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D it hoek is geen structureel geheel.
H et heeft geen ander doel dan als een aantal voetafdrukken in de onbegaanbaarheid van N iem andsland
de kuddegeest-ontstijgende
een
steun, een troost en een geruststelling te zijn. W anneer het hier en daar
een eenzaam Trekker door de onafzienbare W oestijn m ag vergezellen
in zijn zw aarste uren, dan heeft dit w erk van een, die ruggelings m oest
keren naar het Licht, zijn opdracht al vervuld.

1. V A N

DE

M Y STERlbN

M ysterie betekent letterlijk geheim . En w ie de schepping reduceren w il
tot dat w at w eetbaar, kenbaar en regeerbaar is door m ensen, houdt zich
kram pachtig aan de w aan, dat w onderen aIleen m aar onverklaarde, ondoorziene, w eetbaarheden zijn, die door onnozelen en ondoordachten
ten onrechte w orden aangezien voor gebeurtenissen van een principieel
andere orde dan het bekende en verklaarde. H et is altijd de reeds tevoren aangenom en houding die ons parten speelt, die ons verdeelt en ons
de lange w eg doet gaan, w aar ons de K orte W eg geboden w ordt.
Zolang ons onvolm aakte, onvolgroeide apparaat door ons tot m aatstaf
w ordt gem aakt om het V olm aakte dat het w erk is van de V olm aakte,
O nm eetbare, te m eten, m oeten onze "m eting" en ons oordeel w eI jam m erlijk verkeerd zijn en feitelijk aIleen m aar bruikbaar als projectie van
de onvolm aaktheid van ons apparaat.
A Ileen door op te houden m et die arrogantie, en bij ontm oeting m et het
ongekende "stil" en dadenloos te zijn, vernietigen w ij niet zelf de m ogelijkheid om hetgeen w ij ervaren te laten uitgaan boven de lim ieten
van ons uit voorbije ervaringen geresulteerde bew ustzijn.
V oor de W esterse beschaving, w elke zo overw egend bestaat uit enorm e
opvoering van het denkend doorvorsen van m ateriele w etm atigheden,
is echter juist deze onverbiddelijke voorw aarde tot ontkom ing aan de
zelfgeform eerde grenzen uiterst lastig en onaantrekkelijk, ja zelfs irriterend onw elkom .
H et m eest dienstige isbij de onbehaaglijkheid w elke iedere vastgelopen
afronding kenm erkt, altijd onaantrekkelijk, irriterend onvleiend.
D oor duizenden van jaren hebben vele volkeren m eer dan zijdie aan de
tegenw oordige beschaving deelhebben, beseft dat het eigen apparaat
geen juiste m aatstaf is,en dat het hoogste heil juist daarom de bevrijding van de tyrannie van het apparaat m oet zijn.
D at zijin w ie dit besef levendig w as bij het stam elen over hetgeen het
apparaat teboven gaat, toch w aren aangew ezen op de term en w elke behoren bijde begrensdheid van het apparaat, isw aarlijk geen schande.
O p deze w ijze is het G riekse M ysterion secundair drager gew orden van
datgene, w at niet aIleen "geheim " is,doch zelfs niet verklapt kan w orden, daar het niet geleerd en gew eten w orden kan, doch slechts geopenbaard.
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N u m ogen de antieke M ysterien niet zozeer centra van inzicht en openbaring zijn gew eest, dan w el centra van riten, van sym bolische uitbeelding van hetgeen niet gezegd en begrepen w orden kan, toch zijn zijhet
bew ijs, dat de betreffende m ensen althans niet de dw aze arrogantie begingen die voor de tegenw oordige beschaving zo typerend is:de w ereld
af te ron den bij de lim ieten van het apparaat des m ensen.
In dit opzicht iser ook geen w ezenlijk onderscheid tussen die oude riten
en de riten der "Christelijke" kerken. W ant kw alijk kan m en toch bew eren, dat de uitvoerende priesters en de aanw ezig zijnde gelovigen
van deze riten w el de volle O penbaring hebben ervaren.
W aar O penbaring is,is geen D ogm a en w aar D ogm a w ordt gepresenteerd en gesuperponeerd, daar is geen O pen baring.
O m deze redenen kunnen de eindeloze beschouw ingen over het w eI of
niet vergelijkbaar zijn van de Christelijke en niet-Christelijke M ysterien
achterw ege blijven. N atuurlijk heeft de theologie zich altijd verzet
tegen elke graad van vergelijkbaarheid, laat staan identiteit.
Juist deze onverzoenlijkheid bew ijst gebrek aan O penbaring, dat zich
nu eenm aal slechts in vorm vastheid com pensatie kan trachten te verschaffen; vastheid van voorstelling, gedachte, belijdenis en daad, als
surrogaat voor de levende aanw ezigheid van G eest, die zich in volle vrijheid en on-im iteerbare onbestendigheid van vorm m anifesteert ... en
ongrijpbaar blijft. Leerstelligheid is het sym ptoom van niet-verw erkelijking van de Leer.

