, waarin Zijn vrede heerst.
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zijn, zo moet het bewustzijn van een ieder van ons duidelijk gemaakt worden:
Dat wij dragen in ons de vrede van Christus.

Ja mijn goede vrienden, het is noodzakelijk dit te beseffen en toch,
wanneer wij het woord dat zojuist aangehaald werd overdenken, dan dringt bij
een ieder van ons, die zich vediept heeft in het lezen van het heilig woord, de
herinnering naar voren, dat daar ook geschreven is “Ik ben niet gekomen om
vrede te brengen, maar het zwaard.” Zo staat het daar en veelal is dit voor wie
oppervlakkig, d.w.z. zintuigelijk leest en begrijpen wil, een contradictie. Maar
in feite, is dat zo? Wij willen ons daar nader met elkander op bezinnen.

Vrede, neen, maar het zwaard. Wij herhalen niet gaarne hetgeen op
voorgaande bijeenkomsten reeds met U besproken werd. Wij willen U alleen
herinneren aan het woord dat wij doorgeven mochten wanneer wij de vorige
maal bijeen kwamen op deze plaats. Nietwaar, wij hebben toen gesproken over
de bezorgdheid die bestaan heeft en bestaat, dat men meer aandacht, zorg en
belangstelling zou hebben voor “wat des mensen” en minder voor “wat des
Christus” is. Nietwaar, Gij herinnert U deze woorden. Wij willen daar Uw
aandacht nader bij bepalen. Inderdaad, er is in ons en om ons een strijd gaande
tussen datgene wat des mensen, dat wat van de wereld is en datgene wat van
Christus is. Wij zijn immers zelf de weerspiegeling van het gehele bespan, van de
cosmos zelf. Wij dragen in ons het beeld van alles wat om ons zich afspeelt. Zo
ook in ons speelt zich af, die strijd tussen het allerhoogste en datgene wat
verbindt met het aardse, hetgeen wij hebben leren zien als tijdelijk, vergankelijk
en dus wat wij terzijde stellen willen en moeten, willen wij als
eeuwigheidswezens naar voren treden, bevrijd en opstijgen kunnen.

Die strijd is er in ons, die strijd is er om ons heen, die strijd blijft bestaan,
zolang het mensdom, het geestelijk levend mensdom niet bevrijd is geworden
van de kluisters van stof, natuurinvloeden en hoe men het anders ook noemen
wil. Die strijd is er om gestreden te worden door U en door ons. Die strijd is het
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Vrede niet, maar het zwaard. Vrede niet, maar het zwaard.

Wij mogen onmogelijk tevreden zijn, wij mogen onmogelijk berusten in
een toestand van thans. Wij kunnen het niet, want immers, wanneer wij inkeren
tot dat hoogvertrek in het binnenste van ons en daar zouden willen rusten dan
kan dat niet, want vandaar uit komen de impulsen, van daaruit komt de energie
die ons voortdrijft, van daaruit komt de aandrang en de kracht om aan die
aandrang gevolg te geven, opdat wij nader het zwaard hanteren mogen. Het
zwaard dat de draden doorsnijdt, die ons verbinden met de stoffelijke wereld,
de natuur, de elementen, datgene wat vergankelijk is, opdat wij als
eeuwigheidskinderen bevrijd mogen worden.

De woorden, zojuist gesproken, zijn belangrijk, mijn vrienden. Want wij
moeten, willen wij die strijd kunnen voeren, een punt hebben waarop wij geleid
kunnen worden. Een punt waar wij rusten en kracht kunnen opdoen. Dat punt
wordt gevonden door U en door ons wanneer wij ons bewust zijn, dat wij in
ons dragen: De vrede die niemand verstoren kan, die innerlijke rust, die kracht
is.

Dit is iets anders mijn vrienden, dan wanneer men spreekt van het
overgegeven zijn aan de wil van God. Het is een andere richting dan wat men
veelal aangenomen heeft met de betekenis van het leven van den Christen. Het
leven van den Christen zoals wij dat veelal waarnemen kunnen in zijn
interpretatie van zelfs heden ten dage onder U mensen is: Een passief berusten,
een zich willen laten gaan. Dit is het niet. De rust die Christus geeft is een
actieve rust, indien wij het zo zeggen mogen. Het is de verbondenheid in ons
weten met het eeuwige; de drang kennen, die het eeuwige in ons wekt, het vuur
dat in ons brandt, zich zien oplaaien en daarin gesterkt worden, gestaald,
gehard, met nieuwe energie, met nieuwe moed en kracht bekleed, omdat wij in
het binnenste van ons weten, dat het eeuwigheidsbeginsel actief werkzaam is en
onblusbaar voortbrandt.
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worden. Hoe wij ook zouden willen, wanneer wij eenmaal die blik in het
binnenste van onszelf geslagen hebben, wij kunnen niet langer toezien hoe het
leven vervloeit en vervlakt, zoals het vroeger het geval is geweest. Wanneer wij
dát beleefd hebben, dan verstaan wij ook met andere oren, dan de zintuigelijke.
Dan zien wij ook met helderder blik dan het stoffelijk oog vermag te zien. Dan
spreken wij ook een andere taal en andere woorden, dan die van de stoffelijke
mens, want dan treden wij in de gemeenschap van de geestelijke vrienden, die U
omringen om U te helpen en te dragen en te schragen op de weg die Gij gaat.
Het is nodig dat Gij de aanwezigheid, die zo vaak wij reeds betoogden, U
gewaar wordt. Het is nodig dat Gij luisteren kunt, ieder van U persoonlijk, naar
de woorden van hulp en steun, die U toegevoegd worden. Het is nodig, dat Gij
zien kunt een verder gedeelte van de weg die Gij bewandelt en wanneer Gij in
het binnenste van U de rust, de vrede, die des Christus is beleefd hebt, dan is U
dit ook mogelijk.

Jazeker, wanneer wij dit alles overdenken, dan moeten wij toch een
ander woord hieraan toevoegen. En dat is hetgeen gesproken werd op de berg:
“Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.”
Zeker, het kwaad is er. Het kwaad in deze betekenis zien wij als de
gebondenheid, de weerstand die er is, die het opstijgen belemmert; het kwaad
zien wij als zodanig aangeduid. Dat is er. Maar wanneer wij bewust leven, dan
is dit niet een volledig allesoverheersend bewustzijn dat opeens tot ons
doordringt, dat opeens zich van ons meester maakt, dat zonder meer alle
weerstand in ons teniet doet. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Iedere dag, ieder uur, iedere bewustzijnsbeleving is genoeg om aan ons te laten
zien een nieuwe draad die afgesproken moet worden, een stuikelblok, dat
overwonnen moet worden.

Zo gaat het, mijn vrienden. Weest getroost, hebt goede moed. Niet de
ganse omvang van het werk dat Gij doen moet wordt ineens U klaar en
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moeten worden gedaan, dan is dat voor thans genoeg.

“Indien Gij deze woorden hoort en ze doet,” zo werd het gezegd, zo
wordt het ook nu gezegd. Zo klinkt ons woord tot U nu.

Wanneer wij tot U spreken vraagt Gij U dan niet af met welk doel en met
welke authoriteit wij spreken? Inderdaad, het moet wel zijn, dat deze vragen
zich bij U voordoen, en terecht. Inderdaad, wij willen daarop zover ons dat
thans mogelijk is U een antwoord geven: Wij komen tot U in den naam des
Allerhoogsten. Wij komen tot U als dienaar en priester van den Vader. Wij
komen tot U in die verhouding en in de opdracht die ons gegeven werd van
Hemzelf. Wij komen tot U opdat wij met simpele woorden U helpen mogen bij
het richten van Uw schreden. Wij komen tot U in de hiërarchie die van Hem
uitgaat en wij mogen dit werk met U verrichten, opdat Gij en wij samen
bouwen mogen aan de voleinding van het plan van den Vader.

Dat is het doel dat nagestreefd wordt door U en door ons. Wij weten
onze plaats, Gijzelf zijt U Uw eigen plaats wellicht minder bewust en het zou
onjuist van ons wezen, indien wij een ieder van U persoonlijk Uw plaats
verklaarden. Dat kan niet zó geschieden. Het verklaren van Uw plaats in de
hiërarchie waarover gesproken werd, geschiedt in het binnenste van U, waar
ieder Uwer, wanneer de tijd daartoe gerijpt is, verduidelijking zal krijgen
omtrent de opdracht die vervuld moet worden.

Vervuld en opdracht, waartoe? Welnu mijn vrienden, in het binnenste
van Uw wezen is op die vraag wellicht reeds lang geleden het antwoord
gegeven. Het plan van den Vader omvat U en omvat ons. Niet als
uitverkorenen, niet als apart gekozen schepselen, niet als de zonen van een
Vader die onderscheid maakt tussen de eerstgeborene en die daarna gekomen
zijn, geenszins. Het plan van den Vader strekt zich uit naar het gehele levende
mensdom, naar alle vormen en demonstraties van het geestelijk leven, dat zich
afspeelt binnen Uwe sferen en de onze. Het plan van den Vader, dat wij ons
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Hemzelf, gaat in vervulling door U en door ons, doordat wij onzelf bewust
worden te zijn Zijn kinderen, dragers immers van het Christuslicht in ons.

Het is de bedoeling van het werk, dat aangewakkerd wordt, op velerlei
plaatsen in Uw wereld en in Uw sfeer, dat er een samwerking tot stand worde
gebracht tussen Uw sferen en de onze. Het is de bedoeling, dat het geestelijk
leven aangewakkerd wordt in vormen die Gij thans uitsluitend nog kent als
stoffelijke en zintuigelijke waarneembare vormen. Maar vergist U niet mijn
vrienden. Iedere uiting van het Zijn der mensen, of het is op economisch, sociaal
of politiek gebied, draagt en wordt gedragen door geestelijk Zijn en wanneer
wij met U spreken over de individuele mogelijkheden die nu verborgen zijn,
denken wij aan U en wij willen dat Gijzelf aan Uzelf en de anderen van Uw
kring denkt als zijnde leden van de gemeenschap, waarover wij tevoren reeds
gesproken hebben. Iedere uiting van het gemeenschapsleven die Gij kent, moet
zijn en worden een uiting van het geestelijk leven van een ieder van U
persoonlijk, opdat de gehele maatschappij, waartoe Gij behoort, doordrenkt en
doordrongen wordt van geestelijk bewustzijn en een demonstratie, een klare
uiting worde van het geestelijk leven, dat onder U is en dat in U gemanifesteerd
wil worden.

Begrijpt Gij nu, wanneer wij deze woorden tot U gericht hebben, hoe
urgent het is, dat Gijzelf, ieder Uwer persoonlijk, klaarheid krijgt en
bewustwording bereikt in grotere mate dan tevoren? Want het is zaak, dat Uw
maatschappij, Uw wereld gered worde van de tegenwoordige toestand, die is
van opgang en rijzing en voltooiing voor het moment, terugval en dood en een
nieuw begin. Daar doorheen breekt de kracht van de liefde van Christus, die
zich openbaren wil in nieuwe vormen, op nieuwe gebieden als geestelijk
werkzame kracht van God, opdat op elk gebied van Uw leven een duidelijk
waarneembare geestelijke activiteit zich ontplooien kan en daardoor de
bevrijding van het heelal, zoals Gij het kent, tot stand moge brengen.
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leven breekt aan, in U, in ons, in onze kring en wij moeten dat leven de kans
geven om verder door te breken. Hoe kan dat zijn? Hoe kunnen wij onze rol,
onze plaats daarbij vervullen? Welnu, vanavond zeiden wij het U. Dag na dag
zal het ons duidelijk zijn, datgene wat wij tot stand brengen moeten doordat wij
afbreken. Begrijpt Gij nu beter het woord: Niet de vrede, maar het zwaard. Zo
is het, voor U, voor ons, zoals het was en is in de levensgang van een ieder die
ingeschakeld mag worden en moet worden om het plan van den Vader tot stand
te helpen brengen. Zo is het en de kracht daartoe vinden wij weer in het
bewustzijn dat leeft in ons, dat het Christus is en Zijn liefde, die in ons
overheersen gaat. Het Christusbewustzijn in ons is een levende kracht, een
kracht die vrede inhoudt, doordat zij zuiver gericht en rein het hoogste alleen
vertegenwoordigen mag.

God zegene U. Wij blijven verbonden met een ieder Uwer. Wij blijven U
nabij. Wij spreken een taal tot ieder Uwer persoonlijk, die verstaanbaar voor U
is in het binnenste van Uw wezen. Luistert scherp! Wij spreken een duidelijker
taal wanneer wij persoonlijk met elk Uwer overleg mogen plegen dan wanneer
wij, zoals nu, in meer algemene zin tot U spreken mogen. Wij spreken een taal
die U en ons vertrouwd is, een eigene taal: De taal der liefde. Wanneer Gij
luisteren wilt naar de woorden, de raadgevingen en de aanwijzingen van Uw
eigen kring van persoonlijke helpers, dan kunt Gij ook leren zien met ruimer en
helderder blik, dan zult Gij beter verstaan de diepere betekenis der dingen en
wanneer Gij dat zoekt, dat bereiken wilt, weest stil, stil ten opzichte van alles
wat Uwszelfs is. Zoekt alleen het bewustzijn van wat des Christus is en dat is
het hoogste, het eeuwige in U en in ons.

God zegene U.
Amen

2 November 1953

Goede vrienden,
Het komt ons voor, dat wij, wanneer wij samen komen als thans
geschiedt, in het verleden zo weinig aandacht hebben geschonken en bijna
onopgemerkt hebben gelaten de moeilijkheden welke een ieder Uwer in eigen
persoonlijk stoffelijk Zijn ondervinden moest. Dat is wel zo. Wij voelen het, dat
bij sommigen Uwer de gedachte gerezen is, dat het wel zeer goed, zelfs heerlijk
is om samen te komen op deze bijeenkomsten, maar dat toch de behandelde stof
op deze avonden los staat van de problemen en de moeilijkheden van elke dag
die Gij ondervindt in Uw stoffelijk Zijn. Welzeker hebt Gij daarin gelijk. Zo is
het ook inderdaad geweest. Wij hebben moedwillig over andere zaken
gesproken dan de dingen die U elke dag moeten bezig houden. Ja, moeten
bezighouden. Ja, moeten, inderdaad. Zo is het toch? Wij hebben U gesproken
over zaken die liggen op een ander terrein.... naar de beoordeling van de aardse
mensen. Zo heeft het U tenminste moeten schijnen. Wij willen daar vanavond
gaarne een ogenblik bij stil blijven staan en willen daar nader met U over
spreken.
Wij hebben begrip voor de moeilijkheden die zich voordoen in het
stoffelijk Zijn van ieder mens. Wij kennen die moeilijkheden. Sommigen onzer
in onze sfeer kennen identieke moeilijkheden als die welke Gij ondervindt,
omdat wij die zelf doorgemaakt en overwonnen hebben.
Wij zouden U op deze avonden hebben kunnen toespreken en U vertellen
van onze ervaringen op diverse punten, die U thans moeilijkheden schijnen,
inderdaad U moeilijkheden bieden, problemen vormen voor U in het leven van
alle dag in stoffelijke zin. Moeilijkheden die wij kennen, die wij overwonnen
hebben.
Dat wij dit niet gedaan hebben heeft een bepaalde zin. Een bepaalde
bedoeling zat bij ons voor om daarover niet te gaan spreken. Wij hebben ook
niet het verlangen thans af te dalen in de bijzonderheden, in de détails van het
alledaagse leven van een ieder Uwer, ofschoon wij weten hoe belangrijk dat
leven voor een ieder Uwer is, want Gij zijt daarin geplaatst juist om die
moeilijkheden te overwinnen. Onze woorden hebben wel een algemene
strekking gehad en zullen door U ook als zodanig gewaardeerd worden, maar
zij hadden niet direct betrekking op Uw stoffelijk Zijn en de problemen, die zich
daarin voor U voordoen.
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beraden en om U nader inzicht te verstrekken in de redenen die ons ertoe geleid
hebben om niet op die wijze met U te rade te gaan. Wij hebben met U
gesproken over de strekking van het leven als één geheel, het eeuwige-leven dus.
En daarin speelt de plaats die Gij thans vervult een betrekkelijk geringe rol.
Maar wij hebben begrip voor de moeilijkheden en voor de tegenwerpingen, die
Gij ondervindt door het leven van thans, als wij het zo uitdrukken mogen, om U
één te maken met de eeuwigheidsgedachte. Wij willen U gaarne in overweging
geven onze woorden, die tot dusverre in deze opperkamer gesproken werden, in
gedachten te houden en dan vertellen wij U verder daaromtrent het volgende.
Wij hebben reeds tevoren gesproken over het nieuwe leven dat wij zien
aanvangen, over het licht dat opgaat en wij hebben gezegd: het daagt.
Inderdaad, het daagt, wij zien het. Wij zien dat een nieuwe mens voortkomt uit
U en door U, die zijn plaats gaat innemen. En dat een periode wordt geboren in
de geschiedenis van het mensdom die geheel nieuw geacht moet worden,
doordat er een bewustzijn demonstratief gewekt wordt, dat zich moet laten
gelden. Wij voorzien dit. Wij voorspellen dit niet. Het is daar. Het is begonnen.
Gij zijt mensen gedeeltelijk behorende tot die oudere groep en uit U komt voort
en is bezig voort te komen die nieuwe mens, waarover Gij gelezen en gesproken
en gehoord moet hebben. Men heeft het in Uw wereld voorvoeld, de geboorte
daarvan heeft zich aangekondigd en men heeft een periode van voorbereiding en
van verwachten gehad. Nu gaat die verwachting in vervulling en zoals het is met
iedere geboorte, dit geschiedt met pijn en leed en Gij moet U daarop
voorbereiden, elk Uwer persoonlijk, want Gij zult die geboorte aan den lijve
ondervinden moeten.
Wij hebben daarbij stil gestaan. Wij hebben daarop gedoeld in de
woorden tot dusverre tot U gesproken in deze opperkamer. Wij dachten daarbij
aan de geboorte-weeën, aan de barenssmart die Gij doormaken moet. Het kan
niet anders, mijn vrienden. En wij hebben gemeend U te mogen en moeten
opheffen boven het bestaan van thans uit, met het oog op het bestaan dat voor
U en de Uwen opengaat in de periode, die thans aangebroken is.
Wij hebben thans gesproken over een geboorte van een nieuw tijdperk in
de geschiedenis der mensen, dat is juist uitgedrukt. Wij willen nog meer
daarover vertellen, opdat Gij in de verwachting, die in U is, U richten kunt naar
datgene wat Gij doormaken zult, doormaakt reeds in vele gevallen.
Wij denken hierbij aan die alledaagse bijzonderheden van Uw gewone
leven. Ja, bijzonderheden zijn zij toch, al zijn het ook alledaagse
bijzonderheden. Wij hebben de mens leren zien, omdat wij onszelf leerden
begrijpen als anders dan zoals Gij Uzelf dikwijls nog ziet.

-3Wij hebben nagegaan in eigen ervaring en de harde lessen van eigen
verwerving inderdaad beleefd, omat wij moesten leren kennen de lusten en
drijfveren, die ons voortbewogen hebben in het verleden. Die lusten, die
drijfveren, die motieven, die impulsen, die kent Gij allen, mijn goede vrienden.
Zij zijn in U als in ons. En toen wij het leven leidden zoals Gij het thans
doormaakt, werden wij beheerst door driften, lusten, impulsen en hoe Gij het
verder noemen wilt. Wij kennen U dus omdat wij onszelf leerden zien en
begrijpen.
Wij weten ook, dat de moeilijkheden van het dagelijks bestaan in het
stoffelijk Zijn, voortkomen uit het feit, dat de mens in die toestand
onderworpen is aan begeerten die nauw verband houden met dat stoffelijk Zijn.
Het is foutief en onjuist om aan te nemen dat die driften en lusten, begeerten,
impulsen foutief zouden zijn, geenszins. Zo is het niet. Het zijn eigenschappen
die de mens gegeven zijn, attributen, die hem verheffen kunnen boven het
stoffelijk bestaan. Maar wanneer wij door deze impulsen geleid worden naar
beneden en daarmee vast geklonken worden aan het stoffelijk, aards bestaan,
dan is de uitwerking en de toepassing van die impulsen foutief, al blijft de
impuls zelf gehandhaafd als zijnde een kracht die bedoeld is tot veredeling van
de mens mede te werken.
Mijn vrienden, wij hebben in de afgelopen periode, wanneer wij samen
kwamen, gesproken met U over diverse van de eigenschappen die de stoffelijke
mens bezit, al hebben wij wellicht niet zo in dezelfde woorden uitgedrukt
hetgeen wij thans verduidelijken willen, n.l. dat wij de richting die wij kiezen
voor onszelf, het opwaartse pad dat wij wensen te gaan, moeten en kunnen
betreden doordat wij de richting kiezen en richting geven aan de impulsen, die
de uitingen zijn van ons stoffelijk bestaan.
Inderdaad, wanneer wij voorzien de periode die thans aangebroken is en
wanneer wij menen in volle overtuiging te mogen zeggen, dat het het meest
glorieuze tijdperk van het mensdom inluidt, dan kunnen wij dit verklaren,
omdat voorzien wordt in onze sfeer en ons medegedeeld wordt van de
hiërarchie die hoger geplaatst is dan wij geplaatst zijn, dat in die periode die
thans ingegaan is, de impulsen, de driften, de hartstochten van de mens
inderdaad eensgericht zullen worden naar het opwaartse pad en dat deze driften
en lusten besteed zullen worden tot het vervolgen van de weg dit tot God voert.
Zo is het gezien. Het toekomstig beeld, dat voor het mensdom
geschilderd wordt in deze woorden, is inderdaad groots, verheven boven ieder
voorstellingsvermogen dat Gij thans bezitten kunt.
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samen te zijn in een geest van verwachting en om gesterkt en opgeheven te
worden; maar, wanneer wij daarna weder ieder onze eigen weg vervolgen en het
blijft bij het vervolgen van de weg met wellicht een gesprek, een gedachte over
de bedoeling des levens zoals die hier besproken werd, dan komen wij niet veel
verder, dan wordt de geboorte vertraagd in U en door U. Het gaat er voor U en
voor ons om, mijn goede vrienden, dat Gij van hier zult gaan, gesterkt, niet
alleen naar lichaam en naar ziel, maar dat Gij die krachtsvernieuwing zult
uitdragen en demonstreren in ieder aspect van Uw wezen, in ieder aspect van
Uw eigen Zijn, inclusief het stoffelijk Zijn, waardoor Gij thans nog gebonden
zijt.
Wij hebben begrip voor de moeilijkheden die Gij doormaken moet,
omdat Uw ziel gerijpt moge worden, opdat Uw geest krachtiger moge worden
door de weerstand die hij ondervindt. Wij hebben daar volledig begrip voor,
zoals wij zeiden, omdat deze moeilijkheden ons bekend en vertrouwd geworden
zijn.
Wij hebben ook in eigen ervaring geleerd hoe wij, doordat wij onze
lusten en impulsen gericht hebben naar het enige doel waarnaar wij thans
gericht willen zijn, het bestaan als in het stoffelijke bestaan, kunnen veredelen
en opheffen. Het betekent dan, mijn vrienden, dat wanneer wij daarin slagen,
iedere handeling in de stoffelijke sfeer een geestelijke handeling wordt. Dat
iedere ervaring, die in stoffelijk opzicht opgedaan wordt, een verrijking wordt
van ons zielebezit.
Hebt Gij daarbij nagedacht weleer? Hebt Gij daarover Uw gedachten
willen laten gaan? Hebt Gij de mogelijkheden die daardoor voor U open gaan
ooit geschat en ooit gewaardeerd?
Wij hebben met U gesproken in de aanvang van de bijeenkomsten die wij
thans met elkander mogen hebben over de noodzakelijkheid dat wij richting
kozen voor ons leven, richting voor onszelf, d.w.z. dat wij onszelf richten naar
een bepaald doel, hetgeen wij bereiken willen en wij hebben nimmer de fout
begaan, dat wij het doel, dat voor U open staat, te gering geacht hebben of dat
de tekening daarvan enigermate tekort is geschoten.
Neen, wij hebben U steeds het allerhoogste als einddoel gesteld. Wij
hebben U gewaarschuwd voor de moeilijkheden op Uw weg. Wij hebben U
verteld hoe er kruisiging door te maken zou zijn voor U, telkens en telkens
weer. Wij gaan heden een stap verder met U. Nog een stap verder in de richting,
die Gij vrijwillig gekozen hebt en die Gij met ons wilt gaan en vervolgen.
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uitvoering van de impulsen die Gij kent in Uw leven, wanneer die gericht is op
het goddelijke doel, het eeuwige alleen, inderdaad wordt een verrijking van Uw
Zijn en daardoor een verrijking van het totale Zijn van het mensdom. Want Gij
telt, mijn vrienden, ieder Uwer persoonlijk telt voor de volle honderd procent.
Gij telt, Gij hebt een rol te vervullen, niet alleen voor Uzelf, maar door U
worden vele anderen gered indien Gij zelf gered wordt. Gered van de
gebondenheid van het Zijn in de stof, het wederkeren daarin. Gij, wanneer Gij
opgeheven waart, zoudt anderen mede opheffen kunnen. En dat is Uw
opdracht. Daarom, daarom zijt Gij zo belangrijk.
“En toen het avond geworden was, brachten zij de kranken tot Hem.”
Dat woord schildert naar ons inzien volledig het leven van degene in wie het
Christuslicht volledig en helder en zonder enige schijn van verduistering
branden kan. Wanneer Gij en wij in de sferen waarin wij zijn het Christuslicht
in volle glorie in ons kunnen laten branden (en het is een licht, dat wij
brandende houden móéten), dan zal in de avonduren, wanneer het stil
geworden is, de invloed van dat licht heling brengen.
Zo was het met Jesus, de Christus. Wanneer zijn taak van als stoffelijk
mens met stoffelijke mensen verkeren, afgedaan was voor de dag, dan kon de
straling van het Christuslicht in Hem genezing brengen. Ja, die straling, die was
er immers altijd. Wij weten het, dat wie de zoom van Zijn kleed aanraakte,
door die straling beroerd, genezen werd.
Mijn vrienden, wanneer Gij in U het licht van Christus in volle glorie
kunt en wilt laten branden, dan zal die straling betekenen genezing en kracht
voor allen met wie Gij in aanraking komt.
Onze woorden op deze plaats tot U gesproken worden op vele plaatsen
in Uw wereld en in onze sfeer herhaald, wellicht in andere vorm, wellicht, neen
zeer zeker in andere taal. De bedoeling daarvan is en blijft hetzelfde, want wij
zijn de herauten van de nieuwe periode, die in het mensdom geboren wordt. Het
oude wordt nu afgesloten en wij kunnen die geboorte helpen verhaasten
wanneer wij ieder van ons persoonlijk ons bewust worden, dat die geboorte er
aankomt en dat de tijd van verwachten voltooid geworden is en ook bereid zijn
om de smarten en de weeën daarvan op ons te nemen.
Vrienden, hoe moeilijk Uw tijdelijk Zijn in de gebondenheid van het
stoffelijke ook moge wezen, die ervaringen hebben een bedoeling. Niet alleen
opdat Gij erdoor gesterkt en gestaald zult worden, maar opdat Gij die
moeilijkheden, die beproevingen omzetten zult tot geestelijke kracht waardoor
Gijzelf en anderen het opwaartse pad vervolgen moogt.
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zwaartekracht, die U terughoudt. Bedenkt dit wel. Wanneer Gij opstijgt zal de
waarde van Uw eigen wezen zich doen gevoelen en zullen als het ware handen
uitgestrekt worden om U terug te houden en terug te trekken tot waar Gij thans
zijt en dieper nog dalende dan waar Gij thans reeds zijn moogt. Wilt dit
bedenken. Wanneer er een geestelijke opleving plaatsvindt, wordt deze altijd
bestreden doordat duistere machten zich daartegen verzetten zullen. Het is de
wet van de zwaartekracht. Wanneer Gij geestelijk verlicht meent te kunnen
opstijgen, wil, tenzij Gij gewapend zijt, Uw stoffelijke zwaarte U terugtrekken in
de stof.
Vrienden, daarom is het noodzakelijk, dat Gij leert bewust Uw impulsen,
Uw driften, Uw aanleg te richten op God den Vader zelf. Wanneer Gij dat doen
kunt – en waarom zoudt Gij niet slagen waar anderen voor U door de kracht
van Christus daarin wel geslaagd zijn – wanneer Gij daarin slagen kunt, dan
heft Gij het stoffelijke op, doordat Gij het vergeestelijken moogt.
Wij spraken de vorige maal dat wij bijeen kwamen in deze opperkamer
over het feit, dat alle aspecten van Uw maatschappij, sociaal of economisch,
politiek en wat nog meer, doordrongen zouden worden van het geestelijk wezen
wat van Goddelijke oorsprong is. Daardoor zal de aarde het “Paradijs”
worden, dat ons beloofd is. Welnu mijn vrienden, de periode die aangebroken
is, luidt dit in en Gij en wij hebben de taak doordat wijzelf persoonlijk in ons
stoffelijk Zijn opstijgen mogen en het stoffelijk doordringen mogen van de
kracht des geestes, “dat Paradijs, dat Duizendjarige Rijk” nabij te brengen.
Schonere gedachten, schoner taak kennen wij niet. En wij vermogen het, in de
kracht van Christus.
Amen

9 November 1953

Goede vrienden,

Wij willen vanavond spreken over de aspecten van het geven van richting
aan ons leven en het vervolgen van die richting op verschillende wijzen, naar
onze eigen geaardheid. Dat wil zeggen: De geaardheid van het tekort, dat in ons
is en dat aanvulling behoeft voor en aleer wij het opwaartse pad volledig
vervolgen kunnen. Wij willen in dit verband het volgende opmerken:

Wij hebben de grootste eerbied en bewondering voor de arbeid, die
verricht wordt door hen wier leven gewijd is aan meditatie. Ja, mijn goede
vrienden, zo is het. Het moge U enigszins verwonderlijk toeklinken, dat wij, die
altijd in onze gesprekken met U en in de woorden hier in deze opperkamer tot U
gesproken, aangespoord hebben tot een actief en bewust Zijn, uitspreken onze
bewondering en onze dankbaarheid voor de arbeid, die verricht is geworden en
nog steeds verricht wordt door hen wier leven aan meditatie en contemplatie is
toegewijd. Wij willen daar ter verduidelijking een nader woord aan toevoegen.

Wij hebben de meditatie zien betrachten in Uw wereld en deze wordt
eveneens als een levenstaak vervolgd door velen in andere sferen, dan de aardse
sfeer waarin Gij thans verkeert. Wij hebben gezien hoe in de aardse sfeer
daaromtrent verkeerde begrippen ontstaan zijn bij hen wier leven gericht moet
zijn op een actieve deelname aan de zakelijke belangen van het stoffelijk
wereldgebeuren. Welnu, wij mogen U daaromtrent thans iets naders mededelen.

Zij, die de roeping gevoelen om het aardse leven, het leven in de stof,
vaarwel te zeggen voor zover zulks mogelijk is en zich terug te trekken in
meditatieve verblijfhuizen – of dat zij alleen, of in gemeenschap met anderen –
hebben een bijzonder tekort, hetwelk op die wijze voor henzelf wordt
aangevuld. Maar hun taak gaat verder dan dat. Wij kunnen het U wellicht het
beste op deze wijze verklaren: Diegenen, die vrienden van ons, die
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sfeer om in meditatieve beschouwing van al het aardse en het inzicht verkregen
omtrent de hogere sferen, die daar hun tijd, hun Zijn, hun gehele wezen aan
moeten wijden – omdat zij het voelen als de innerlijke drang waaraan
bevrediging gegeven moet worden willen zij de rust vinden – zij zijn degenen,
die in voorgaande levens hoog gestegen waren, die veel ervaringen hebben
opgedaan en die, voor zichzelf wellicht, een wijle behoeven waarin al dat
zielsbezit uitgezocht, als het ware gesorteerd moet worden, waar al die rijkdom
op de juiste plaats moet worden gerangschikt, opdat zij kunnen zijn het
schitterend juweel waartoe wij allen voorbestemd zijn.

Dat is één zijde van de taak die zij verrichten. De andere is deze – en Gij
begrijpt dit wellicht – dat van die kluizenaarsverblijven, die kloosters in het
westen zowel als in het oosten, uitgaat over het rond der aarde en verder nog in
alle sferen, een machtige straal van opgeheven zijn, van eensgericht zijn naar het
enige grote doel, dat Gij en wij kennen. Eén richting wordt gegeven aan het
denken en doen van het geestelijk leven dezer wezens, die in afzondering van het
aardse, éénwording zoeken met den Vader zelf, uit hun pogen tot opstijgen, uit
het éénworden in henzelf van alle gegevens, alle ervaringen, die zij in
voorgaande levens en in dit leven bereikten – zowel op het stoffelijk plan, als op
een verhevener doel – groeit een kracht, een kracht die ons allen opheft. Wij
hebben dankbaarheid voor die arbeid. Grote erkentelijkheid past ons allen voor
diegenen, die hun ervaringen gehad hebben, die de innerlijke drang gevolgd zijn
en die zich teruggetrokken hebben, afgebroken hebben de banden die hen
verbonden met het aardse en die nú als het ware reeds opstijgen. Wij spraken U
er reeds van, dat in onze sferen, waar het stoffelijk kleed afgelegd is, ook
diegenen zijn voor wie de tijd van meditatie aangebroken is. En er zijn er velen,
grote groepen en enkelingen, die op deze wijze werken voor hun eigen
volmaking en daarmede ons allen opheffen.

Gij, goede vrienden, zijt geen van allen zoals Gij hier zijt, voorbestemd in
dit leven een dergelijke taaksvervulling te volgen. U wacht de strijd in het aardse
bestaan. Van U is verwacht, en Gij voelt allen die innerlijke drang, om ordening
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de plaats, die Gij in dit leven toebedeeld kreegt. Waarom, wij zeiden het reeds.
Omdat Uw tekortkomingen op deze wijze aangevuld kunnen en moeten
worden.

Het gaat er in iedere levensphase om, dat wij een “goed” verwerven, dat
tekort kwam aan onze uitrusting. Deze periode van Uw Zijn is bestemd om ook
Uw ervaring aan te vullen, Uw wezen te completeren. Gij moet dit compleet
bereiken, doordat Gij in de plaats waarin Gij thans gesteld zijt actief werkzaam
deelneemt aan het leven van de aardse mens, opdat Gij door dit aardse tijdelijke
Zijn heen, het eeuwige beleven kunt.

Wij spraken U de vorige maal, dat wij bijeen kwamen over de
noodzakelijkheid dat impulsen en hartstochten en driften gericht worden op het
hoogste doel, het Eeuwige Zelf, op God den Vader en dat daardoor iedere
handeling van ons Zijn, iedere daad, iedere gedachte en de oorsprong daarvan,
van geestelijke oorsprong zou wezen en een geestelijke richting zou kennen.