G od is de O nkenbare. En zijdie H em m enen te kennen, spelen slechts
m et hun voorstelling van H em . D aarm ee zijn zij vertrouw d en desgew enst vertrouw elijk. M aar niet m et G od.
En toch is G od ervaarbaar en kan door ons ervaren w orden: als de arrogantie van het apparaat m aar ophoudt.
D e Ruim teloze is onvindbaar voor ons onophoudelijke "vullen" van de
Tijd. G een enkel optim um van ons verw erkelijken in de Tijd en in de
Ruim te brengt ons iets nader tot de Eeuw igheid.
Er is m aar een M ysterie, nam elijk het Leven.
D aarom zijn aIle pogingen om tot het W are Leven te geraken w ezenlijk verw ant, geboren en getogen door de hunkering naar Leven, de bew ustw ording van G od.
En de rivaliteit, de haat en nijd, de streving naar het m onopolie, verraadt aIleen m aar dat de hunkering naar G od verstrikt is in verw erke-
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lijking in Tijd en Ruim te, ontaard isin een w orsteling om M acht en om
Bezit.
Zo is dan kloppen aan de Poort der Initiatie w ezenlijk verw erping van
de w aan der eigenm achtigheid, het inzien dat w aarachtige levensverw erkelijking nooit de vrucht kan zijn van zelfvergaarde grootheid van
persoon, van kennis, m acht, bezit, talent of schranderheid.
En daarom is het O V ERG A V E aan de leiding door de O ngeziene, O ngekende.
W at ons van H em verw ijderd houdt is niets van H em , m aar onze individuele en coIlectieve tijdbevangenheid, en aIles w at w ij door die bevangenheid van ons zelf m aakten.
Zo kan er dan bij de M ysterien geen sprake zijn van hebben of verw erven. W at w erkelijk M ysterie is,dat isniet van de tijd, noch van een
m ens of volk.
Een godsdienstvorm kan m en bezitten, aanvaarden en verdedigen,
O M D A T het niet G ods D ienst is.G od dienen kan een m ens alleen, indien
hij zich van aIle zelfbestem de vorm en heeft ontdaan. G od dienen (niet
door G od gebruikt w orden als een w eerbarstig instrum ent, m aar als een
w illige K necht) dat kunnen w ij alleen, indien w ij BLA N CO zijn. En aIle
andere dienst aan G od isw aan.
N iet w at de m ensen toen of nu en hier of daar onder M ysterien verstaan, is eeuw ig. M aar de M ysterien zijn eeuw ig. G een nam en en geen
beelden en geen w oorden vorm en een M ysterie. M aar de transm utatie
van het blinde bedelen en w roeten om zelfbestendiging in ziend verrich ten van G od's w il, dat is M ysterie.
W at van M ysterien geregistreerd is over de gehele w ereld heeft dit gem een, dat het uitsluitend in versluieringen, in gelijkenissen is geschied.
O m dat het w ezenlijke onzegbaar is en evenzo onleerbaar, doch geopenbaard w ordt door Beleving.
D aarom helpt de bestudering van die geschriften niets. G een analyse
baat hier iets; het is geen brandkast m et een letterslot, dat voor gew eld
of kennis zw icht.
Indien het Leven het M ysterie is,dan kan de Initiatie nooit iets w ezen
w at zich als bijkom stigheid volbrengen laat. D an is de Initiatie niet
aIleen het Eerste m aar het Enige w at verw erkelijking van Leven brengt.
"Zoek eerst het K oninkrijk en al het andere zal u w orden toegew orpen."
H oe w einig is dit goede W oord begrepen en aanvaard. V oor w ie is w erkelijk de circulering in de tijd niet toch de eerste en vanzelfsprekend
m achtigste realiteit?
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W ie w ijdt zich niet direct en indirect, bew ust en onbew ust voortdurend
aan zijn zelfbestendiging of aan de bestendiging van een tijd-structuur
die door zijn voortbestaan ook hem het voortbestaan verleent?
D aarom is er zo w einig reden om ons erover te verbazen, dat w ij nooit
een m ens ontm oeten die LEEFT, die w erkelijk in dit M ysterie is ingew ijd.
Integendeel, het is geen w onder, dat over M ysterien nooit anders dan
buitenstaanders-praatjes
ten beste w orden gegeven. H et is geen w onder, dat een w ereld die het bestaan op aarde m isduidt als een gelegenheid om te halen w at er te halen is,en alles zo com fortabel m ogelijk in
te richten, ook tot de absurditeit kw am om de M ysterien aan te zien
voor een opleidingsinstituut w aarin m ensen de leiding hebben en bew ust de hogere en lagere functies vervuIlen!
D aarm ee zijn de M ysterien dan gelijkgeschakeld m et aIle m enselijke
centra van kennis-overheveling en levensschem a-opdw inging.
Som m igen, die zich onbehaaglijk voelen bij het gew aarw orden van de
eenzijdigheid der huidige beschaving en de krasse dorheid van het
tegenw oordige m ensenbestaan, zouden de M ysterien w eI (w eer) w illen
insteIlen!
N aast de V rijm etselarij en aIle andere pseudo-centra van Inw ijding
zou een stichting "de M ysterien" zeker enige honderden leden kunnen
w innen, zelfs in ons kleine N ederland. M aar dan? N og m eer "graden"?
N ag m eer schijnbew egingen?
"H et is zo jam m er, dat w ij geen M ahatm a m eer hebben," zei een openhartig lid ener grote vereniging.
D e w aan, dat er iets "opgericht" m oet w orden en zogenaam d "georganiseerd" heerst natuurlijk slechts daar, w aar de eeuw ige aanw ezigheid
en heilige ordening niet w ordt ervaren.
D e illusie dat m enselijke functionarissen de zelfbeschikkende uitvoerders zijn van de heilige verrichtingen die G od zelf vervult, bestaat natuurlijk aIleen daar, w aar m ensen G od's verrichtingen helem aal niet
beleven.
D e gedachte, dat er een "gebouw " m oet zijn, een gehele outillage,
w aarin op door m ensen te bepalen uren het heilige zich voltrekt, w oont
aIleen in het brein, dat helem aal niet beseft, dat G od plaats en tijd voor
het heilige beschikt.
D e houding dat m instens eenm aal per dag het heilige in sym bolen m oet
w orden verricht, w ekt slechts de w aan, dat het w erkelijke in die sym boliek geschiedt in plaats van in het dagelijkse leven. En kan aIleen
m aar post vatten in gem oederen, die in dat dagelijkse leven de heilige
voltrekking niet ervaren.
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Zo is alom , zij het dan op verschillende w ijze, de Beleving der M ysterien vervangen door vorm elijke inprentingen van leerstelligheid, en
door een tragi-com ische vertoning van pseudo-insiderschap,
M aar de eeuw ige M ysterien ZIJN en voltrekken zich aan de uiterst w einigen, die door leed en ontbering w eI afgekeerd zijn van het onheilige
strijden om w erelds succes, m aar evenm in zich laten vangen in de talloze kooien van pseudo-geestelijk leven. G od is de O nkenbare, slechts
herkenbare.
D oordat Zijn w ezen volm aakt bestendig is, zal Zijn m anifestatie volm aakt onbestendig zijn.
IK ZA L ZIJN D IE IK ZA L ZIJN .