Zo is het, mijn vrienden, dat is Uw taak en de plaats die Gij vervullen
moet. Hoevelen gaan er rond op de aarde en in plaats dat hun Zijn verrijkt
wordt doordat zij genoegdoening kennen met de aanvaarding van de plaats die
hun thans werd toebedeeld, streven zij naar het innemen van een andere plaats.
Wij denken hierbij niet aan de promotie en promotiekansen in aardse zin, dat is
een geheel andere kwestie. Hoevelen zijn er onder Uw vrienden, en wellicht
onder Uzelf niet, die menen dat zij verkeerd geplaatst werden, dat zij anders
toegerust hadden moeten zijn voor de taak in dit leven, die zij vervullen moeten.
Welnu, goede vrienden, gelooft het van ons, wij spreken hier met het gezag dat
gebaseerd is op dieper inzicht: Niemand Uwer kon beter geplaatst worden dan
zoals Gij geplaatst zijt, om de tekorten van Uw Zelf aangevuld te krijgen. Het
gaat er bij U niet om dat Gij U terugtrekt uit deze wereld. Gij moet met de U ten
dienste staande talenten en eigenschappen woekeren en ijveren om dáárin de
volmaking van Uw Zelf, wat voor thans voor U voorbestemd is, te bereiken.
Het is een strijd, het is een actief Zijn.
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aardse sfeer, in de christelijk west-europeese wereld, waarin Gij leeft, velen zich
verschuilen achter het woord van God, het Heilig Boek, waarin zij menen de
aanduidingen te vinden om stil te zijn, volstrekt stil, zonder enige activiteit, uit
te schakelen de wondere kansen die zij krijgen door het vermogen actief deel te
nemen aan het Zijn in het stoffelijk leven. Hoe wanhopig maakt het ons en de
andere vrienden, die met ons deze zaken bewaken en overzien, wanneer wij
opmerken hoe het woord, dat leeft, gemaakt werd tot de regel, die doodt. Wij
willen U daaromtrent vanavond niet al te uitvoerig spreken, het zou ons te ver
voeren, maar bedenkt het zelf, mijn vrienden. Hoe vaak hoort Gij uit de mond
van vrienden en bekenden, de woorden aangehaald, woorden van een diepere
geestelijke betekenis, die als het ware verstoffelijkt zijn doordat zij in letterlijke,
woordelijke zin toegepast worden; toegepast op een wijze, waaruit het begrip
voor de geestelijke achtergrond der dingen geenszins meer blijkt. In dergelijke
gevallen is de kans die geboden wordt in dit leven voorbijgegaan, omdat men
niet bewust geestelijk heeft willen aanvaarden datgene, wat God de Vader, die
U en ons plaatste daar waar wij geplaatst zijn, voor ons had voorbestemd, voor
het goed van onszelf en van het mensdom.

Telkens weer moeten wij U eraan herinneren, zoals wijzelf er telkens
opnieuw weer aan herinnerd worden, dat wij gelden, van belang zijn, niet om
onszelf alleen, maar omdat ín ons de opheffing of de nederdaling van het
mensdom als geheel mogelijk is.

Welnu, mijn goede vrienden, wij hebben gesproken over de waarde der
meditatie en wij willen daar iets nader nog over spreken, omdat Gij ieder van U
in het leven van alledag, het leven waarin Gij thans geplaatst zijt en waaraan Gij
actief deelnemen moet, de tijden moet erkennen, waarop Gij U terugtrekken
kunt en moet, opdat de krachten die om U heen werkzaam zijn ter opheffing
van Uzelf en door U van anderen, met U kunnen beraden; waarop Gij sterkte
kunt opdoen, waarop krachten vernieuwd kunnen worden. Dit kan onmogelijk
geschieden, wanneer Gij voortgaat de alledaagse zaken van het dagelijkse leven,
op alledaagse, d.w.z. stoffelijke wijze te benaderen.
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Gij de plaats wilt vervullen, die Gij inneemt, zoals deze vervuld moet worden,
dan moet Gij, zoals wij zeiden, leven uit geestelijke kracht, putten uit de bron
van die kracht. Dan moet Gij inderdaad, stoffelijk levende, geestelijk gericht zijn
en blijven. Daartoe hebt Gij nodig onder al die activiteit, het punt van rust
waarop Gij door meditatie als het ware Uw Zelf kunt leren rangschikken, Uw
ervaringen kunt overzien en de plaats geven die aan ieder dier ervaringen
toekomt. Dat kunt Gij niet wanneer er gejaagdheid is. Dat kunt Gij niet
wanneer er geen ordening is. Let wel mijn vrienden, wij spreken van orde en
van regelmaat, maar waarschuwen daarbij – ogende op het dodelijk element dat
in reglementering gelegen is – op het gevaar, dat aan overdreven belangstelling
voor ordening verbonden kan zijn. De ordening die Gij moet hebben in Uw
leven, moet zijn elastisch, opdat Ge naar gelang de ervaringen verworven
worden, ook Uw ordening kunt laten variëren in dezelfde mate, dat Gij verrijkt
en bewust weet. Maar ordening en regelmaat zijn noodzakelijk.

Wij komen hier samen op hetzelfde uur van dezelfde dag van iedere
week. Daar is ordening, die goed is. Wij komen gaarne samen met U op deze
plaats in de opperkamer, steeds op dezelfde wijze, want wij blijven dan gericht
naar dit punt. Wij blijven dan samengetrokken op dit punt en van hieruit
vervolgen wij onze weg, ieder van ons gesterkt doordat wij het regelmatige punt
van rust en ordening gekend hebben.

Zo moet Gij de dag van Uw leven leren indelen. Zo moet Gij inderdaad
ieder uur van die dag leren indelen, opdat daardoor de ordening U in staat stelt
U te voltooien zoals Gij zijn moet. Dat is de taak van hen, die, actief levende,
toch de waarde kennen van de meditatieve zijde van het geestelijk Zijn. Die
zijde kent en waardeert Gij, als wij. Maar hebt Gij daarvan ook reeds het
gebruik?

Wij denken nu niet dat Gij de afzondering zoekt en de banden verbreekt
met alles wat met het dagelijks leven, waarin Gij een plaats vervullen moet,
verband houdt. Maar kent Gij voor Uzelf de waarde van het stil-zijn? Het
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hebt, om onder alle omstandigheden in te keren tot dat punt in Uzelf? En dat
centrum in Uw wezen gevonden hebbende, daaruit als het ware te leven? Want
van daar uit vloeit de kracht door Uw Zijn, omdat Ge het punt gevonden hebt
waar de ordening van eigen wezen begint. Niet als een voldongen en vaststaand
feit, geenszins, maar als het punt waartoe Gij terugkeren moet en kunt, telkens
en telkens weer, omdat Gij verrijkt zijt geworden door ervaringen, door
overwinningen in aardse ogen gezien en meer nog, door de nederlagen die Gij
geleden hebt. Wanneer Gij zulke ervaringen opdoet, dan verandert de
rangschikking, dan verandert de ordening van Uw eigen wezen. Daarmede moet
Gij voortdurend het contact onderhouden.

Zoekt het, mijn vrienden, zo Gij het nog niet gevonden hebt, dat
innerlijke punt van rust, van kracht, het centrum van Uw Zijn, want in dat
centrum vloeit in de Almachtige Zelf, van daaruit beïnvloedt Hij Uw denken en
Uw doen, Uw activiteiten en Uw meditatie. Uw leven in de plaats waarin Gij
gesteld zijt, is het leven wat Gij nodig hebt ter verrijking, ter aanvulling van Uw
tekort. Gij moet actief strijden, actief zijn in ieder aspect van Uw wezen, om die
verrijking te bereiken. Maar dat is alleen mogelijk wanneer Gij ondanks en
onder de nauwe verbondenheid met het stoffelijk leven waarin Gij een plaats
vervult, inkeren kunt, telkens weer, voortdurend zelf, tot dat punt, het centrum
van Uw wezen, van waaruit Gij moet leren te leven.

Mijn vrienden, onze woorden schieten tekort, ook nu weer. Wij hebben
de grootste moeite om voor deze begrippen, die voor ons – die anders leven dan
Gij – zo volkomen duidelijk zijn, ook duidelijke taal te vinden die gebezigd
moet worden, wilt Gij met het verstandelijk apparaat dat te Uwer beschikking
staat, begrijpen en volledig in U opnemen datgene wat wij bedoelen. Maar wij
zijn niet bang, dat onze woorden verloren zouden gaan, want wij spreken een
taal door onze vrienden, zoals nu, die slechts benadert datgene wat gezegd moet
worden, maar de taal die Gij hoort met het stoffelijk gehoor-apparaat is een
weerklank, een echo van de taal die gesproken wordt en verstaan wordt in het
binnenste van U. Dat is voldoende.
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geklonken hebben, zijn feilbaar. Een verkeerde woordkeus, een verkeerde
uitdrukkingswijze, onvoldoende duidelijk gekozen, is betreurenswaardig. Wij
hebben zo vaak reeds gewaarschuwd voor de gevaren die ons bedreigen
wanneer wij uitdrukking zoeken te geven aan datgene wat zo subtiel is, dat het
slechts door het gevoel geleerd en verstaan kan worden.

Welnu, in Uw binnenste is een fijner en scherper apparaat, dat hoort en
ziet. Wij weten, dat hoezeer onze woorden tekort mochten schieten, het
innerlijke van een ieder Uwer verstaan en begrijpen kan, datgene wat gezegd
wordt.

Wij gaan dan samen onze weg, ieder van ons, tevreden en dankbaar voor
de plaats waarin wij thans zijn, want dát is de plaats voor ons, waarin de Vader
Zich-zelf voltooien wil in een ieder van ons.

Ja zeker mijn vrienden, zo is het. God de Vader wil volledig in ons Zichzelf openbaren. Dat is niet teveel gezegd, ofschoon wij ten volle weten hoe
groots en hoe machtig U en ons die gedachten moet aandoen, God de Vader
Zelf, wil in ieder van ons Zichzelf voltooien. Daartoe en daartoe alleen zijn wij
thans die wij nu zijn, geplaatst waar wij nu zijn. Ontloopt die kansen niet, mijn
vrienden, sluit U niet af. Ontvlucht toch niet de moeilijkheden die de
overwinningen moeten worden. Ontvlucht toch niet de beproevingen, die in
aardse zin, Uw nederlagen worden kunnen. Vergeet het niet. Ofschoon Gij
slechts ziet dat kleine deel van Uw eigen wezen, dat Gij thans betrachten kunt,
achter U staat reeds zoveel van wat des Vaders is, wat gestalte aannam, wat
groeien wil en groeien kan en moet. Want Gij en wij, wij zijn geroepen door
Christus-in-ons, om dát te zijn en dát te werken wat ons tekort aanvullen kan.

Wij danken U, goede vrienden, wij danken U voor de aandacht
waarmede Gij geluisterd hebt met innerlijke gevoelens naar de woorden tot U
gesproken.
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door ons op menselijke wijze alleen aanvaard te worden. Wij wijzen U op de
bron van kracht in Uzelf, op dat centrum in Uw leven waar Gij het contact
hebt, waar een direct en breed kanaal vloeit van God tot U, dat uitmondt in Uw
eigen Zijn. Laat dat kanaal steeds vrij en onbelemmerd nieuwe krachten
toevoeren. Keert daar naar terug, niet alleen wanneer Gij dorstig geworden zijt,
maar brengt de ordening in Uw Zijn, opdat Gij leven kunt vanuit dat centrum
in Uw wezen, waar Gij dagelijks en ononderbroken het nauwste contact met
den Schepper Zelf onderhouden kunt.

Amen.

16 November 1953.

Goede vrienden,
“Zo iemand Mijn woorden hoort en ze doet, die zal zelfs van de
dood geen smaak hebben.”
Dat wil zeggen: Die zal zelfs de smaak van de dood niet kennen. Zo staat
het geschreven, opgetekend, als het ware uit de mond van de Meester zelf. En
dit woord, destijds toen het uitgesproken werd, een steen des aanstoots, is nog
steeds een veelomstreden woord, omdat men de betekenis daarvan tot op de
huidige dag onvoldoende beseft in zijn diepere zin.
Ja, wij hebben gehoord, Gij en wij, wij weten het, dat er geruchten in
omloop zijn omtrent diegenen, die voedsel uit de hemel ontvangen, die als het
ware leven van het hemelse manna. Wij kennen de verhalen en Gij immers ook
van de wijzen in het westen en in het oosten, voor wie het stoffelijk lichaam is
geworden zoals het zijn moet: Het voertuig van de geest alleen. Een lichaam,
een stof- lichaam dus, dat te allen tijde wanneer de geest zulks verlangt – omdat
de geest zulks nodig oordeelt – ter beschikking staat. Zij hebben de dood dus
overwonnen. Zij leven voort en kennen dus niet de smaak des doods. Zulke
geruchten kent Gij. Gij hebt dit niet zelf aan de lijve ondervonden en Gij kent
uit eigen waarneming zulke hoog-opgetrokken geestelijke wezens nog niet.
Maar de tijd komt, mijn vrienden, dat Ge zelf zult moeten gaan toepassen de
leringen, waardoor deze, onze vrienden en meesters, deze kennis en de macht
over het stof-lichaam door de wil van den geest verworven hebben.
Ja, wij gaan ver, nietwaar? Het is U wellicht beangstigend te moede
wanneer Gij deze woorden hoort en toch, wij spreken met autoriteit en het
gezag van den Meester zelf, die zeide, dat “wie Mijn woord hoort en het doet,
die zal van de dood zelfs de smaak niet kennen.”
Welnu, goede vrienden, vanavond komen wij bijeen om nader op dit
onderwerp in te gaan, om samen te bespreken wat naar ons inzicht het doel, de
doelstelling van deze uitspraak van den Christus geweest mag zijn.
Wij hebben in de afgelopen weken, dat wij bijeen kwamen reeds veel met
U gesproken over het geestelijk Zijn, het geestelijk leven, dat belichaamd is in
het stoffelijk leven, dat Gij leidt. Welnu mijn vrienden, zoals dit thans gezegd is
klinkt het zo simpel, zo eenvoudig, dat wij zouden kunnen vermoeden, dat het
een axioma is, waarvan de redelijkheid zelfs door de meest kinderlijke geest
aanvaard en begrepen zou kunnen worden. Maar wanneer wij rond zien op de
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helpers daar, dan bemerken wij hoe weinig er nog begrepen wordt van dit
axioma, van deze stelregel, van deze grondgedachte: Dat wij en zij, die in andere
sferen leven – levende geesten zijn, die een voertuig belichamen moeten.
In Uwe wereld, mijn goede vrienden, is er bij velen de neiging, de wil
zelfs, om een strenge scheiding toe te passen tussen het geestelijke Zijn en het
stoffelijk Zijn. Men meent veelal, dat het geestelijk bewustzijn, dat groeiende is
onder de mensen, eerst in ware betekenis zal gaan leven en spreken wanneer
men overgegaan is naar die andere sfeer, waarin het stof-lichaam niet
medegebracht wordt. Welnu, mijn goede vrienden, in de toespraken die wij tot
nu toe gehouden hebben en de beraadslagingen, die hier in de opperkamer met
U werden gevoerd, hebben wij juist altijd met nadruk beklemtoond, hoe
essentieel het is, dat Gij, als wij in de andere – de z.g geestelijke sfeer – ons
bewust zouden zijn van de eeuwigdurende aard van ons geestelijk leven. Dit
leven begint niet nu of morgen of wanneer de overgang van het aardse rijk naar
het z.g geestelijke rijk gemaakt wordt, maar het is en was en zal altijd zijn. Het
drukt zich uit en belichaamt iedere vorm van leven. Het is de grondslag van alle
Zijn. Maar telkens en telkens weer wil dit leven in de afsplitsing, zoals Gij en
wij die zijn, een voertuig hebben. Dat voertuig wil het besturen, zich ervan
bedienen. Maar nu zien wij hoe in Uw wereld en veelal ook in de wereld van die
“afgestorvenen”, zoals Gij ze noemt – diegenen, die overgegaan zijn en deze
gedachte nog niet verwerkt hadden in hun aardse stoffelijke bestaan – nu zien
wij hoe onder die tallozen de gedachte heerst, dat het geestelijke leven eerst in
volle omvang een aanvang kan nemen, wanneer men het voertuig waarvan men
zich thans bedienen moet, heeft afgelegd of vervangen door een nieuw en
willicht lichter voertuig of kleed.
Hoe weinigen zijn er onder U mensen, die zich bewust zijn van de
waarheid die wij verkondigd hebben hier in deze opperkamer, nog niet lang
geleden, dat het de plaats is waar Gij thans zijt, het voertuig dat Gij thans hebt,
dat thans door U bestuurd wordt en richting gegeven is, dát voertuig, dié plaats,
dié zijn de gelegenheden die Gij hebt om in volle omvang de werkelijkheid te
beleven van het geestelijke Zijn.
Wij komen hier samen met vrienden uit Uw sfeer en vele andere
vrienden, uit andere sfeer. “Hogere sferen” wilt Gij dat veelal noemen. Maar
denkt toch niet, mijn vrienden, dat een ieder die de overgang van het aardse
bestaan naar een ander bestaan maakt zonder meer een plaats kan innemen – en
ten volle vervullen – in een z.g “hogere sfeer.” Wij kennen de betekenis die Gij
en vele anderen aan het woord “hogere sfeer” toekent. Maar wilt Gij niet
bedenken, dat de overgang gemaakt wordt op een gemakkelijke wijze, als Ge
het zo wilt begrijpen. Een wijze, die inderdaad niet betekent een volledig breken
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Er is een vooruitgang, omdat het leven niet thans begonnen is en eindigt en na
een poze opnieuw wordt voortgezet. Het is voortgaande, altijd door. Het was
en is en zal eeuwig zijn. Breuken in die cirkelgang bestaan er niet. Welnu dan,
mijn vrienden, wanneer men overgaat van Uw sfeer naar de andere sfeer, dan
wil dat niet zeggen, dat men zonder meer tot een hogere klasse van wezen
bevorderd is geworden. Ge begrijpt dit willicht. Het is immers zo, dat men voor
die bevordering inderdaad in aanmerking moet zijn gekomen. Men moet het
examen afleggen, zowel in de aardse sfeer om promotie en bevordering te
beleven, als in het grote, werkelijke, ware leven zelf. Men moet een proeve van
bekwaamheid geleverd hebben voor men kan opstijgen. De vleugels moeten
draagkracht hebben en ook bewezen hebben; dat zij het voertuig naar hogere
sfeer kunnen dragen.
Welnu dan, mijn vrienden, wij komen hier samen met U en de door U
ongeziene gasten en vrienden, die hier komen vanuit de geestelijke wereld en die
een eigen voertuig hebben, wat van het Uwe wellicht in samenstelling verschilt,
maar niet zozeer in wezen. Wij allen komen hier samen om deze waarheden te
bespreken. Wij, die tot U spreken mogen, komen hier omdat wij inzicht
verkregen hebben. Omdat wij de lessen geleerd hebben. Wij zouden tot U
kunnen spreken over de lessen door ons opgedaan, harde lessen wellicht voor
het menselijke verstand, maar zeer noodzakelijke lessen. Wij komen dan tot U
omdat wij boodschappers mogen zijn van Hem, Die wil dat Gij – als wij – het
voertuig, dat thans te Uwer beschikking gesteld is, volledig zult leren besturen.
Dat Ge het aanvaarden zult als het volmaakte voertuig voor het eeuwige Zijn,
dat in U leeft.
Wanneer wij zien hoe de mens – en velen zijn er die op deze wijze de
materie waarover wij spreken benaderen – toetreedt tot deze waarheden met
een critiek, met een verwerpen, met een aarzelen anderen weer. Altijd en altijd
weer zijn er de bezwaren om volledig de werkelijkheid van het woord dat wij
aanhaalden en waarmee wij aanvingen; aan te nemen.
Hoe is Uw benadering daarbij, mijn vrienden? Denkt Gij het U in als een
wonder voor de toekomst? Denkt Gij U in, dat Ge daar nog lang niet aan toe
zijt? Denkt Gij, dat het eeuwige leven, waarover wij gesproken hebben, eerst zal
ingaan nadat Gij “de dood geproefd hebt?” Als dat zo is, mijn vrienden, dan
zult Ge opnieuw en opnieuw moeten sterven en weer opstaan, totdat het
bewustzijn van eeuwigheid, dat in U zich manifesteren wil, U bevrijdt zelfs van
de “smaak van de dood.”
De tijd komt naderbij, goede vrienden, wanneer deze waarheden beter
verstaan en beter geleefd zullen worden dan welleer, want velen zijn er,
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sterk werkt, in hen woedt, hen voortdrijft. Zij zoeken en zij zullen het vinden.
Maar Gij, hoe benadert Gij dit axioma? Hoe staat Gij er tegenover? Gij
moet na al deze weken van voorbereiding toch zeker komen tot het nemen van
een stap, zoals Ge een stap neemt in het dagelijks stoffelijk bestaan. Zoals Ge
een beslissing neemt voor iedere aangelegenheid van groter of kleiner belang in
Uw stoffelijke wereld. Gij kunt toch zo niet verder gaan altijd en altijd weer de
grootste waarheid, de enige waarheid op de achtergrond te stellen, omdat Gij
meent, dat Gij nog niet gevorderd zijt tot die klasse, die het enig, eeuwig ware
aanvaarden kan. Maar onze woorden hebben tot U gesproken, telkens en
telkens weer, van de noodzaak van deze zaak, opdat het Koninkrijk Gods, dan
in U is, uitbreken moge, baan moge breken, opdat het grondgebied van dit
Koninkrijk, het ganse heelal vervullen moge.
Hebt Ge de drang achter onze woorden niet reeds eerder gevoeld? Zijt
Gij U niet bewust geweest, dat wanneer Gij aarzelt, wanneer Gij verwerpt, Gij
daarmede de kansen niet alleen voor Uzelf maar ook voor anderen in de weg
staat. Voelt Gij de verplichting niet, Gij als mensen Uweren onzer gemeenshap,
om inderdaad te beleven de werkelijkheid van het eeuwige Zijn?
Wij komen vanavond tot U vervuld van de drang die in ons doorgegeven
wordt, van de hoogste sport van de ladder der hiërarchie, waarvan wij slechts
een klein onderdeel mogen vormen. Een drang die daar is, opdat het licht moge
uitbreken in U en door U doorstralen moge tot vele anderen.
“Wie Mijn woord hoort en het doet, die zal zelfs de smaak van de dood
niet kennen.” Hoe dan, hoe dan? Hoorden wij die woorden niet, Gij en wij, en
doen we ze dan niet?
Vrienden, goede vrienden, er is in Uw wereld een duidelijker manifestatie
dan ooit tevoren van de Goddelijke liefde zelf en Gij moet daar deel aan
hebben. Gij moet in die stroom opgenomen worden en door Uw eigen zwaarte
de kracht van dien stroom vermeerderen, opdat de stroom van liefde van God
zelf het aardrijk vevullen moge.
Liefde, liefde alleen is de kracht, de enige kracht die U en ons niet opheft
boven de tekortkomingen van ons bestaan, neen, die die tekortkomingen vervult
van het eeuwige Zijn zelf.
Niet het voertuig heeft gebreken, niet de kansen die het biedt schieten
tekort. Het is de kracht van de liefde zelf die Uw motor op gang wil brengen en
op volle toeren wil laten draaien en Gij belemmert de doorbraak. De liefde
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om datgene te doen wat wij hoorden, om weg te nemen de macht van de
duisternis, om weg te nemen zelfs “de smaak des doods.”
In iedere verhouding van Uw Zijn, in iedere daad van Uw leven moet de
liefde doordringen. Wij hebben gesproken van de noodzaak, dat het stoffelijk
Zijn vervuld moet worden van de geestelijke drang die is: de oorsprong der
dingen.
Hoe, hebt Ge gevraagd, hoe moet dat geschieden in mij en door mij?
Welnu, denkt U in, wij herhalen het voor U, het woord destijds tot U
gesproken: “Jaagt de liefde na.” De liefde om zichzelfs wil, want daarin is God
ons geopenbaard geworden. Jaagt die liefde na, maar niet als iets wat is terzijde
van de stroom van Uw Zijn. Neen, laat de stroom van Uw wezen vloeien door
het centrum, laat die gericht zijn op de liefde zelf, om de liefde zelf ter wille te
zijn.
Ja, als het zo is, mijne vrienden, als Gij U gericht hebt, volledig op het
doel, dat wij liefde noemen – het doel wat de hoogste uiting is, die voor U en
ons begrijpelijk gemaakt is van het wezen van den Vader – dan worden wij
doordrenkt van die stroom en zoals wij het zeiden, meegenomen, meegesleurd,
versterken wij de kracht daarvan. Dan is het voertuig, dat wij thans hebben,
goed gericht. Dan is het voertuig, dat wij thans bezielen mogen en moeten
inderdaad het volmaakte voertuig, want dan brengt het ons tot God. Dan kan
God, die liefde is, door Zijn geest in ons werken, als nimmer tevoren.
Maar vrienden, dit is niet een zaak voor het menselijke verstand alleen.
Evenmin een zaak, die volledig begrepen en beantwoord kan worden alleen
door het menselijk gevoel. Hier moet spreken die stem in het binnenste van een
ieder van ons. Hier moeten de woorden des eeuwigen levens gehoord worden in
het diepste van onze ziel. Daar moeten zij begrepen worden, van daaruit
omgezet tot de daad. Het schone apparaat, dat ons ten dienste staat, het
vernuft, het verstand dat U en ons gegeven werd, vervuld van het geestelijk
weten, stelt ons in staat te voldoen aan de opgave waartoe wij geschapen
werden.
Goede vrienden, bega de vergissing niet, dat Gij de weg, die voor U ligt
denkt te kunnen aanvangen wanneer de tijd van dit stoffelijk bestaan wordt
afgesloten.
Goede vrienden, wij kunnen niet nadrukkelijk genoeg zijn wanneer wij U
vertellen, wanneer wij U bepalen bij het vaststaand feit, dat het leven nu is in dit
leven. Nu hebt Gij de kans om in dit leven volmaakt te zijn, doordat Gij –
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de woorden van den Vader hoort, en ze doet, en Uzelf overgeeft aan die stroom
van kracht, die liefde is. U daardoor meevoeren laat en door Uw Zijn de kracht
van die stroom vermeerderen wilt – en anders niet.
Gods zegenende handen rusten op U. Hij geve inzicht. Hij geve leiding
aan Uw denken en aan Uw doen.

Amen.

8 Maart 1954.

Welkom, mijn goede vrienden, in de opperkamer, die voor ons allen een
grotere betekenis heeft gekregen dan tevoren reeds het geval is geweest.
Wij heten U welkom. U de”geziene” gasten en de “ongeziene” vrienden,
die met ons samengekomen zijn om dit uur gezamenlijk te beleven en de lessen,
die wij ontvangen mogen, gezamenlijk in ontvangst te nemen.
Wij hopen, dat Gij samengekomen zijt – een ieder van U – met ons met
het verlangen te dienen. Dat is de enige basis waarop wij samenkomen. Wij
hebben daarin een band, die ons verbindt. Wij spraken hierover in het verleden.
Wij hebben in de afgelopen periode, dat wij elkander minder vaak in
deze opperkamer ontmoet hebben, toch het bewustzijn gehad, dat die band van
eenheid – die harmonie, die uitgegroeid is tot éénheidsbesef in ons hart en in ons
leven – inderdaad daadwerkelijk kracht bezit. Wij hebben de verbondenheid
met elkander gevoeld, Gij en wij. Gij in de geziene – de aards gebonden sfeer en
wij – die uw onbekende en ongeziene vrienden zijn – wij hebben de liefde die
wij U mogen toedragen als onbekende entiteiten, beantwoord gevoeld. Wij
danken U hiervoor. Wij danken U, dat wij in het verleden en thans ook
opnieuw nu het besef ontvangen hebben dat wij éénheid kennen in de liefde tot
Christus; tot den Vader en tot den Zoon, Die in ons is. Daarin zijn wij één
geworden – onbekende vrienden die wij waren. Het is voor U, aardse mensen in
uw wereldse sfeer, dikwijls makkelijker om die eenheid met elkander te beleven,
omdat Gij de belemmeringen van het stoffelijk kleed nog zo pijnlijk voelt. Maar
wanneer wij tot U komen – en wij noemden U generlei naam en wij stelden ons
niet aan U bekend – en wij worden ontvangen en toegelaten in de binnenkamer
van Uw hart, dan hebben wij daarvoor de grootste dank te betuigen aan Hem.
Die ons schiep in Zijn beeld als broeders en zusters.
Wij willen vanavond deze woorden tot U richten vóór wij, zoals
gebruikelijk geworden is, onze toespraak tot U mogen houden. Wij willen
gaarne dat de basis waarop wij samenkomen scherp omlijnd en duidelijk gesteld
wordt en wij noemden het U reeds: Wij komen samen, verbonden in de eenheid
der liefde, met het doel: “het dienen van elkander” en daarin het grotere geheel,
dat ons als een grote last op het hart gebonden is. Want ja mijn vrienden, het
gaat niet om ons, ook evenmin om U. Wij zijn schakels in een keten, opdat die
kan dragen de grote last die er aan toevertrouwd moet worden, n.l.: Dat wij
allen, zoals wij hier bijeen zijn, onze taak kunnen vervullen als wegbereiders
voor Hem, Die komende is! Onhoudt dit!
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grotere betekenis, dan gij thans met Uw verstandelijke vermogens bevatten
kunt. Wij kunnen dat evenmin als Gij. Wij hebben de komst horen aankondigen
in hogere en andere sfeer, dan die waarin Gij verkeert. Die komst wordt
verwacht met blijdschap. De voorbereidingen voor dit grotere gebeuren wat
thans op komst is, werden daar eeuwen en eeuwen terug getroffen. Gij hebt
daarbij een taak te vervullen. Gij hebt daarbij Uw rol te spelen. Gij hebt wellicht
het schakeltje te zijn in de keten – de sterke keten – waarlangs dit grote
gebeuren afdalen kan tot in het diepste van het heelal: Totdat allen vervuld
zullen worden van de Heerlijkheid Gods en het “geheel” op zal gaan in de
voleinding van het plan van den Vader.
Wij hebben vanavond met U te spreken over het onderwerp: “Het leven
vanuit het middelpunt.” Daarover wilden wij vanavond gaarne enkele woorden
met U spreken: Gij hebt allen in Uw wereld de voorstelling ontvangen en kennis
genomen van woorden en spreekwijzen die duiden op het begrip, wat onder de
mensen heerst, dat leven is: een in beweging zijn, een draaiende beweging. Men
spreekt van een “omwenteling van gebeurtenissen”, men spreekt zelfs van het
“rad” van fortuin, men spreekt in woorden, waaraan de betekenis van die
draaiende beweging – waarmede ook wij “leven” aanduiden – ten grondslag
ligt.
Inderdaad vrienden, dit is een voorstellingswijze, die zich aanpast bij de
waarnemingen in hogere sferen dan de Uwe. Het is alsof die
waarnemingsmogelijkheden onzerzijds doorgegeven werden aan de geopende
geestelijke ontvangers in Uw aardse sfeer, opdat bij U een beter begrip omtrent
de ware vorm en aard van wat men de levensbeweging noemt, mogelijk zou
wezen. Houd dit beeld even vast. Stel U voor, dat leven is het draaien om een
spil of om een as. Iets dergelijks kunt Ge U gemakkelijk voorstellen. Het behoeft
geen wetenschappelijke scholing om U een dergelijke gedachte voor ogen te
houden.
Welnu, Gij zijt in onze ogen – ieder van U persoonlijk en ook Gij allen
als groep en kring hier bijeen – een dergelijke draaiende massa, die zich
beweegt, of althans bewegen moet, om een middelpunt.
Het hele leven van de mens in de aardse sfeer – maar evenzeer in de
hogere sfeer – gaat er om dat er ordening komt (zoals bestemd is door het plan
van den Schepper) in de beweging van zijn leven, van zijn “Zijn.” Het gaat er
om, dat de draaiende beweging van Uw bestaan regelmatig verlopen gaat, om
het juiste middelpunt.
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wereldse, aards gebonden mensen is een poging om deze beweging (die een
geestelijke vorm heeft – onthoud dit a.u.b.) te doen verlopen volgens het plan
van den Schepper. Daarbij wordt het juiste middelpunt gesteld en gaat de
omringende beweging vanuit dat middelpunt geschieden. Zo zien wij U. Zo zien
wij elkander in de andere sfeer, waarmede Gij vertrouwd en bekend begint te
geraken. Zo zijt Gij individueel – en zo zijt Gij als groep bestemd Uw
levensbeweging te voleinden.
Wij stellen U vanavond deze vraag: “Wat is het middelpunt van Uw
“zijn”, van Uw bestaan?” Dat is de belangrijkste vraag, die wij U hier ooit
gesteld hebben, want het antwoord daarop bestemt Uw beweging als levend
wezen. Wanneer Gij leeft vanuit het juiste middelpunt, dan wordt de beweging
van Uw leven geordend overeenkomstig het plan van Uw Maker, van den
Schepper van het heelal.
Wanneer Gij als individuele persoonlijkheid een beweging maakt, die uit
gaat van het juiste middelpunt, dan vindt rangschikking plaats in alle geledingen
van Uw zijn. Dan vervult Gij als individu de juiste plaats. Dan zijt Gij de juiste
schakel in de keten, die gevormd wordt door U allen als groep. Wij spreken hier
niet alleen tot U, de zichtbare aardse wezens, maar ook tot de ongeziene
vrienden, die mede met U aanzitten, die naast en tussen U gezeten zijn en die
hier eveneens gekomen zijn omdat zij verbonden werden met U tot het vormen
van deze keten, van deze groep, van dit centrum, van waaruit uitstralen moet,
omdat het centrum gericht is en leeft vanuit het juiste middelpunt: Een kracht
die anderen mede in die beweging betrekken gaat. Gij kent toch de
natuurkundige wet van de middelpuntvliedende kracht. Gij weet toch hoe het
gaat wanneer het juiste middelpunt gekozen is en deze draaiende beweging, deze
kolk a.h.w. onstaat, hoe die in kracht toeneemt en hoe daardoor rangschikking
plaats vindt van de materie waarin de draaiende beweging opgewekt wordt.
Welnu, zó is het leven voor onze ogen, zo is het leven ook begrepen door de
zieners en de wijzen in de aardse sfeer, zo heeft men kunnen komen tot het
gebruik van woorden en woordspelingen die duiden op de draaibare beweging
van raderen en van wielen zoals wij U die genoemd hebben en zoals U die kent
in alle talen der aarde.
Mijn vrienden, wij herhalen onze vraag aan U: “Wat is het middelpunt
van de beweging van Uw ‘zijn’?” Dat is de vraag die Gij ieder voor U U
persoonlijk stellen moet en Gij gaat dit ook doen.
Wij willen U omtrent het beeld van deze beweging nog gaarne nader iets
vertellen. Wanneer er een beweging is, die niet uitgaat van het middelpunt, dan
wordt de chaos a.h.w. vergroot. Wanneer er een beweging zonder middelpunt
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weifelt van het ene punt naar het andere en van daaruit de beweging van Uw
leven laat plaats vinden, dan hebt Gij de kans op tegenstrijdige bewegingen, die
tot stilstand zouden kunnen aanleiding geven.
Bedenkt U eens zelf alle mogelijkheden die er zijn, wanneer Gij U
voorstelt een vat, bevattende vloeistof, waarin ontwikkeling van beweging is
opgewekt. Bedenkt het U hoe het zou zijn, wanneer die beweging
ongecontroleerd vanuit verschillende punten plaatsvond; hoe er tegenstrijdige
stromingen zouden ontstaan, welk effect dat zou hebben op de inhoud van dat
vat.
Welnu, zo is het met de levenskolk die Gij zijt. Ja, mijn vrienden, het
gaat erom voor ons, dat wij het juiste middelpunt voor de beweging van ons
leven vinden en daarop gericht worden en gericht blijven. Dat van daaruit de
kracht ontwikkeld wordt die ons bestaan beweging geeft. Wanneer dat zo is,
dan vindt er scheiding plaats in ons en dat moet ook juist. Wanneer dat zo is,
dan zal door de kracht die vanuit het middelpunt onstaat in de draaiende kolk
van ons leven, datgene wat niet met het middelpunt verbonden is, losgeslagen
worden en naar de buitenkant gedreven worden. Zo gaat het vrienden.
Wij hebben U in het verleden gesproken over een dergelijk proces dat
nodig is voor een ieder van ons. Wij hebben het toen in andere woorden gesteld.
Wij stellen U thans de voorstelling voor ogen zoals die gezien wordt door onze
ogen, door de ogen ook van vele der vrienden die hier als ongeziene gasten met
U aanwezig zijn. En zij kennen die draaiende beweging en zij kennen de
onbestemde beweging van eigener ogen aanschouwing.
Nu gaat het erom: wat is het middelpunt? Hebben wij voor ogen wat het
juiste middelpunt moet zijn?
Wij hebben met U gesproken in de afgelopen periode over vele
onderwerpen, die geleid hebben tot de samenkomst die wij hedenavond met U
mogen hebben. Wij hebben met U gesproken over onderwerpen van groot
belang in onze wereld en in de Uwe. De voorstellingswijze is toen iets anders
geweest dan thans, maar in feite komt het toch precies weer op hetzelfde neer.
Het gaat erom dat Gij zelf de juiste bestemming kiest voor Uw bestaan, voor de
levensbeweging die in U is.
Wij hebben U vroeger reeds gesproken dat Uw keuze en Uw doen en de
beweging van Uw leven van belang zijn voor Uzelf, maar dat dit minder geldt.
Doch dat groter telt en tellen moet, dat Gij zijt gekozen tot het vervullen van
een plaats in een groep, van waaruit door gezamenlijke inspanning, door
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wordt, doordat Gij en wij samenkomen en wanneer wij gericht zijn op hetzelfde
doel, dan kunnen wij van hieruit, van deze plaats, als we het zo mogen zeggen,
een beweging ontketenen die door zijn snelheid en kracht vele krachten met zich
meesleuren zal. Een grotere beweging ten goede. Dat willen wij.
Het gaat erom, dat wij, die in éénheid, in harmonie, in volkomen liefde
bijéén trachten te komen, ons gericht houden op het éne en zelfde middelpunt
en van daaruit richting laten geven aan de beweging van ons individueel en
persoonlijk én aan ons als gemeenschap, als groep, zo Ge wilt.
Dat is een punt waarover Gij veel nadenken moet mijn vrienden.
Het is niet voldoende te zeggen: Ja, wij willen bijeenkomen op die basis
zoals geschilderd, en wij willen de lering ons gegeven in ontvangst nemen en
daarnaar trachten te handelen. Er is meer. Het is een gemeenschappelijk kiezen
en bepalen van het middelpunt van de kring, van de groep, die wij samen zijn.
Wanneer wij samenkomen, en het gaat er om dat Gij schone en goede
woorden wilt aanhoren en in ontvangst nemen en daarop gericht zijt en
daarnaar wilt handelen, dan is dat een keuze van middelpunt, inderdaad. Van
daaruit ontstaat dan de beweging, de kolk van het groepsleven, om het zo te
zeggen. Wanneer wij samenkomen in liefde en wij betrachten liefde, ieder van
ons individueel, wij plaatsen de liefde in het middelpunt van ons zijn, en wij
laten van daaruit de kracht, de kolkende beweging zich ontwikkelen, welk een
machtige stroom en sleurende kracht zal die liefde hebben, die zo ontwikkeld in
beweging gezet wordt.
Mijn vrienden, wanneer wij samenkomen en wij willen luisteren naar
woorden die van de ongeziene wereld tot ons komen, en wij beschouwen dit
gebeuren als een phenomeen, dan hebben wij geen middelpunt, dan is er geen
ontwikkeling van kracht. Wanneer wij komen sceptisch of wetenschappelijk van
aanleg en het wetenschappelijke standpunt in het midden plaatsen van ons
samenkomen, dan ontwikelen wij in deze groep, in deze kring van mensen uit
de geziene- en de ongeziene wereld, weinig wat van waarde blijft door de
eeuwen heen. Laten wij dat aan de scholen van andere wijsheid over. Wij
gevoelen daar de behoefte niet aan.
Maar wij kwamen tot U in het verleden en thans, in de naam van
Christus. Wij kunnen in geen andere naam tot U komen. Wij zijn verbonden
met elkander in die naam en in de wetenschap dat Hij is en leeft en werkt in ons
en door ons.
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middelpunt van ons eigen leven en zijn. En doet Gij hetzelfde, en plaatsen wij
Hem in het centrum van het leven van deze groep, en bidden wij dat de
beweging van onze gebundelde krachten vanuit dat middelpunt geordend moge
zijn, opdat wij ontwikkelen de grote kracht, die is – de verbondenheid met
Hem. Een kracht die een aantrekking zal hebben tot ver buiten de zichtbare
grenzen van onze groep. Een kracht die meesleuren zal al datgene wat
opgenomen moét worden in de wedergeboorte van Christus, de wederkomst
van Hem onder ons mensenkinderen.
Goede vrienden, wanneer wij het juiste middelpunt kiezen van ons leven
en er een geordende beweging onstaat in de kolk van ons bestaan dan vlieden
van dat middelpunt de invloeden, eigenschappen en krachten die daarmede
strijdig of niet in harmonie zijn. Wanneer wij het juiste middelpunt gekozen
hebben, dan heeft de beweging van ons eigen zijn een reinigende invloed op
onszelf. Wanneer wij het juiste middelpunt – en er is maar één mogelijkheid
voor ons als groep – gekozen hebben voor de kring die wij hier samen vormen,
dan zal door de ontwikkelende beweging van ons groepsverband een reinigende
invloed ondervonden moeten worden door ons, die vormen de schakels in die
keten.
Wees daarop voorbereid. Dat is een prijs, zo Ge wilt, die betaald moet
worden, maar weet dan dat wij deel hebben aan de voleinding van het plan
God’s, doordat wij, levende uit het middelpunt dat Hij gesteld heeft, Zijn kracht
laat overheersen. Dat wij overschaduwd zullen worden door het grotere zelf,
dat Hij voor ons bestemd heeft.
God zegene U,
Amen.