M aar m ensen trachten alles vast te leggen in bestendigheid van vorm .
Zijm aken zich voortdurend Beelden (Tw eede G ebod!) van de Llniversele; form eren zich gestalten van de Ruim teloze. En m et die starre verbijzondering van de volstrekt A lgem ene veroorzaken zij onnoem elijk
veel kw aad. W ant de Ene die in de V rijheid voert w ordt daardoor vervangen door de talloze "voorstellingen" die in gevangenschap leiden.
En terw ijl het enig W are in de talloze voorstellingen die m ensen elkaar
voorhouden en opdw ingen het universele zou zijn, pretendeert m en,
dat juist het bijzondere van voorstelling, credo en confessie, het W are
zou zijn. Zo w ordt "verstrooid" inplaats van m et Christus verzam eld.
G een m ens kan een opsom m ing geven van w at hij gelooft. W at hij
aldus form uleert of napapegaait kan aIleen m aar zijn, w at hij, of een
ander, zou w illen geloven.
G eloven heeft m et w illen echter G oddank niets te m aken. Een m ens
kan aIleen m aar van ogenblik tot ogenblik belijden of hij het daarin gebodene "gelooft", dat is vertrouw end aanvaardt, zonder het te kunnen
doorgronden.
D aarom is aIle G eloof uniek. H et groepsm atige betuigen van geloof is
levenloze napraterij, levenloze theorie van hetgeen aIleen door zielehouding m etterdaad beleden kan w orden voor G od.
D e W ereld is G od's M ysterie-school en het Leven is Zijn M ysterie.
Ingew ijd w orden is ons aan G od's Leiding overgeven. A an niets en
niem and anders.

I
I

2. D E

RO ZEN

VAN

DE

H O V EN IER

D e w ereld als een lusthof (Perzisch: Pardesj) en G od (Christus) als de
H ovenier, die spit en vruchtbaar m aakt, en zaait; die plant en leidt en
snoeit, w at zich Iaat kw eken in de Eeuw igheid.
N iet de licham en, niet zielen, niet persoonlijkheden als de zielige effecten van het zw ichten voor de lokking van de Tijd. M aar w el het Eeuw ige in m ensen, de ziel als onvolm aakte langverw achte bruid van de
V olm aakte. Ziel, niet als het hier verkleefde celbew ustzijn en parasiterend Ik, m aar als "ervaren" van de ongekende ondergrond van Zijn.
ZieI als de verstilde, de bestem de, van de Eeuw ige G eliefde.

Logion:
"Zoon des M ensen, Jezus Christus, V erlosser voor de aardsferen. N iem and zal ooit dit M ysterie kunnen doorgronden, benaderen dan door
w isseling van eigen levens-centra in de schepping."
D at is dus w at de H ovenier verricht. N iet cultiveren van persoonlijkheden, niet een bijboetseren en een tooien van aIleen m aar in de tijd
bestaande en vergaande dingen. M aar de vrijm aking van het onsterfelijke uit het door en door vergroeide sterfelijke, het sterven van het
oude en geboren w orden van het nieuw e, ongekende.
O nsterfelijk is van m ensen aIleen de kern, als Bloem der Liefde, als de
Roos, uiteengedacht in vele rozen, die in de Ene hun synthese vinden.
A Ileen die Roos is rechtstreeks ontvankeIijk voor G od.
D aarom zijn deze "rozen" dragers van het w ezenlijke in de m ens. Zij
zijn zijn eigenlijke doopceel.
D it zijn w at m en de chakra's of lotosbloem en noem t.
Zoals in de w ereId een "verstrooid" volk eerst recht door G od gebruikt kan w orden als katalisator onder volken; zoals een enkeling die
uit zijn eigenlijke zelfvervulling losgeslagen in zijn "overtolligheid"
juist recht tem idden van de m ensen dienen kan als K necht van G od,
zo zijn in onze licham en veeI klieren voor w elker oorspronkelijke functie geen reden m eer bestond, verschrom peId en verw orden tot een secundaire Iunctie, die elk ander functioneren onvergelijkelijk tebovengaat.
D it zijn de zogenaam de endocrinen, die thans rechtstreeks lozend in
het bloed door hun uiterst geringe secretie de groei, de gestaltegeving
en de functionering van het lichaam leiden en voortdurend reguleren.
D ie endocrinen zijn de stoffelijke centra, die zich op de geestelijke
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chakra's orienteren, W at aan de endocrinen hapert, is het onverm ijdelijk gevolg van w at onvolm aakt is aan de chakra's, M aar niet aIleen de
endocrinen, ook andere organen zijn reflexgew ijs dragers en verrichters,
Zoals het aantal endocrinen niet bepaalbaar is, is ook het aantal chakra's onbepaalbaar en elke telling arbitrair. M aar voor het naderen van
de zin van deze "Rozen" is het goed vaag en beknopt te blijven in
plaats van te streven naar een schijn van beheersen door uitvoerigheid.
D aarom beperkt m en zich m eestal tot een zevental chakra's en de voornaam ste daaronder ressorterende klieren, w elbew ust daarm ede het onpeilbare niet afrondend in schijn van volledigheid.
H et zijn de volgende:
Indische
naam :

A antal
bladen:

Plaats als
"ter hoogte van"

Cotresponderende
Endocrinen:

Sahasrara

"1000"

K ruin
(tonsuur!)