15 Maart 1954

Het doel van onze bijeenkomst vanavond is – als telkens weer wanneer
wij innerlijk contact met elkaar zoeken en het vinden op deze wijze of op welke
andere wijze ook – dat wij gezamenlijk en persoonlijk mogen deelnemen aan het
rijkere leven.
Het is een wonderlijke gedachte, dat het leven in feite rijk is – rijker, dan
Gij en dan wij ons voorgesteld hebben of mogelijkerwijze nog kunnen
voorstellen.
Het is een wonderlijke gedachte, dat in ons ligt verborgen de
mogelijkheid, om tot die grotere rijkdom te geraken, om er bezit van te nemen,
doordat wij afstand doen van alles wat wij zijn en hebben.
Het is een wonderlijke gedachte te bedenken, dat wij in het leven gesteld
zijn en dat, wanneer wij niet tot de openheid geraken van het geestelijk
vermogen om te zien en te horen (en wij denken niet aan de phenomenen die
aldus beschreven worden, maar wanneer wij in geestelijk opzicht niet kunnen
horen, niet kunnen zien), wij levende en door het leven gaande arm zijn en arm
blijven, terwijl het leven immers de rijkdom zelf is. Dat is een wonderlijke
gedachte.
Wij komen hier samen, Gij en wij, en wij hebben iets gezien van de
pracht en de glans en de rijkdom, die het leven kan zijn. Wij hebben er een
groter aandeel aan gekregen, dan tevoren ons bezit was. Maar er is meer! Er
liggen schone gaven voor ons klaar, op ons te wachten! Het is aan ons om die te
zien – en ze te grijpen! Het is vrij! Het ligt klaar te onzer beschikking! Het is
voor ons toebereid! Het wacht op ons, op onze daad om toe te passen datgene,
wat wij innerlijk als drang in ons voelen, namelijk dat wij – afstand doende van
het “zelf” – de gestalte van het hoogste en het grootste aannemen.
Het is een geloofsdaad mijn vrienden; geen wanhoopsdaad. Het is een
positieve, geen negatieve daad, die wij doen wanneer wij ons in het bezit stellen
van de volle rijkdom van het leven zelf.
Het is even positief, dat wij afstand nemen, afstand doen van alles wat
het “zelf” is, als dat wij toegrijpen, ons toeeigenen, ons vereenzelvigen met het
grootste en het hoogste dat wij kennen.
Wanneer wij hier op de gebruikelijke wijze samenkomen in deze
opperkamer, de “opperzaal,” waarin wij samen gebracht zijn om te verwachten,
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bezit van ons zal nemen, dan moeten wij dit allereerst naar voren brengen. De
basis van ons samenzijn is duidelijk gesteld. Wij hebben daarover op velerlei
wijze gesproken en hebben als het ware bij alle gelegenheden Uw aandacht
gevraagd voor het beginsel, dat ons samenbrengt. Daarover willen wij thans niet
opnieuw uitweiden. Dàt is het punt vanwaar wij uitgaan. Dan verder hebben
wij U op velerlei wijze – in allerlei woorden, met voorbeelden en toepassingen –
voorgehouden, dat het leven gericht moet zijn op de kruisiging van het “zelf,”
willen wij de volle gestalte van Gods Zoon (wat onze bestemming is) kunnen en
mogen aanvaarden. Daarover hebben wij gesproken op allerlei manieren, die
voor ons denkbaar waren, opdat wij U konden benaderen in de verschillende
denkwijzen, die in Uw groep, in Uw kring heerschende zijn.
Wij komen vanavond met niets nieuws. Het eenige, wat wij wellicht
meer positief dan ooit, naar voren willen brengen is: dat het aannemen van het
hoogste waartoe wij geroepen zijn, een daad is van onszelf. Wij nemen een stap.
Wij nemen een beslissing. Wij doen afstand – en daarmede aanvaarden wij ook
inderdaad: dat het andere, het hoogste, het alles overheerschende en
overschaduwende, in ons gekomen is.
Wanneer wij dàt niet doen, dan heeft het afstand nemen van het “zelf”
zoo weinig zin, mijn vrienden. Wanneer Gij gericht blijft alleen op die zijde van
het vraagstuk, die zijde van de doelstelling van het bestaan, dan hebt Ge alleen
de afbraak. Dan gaat het telkens en telkens opnieuw om de kruisdood te sterven
– zonder dat de opstandingsmorgen daagt.
Wilt Gij dit vasthouden, mijn goede vrienden? Wilt Gij hierbij Uw
gedachten evenzeer bepalen als bij datgene, wat aan de kruisiging vooraf gaat –
aan de lijdensweken – en aan het sterven en het hangen aan het kruis, het
ingaan in het graf, de dood doormaken? Maar wanneer wij daarbij blijven, dan
heeft de dood geen zin. Wij moeten bewust en positief de opstanding mede
maken van den Christus in ons, die verrijst wanneer het “zelf” gestorven is.
Wij kunnen gerust zijn, lieve vrienden. Het is een weg, die
langzamerhand in ons voltooid en voleindigd wordt. Wij worden niet ineens
voor het totale afsterven van alles, wat wij verliezen en prijsgeven willen,
geplaatst. Het is een proces van langzaam den dood aan het “zelf” sterven –
maar iederen dag, telkens weer, bij elke gelegenheid, in de volle omvang van
datgene, wat in ons gerijpt is om te worden prijs gegeven, opdat het rijkere
leven zich aan ons moge doorgeven en dat wij daar deelgenoot aan mogen zijn.
Wij zijn in deze dagen, nu in de aardsche sfeer – èn in de hemelsche
sferen evenzeer – het gebeuren uit het leven van Jezus, den Christus, herdacht,
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aan het “zelf,” bepaald moeten worden. Gij en wij – Gij in Uw wereld en wij in
de onze, die samen zoo nauw verbonden zijn, zoals Gij reeds weet, ervaren en
leven mede in het lijden en het sterven van den Zoon des Menschen, Die de
Zoon Gods was. Dit moet ons tot dieper nadenken brengen en een grootere
belevenis voor ons beteekenen thans, nu, dit jaar, dan ooit tevoren in welk vorig
jaar ook.
Nu wij zelf tot geestelijk bewustzijn gekomen zijn (en een ieder van ons,
die hier in deze opperzaal met ons samen is, is daar, omdat het geestelijk
bewustzijn in hem of in haar gewekt is), moet het lijden en het sterven van den
Christus en diens Opstanding een diepere, meer persoonlijke beteekenis voor
ons hebben, dan ooit tevoren. Want in het geestelijk bewustzijn, dat wij kennen,
dat ons leven is, deelen wij mede in de geestelijke ervaring van Hem, Wiens
lijden wij herdenken en mede beleven. Wij zijn in Hem één. Wij zijn met Hem
verbonden, omdat Hij in het middelpunt gesteld werd van ons eigen “zijn” –
van ons als individueele, bewuste persoonlijkheid, van ons als bewuste éénheid,
als groep of kring.
Mijn goede vrienden, wij komen vanavond bijeen om samen te zoeken,
neen, te grijpen, in bezit te nemen: Een rijker en voller leven dan tevoren. Wij
weten het, doordat wij afstand nemen van het “zelf” – het kleine zelf – en
terzelfdertijd aannemen, in bezit nemen: het grootere, rijkere “zelf,” dat Hij is
in ons. Wij willen hem meer mogelijkheden geven om zichzelf in ons te
bewijzen. Daardoor worden wij deelgenoot aan het rijkste wat er is: het volle
leven zelf.
Goede vrienden, wij spreken samen in woorden, die begrijpelijk zijn voor
elk onzer. Maar de toepassing daarvan is individueel verschillend. En toch
kunnen wij samen zijn: één groep, één eenheid, zooals wij het noemden. Hoe is
dat mogelijk, zult Ge zeggen. Welnu, het antwoord daarop is niet moeilijk te
geven:
Wij hebben ieder van ons een schijnsel te verspreiden, dat getint is naar
de mate dat wij zelf kleurdragende zijn – zooals het glas een kleur kan hebben.
Naar mate, dat wij samengebundeld het licht verspreiden – het zelfde, het ééne
licht, vanuit dat eene centrum – zal ons optreden als groep juist in volmaking
dat licht moeten uitstralen, doordat wij – elk van ons – het materiaal vormen,
waardoor dat zelfde licht een eigen glans verspreidt, een bijzondere kleur mag
hebben, die toch samen het volstrekte wit van het zuivere licht vormen. Wilt Ge
dit beeld onthouden, mijn vrienden?
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eenheid optreden, waar wij toch zoo verschillende menschen zijn? Bedenk dan,
dat Gij – de “geziene” vrienden en Gij de “ongeziene” vrienden, die hier samen
tegenwoordig zijt –gezamenlijk vormt: het spectrum van licht, dat de volstrekte
zuiverheid en witheid vormt. Niet, dat ieder van U persoonlijk wellicht dezelfde
kleur en straling van den ander zal hebben. Ieder Uwer heeft een eigen taak, die
voortvloeit uit de samenstelling van het eigen wezen in den vorm, waarin Gij
thans nog zijt.
Maar wanneer wij als groep, als kring een grootere straling willen
vertonen – d.w.z. dat wij grootere ruimte bieden aan de volle glans en kracht
van het licht, dat in ons is en dat door ons wil uitstralen – dan moeten wij (in
andere woorden) het volle, rijke leven in bezit nemen. Dan moeten wij niet
schromen, niet aarzelen, niet angstig of beangst zijn voor het grootste en het
hoogste, dat ons trekt. Dan moeten wij met Hem, nu en thans, beleven – voor
zoover het in ons mogelijk is – dat afstervingsproces, die kruisiging van het
“zelf,” voor wat thans mogelijk is, maar – daarbij niet stilstaande – ook de
Opstanding aanvaarden.
Ja zeker, goede vrienden, het is de wil, die U gegeven is, die overheerscht.
Het is de wil, die Gij gericht hebt, afgestemd hebt, op den wil van God den
Vader, den Schepper, den Maker, Die het plan ontwierp volgens hetwelk wij
samen komen – volgens hetwelk ook het heelal beweegt en is. In dat plan zijt
Gij – evenzeer als wij – opgenomen. Wij hebben in de voltooiing, de voleinding,
de uitwerking daarvan, ieder persoonlijk en als groep, een rol te vervullen, een
plaats in te nemen. Wij voelen immers de aandrang daartoe, Gij zoowel als wij.
Wij komen samen, omdat wij (zooals gezegd werd) tot geestelijk
bewustzijn werden geroepen. Verstaat Gij dit? Verstaat Gij, wat dat zeggen wil?
Geest, die heerscht, bezielt, beleeft, die alles is en één. Geen gedeeldheid van
geest bestaat, geen gedeeldheid van geest is mogelijk. Wanneer Gij toegelaten
hebt en toelaat, dat geestelijk bewuszijn in U wakker geroepen werd, dan hebt
Gij deel aan de Geest, dan zijt Gij deel van de Geest zelf, van alle Geest: de ééne
Geest, die één en ondeelbaar is.
Wanneer Gij dan – om het grootere bewustzijn daarvan te kunnen
aanvaarden en te beleven –afstand moet doen, telkens weer, van datgene, wat U
persoonlijk en individueel duidelijk gemaakt wordt en wat de doorwerking en
de doorbraak van het geestesbewustzijn in U in den weg staat, dan moet Gij
verder gaan. Dan moet Gij toegrijpen en aanvaarden. Niet afstand doen alleen,
niet een vacuum scheppen. Dat kan immers niet.
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bewustzijn dat in U gewekt wordt verder gaat leven, dan zult Gij zien, dat het is
een ervaring van afstand nemen, afstand doen, maar tevens toegrijpen naar het
hoogste, naar het grootste goed, dat nog voor U weggelegd werd. Zoo hebben
wij in toenemende mate in ons bewustzijn deel aan die eenheid, die Geest is.
Zoo hebben wij in groeiend besef de belevenis één te zijn met God den Vader,
Die ons schiep, Die ons riep, Die onze voeten stelde op dezen weg, Die ons het
voorbeeld gaf.
Mogen wij – Gij en wij – in deze weken, de lijdensweken genaamd, meer
beseffen van de volheid van leven, die er voor ons is. Voor ons allen – voor ons
persoonlijk en daardoor voor ons in groepsverband. Mogen wij dat besef
hebben van de groote gave, die voor ons weggelegd is in het sterven van het
“zelf” en de opstanding in het “geestelijk zelf.” Dat moge zoo zijn.
Moge de goede Vader, Die ons nu hier gebracht heeft en Die steeds
overwaakt de bewustwording, die in ons groeiende is van Zijn Wezen in ons, in
grooter klaarheid, grooter sterkte in ons leven schijnen en stralen, opdat velen –
door dat Licht getrokken – Hem mogen zien.
Amen.