Pinus
(Pijnappelklier)

A jna

2

tussen de
w enkbrauw en

H ypophyse
(slijm klier)

V ishuddha

16

onder de
A dam sappel

Schildklier
(Thyreoid)

A nahatha

12

hart (doch rniddenin,
niet links)

M anipoera

10

plexus solaris
(zonnevleeht)
in de m aagkuil

Bijnieren
(zow el schors als kern)

Svadishtana

6

ter hoogte van
de navel

Pancreas en Insulae
(o.a.)

M uladhara

4

genitalen

O varia, prostata,
testis

D it is slechts een beknopt schem a om het hiernavolgende te kunnen
beseffen. G een tw ee "deskundigen"{!) geven precies dezelfde aanduidingen. Funest is de schijn van exactheid, om dat de chakra's zom in als
de klieren autonoom zijn, doch in een zeer ingew ikkelde w ederzijdse
afhankelijkheid functioneren.
M aar het gaat ook niet om analyseren en determ ineren, doch om het
aanvoelen van deze "brug" tussen geest en stof.

U it het oeroude besef, dat Bevrijding, V erlostheid zich openbaart in
volm aakte functie der endocrinen en deze volkom en gaafheid der cha13

kra's veronderstelt, hebben verscheidene volken reeds in voorhistorische tijden een voorsteIling gevorm d van de totstandkom ing dezer volm aakte functionering en een systeem ontw ikkeld om deze tot stand te
brengen.
Zo "oud" is dus de eigengereidheid, die "m iddel" en "doel" m aakt w at
begeleidende verschijning is. H ierin w ortelen alle m ethoden om het
geestesvuur, het zogenaam de slangevuur op te w ekken, de Slang te verheffen, niet in de W oestijn onder G od's leiding, m aar in de kluizenaarshut onder leiding van de m enselijke leraar (goeroe). D e M ens die uit
het paradijs verbannen w erd door zijn proeven van de Boom der K ennis, tracht altijd nog de Boom des Levens te bereiken via de Boom der
K ennis, inplaats van rechtstreeks. Er is aan deze illusie geen ander
einde dan de O vergave in ootm oed na honderdjarig of m iljoenenjarig
tevergeefs herhalen.
D e slangekop w elke op veel beelden van Pharao's uit het voorhoofd
steekt, sym boliseert de Ingew ijdheid, de O ntw aaktheid, het V erhevenzijn van de Slang (U raeus),
O p dezelfde plaats ziet m en op Boeddhabeelden op het voorhoofd de
indicatie van de w entelende A jna.
D e tonsuur van priesters in verschillende godsdiensten sym boliseert de
Sahasrara in funktie.
D e "kronen" van koningen en andere heersers (Indiaanse opperhoofden b.v.) bedoelen hetzelfde aan te duiden.
D e D avids-ster sym boliseert beheersing van het creatief verm ogen; het
pentagram , beheersing van de drem pel van het onbew uste.
Frappant is,dat alle volken sinds onheuglijke tijden hun sieraden dragen op de plaatsen der chakra's: K ronen, diadem en, ferronnieres, broches m et ofzonder halssnoer, halskettingen m et hanger, ridderorden (!),
ceintuur-gespen.
D ikke boeken vol geleerdheid zijn, vooral in India, over de chakra's geschreven en in de laatste 50 jaar ijverig vertaald door naar verlichting
strevende Europeanen. H et verliest zich alles in veelheid en ingew ikkeldheid. H et vervangt alles volbrenging door "w eten". H et dient alles
tot niets dan voorlopige bevrediging van nieuw sgierigheid en hunkering.
W ekking van het slangevuur geschiedt veelal onverw acht, onbetracht,
door hevige em otie. In volkom en overrom peling door hevige gevoelens
van liefde, van m ededogen, geraakt een m ens als dit zijn lot is, in een
toestand van vibrering w elke een m engeling van zaligheid en ondergang, w elkom heid en ontsteltenis doet ondergaan. D e "slang" (K unda14

lini) die ter hoogte van de 4-bladige M uladhara sluim erde in het einde
van het ruggem erg, is een ogenblik ontw aakt en overeind gerezen, via
Svadishthana en M anipoera, w ellicht tot A nahatha.
D e Indische betrachters der zelf tew eeggebrachte w ekking van het slangevuur w ijden zich aan uiterm ate intense, geduldige concentratie-oefeningen m et bijpassende m aatregelen.
Zulk een trachten past geheel in de levens-faling van een yolk dat onder
Capricornus beelden m oet. H et w ortelt in zelf-cultus, zelf-verheerlijking. (D erde verzoeking in de W oestijn)
D e w ekking van het slangevuur, de V erheffing van de Slang, is het begeleidende gebeuren van Inw ijding. Zom in als Inw ijding is: "H oe
verkrijgt m en bew ustzijn van hogere gebieden?", zom in is het w ekken
van K undalini iets w at een m ens als "doel" kan verw ezenlijken in
trainen en aankw eken van verm ogens.
D it alles is nog steeds de eigengereidheid w aartoe de Slang Eva verleidde.
N iet door te w eten en te streven w ordt een m ens ingew ijd, verlost, bevrijd, m aar door de van om hoog geboden Leiding te aanvaarden en ten
einde toe te volgen. En nu m oge het schijnen, dat het kennen val) enige
form ules daarvoor onontbeerlijk is,toch is dat niet zoo
N ochtans w orden hier enkele form uleringen gegeven, om dat die door
de Bron geheiligd zijn, en niet verleiden tot w eten, m aar aanm oedigen
tot D O EN .
Jezus zeide ... :
"en er zijn ook m ensen, die zichzelf geslachteloos doen w orden om der
w ille van het K oninkrijk des H em els."
M atth. 10: 12
D oor de onzuivere instelling ten opzichte van de sexe, is deze uitspraak
altijd m isduid als aanbeveling van supprim ering gegrond op verw erping. N ergens verw erpt Jezus de geslachtelijkheid als zodanig, zelfs
over w ellust oordeelt H ij m ild. M aar de onreinen, zelfgeknakten en
verm inkten hebben oudtijds hard geoordeeld en verw orpen w at in henzelf tot verw erpelijkheid w as verm inkt. A Ileen in onreinen rijst de illusie, dat het geslachtelijke verw erpelijk is,des Satans is en dat er iets te
"verdrukken" is om tot vrijheid, zaligheid te kom en.
V erdrukt is er ten allen tijde al te veel, doch zaligheid is daarm ee n66it
bereikt, w el abnorm aliteit, overspannenheid, hysterie, perversie, m isdadigheid en liefdeloosheid van allerlei soort.
Logion:
"M uladhara is geheel Paasgedachte van V ishuddha en
V ishudda is geheel Paasgedachte van Svadisthana.
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Svadisthana is toesprekende, begeleidende en toelichtende van M uladhara. Svadisthana zetelt in het centrum veld van sexe-vorm ing.
M uladhara is geheel inherent aan de drang van Svadisthana en Svadisthana is geheel inherent aan V ishuddha (sexe en stem ).
V ishuddha is inherent aan A jna en Sahasrara.
D e interne secretie van de Pinus is geheel Paasgedachte van Jezus.
A jna isgeheel Paasgedachte van Zien door H oren (luisteren) in de stof.
D e Inw ijdeling oH ert de M uladhara aan A jna, zodat sexe-drang w ordt
sexe-alertheid in de tegenbeelding, dus innerlijk Zien.
M uladhara w ordt Paasgedachte van A jna, en A jna opent zich tot
ZIEN , niet in beelding m aar in oorzakelijkheid.
W ant oorzakelijkheid is Paasgedachte van V rede m et G O D .
D e Insulae (van Langerhans) zijn Paasgedachte van de verheven G raaldrager.
G raaldrager is de heilige inm enger tussen Pancreas en Pinus.
M uladhara is inherent aan de G raalbestendiger en G raalbestendiger is:
zichzelf ontw aren in de com binatie van Svadisthana en M uladhara.
Leg nu in een G raalvorm de Svadisthana en M uladhara in genoem de
verhouding, en zie dan hoe de G raal zich vult.
N eem vooral w aar tot w elk een gem engde inhoud gekom en w orden
kan, w anneer Svadisthana M uladhara m eer vrij laat, om dat V rijlating
gegeven kan w orden.
Trek dan een parallel m et Pinus en Schildklier en let dan op, w aartoe
deze spanning verw ekken.
Pinus en Pancreas zijn zeer verw ant aan de bijbedoelingen van M uladhara.
Svadisthana zal altijd tot het uiterste toe verlatenheid tegenhouden,
doch bij het vrijgeven aan M uladhara dit elem ent geleidelijk toevoegen
en afnem en; afnem ing in de structuren van het "geeigende" en toenem ing van het "gegevene".
Svadisthana doortrekt M uladhara m et inherentie van zichzelf, terw ijl de
om ringing van Svadisthana M uladhara toch altijd ter bescherm ing is,

doch wanneer M uladhara de inherentie verstootdoor m achtsadhesie,
dan trekt Svadisthana de inherentie op gelijke voet terug."
W ie deze "w enken" nu w il "gebruiken" om zich een voorstelling te
m aken en "het" dan te w eten, die IS reeds trachtend naar een m achtspositie, en zal zich danig verstrikken in specula ties over onm eetbaarheden.
M aar w ie in aIle eenvoud w aarneem t w at zich aan en in hem zelf voltrekt, herkent allengs als feit, w at als theorie onkenbaar blijft. H ier is
de zo noodzakelijke vernedering van het verstand.
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D oor de Inw ijding w ordt de vestiging tot Inw oning in de centrale
chakram een feit. H et lijden is indicatie van het tot stand kom en dezer
Inw oning.
D aarvoor m oeten ook de andere chakra's als het w are in snellere draaiing w orden gebracht. En het is geen w onder, dat de Leerling zich diepram pzalig, ontw orteld, vernietigd voelen kan, en telkens w eer bem erkt,
dat hij "het stuur" inderdaad uit handen gegeven hM ft. M aar w eI uit
vrije w il,
G od behoede de m ens, die dit stuur aan een m ens, aan een w aan overgeeft, in plaats van aan H em .
W ant dan oH ert een m ens niet zijn eigengereidheid, zijn gebrek aan
souplesse en zijn opstandigheid, doch zijn m ensw aardigheid.
"G ods Redding" kw eekt en snoeit de zo ontaarde en verkw ijnde RO ZEN
en geen m ens, of instituut van m ensen, zal dit heilige D ienen ooit uit
Zijn H anden kunnen overnem en.
"Zie, Ik ben m et u al de dagen tot aan de voleinding der w ereld."
M atth. 28 :20
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3.IN W IJD IN G