22 Maart 1954

Mijn goede vrienden, in de dagen van weleer, in de landen hier ver
vandaan, in het Oosten van wat Gij Uw wereld noemt, de aardsche wereld, past
men wanneer men samen komt met het Allerhoogste, de reinigingswetten toe.
Die zijn verschillend in de diverse gebieden, die Gij kent en waarover Gij
gehoord en gelezen hebt. Maar allen komen zij neer op het ééne zelfde punt,
n.l.: dat men – wanneer men de Godheid benadert – aflegt al datgene, wat
mogelijkerwijze afgelegd kan worden, omdat het niet in overeenstemming is met
het hoogste en het machtigste, het rijkste en het edelste – dat wij God noemen.
Zoo heeft men van oudsher in Uw wereld – en in de onze – wanneer men
benaderen ging den Heer van het Zijn, Die is en blijft, zich steeds gereinigd van
alles wat van het “zelf” is, opdat de glans en de pracht en de heerlijkheid van
Zijn nabijheid niet verduisterd kon worden.
Willen wij zoo vanavond ook bijeen komen, goede vrienden. En
afleggende al wat van ons “zelf” is, Hem zoeken, Hem zien, in ons zelf en in
den ander.
Laat ons zoo – ontledigd van ons “zelf” – samen komen om Hem dank
en lof en eer te brengen voor Zijn “zijn” in ons – in ons midden en in ons
persoonlijk. En laat ons dan biddende opzien tot Hem, opdat wij geleerd mogen
worden van Zijn wijsheid – die alle wijsheid is – en, groeiende in Zijn liefde,
meer en beter Zijn beeld uitdragen tot den naaste.
Zoo willen wij vanavond hier met U, goede vrienden, samen zijn: Hem
zoekende, van Hem wijsheid ontvangende, groeiende in de liefde – die in ons is
– tot God in ons en in den ander, opdat wij van hieruit ieder onzen eigen weg
mogen vervolgen, beter in staat om te beantwoorden aan het doel, dat gesteld
werd voor ons zijn in de omstandigheden, waarin wij moeten verkeren. De taak
vervullende die het zijn in dit leven voor ons beteekent: Zijn wil te doen, Zijn
beeld uit te dragen, opdat het Koninkrijk van God moge komen.
Vrienden, wij willen U vanavond gaarne spreken over een enkel woord,
dat grooten invloed heeft gehad op de geschiedenis van het menschdom. Wij
denken hier aan de woorden:
“Vergadert U geen schatten op de aarde, waar roest en mot ze verteren
zullen, maar vergadert U schatten in den hemel,” in het Hemelsche Rijk.”
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misverstanden heerschen omtrent de boodschap, die dit woord voor de
menschen beteekent – nu en thans evenzeer, als dit het vroeger reeds heeft
gedaan.
“Vergadert U geen schatten op de aarde.” Men heeft, wanneer men in de
Christelijke wereld – waarin Gij zijt – de Godheid benaderd heeft gemeend, dat
hierin de bedoeling gelegen is, dat men afstand zou nemen van al hetgeen op de
aarde en in de aardsche sfeer aan U en aan anderen werd toevertrouwd aan
materieel bezit. Welnu, in zekeren zin is dit ook zoo. Er is daarvan een afstand
nemen.
Het Woord vervolgt aldus: “Waar U schat is, daar zal ook Uw hart
zijn.” Nu hebt Gij eigenlijk hierin het antwoord op de vele vragen, die met
betrekking tot het eerst aangehaalde woord gerezen zijn.
Is het de bedoeling van den grooten Meester geweest, dat wij arm en
naakt door de wereld zouden gaan? Zeker, inderdaad, zoo is het de bedoeling.
Zoo voelt Gij zelf de aandrang daartoe. Maar niet in de beteekenis, dat Gij –
afstand doende van al hetgeen het zijn in Uw wereld U bieden kan – ook
inderdaad in materieel opzicht afstand daarvan zoudt doen en het zoudt
weggooien.
Neen, goede vrienden, zoo – menen wij – is dat Woord niet bedoeld,
maar: “Vergadert U geen schatten op de aarde, want waar Uw schat is daar zal
ook Uw hart ziin.”
Hoe waar is dit Woord! Schatten der aarde! Inderdaad: Schatten om
afstand van te doen, indien daarmede Uw hart verbonden is – en met het hart
bedoelen wij: Het hoogste “zelf”, dat Gij hebben kunt. Wanneer Gij op zoo
intieme wijze met de schatten der aarde verbonden zijt, dat Uw hart daaraan
verloren is – aan de materieele schatten – doe er afstand van, mijn vrienden,
inderdaad.
Schatten der aarde: Goud, edelstenen, pracht en pronk, macht en wellust
– wat meer wilt Ge hebben – ook de kennis, de boekenwereld, die Gij kent en
zoekt (de kennis daarin opgetast is veelal slechts het verstandeljk vermogen van
anderen, dat op die wijze tot Uw beschikking wordt gesteld). Is Uw hart
daarmee verbonden? Hebt Ge het verpand aan die schatten? Is dat zoo, mijn
vrienden? Inderdaad, doet er afstand van. Gij kunt er niet het vermogen uit
opbouwen om geestelijk op te stijgen. Gij kunt er niet de kracht uit putten om
het leven in geestelijk bewustzijn verder voort te leven.
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kunnen bezieling hebben. Gij kunt met die aardsche, materieele bezittingen
woekeren. Gij kunt er rente van opbrengen - een geestelijke rente – wanneer Gij
de benadering van de “schatten der aarde” inderdaad verricht vanuit het besef,
dat Gij Uw hart verpand hebt (Uw hart gelegd hebt) in de schatten die Gij
optast in hoogere, geestelijke werelden.
Mijn vrienden, dit woord behoeft nadere uitweiding en wij willen gaarne
pogen daar verder met elkaar over te spreken:
Wanneer Gij de “hemelsche schatten,” waarvan de groote Meester
gesproken heeft, vergadert voor Uzelf en wanneer Gij Uw hart, Uw “zijn,”
daarin gevonden hebt, dan hebt Gij inderdaad de grootste aller schatten
vergadert: Een schat, die nimmer door roest verteerd kan worden, waar geen
mot aan knagen zal. Een schat, die is en blijft en groeien zal, zoolang Gij die
schat bewaart, waar hij bewaard moet worden.
Dat is niet op een veilige plaats buiten alle beroering, buiten alle gedrang
van menschen en van de werelden. Dat is de plaats in Uw “zelf.” Het is uw
“zijn.” Het is Uw ware, eigen “ik”, zoo gij wilt.
Wanneer Gij geconcentreerd gericht zijt op die schat, wanneer Gij zoo
het middelpunt in Uw bestaan gevonden hebt en – zooals wij gezegd hebben –
vanuit dat middelpunt de beweging van Uw leven laat verlopen, dan zult Gij
zien, dat vanuit dat middelpunt al hetgeen met U verbonden is, ook bezieling
gaat ontvangen en geestelijke waarde verkrijgt, waardoor het aardsch bezit, de
aardsche macht, de aardsche autoriteit, de aardsche kennis, het verstandelijk
vermogen, ja, wat al niet, geestelijke waarde en geestelijke beteekenis verkrijgt.
Goede vrienden, dat is het waanaar wij streven. De bemoeienis, die wij in
onze wereld met de aardsche menschen hebben, is er op gericht, dat Gij een
geestelijk bewustzijn – dat bij U groeiende is – aanwakkeren zult. Dat Gij vanuit
Uw geestelijk bewustzijn als middelpunt ook inderdaad Uw leven gaat richten
en laat leiden, en dat Gij de beweging van Uw “zijn” zich doet ontwikkelen van
daaruit.
Dat hebben wij tevoren reeds betoogd. Nu gaan wij verder met hetgeen
destijds daarover reeds werd gezegd:
Wanneer Gij het juiste middelpunt hebt gekozen en de beweging vindt
plaats vanuit dat middelpunt en iedere andere beweging wordt daarin
opgenomen, dan kunt Ge verwachten, dat Uw “zijn” – individueel en
persoonlijk, zooals Gij zijt – ook inderdaad aan kracht gaat toenemen en dat al
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vanuit het middelpunt. Dan kunt Ge verwachten, dat Christus, dien Gij in dat
middelpunt gesteld hebt, ook inderdaad zal uitstralen door al hetgeen Uw
wezen is.
Nu weet ik wat Gij zeggen zult: “het aardsch bezit – hoe het ook
genaamd mag worden – is niet verbonden met mijn wezen in den zin, dat ik er
geen afstand van zou willen doen.” Inderdaad, doet er afstand van in den zin,
dat Gij het niet de plaats in het middelpunt geeft, dat Gij Uw hart er niet aan
verpand hebt, omdat Gij Uw hart gesteld hebt op de schat, die is en blijft. Dan
zult Ge zien hoe van daaruit inderdaad het materieele, aardsch bezit (de kennis,
de macht, de autoriteit, de pracht en praal en wat al niet dat Gij vergaderen
kunt) bezield en begeestigd zal worden vanuit het middelpunt van Uw “zijn”.
Dan worden die “schatten” middelen om het geestelijk besef onder de menschen
te verkondigen en aan te wakkeren, zoodat Ge – vanuit het middelpunt levende
en de beweging van Uw “zijn” van daaruit geregeld en gericht wetende – ook
inderdaad uitstralen zult in alle beweging van het “zijn”, alle beweging van Uw
leven: Geestelijke, werkelijke kracht, die zal dringen tot bewondering en die
aantrekkingskracht zal uitoefenen, die anderen zal mee sleuren (op hun wijze) in
de beweging, die onstaat vanuit het middelpunt van Uw leven.
Goede vrienden, de kern van de zaak is niet gelegen in de schatten, maar
de kern is gelegen in het punt waar Uw hart gevestigd is, zooals het Woord
werd gesproken. Inderdaad, het middelpunt, het hart, daarom gaat het.
Wanneer het middelpunt gelegen is in het rijk van bezit van schatten van
aardschen aard, zult Gij een andere kans noodig hebben om het middelpunt
juist te leggen en dan is er tijd en moeite verloren gegaan.
Wij komen vanavond samen, zooals telkens weer wanneer wij hier in
deze “opperkamer” bijeen zijn, om U te helpen gericht te blijven op dat
middelpunt. Om met U samen te zoeken naar al datgene wat mogelijkerwijze de
ontwikkeling van het Christus-besef in ons en de groei daarvan naar buiten in
den weg zou kunnen staan. Gaat na voor U zelf waar Uw hart ligt.
Waaraan hebt Gij Uw hart verpand? Is het wellicht, dat Gij in contact
met de geestelijke wereld gekomen zijt, omdat het bewonderenswaardig of
omdat het interessant was? Welnu, goede vrienden, dat is onvoldoende.
Wanneer Gij hier komt in het besef te willen dienen, omdat Gij tezamen het
middelpunt van ons “zijn” wilt benaderen, dan hebt Gij daar uw hart gelegd.
Dan kunt Gij inderdaad – met ons – verklaren, dat wij de schat gevonden
hebben, de schat die in volle bewegelijkheid is gekomen. Een schat die is: het
geboren zijn in Christus en Christus in ons, als de spil, de as van ons bestaan.
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Wanneer wij met U zouden spreken over de individueele levens die Gij
leidt, zouden wij wellicht op vele plaatsen fouten begaan, omdat wij de
menschen zien, zooals Gij elkander ziet – zij het ook, dat wij scherper zien,
omdat veel, wat in het verkeer tusschen de aardsche menschen versluieringen
opwekt, voor ons weg valt. Maar wij kunnen de plaats, die Gij inneemt en
innemen moet, niet zien en doorgronden. Wij kunnen niet beoordelen wie en
wat Gij zijt, anders dan dat Gij zijt: Broeders en zusters in de verbondenheid –
de liefde – die wij voelen, van God uit, voor U, zooals Hij is in ons.
Maar wij willen toch samen een weg trachten te bewandelen. Wij willen
toch samen een richting zoeken en – die richting gevonden hebbende – die
vervolgen. Dat is de reden, waarom wij met U samen komen.
De verbondenheid die wij hebben in Hem, zoeken wij hier te
demonstreren en te bewijzen. Wij zoeken U duidelijk te maken, dat vanuit de
geestelijke werelden om U heen (waarin Gij leeft, en zoo goed als wij) een
nauwer en steeds hechter band mogelijk is tusschen ons allen, die geroepen en
gegrepen zijn door de liefde Gods in ons – opdat wij tot medewerking mogen
komen, opdat het voleindingsplan inderdaad uitgevoerd kan worden, opdat wij
(schepselen van den eenen Vader, kinderen van den zelfden God) inderdaad
éénheid zullen brengen onder de menschen, hoe gericht en hoe geaard zij ook
mogen zijn.
Ons samenzijn hier is daar op gericht, dat Gij U bewust zult zijn – en het
uitdragen zult aan anderen – dat er een grootere wereld is, dan de wereld die
alleen wordt opgemerkt door de stoffelijke oogen van aardsche menschen: Dat
er een wereld is van het geestelijk “zijn”, een geestelijk rijk, waarin Gij in kunt
gaan, waarin wij gezamenlijk bijeen kunnen komen, zooals nu - en beter nog,
zooals wij ieder van ons persoonlijk in de stilte van het eigen “zijn” beleven
kunnen hoe wij deel uitmaken van een groot, geestelijk geheel.
Welnu, goede vrienden, wanneer wij schatten willen verzamelen, laat ons
dan geestelijke gaven zoeken. Laat ons dan – bewustzijn hebbende van het
geestelijk “ik”, dat in ons leeft en dat wij deelen met vele anderen – ook
inderdaad grijpen naar het geestelijk goed, dat voor ons beschikbaar is.
Wanneer wij het middelpunt gekozen en gevonden hebben en wanneer
van daaruit de beweging voor ons ‘zelf” is onstaan en wordt voortgestuwd,
kunnen wij niet anders doen, dan zorgen, dat dat middelpunt steeds wordt vrij
gehouden. Dan moeten wij er voor zorgen, dat de kracht, die daar ontwikkeld
is, ook vrij kan uitstralen. Dan moeten wij er voor zorgen, dat al hetgeen de
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doordat wij de kracht – die in het middelpunt opgetast wordt – inderdaad de
kans geven zich te verhogen en grooter kracht te ontplooien. Zoo is het, goede
vrienden.
Wanneer wij het middelpunt weten – en er in berusten dat het daar is en
dat er daar kracht ontwikkeld wordt – en er verder niet actief deel aan nemen,
welk nut ware ons het middelpunt zelf? Welk nut ware ons de juiste keuze, die
wij gedaan hebben – met verstand of met gevoel, of op welke andere wijze ook?
Maar wanneer ons geheele “zijn” gericht is op dat middelpunt (d.w.z. dat wij
gevoelens en verstand en krachten en machten en wat al niet, dat ons gegeven is,
daaraan verbonden en vast geklonken weten en van daaruit bezield laten zijn),
ja, dan zullen wij inderdaad uitdragers kunnen wezen van het volledige beeld
van God in ons, waartoe wij bestemd en geroepen zijn.
Goede vrienden, bij dat werk staat de aardsche mensch geenszins alleen.
Weet het toch, beseft het toch, ervaardt het toch. Wanneer Gij werkende zijt
aan Uw eigen groei – want het is een natuurlijke groei, die inderdaad bewerkt
moet worden doordat Gij volledige medewerking geeft en alle tegenstand
opruimt – wanneer Gij daarmede bezig zijt, wanneer Gij bezielt zijt met dat
verlangen en daarop gericht zijt, hoe velen zijn er dan om U heen, die hun
bestaan willen bewijzen, die ingrijpen willen en U duidelijk willen laten zien hoe
eigen ervaring (uit deze wereld en andere werelden) U van nut kan zijn.
Goede vrienden, de tijd gaat voorbij, dat de geestelijke vrienden om U
heen waren en slechts zachtjes en vaak zonder opgemerkt te worden hun
bemoeienissen aan U deden. Gij zult het wellicht beleven – nu of althans in de
naaste toekomst – dat er sprake kan zijn van een samengaan in harmonie, in
éénheid, tusschen de aardsche menschen en de geestelijke vrienden van andere
sfeer. Wanneer Gij erop gericht zijt, dat wij slechts samenkomen, opdat het
Koninkrijk Gods in ons grooter moge worden, wanneer Gij dàt slechts
zoekende zijt, dan zijt Gij gevrijwaard van alle bemoeienissen van wat minder
is.
Wanneer Gij Uw hart op de juiste plaats hebt gelegd, wanneer Gij Uw
hart (waar Uw schat mede verbonden is) hebt gelegd in de geestelijke,
hemelsche sferen en van daaruit alle bezit dat Ge hebt, alle mogelijkheden, die U
gegeven zijn laat doorstralen, dan zult Gij zien, hoe er een samenwerking is – in
een grooter verband dan deze kleine kring, die Gij kunt zien, alsmede van de
“ongeziene” vrienden, die hier aan deelnemen.
Wanneer Gij de schatten zoekt, die weggelegd zijn voor ons als
geestelijke wezens, Christenen, in de ware beteekenis van het woord (n.l.
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weet, welke mogelijkheden er voor ons weggelegd zijn en wanneer Gij die zoekt
en wanneer Gij van daaruit het bezit en de kansen in de aardsche sfeer wilt
benutten, dan kunnen – door Uw bemiddeling – de geestelijke vrienden ook
inderdaad bewerken (door Uw “zijn” en door de activiteit, die voortvloeit uit
uw “zijn”), dat het stoffelijk bestaan dat Gij in deze sfeer leidt wordt: een
verheffing van geestelijk bewustzijn.
Goede vrienden, wij hebben vanavond veel gesproken en de woorden tot
U gericht vereischen, dat Gij er aandacht aan geeft. Wij hebben met klem tot U
gesproken – zooals steeds wanneer wij hier samenkomen.
Gij denkt wellicht: Er is voldoende tijd. Neen, er is weinig tijd. Wij zijn
samen gekomen om het werk te verhaasten. Wij zijn gekozen, op zijde gezet,
hier bijeen gebracht, opdat wij – elk van ons persoonlijk en als groep en kring –
een werk mogen voltooien, een werk dat op ons wacht. Niemand onzer kan
zich toestaan het werk te laten wachten.
Laat ons zoo dan van hier gaan, gericht op het middelpunt, dat gesteld
werd en laat ons – vanuit dat middelpunt – alle schatten aan mogelijkheden, die
ons gegeven worden (zij het geld, zij het goed, zij het praal, zij het macht, wat
het ook zij, kennis, bijzonder vernuft) bezielen met het besef, dat wij daarin
mogen uitdragen. Laat ons die “schatten” gericht houden op het middelpunt
van ons “zijn” en ze benutten, opdat de naam van God groot gemaakt moge
worden, opdat het Koninkrijk kome, en de Wil geschiede van Hem, Dien wij
zoeken te dienen in den ander, omdat Hij is in ons.
Amen.