Initiatie is geschiktgem aakt-w orden
tot binnengaan en binnengeleidw orden. H et is dus 'n tw eeledige voltrekking. H et is niet w at een m ens
w il, kan of m ag, m aar w at hij ondergaan kan, indien G od het zo beschikt, en hij het innig w enst. D aarom is het ook niet iets dat cen m ens
zich eigenm achtig kan verw erven; niet iets dat zich laat bestuderen,
leren of doceren. H et is een proces dat aan de m ens voltrokken w ordt;
in w ezen voor ons allen gelijk, in vorm zo verschillend, dat het identieke m oeilijk herkenbaar is.
A Ile theorie, aIle uitstippeling en arrangering door m ensen, aIle eigenm achtigheid van m ensen betreffende Inw ijding, is substituering van
Inw ijding door illusie van inw ijding.
G od laat niet varen het W erk zijner H anden en elke poging van m ensen om dit W erk uit Zijn heilige handen te nem en en het zelf te verrichten, is een aanm atiging die terstond in illusie verstrikt.
G een m ens kan zichzelf ofzijn naaste m yste-ervaringen doen gew orden.
G een m ens kan H ierophant, dat is "vertoner van heilig voltrekken"
zijn door beschikking van zichzelf of van zijn m edem ens. A Ile indrukw ekkende traditie ten spijt voltrekt de w aarachtige Inw ijding zich
aIleen door het krachtenspel dat G od zelf bestuurt, en in de ensceneringen die H ij aIleen arrangeert. Zodat het voor een m ens zelfs onm ogeIijk
blijft om het doorleefde ZQ na te verteIlen, het gebeurde ZQ te beschrijY en,dat het voor een ander doorleefbaar w ordt, Iaat staan begrijpbaar,
sanctioneerbaar, erkenbaar,
O noverdraagbaar aan m ensen en door m ensen zijn de belevingen van
de w aarachtige N eophiet en de w aarachtige Leerling.
D e registratie van hun ervaringen zullen zij aIleen verrichten, om dat
dit hun opgedragen w ordt. D an zullen zijhet onzegbare onder w oorden
brengen, inspiratief, ontdaan van het letterlijke, subjectief-vorm elijke
(voor zover zij daarvan ontheven zijn), zodat het de w ereld geboden
w ordt als beelding van iets schijnbaar-eenm aligs doch m et een juist in
hoge m ate algem eengeldende inhoud,
A ltijd zal het uiterlijk dezer beelding dus sluier zijn voor de tijdeloze
w aarheid die zijm oet registreren. D eze tijdeloze w aarheid w ordt daarin
allengs ontw aard, alleen door hen die zelf het w ezenlijke-identieke doorleven.
Een inw ijdeling kan daarom aIleen dlt voor zijn m edem ensen doen: zijn
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voetafdrukken stevig zetten op het ongebaande Pad, opdat een ander ze
herkent als w enk, steun en houvast.
O ndienstig is het al te zeer ontdooien in de sfeer van tegem oetkom ing
w aar in w ezen niet door m ensen tegem oetgekom en w orden kiln.
H et Pad IS Pad, om dat het m iddel is naar het onm ogelijk te kennen
D oel. H et Pad is Pad, om dat een m ens daarop het onbetredene betreedt, w at m enselijk gesproken onbetreedbaar is. H et Pad is steeds
uniek.
W ant het is niets dan w at de m yste van de M eester aIler M eesters
scheidt: zijn eigen tijdbevangen ziel-structuur.
H et Pad teneinde gaan is de teneinde toe door G od, en onze overgave
aan Zijn w il, volbrachte vernietiging van die structuur. D at is dus tegelijk het einde van het Pad.
W ij zijn het Pad, om dat dat w at w ij zijn m oet w orden afgelegd, ontdaan, ontvorm d, ontgrensd, om restloos in de Ruim teloze op te gaan, en
aldus een te w orden m et de eeuw ige G eliefde.
TaIlozen hunkeren in het diepste van hun ziel naar deze G ang.
A an deze hunkering gehoorgevend zw ichten zij voor de zo m enselijke
w aan-idee: de A anvang m et een V onn.
[uist de eenvoudige m aar onverbiddelijke eis:de vorm voortdurend aan
G od over te laten, valt ons zeer zw aar. In onze verw erkelijking in de
Tijd haasten w ij voortdurend naar de vorm ; daarin is vorm geving de
eigenlijke taak. M et de verschijning van de vorm , verdw ijnt de spanning en ontstaat bevestiging, voldoening door volbrenging.
M aar in de transform atie van de Tijdsbeleving in de Eeuw igheidsbeleving is elke door ons zelf gem aakte vorm obstakel, dat w eer opgeheven
w orden m oet.
D aar m oeten w ij juist leren in het ongevorm de zw evende te zijn tem idden van de ongetelde kras-aanm atigende vonnen.
Zodat voor aIle m ysten V orm geving en V orm binding onophoudelijk de
JU D A S is,datgene w at de in ons tot leidende gestalte gekom en ZO O N V A N
G O D voortdurend "overlevert" aan de vele m achtsinstanties van het G odtrotserend, tijdgeboren IK . D e H ogepriester m et zijn overpriesters,
schriftgeleerden, pharizeeers, sam enspannend m et de barbaarsheid van
H erodes (w ellust) en het aan gew eld (Rom e) verkocht verstand (Pilatus). N iet om determ inering ofhet kennen dier sym bolen gaat het, m aar
om de voldoening aan die onverbiddelijke eis.
G een m ens is ooit verlaten, of vergeten, of aIleen. V oortdurend rust op
iedereen het aldoorziende O og van de V erhevene, die m et een onuitputtelijk geduld w acht totdat w ij de roes van ons onm atig drinken uit
de Bron van Tijdsgebeuren hebben uitgeslapen.
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D at is de bron w aar Jakob al zijn "kinderen" uit drinken laat, dat "w ater" dat opnieuw doet dorsten.
Zo ontstaat de circulering, de herhaling en de rom pslom p van de Tijd.
T e goeder ure vinden w ij w anneer w ij als de Sam aritaanse eenzaam
kom en am opnieuw te putten uit die bron, de O nbekende, die ons van
dat w ater vraagt, om dat H ij ons H et Levensw ater schenken w il, indien
wij er om vragen. (Joh. 4).
Zo kom t de W achtende die w eet, dat w ij ons w eI herhaaldelijk vergeven aan gestalten van de Tijd, m aar dat w ij tach niet zijn gehuwd; dat
w ij als hunkerende vrijgezellen ons "bevestigen" aan deze en aan gene,
tot w ij eindelijk de eeuw ige G eliefde vinden, in W ie aIle hunkering
verstilt.

-~

O p iedereen rust deze blik, en "w aar ook m aar de kleinste "aanvang"
w ordt geboren in een leed-geploegde, m et V erlossingszaad bezaaide,
w ordt onm iddellijk handreiking gedaan. M aar als de akker m eer steengroeve is dan akker, zijn de tijden lang en de oogst schraal.
N ooit zal een steengroeve of een akker onbeproefd gelaten w orden.
"En de genade van het w oord als W oord zalzijn kracht laten gelden tot
en m et de steengroeven."
Zelfs de geringste Inzet die w ij m ensen doen als innerlijk bereid-zijn,
niet door ons om schreven of bestem d, in argeloos reserveloos vertrouw en, w ordt ontvangen en beantw oord van om hoog. H elaas kunnen w ij
dit uit valse bescheidenheid niet geloven. D aarom ervaren w ij het
niet. O ns w aken is kortstondig. A ls het antw oord kom t, zijn w ij alw eer lethargisch door de Tijd. En dan herkennen w ij de O proep niet.

D e Slaap die aIle m ensen slapen door de tijdbevangenheid, verlaagt het
Leven tot een donkere, geslaafde drang naar rust en vrede door conform -zijn aan het norm atieve. In plaats van intuitief naderen van het
w are, tot optim ale verw erkelijking van het unieke in ieder individu, is
dan de eigenlijke leiding in handen van vorm en en norm en, van het
schem a, het schabloon, in schijn van nuchterheid m aar in daadw erkelijke opdw inging van fictie. W ant norm is fictie.
D e K udde in deze geestelijke zin heeft niets van doen m et het onderscheid naar m aatschappelijke w elvaart. Integendeel, de K udde naar de
geest is onbew ust aanw ezig, w aar aanm atiging het kudde-aanzicht verm om t.
In m ensenleven is de kudde-geest regerend w aar overw egend "standaard" w ordt betracht,
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D e K udde-geest is de eeuw ig m ijm erende die in m ijm ering zichzelf verliezen w il.
W aar de K udde gew aar w ordt dat haar zelfgekozen herders haar steeds
w eer leiden naar de slachtbank in plaats van naar de haar beloofde w ei,
w ordt de kudde-slaap w reed verstoord en splitst zich uit de kudde een
gedeelte af,dat als M assa de diepe slaap heeft vervangen door de m assadroom , het ideaal. T och liggen K udde en M assa in de m ens verw ard en
de M assa leeft voor een aanm erkelijk deel volgens de w etten der
K udde.
U itdeze M assa, die het K ruis in w elke vorm dan ook w eI aanbidt, m aar
niet w il dragen, scheidt zich de enkeling af als de ontgoochelde.
D oor zijn ontledigd zijn van K udde- en M assa-w aan is hij ontvankelijk
voor het w aarachtige en m eldt hij zich aan als N eophiet in de M ysterien, O ok (juist) als hij hiervan niet w eet.
Zo is in enkele regels uiterst beknopt aan te duiden hoe m ensenleven
onderscheidbaar is in drie niveaus, een onderscheid dat de sleutel is op
aIle verschijnselen en conflicten in de sam enleving bij aIle volken en
door aIle tijden.

W anneer een m ens zich afgew end heeft van het kuddestreven naar anim aal gedijen, en ook niet m eer te vangen is voor een of ander "ideaal"
van het m assale leven, voelt hij zich arm en naakt, uitgesloten van bijna
alles w at de leegheid der velen vult, en onm achtig om in zijn resterend
leven het w aarachtig verhevene, goede, te verw erkelijken.
In deze verslagenheid, die de verslagenheid is w elke Jesajah bedoelde,
is hij deem oedig, open van ziel, tot inzet voor het heilige bereid. Juist
door dit dieptepunt, door deze echte deem oed en bereidheid tot het onbekende, door deze ledigheid en dadeloosheid, is een m ens aannem elijk
als N eophiet, toegankelijk voor de M eester.
D it is de status van de ziel w aarover Jezus Christus zich ontferm t, de
zieletoestand w aarin een m ens bereid is de leiding uit handen te geven,
niet m eer aan een m ens of groep van m ensen, of een door m ensen opgericht instituut, m aar aan G od.
Zo klopt een m ens zonder het te w eten aan de Poort der Inw ijding, niet
door te hunkeren naar kennis van geestelijke dingen; niet door te streyen naar persoonlijke vervolm aking; niet door enige w ens te groeien of
te stijgen, beter, schoner ofm ach tiger te w orden, verw erft een m ens toegang tot deze Poort. M aar in ontgoocheling, in vertw ijfeling, in onm o21