29 Maart 1954

Welkom, goede vrienden, in deze zaal, die wij de “opperkamer”
genoemd hebben; de “opperkamer” – in de herinnering aan de “opperzaal,”
waar zij, die hun Meester in de aardsche sfeer verloren hadden
“eendrachtiglijk” bijeen kwamen en waar zij ontvingen: De Trooster, Die hen
geleid heeft – en Die ons nu leidt – in alle licht en waarheid.
Welkom, Gij goede vrienden – de “geziene” gasten en de “ongeziene” –
die hier eendrachtiglijk bijeen gekomen zijn, om geleid te worden door den
Geest, Die licht is en Die waarheid is. Zoo komen wij hier samen, goede
vrienden, telkens en telkens weer, om de leiding te ervaren – niet van entiteiten,
niet van persoonlijkheden, niet van een eenheid, niet van een stoffelijke macht,
niet van een wereldsche of van een spiritueele macht, maar om geleid te worden
door de Geest zelf. Dat zoeken wij, Gij en wij.
Wij zijn vanavond bijeen gekomen om die leiding te zoeken. Om te leren
zien. Om te leren horen. Om te leren verstaan.... en om gehoorzaam te wezen,
goede vrienden.
Wij keren in tot ons zelve: het rijk Gods, dat in ons is – het hemelsche
rijk, dat wij in ons dragen, - het rijk van den Geest in ons – het Gods Rijk in
ons, dat ons is toevertrouwd, waarmede wij werken mogen en moeten – wat wij
moeten openstellen om het grootere bewustzijn van God Zelf te kunnen
uitdragen – het ontvangende – door te geven aan anderen: Opdat de aarde vol
worde van Zijn heerlijkheid! Zoo is het de bedoeling van ons “zijn” goede
vrienden.
Wij willen vanavond gaarne opnieuw eenige woorden met U spreken
over de beteekenis van het bewustzijn, dat in ons leeft, dat wij in wezen zelf
zijn, ons bewuste “zijn.” Ja, daar gaat het om. Daarom komen wij telkens weer
samen in deze “opperkamer,” die wij betreden mogen in het verlangen om
samen grootere eendracht te beleven, opdat inderdaad in ons de gestalte van het
geestelijk beeld van God grooter en duidelijker moge groeien.
Bewust zijn van Hem in ons, in ons wezen Zijn wezen herkennen. Dat
zoeken wij immers. Wij weten het: Bij velerlei gelegenheden hebben wij er over
gesproken, dat de mensch zelf het stoffelijk “ik” en al wat ermede verbonden is
als zijn “zelf,” moet en kan worden afgelegd. Het “zelf” moet afgelegd worden,
wil de grootere gestalte van Hem, die ons riep en schiep, inderdaad tot
glorierijke ontwikkeling kunnen komen.
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over de kruisiging van het “zelf” wanneer wij hier samen komen en wanneer wij
de lessen betrachten, die gezamenlijk ontvangen worden. Wanneer wij de
woorden tot ons gesproken – die op zoo velerlei punten aansluiting vinden bij
datgene, wat om en in ons zich afspeelt – herdenken, dan kunnen wij
onmogelijk betrachtende blijven. Dan moeten wij in de practijk van ons leven
datgene, wat wij ontvangen hebben, toepassen, opdat wij er de waarde van
ondervinden, opdat ons bewustzijn er door moge groeien.
Goede vrienden, wanneer wij het bestaan van bewustzijn aannemen en er
tevreden mede zijn, dat het er is en wanneer het verder nauwelijks een rol in ons
leven gaat vervullen, welk nut ware het ons, dat bewustzijn in ons gewekt is.
Het is het kiemende zaad, dat in ons is: Het zaad van het Goddelijk vermogen,
dat in ons ligt en dat groeien wil. Bewustzijn in ons zelf, d.w.z. bewust zijn in de
geest, die in ons is. Wij hebben de geestelijke bewustwording gekend, anders
waren wij hier niet samen gekomen – “eendrachtiglijk,” zooals wij het
uitdrukten.
De eendracht tusschen ons is dit: Dat wij geestelijk bewust geworden
zijn: Geestelijke bewustwording verlang: Geestelijk, geestelijke groei, uitbreiding
van het “zijn” in ons geestelijke wezen. Dat zoeken wij hier.
Wij kunnen er onmogelijk bij stil blijven staan, dat een kiem in de aarde
gevallen is. Neen. Die kiem moet groeien, moet verzorgd worden. Dat is de
bedoeling van ons samenkomen. Wij hebben hier een kring, een groep gevormd.
Gezamenlijk zijn wij bijeen om dit werk van het geestelijk bewustzijn, de groei
van ons geestelijk wezen – individueel en persoonlijk – en als groep en kring – te
overwaken en te bevorderen. Een kring, van “geziene” vrienden in de aardsche
sfeer en de vele andere vrienden, de “ongeziene” gasten, die hier met U
aanwezig zijn.
Wij deelen iets aan elkander mede. Gij aan ons, die hier de “ongezienen”
zijn, en wij aan U.
Wij komen niet samen om geleerd te worden door het uitspreken van
woorden. Wij streven ernaar, dat het bewustzijn, dat in ons leeft – in U en in
ons – zoo groeien moge, dat het spreken onnoodig wordt, omdat wij het
“eendrachtiglijk bijeen zijn” – zooals wij het nu beleven – ook verder kunnen
voeren, zoodat een eendracht, een eenheid van geestelijk leven en –bewegen
bereikt moge worden, waarbij alle woorden wegvallen. Het is goed en zelfs
noodzakelijk, dat thans nog woorden gesproken worden – woorden, die U en
ons bepalen bij de beelden, die opgeroepen worden in den zin, welken wij hier
naar voren mogen brengen. Maar Gij en wij moeten ons er bewust van zijn, dat
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leven, nu en thans.
Gij moet niet denken, dat het verwonderlijk is, dat er gesproken kan
worden zonder dat er woorden gebruikt worden. Immers, wanneer wij in ons
zelf – in het Koninkrijk Gods in ons – ingaan en van daaruit leven, dan hebben
wij in dat Koninkrijk gemeenschap met alle anderen, die het geestesrijk in zich –
het Koninkrijk in zich – zoeken, het bewonen, het bevolken, het bezielen en van
daaruit hun levensgang vervolgen.
Wanneer wij U dat uitzicht voor oogen stellen, denken wij niet aan een
verre toekomst. In tegendeel. Wij meenen, dat ieder Uwer zich meer en meer
bewust dient te worden, dat het contact tusschen U en Uw geestelijke vrienden
in beide sferen reeds thans mogelijk is en tot stand wordt gebracht.
Wanneer Gij leeft als wij, in de geestelijke wereld, en wanneer het
stoffelijke kleed is afgedaan, is het inderdaad niet mogelijk op andere wijze met
onze vrienden in deze sfeer te verkeren dan wat wij met U persoonlijk,
individueel en als groep zoeken te bereiken. Gij moet U toch ook bewust zijn,
ieder Uwer persoonlijk, dat er om U heen is een haag van vrienden en bekenden,
liefdevolle verwanten in geestelijk opzicht, die met U samen komen, die telkens
en telkens weer hun aanwezigheid aan U willen bewijzen, omdat zij Uw helpers
zijn bij het werk, op het pad, dat wij gezamenlijk moeten vervolgen. Wanneer
Gij U daarvoor openstelt, wanneer Gij het bestaan wilt erkennen van intuitie,
gevoeligheid, van Uw gevoelsleven, wanneer Gij wilt stilstaan bij de kleine
aanduidingen, die ieder Uwer persoonlijk reeds heeft ondervonden en verder
gaat ondervinden en er de aandacht aan wilt geven die dit toekomt, dan kunt
Ge van daaruit dit bewustzijn van de geestelijke verbondenheid met anderen in
U voelen groeien.
Wij houden U niet iets voor wat als een ver, bijna onbereikbaar punt in
de toekomst ligt, maar thans en nu kunt Gij de verbondenheid met ons beleven
wanneer Gij – uitgaande van het Koninkrijk Gods in U – de benadering van
anderen, die een zelfde gerichtheid kennen, wilt aanvaarden en erkennen en
ernaar wilt handelen. Het feit dat er geestelijke vrienden om U heen zijn is U
voldoende bekend. Het feit dat Ge hier komt, dat Ge ons aanvaard hebt, dat Ge
onze leiding, ons medeleven met Uw leven wilt aanvaarden op de wijze, zooals
Gij dat doet, is aanleiding, dat er ook mogelijkheden bij U open gaan om een
grootere belevenis in dit opzicht te hebben.
Maar goede vrienden, hoe dikwijls hebben wij U gewaarschuwd – en wij
herhalen het nu opnieuw – voor datgene, wat men in de aardsche wereld met
betrekking tot het beleven van ervaringen, die het contact met de geestelijke
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bewustzijn leeft, wanneer Uw geestelijk “ik” gewekt is en tot opbloei en tot
groei gaat komen, dan behoeven wij er nauwelijks aandacht aan te geven, dat er
phenomenen van deze aard zijn. Het doel dezer phenomenen is bekend. Het
doel is: De mogelijkheid te bewijzen, dat er een leven is na de aardsche dood.
Het doel is: Aandacht te vragen voor diegenen, die overgegaan zijn naar de
andere sfeer.
Maar wanneer wij erkennen, dat wij Gods Geest in ons dragen, dat wij
Gods kinderen genaamd mogen worden omdat Zijn Geest in ons dit getuigt,
hoe kunnen wij dan twijfelen aan de mogelijkheid van eeuwigheidsleven – dat in
ons is en blijft en dat niet beïnvloed kan worden door het sterven in den vorm –
zoals wij de dood zien.
Goede vrienden, wanneer dit feit voor ons vast staat, wanneer het
geestelijk “ik” in ons leeft en spreekt, dan kunt Gij immers ook aannemen, dat
alle geestelijke wezens – gericht op dezelfde straal als waarop Gij gericht zijt –
met U contact mogen en moeten hebben, het zullen zoeken, het willen beleven,
omdat wij gericht zijn op eenzelfde doel: Opdat wij de verbreiding van het
Koninkrijk Gods op aarde mogen dienen.
Wij hebben in de afgelopen weken veel tot U gesproken. Wij spraken met
U over het middelpunt van ons “zijn”, het middelpunt, zooals wij het voor ons
zelf gesteld hebben, zooals wij U opgewekt hebben om evenzeer het middelpunt
voor Uw leven te stellen op Christus, Dien alleen, en van daaruit de beweging
van het leven zelf te beleven. Welnu, goede vrienden, daarin zijt Gij verbonden
met velen. De hemelsche sferen, de geestelijke sferen komen naderbij. Zij zijn
altijd nabij geweest. Maar de mogelijkheid is bij de menschen – de aardsche
wezens – geschapen om die nabijheid te beleven, te ervaren en er deel aan te
hebben, er gebruik van te maken in de samenwerking tot het groote doel: Dat
het Koninkrijk Gods moge komen en Zijn Wil moge geschieden in ons, die de
dragers zijn van het rijk – dat wij het Gods Rijk noemen, het geestesrijk – het
rijk niet van ons, niet van aardsche, wereldsche menschen, niet van geestelijke
menschen. Neen. Wij zijn wat wij zijn, omdat wij Zijn kinderen zijn. Omdat
Zijn Rijk in ons gevestigd werd, omdat Zijn Geest in ons meer en meer
uitgestort wil worden.
Wat wil dat zeggen, goede vrienden? Wij spraken er reeds over: Het
beleven van het geestelijke “ik” – dat niet is een persoonlijk “ik”, maar het
Goddelijke “ik” in ons. Dat wil zeggen, dat het “zelf” – het aardsche “zelf”, het
stoffelijke “zelf” – het wezen van het “zelf” geofferd dient te worden, opdat
God het Zijne in gebruik moge nemen en in dienst moge stellen van Zijn wil.
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bedoeling juist uitgedrukt: God wil ons – die Zijn eigendom zijn – in Zijn dienst
stellen door Zijn wil door ons te laten werken. Wanneer Gij dat beseft, dan hebt
Gij geenerlei vragen meer te stellen. Dan zijn alle vragen beantwoord. Maar het
is een bezit, goede vrienden, een Gods geschenk, dat U in het bezit gegeven
werd. Telkens en telkens weer zult Gij het moeten bevechten om het te bewaren.
Wanneer Gij de overgave aan den Wil des Vaders zoekt – en wie onzer zoekt die
niet – denkt dan niet, dat Ge eens en voor al geheel de Zijne geworden zijt. Hij
wil in U groeien. Zijn groei in ons doet pijn aan het “zelf”, dat wij willen
afleggen, opdat Hij groeien moge.
Goede vrienden, te zijn: het uitvoeringsapparaat van den Wil des Vaders,
wil zeggen, dat alles in en om ons – wat niet is gericht op Hem – in opstand
komt om te behouden, datgene wat het heeft veroverd en wat moet worden
prijs gegeven. Denkt niet, dat de weg van degenen, die de kinderen Gods
genaamd zijn – omdat Gods Geest in hen dit getuigt – een eenvoudige weg is,
geenszins. Wij spraken U destijds ervan – en wij herhalen het opnieuw, en zullen
het U telkens weer voorhouden – dat de Groote Meester ons riep om Hem te
volgen, ons kruis op onze schouders nemende, het kruis, waaraan wij genageld
willen worden, dragen wij met ons. Bedenkt dit, goede vrienden. Het beeld is
zoo duidelijk als maar zijn kan.
Symboliek is in dit geval nauwelijks noodig. Wanneer wij ons dit voor
willen stellen, wanneer wij ons dit willen indenken, dan is het wel duidelijk, dat
de weg, die gegaan moet worden, een weg is gericht op de vernietiging, de
kruisiging van het “zelf” – opdat het Groote door ons moge werken. Het is
absolute “zelfloosheid”, die wij zoeken te bereiken, opdat er een grooter “ik”
door ons moge werken. Dat zoeken wij.
Wij zijn “eendrachtiglijk” bijeen met één verlangen, één doel voor ons
samenzijn, één doel voor het leven, dat wij individueel, persoonlijk en als groep
of kring leiden, n.l.: Dat het Koninkrijk Gods in ons – persoonlijk en
gezamenlijk – moge doorbreken en opbloeien.
Wij zoeken de kracht, die is: De wil des Vaders. Wij zoeken de liefde, die
is: Christus’ beeld in ons. Wij zoeken: Vermeerdering van bewustzijn, goede
vrienden. Bewustzijn – niet van het “zelf”, niet van het stoffelijke “zelf”, maar
van het Goddelijke “ik” in ons – van Hem, Die is en blijft – Die alles is, de
oorsprong aller dingen. Wiens denken de scheppingsdaad is, die ons tot stand
bracht. Wiens liefde het is, die in ons kan spreken. Wiens Geest in ons wil
worden uitgestort – Geest, die alles is, alles draagt, alles geeft, alles wekt, alles
overwint.
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oprijzen, goede vrienden, bedenkt het toch: Het is niet mogelijk, dat er
moeilijkheden rijzen zonder dat Gods Geest die zou overwinnen. Bedenkt het
toch, goede vrienden, dat wanneer er in Uw “zijn” zich iets voordoet, dat Gods
geest in den weg zou staan, het moet en kan worden overwonnen.
Wanneer wij bedenken, dat Zijn liefde zoo groot is, dat Hij ons
geschapen heeft in Zijn beeld, in Zijn gestalte, door ons het vermogen te geven
met onzen wil zelf een weg te kiezen, zelf een weg te gaan, dan weten wij ook
hoe wij in liefde nauw met Hem verbonden zijn, opdat onze wil gelegd moge
worden in het verlengde van den Zijnen, opdat ons “zijn” inderdaad moge
worden: Een manifestatie, een uitleven en uitdragen van den Wil des Vaders, en
de kracht Gods door ons moge spreken.
Wij spreken vandaag in ernstige woorden tot U, zooals wij dat telkens en
telkens weer doen. Goede vrienden, Gij hebt zoovele gaven ontvangen, Gij hebt
zooveel binnen Uw bereik gekregen – wat houdt u terug het geboorterecht, dat
Gij hebt, op te eischen? Wat is het? Waarin wankelt Gij dan? Hebt Gij het
geloof, dan hebt Gij hoop. Dan is de liefde in U. Wanneer Uw geloof sterk is en
aangewakkerd wordt door al het goede, dat op Uw weg geplaatst werd, dan zal
de hoop in U ook vermeerderen en ook Uw verwachting. De uitstorting des
Geestes kan dan plaats vinden.
Goede vrienden, vervolgt Uw weg, bouwt U zelf op (zooals wij ons zelf
opbouwen) in een geestelijk bewustzijn, een Goddelijk, geestelijk “zijn” in ons.
Laat ons daarbij telkens en telkens weer blijven stilstaan. Laat dàt de kern zijn
van ons leven. Laat ons inderdaad van daaruit alle andere zaken, die zich op
onzen levensweg voordoen, benaderen. Dan zal het goed wezen.
Wanneer wij het geestelijk, Goddelijk bewustzijn in ons zien en beleven
als het eigenlijke ware “zijn”, dan kunnen omstandigheden des aardschen levens
ons niet langer in den weg staan. Dan zijn er moeilijkheden, om overwonnen te
worden. Maar dan is de kracht om die moeilijkheden te overwinnen ook in ons.
Gods Geest getuigt met de onze, dat wij geesteskinderen des Vaders zijn.
Dat Zijn Geest in ons leeft. Dat wij een erfdeel op te eischen hebben. Dat wij
Zijn kracht, Zijn macht, Zijn liefde die alles overwint, die is en blijft eeuwiglijk
– in ons dragen.
Zet dan alle vensters open en ontsluit de deuren, opdat iedereen dit licht
moge zien uitstralen. Opdat het vuur, dat in ons is, kracht moge winnen
doordat de wind van tegenstand het aanwakkert. Opdat het vuur, dat in ons is
ook inderdaad verteren moge al datgene, wat onrein, onwaardig, wat des
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duisternis van alles om ons heen verlicht moge worden!
Wij bevelen U aan deze woorden te overdenken. Wij bevelen U aan méér
dan dat: U te confronteren met het beeld van den Vader, dat Gij kent. Wij
bevelen U aan los te worden van alle verstandelijke overwegingen, van alle
beredeneeringen, opdat het zuivere geestelijke bewustzijn – dat mogelijk is in
een ieder van ons – in allen doorbreken moge. Opdat het bezit moge nemen van
het “zelf” dat ons nog zoo dikwijls in den weg staat om de volle glorie van het
kindschap Gods te kunnen aanvaarden.
God zegene U.
Amen.

5 April 1954

Goede vrienden, wij komen vanavond bijeen om te getuigen van de
kracht die in ons is; de kracht die is: De liefde tot God, van God tot ons, in ons
tot den naaste. Wij komen uit de andere sferen, die om U heen zijn, die Uw
wereld mogen doordringen en die ook nu wederom tot U mogen spreken en
getuigen van de verbintenis, die tot stand werd gebracht – die is, die blijft, die
altijd durend, eewiglijk is – de liefde, die in ons is: Liefde tot U, onze vrienden in
de aardsche sfeer, en U, de andere, de “ongeziene” vrienden, die vanavond met
ons samen gekomen zijn in de “opperzaal”, die wij hebben betreden met een
zelfde doel: Elkander te dienen in de liefde.
Men heeft, in de ver afgelegen dagen, toen de Groote Meester onder de
menschen op de aarde rond trok – goed doende, genezende en zegenende –
gesproken over Hem en gezegd: Hoe wonderlijk is het, dat de mensch zooveel
macht is gegeven.
Goede vrienden, hebt Gij daarbij wel eens stil gestaan? Ons is macht
gegeven. Macht over den boze. Macht over al het kwaad, in welke vorm het
zich ook voordoet. Van ons moet het getuigenis gegeven kunnen worden, zooals
het van den Grooten Meester, den Leermeester Zelf gegeven is: Ziet en
verwondert U hoeveel macht den mensch gegeven is.
Macht over het kwaad. Macht om het goede te doen. En wij vervallen
telkens en telkens weer in de verzuchting, dat “het goede, wat wij willen, doen
wij niet en het kwade, dat wij niet willen, dàt doen wij.”
Hoe is dit toch, goede vrienden? Het is de vraag, die U en ons
voortdurend bezig houdt. Het is de vraag, die alle denkende en voelende
menschen – in beide sferen – bezig houdt, omdat wij weten geroepen te zijn tot
het groote en het goede – wat wij willen en dat wij niet doen – en dat het
kwade, dat wij doen, wij niet willen en niet moeten doen, zelfs niet behoeven te
doen.
Wij stellen ons telkens en telkens weer de vraag: Hoe is het, dat onze wil
onvoldoende is om datgene ten uitvoer te leggen, wat ons van binnen uit ten
uitvoer wordt opgelegd? Vanuit het Rijk Gods in ons is er de aandrang, dat
onze wil aanleiding zou geven tot het doen van de juiste daden en dat de
gedachten, die in het verstand opkomen, richting mochten ontvangen van de
aandrang tot het goede, die in ons is.
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voor de aardsche mensch, voor de aardsche wereld in zijn geheel zoo – en het is
ook zoo bij velen van de geestelijke vrienden, die overgegaan zijn van het leven
in het stoffelijk kleed en die het goede willen maar het niet kunnen doen – velen
hunner ook nu nog niet.
Goede vrienden, er is een wereld van ellende, van misdaad zelfs: Een
wereld van het falende pogen om het goede te doen – wat wij willen – en het
kwade is te voorschijn gekomen. Toch is daar, zoovele jaren geleden, de
uitspraak der menschen geweest: Hoe is het mogelijk, dat deze macht den
mensch gegeven werd?
Groote macht, om het goede te bereiken en het kwade teniet te doen.
Zóó is de macht der Liefde geopenbaard geworden. Zóó is God Zelf – in de
gedaante van de Liefde Gods – den menschen gegeven, daarmede de mensch
verheffende van het stoffelijk, aardsch, wet-gebonden mensch naar de verloste,
die is: De drager van het Christusbeeld in zich.
Goede vrienden, wij in onze wereld trachten telkens en telkens weer op
avonden als deze – wanneer wij bijeen komen met onze vrienden in de aardsche
sfeer – dit beeld hoog te houden. Wij trachten telkens weer vernieuwing van
inzicht tot stand te brengen, opdat het Christusbeeld inderdaad gedragen en
uitgedragen moge worden. Opdat de macht tot het goede – die uit het Gods
Rijk in de menschen voortkomt – ook inderdaad tot daden omgezet moge
worden.
Wij komen vanavond met U samen om gezamenlijk te spreken over de
macht, die ons toevertrouwd werd, die in onze handen gelegd werd.... en die wij
niet hanteeren. Wij komen samen, goede vrienden, om te spreken over de
noodzakelijkheid, dat wij ons zouden bezinnen – ieder persoonlijk, individueel
en Gij ook als groep en kring. Dat Gij maatregelen zoudt overwegen voor Uzelf
– die een effect moeten hebben in het verband, dat Gij met de anderen om U
heen onderhoudt – om te komen tot het doen van de wil, die in U is: De wil tot
het goede, dat U dringt van binnen uit, waarin Gods Geest spreekt en U Zijn wil
duidelijk maakt.
Vrienden, in deze dagen, nu wij met zoo velen in beide werelden de
lijdensweken beleven, moeten wij telkens en telkens weer stilstaan bij het leven
van den Meester Zelf, zooals wij het opgeteekend vinden in de Heilige Boeken.
Wij beleven met Hem opnieuw Zijn gang door de aardsche sfeer, waarin Hij
onderwees, genas, wonden heelde, wonderen verrichtte uit de macht die in Hem
was en die ons werd gegeven.
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goede vrienden? Dringt het ons niet, wanneer wij bewustzijn hebben in ons zelf
en de wil tot het goede zich in ons manifesteert, om te grijpen naar die
woorden, opdat wij het goede – wat wij willen – ook doen zouden en het kwade
– wat wij niet willen – zouden laten.
Vrienden, waarin ligt de fout? Waarin schuilt het verborgene dat ons
terughoudt: De vooruitgang van ons – de zonen van God en de kinderen van
den Vader? Waarin schuilt de fout, dat wij niet het volle erfdeel kunnen
opeischen van wat ons toekomt, van wat van den beginne af aan voor ons
bestemd was?
Goede vrienden, er is een simpele vraag gesteld. Een vraag die herhaald is
door de eeuwen heen en die thans opnieuw – telkens en telkens weer en in
allerlei vormen – uitgesproken wordt. Een vraag, die in de kern dit blijft: Dat
wij – het goede willende – het kwade doen en blijven doen.
Er moge vooruitgang zijn van het vernuft en van het verstand. Er moge
inzicht verkregen worden op velerlei gebied en van velerlei zaken. Maar met dit
verstandelijk kunnen en het vermogen om het vernuft te scherpen, zijn wij toch
niet verder gekomen dan weleer en het menschenras op aarde, zooals het thans
leeft, moet nog steeds weer opnieuw bekennen: Het goede willen wij en het
kwade wordt door ons gedaan.
Wat is het dan? Is het dan niet, dat Gods Geest niet in ons kan
doorbreken. En waarom dan niet?
Wij denken aan het voorbeeld van den Meester Zelf. Men heeft het van
Hem getuigd: Hoe wondere macht is den mensch gegeven. Dien Mensch was
het gegeven wonderen te verrichten. Dien Mensch, Dien Zoon van God – Die
mensch was – Die ons voorging op den weg, Die het lichtende voorbeeld is, dat
ons pad nog heden ten dage verlicht. Dien Mensch, Dien Zoon Gods was het
gegeven om macht te hebben over het boze en Hij heeft het getuigd: Grootere
dingen dan deze zult Gij doen.
Dat woord geldt voor ons – voor U, voor ons – goede vrienden. Het is
een belofte, maar ook een bevel.
Wij willen vanavond opnieuw met U bezinnen, met ons zelf te rade gaan,
persoonlijk, Gij en wij en wij vormen gezamenlijk een kring. Hoe wonderlijk
heerlijk ware het, goede vrienden, indien er één van ons vanavond in staat
mocht zijn om te zeggen, dat die kracht, die macht, in het geloof aanvaard was
geworden! Want daarop komt het aan.
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moeten stellen voor ons bestaan – voor het leven dat in ons is – voor ons
persoonlijk èn voor ons allen gezamenlijk. Wij hebben met U gesproken over de
kracht, die ontwikkeld zou worden vanuit het middelpunt – het juiste
middelpunt – en die kracht is in werking getreden. Die kracht doet zich
geweldig onder ons gelden.
Het is een kracht, die los beukt en los scheurt en banden vernietigt, die
oogenschijnlijk hecht en vast waren bevestigd. Het is een kracht, die mede
sleurt. Een kracht, die toeneemt naarmate zij ontwikkeld wordt. Die kracht,
goede vrienden, is hier onder ons in werking gesteld, in ons persoonlijk, in ons
als groep en als kring. Die kracht staat niet toe, dat Gij stil blijft staan aan de
peripherie van het leven. Die kracht laat niet toe, dat Gij – indien niet vast
verankerd in het middelpunt – deel zoudt nemen aan de beweging – die door het
middelpunt wordt opgewekt. Die kracht breekt en scheurt waar het nodig is.
Dàt is de kracht, die tot ontwikkeling moet komen. Dàt is de kracht: De liefde,
die alles gaat overwinnen.
Weest niet bang, goede vrienden. Jaagt niet na: Het vasthouden van de
scheurende banden. Tracht niet te hechten datgene, wat los gemaakt wordt.
Weest ervan overtuigd, dat wanneer Hij het middelpunt vormt van Uw leven –
en van het leven, dat wij hier als groep en als kring vormen – alles goed zal zijn,
want slechts wat met Hem verbonden is, wat van Hem uitgaat – kan blijven
bestaan. Dàt heeft eeuwigheids waarde. Al het andere moet teniet gedaan
worden.
Goede vrienden, wanneer wij de vraag stellen voor ons zelf – ieder van
ons – of het niet zoo is, dat wij het goede – wat wij willen – niet doen, en dat
het kwade – wat wij niet willen – door ons gedaan wordt, dan moeten wij ons
opnieuw en opnieuw en tekens weer opnieuw bezinnen op het middelpunt. Dan
moeten wij er ook – wetende dat het middelpunt zuiver gesteld werd – op
bedacht wezen en inderdaad op voorbereid, dat verrassingen in ons leven
kunnen optreden. Want, wanneer de kracht van het middelpunt uit optreedt,
moet er inderdaad uit volgen: Een verbreken van het vele, wat de ontplooing
van de kracht – die goed gericht is en verankerd in het middelpunt – in ons zelf
in den weg staat. Het beteekent pijnlijke aandoeningen, goede vrienden, want
Gij en wij – wij evenzeer als Gij – zijn nog steeds gebonden aan vezels van het
“zelf”, ofschoon wij meenden, dat wij het “zelf” hadden afgelegd. Telkens weer
blijkt ons opnieuw – omdat wij het goede, dat wij willen, niet doen en het
kwade, dat wij niet willen, doen – dat er in ons is blijven bestaan (wat opnieuw
aan ons ontdekt wordt), datgene van het “zelf”, wat verscheurd en vernietigd
moet worden, doordat de juist gerichte kracht van het middelpunt uit, het los
scheurt en los maakt.
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klinken, wisten wij niet – en wist Gij niet – dat de kracht, die wij bedoelen te
worden ontwikkeld van het middelpunt van ons “zijn” uit, de kracht der liefde
zelf is.
Wanneer dat middelpunt in werking treedt en zich van daaruit kracht
gaat ontwikkelen, zal een grootere liefde bezit van ons nemen en dan zal ook –
wanneer in het middelpunt van ons bestaan de liefde zetelt en troont als de
Christus, het liefdebeeld van den Vader – daaruit voort komende vernietiging
een liefde zijn, die vernietiging brengt aan al hetgeen, wat de zuivere liefde Gods
in den weg staat.
Het moge soms lijken alsof de banden in de aardsche sfeer op ware liefde
gebaseerd zijn. Maar, goede vrienden, het blijkt tekens en telkens weer, dat die
liefde gericht is op het “zelf” – dat afgelegd moet worden. Wanneer er in ons de
liefde Gods is, de Christus-liefde, wanneer ons “zijn” beweging ontvangt
doordat Hij de spil is, waarom ons leven zich bewegen gaat, dan kunnen wij
onmogelijk liefde, die voortvloeit uit het “zelf” in stand houden.
Zulke macht werd den menschen gegeven! De macht van Christus – de
liefde Gods in ons – is in staat tot het doen van wonderen, omdat de wetten der
liefde alle andere wetten teniet doen – “vervullen”, kunnen wij zeggen.
De wetten die bestaan, de natuurlijke wetten, de natuurkundige wetten,
alle zijn zij onderhevig aan de grootere liefde-wetten Gods.
Wanneer wij de liefde Gods geplaatst weten in het centrum van ons
leven, wanneer de beweging van ons “zijn” van daaruit onstaat, dan is de
zuiverst mogelijke benadering tot alle vraagstukken des levens mogelijk. Dan is
het ook inderdaad binnen het bereik van ons menschenkinderen –
Gods kinderen – gebracht, om de hoogere wetten der liefde, de hoogere wijsheid
Gods in de practijk toe te passen. Dan zijn wij geplaatst in het volle bezit van
het erfdeel, dat ons toekomt als kinderen van den Vader.
Goede vrienden, onze werelden wachten op een nieuwe demonstratie van
het liefde-machts-betoon, dat binnen ons bereik werd gesteld.
Er is niets nieuws aan U of aan ons mede te deelen. Het is alles voor ons
voorbestemd. Het is alles in duidelijke taal neergelegd. Het komt er op aan, dat
wij het zuivere, eenige, goede beeld – wat God opgeleverd heeft in al de
zoekende jaren van het menschdom – in het geloof aannemen: God – de Liefde.
Het leven – de Liefde. Zijn Geest in ons – Zijn Liefde in ons.
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dit in kinderlijk geloof en vertrouwen willen aanvaarden. Het wordt groot in
ons. Zóó groot, dat alle menschen van ons moeten getuigen: Hoe wondere
macht werd den menschen toevertrouwd!
Ja, God, de Vader Zelf, maakte Zich duidelijk voor ons en het is
eenvoudig en simpel, zoodat de kinderen en de eenvoudigen het verstaan. Maar
wij, die de kinderschoenen ontwassen zijn, benaderen die eenvoud met verstand
en met beredeneeringen. Wij zijn degenen, die de moeilijkheid hebben om in te
gaan in het Koninkrijk Gods – het Koninkrijk der liefde – omdat wij zoo “rijk”
gemaakt werden. Zoo rijk, als de jongeling, die àl wat hij bezat, opofferen
moest en geven aan de armen, opdat hij – in eenvoud en kinderlijkheid – het
Gods Rijk mocht betreden.
Gij en wij, goede vrienden, wanneer wij de problemen van het aardsche
leven willen benaderen, hebben dat slechts op één wijze te doen en dat is: In te
keeren tot het middelpunt van ons bestaan – het middelpunt dat hier telkens en
telkens weer genoemd werd: Christus in het centrum, Hij de spil van ons “zijn”,
Hij ons ware leven. Zijn liefde: de kracht, die – vanuit dat middelpunt – al het
andere overheerscht en bezielt.
Ja, dan zal het zijn, dat het goede willen in vervulling gaat en het kwade
geen macht over ons mag hebben.
Zoo zij het!
Mogen wij gezamenlijk het middelpunt blijven zoeken – het opnieuw,
telkens weer stellen! Want weet het goed, mijn goede vrienden, dat zoo wij het
eens gesteld hebben, zullen wij telkens en telkens weer tot dat middelpunt
moeten terug keeren, om – door de nieuwe ervaringen des levens gesterkt – het
middelpunt opnieuw op juiste wijze en – waarde te schatten. Opdat het
middelpunt – versterkt door de ervaringen van onze ziel – ook inderdaad een
grootere krachtsontplooing moge beleven.
Zoo zij het!
Wij laten U deze woorden. Wij komen hierop voorlopig niet terug. Wij
laten deze woorden bij U. Wij meenen, dat een periode van voorbereiding – als
wij gezamenlijk beleefd en gezocht hebben – een periode van bezinking noodig
heeft. Wij meenen, dat de woorden thans en in de voorafgaande weken tot U
gesproken een periode vereischen, waarin Gij, als wij, persoonlijk en individueel
– ons onze gemeenschap ons bewust zijnde – deze ervaringen moeten verwerken
in het eigen “zijn.”
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woorden moeten worden toegevoegd. Wij meenen dat Gij en wij – ons bewust
van de gemeenschap in den geest, die wij kennen – gezamenlijk, doch
afzonderlijk, belevenis moeten hebben van het grootere, dat wij zoeken.
Wij komen wederom bijeen. Wij spreken elkander, ook met de woorden,
zooals thans, maar meer nog: Wij spreken met elkander in de taal – de zieletaal,
die Gij en wij vertstaan.
Wij blijven U nabij, zooals Gij ons nabij blijft. En onze handen zijn
zegenende op U in den Naam des Vaders, Die ons het beeld van den Zoon gaf –
in ons zelf – en het voorbeeld in den Zoon, Dien wij kennen als den Christus.

Amen.