gelijk verder kunnen m eedoen aan de w aanzinnige strijd om zelfbehoud
en zelfverheffing, in algehele opgeving van w elke illusie-najaging dan
ook. W ant daardoor aIleen laten w ij de w aanschem a's van zelfvervulling los, die ons binden aan eendere bevangenen en bereiken w ij de
m ogelijkheid van het Zoonschap.
Zo klopt een m ens aan zonder het te w eten, en de Poort gaat open, zonder dat hij het ziet.
W ant elke Inzet van bereidheid tot het onbekende, niet op zelfvoldoening gerichte, geeft als reflex O proep. D eze O proep is het antw oord
van om hoog, een uitnodiging om te zijn en te doen. D ie O proep bestaat
uit ons dan toegezonden Tijdsgebeuren dat w ij niet doorzien.
In dit Tijdsgebeuren w ordt nauw keurig toegediend, w at dienstig is om
ons los te m aken van onze fatale bindingen en in het "staan" te m idden
van deze niet doorziene figuur, G A A N w ij het Pad. U it het G aan resulteert enige verm indering van onze "blindheid". U it het G aan resulteert
dus enig Zien.
O ok dit ligt dus in reversie tot de voor ons gew one volgorde. W ij gaan
nadat w ij zien, om dat w ij zien. H et is van het allergrootste belang, deze
om gekeerdheid niet als een w etensw aardigheid te beschouw en, m aar er
van doordrongen te zijn, dat het zo gaat en zo m oet, om dat w ij anders
voortdurend blijven w achten op een situatie die n66it kom t.
W ant zo w ij alm enen, dat heiliging voortkom t uit overtuiging, in w aarheid kom t de overtuiging voort uit de volbrachte heiliging.
V oortreffelijk is deze A anvang in het M arcus-evangelie uitgebeeld door
het opstijgen van de G edoopte, (de tot benauw enis in de roerselen der
ziel ondergedom pelde) uit die w ateren. Terstond opent zich de hem el,
niet totaal m aar enigszins. En door die geopendheid bereikt de G edoopte de verkondiging van G od, dat hij Zijn Kind is, dat H ij heden

heeft verwekt. En liefheeft.
EN D A D ELIJK V O ERT ZIJN G EEST H EM
EN V ERO N A CIITZA M IN G

D A N IN D E EEN ZA A M H EID
IN SCH IJN .

D e aanvang van het Zoonschap is uiterlijk herkenbaar door de onw illekeurig tot stand kom ende vereenzam ing, distanciering van het knusse
dat het collectieve leven van K udde (reactionair sam enkleven) en de
M assa (idealistisch sam enkleven) biedt. En terstond begint nu niet de
vertroeteling van het bem inde K ind, m aar de losm aking van ditK ind uit
zijn tijdgebondenheid. D at is herkenbaar als een lange, lange reeks van
pijnlijke teleurstellingen, bittere ontgoochelingen, die m enselijkerw ijs
de conclusie van verlatenheid, van veronachtzam ing door G od recht-
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vaardigen. H et is deze "w oestijngang" die ons allen zo uiterst zw aar
valt; die altijd 40 jaar of 40 dagen diiurt, dat w i] zeggen tot de volkom enheid der gerechtigheid, en daarom niet vaststaat in letterlijke tijdsduur.
D oor de perfecte cam ouflage is dit alles diep aangrijpend. G een speuren baat de m yste iets. H et is niet m ogelijk "m ee te chaufferen" op deze
rit, niet m ogelijk zelfs om onderw eg eens poolshoogte of een dw arspeiling te nem en, Blindelings ploeterend gaat de m yste voort, niet w etend
dat hij vordert.
Logion:
W ant: iedere inw ijdeling is inw ijdeling, w anneer hij zich dit in geen
enkel opzicht bew ust is en zich integendeel verderaf voelt van w elke gebaseerde inw ijding dan ook,om dat zijn eigen predestinatie hem vreem d
is en als zijn engelbew aarder naast hem gaat. En deze engelbew aarder
is m eteen het voor hem bestem de inw ijdingspad.
H oe ontzaglijk w aar en zich-vervullend dit W oord is, dat geen m ensen-w ijsheid uitdrukt, w eten zij die het zelf ervaren.
W anneer deze dingen ons gebeuren, w orden w ij zo gauw bedroefd en
m oedeloos; ons speuren om m aar te controleren ofhet w el goed m et ons
gaat, en ons blinde tasten naar enige steun of geruststelling tem idden
van dit overrom pelende onbeoordeelbare, w orden zo kram pachtig.
N iet te vaak en niet te krachtig kunnen w ij onszelf dan voorhouden,
dat dit nu is:de veronachtzam ing in schijn, die Jezus zo ten einde toe
verdroeg.
En al dringt zich dan bij ons dadelijk de gedachte op, dat het bij ons
alles zo w einig representatief, helem aal niet zo gaat, dat w ij er ons
tegenover G od, laat staan tegenover onze m edem ensen op zouden kunnen beroepen, het is slechts een bew ijs tem eer hoe goed de cam ouflage is.
O pdat w ij niet door verstand en gevoel, door w elke m enselijke hulpverm ogens dan ook, "gesteund" zouden w orden en op de een of andere
w ijze langs het opgelegde heen, of er onder door zouden glippen, w aar
er alles aan gelegen is, dat een m ens naakt en zonder hulpm iddel intuitief G AAT.
Logion:
"W at in de stof om hoog kom t, w il de ziel hanteren overeenkom stig
haar gegroeide gestalte. Juist daarin echter m oet de geest de leiding
hebben en houden.
V eel uiterst pijnlijke conflicten tussen ziel en geest zijn kom ende, w aarin sterke indrukken van onrechtvaardigheid, verkeerdheid, enz. zullen
w orden geform eerd door de ziel, die zich wil handhaven.
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Scherpe kritiek m et onderscheid is nodig om niet blind tegenover deze
O ntm oetingen te staan. N auw keurig w ordt gekozen, w at nodig is."
D e traditie luidt, dat de m yste allerlei ram pen treffen. D it w ekt de indruk alsof het aIleen m aar om leed en w anhoop is te doen. D at is niet
zooH et gaat im m ers om het Pad! D aarom is aIle schijnbaar liefdeloos en
nodeloos toegediende leed precies datgene w at beantw oordt aan onze
verkeerdheid, aan datgene w at onze onzaligheid constitueert.
D it is tach w eI w at directer geform uleerd dan de Indische, op w eten en
schouw en gerichte, traditie dat het karm a van de m yste in versneld
tem po w ordt vereffend.
A Ileen de naam K aphar-N ahurn, algem een verklaard als O ord van
Troostter) doch dieper etym ologisch determ ineerbaar als Troost-V ereffening (V ereffening tot Troost), aIleen deze N aam al als aanduiding
W AAR Christus op aarde W O O N T, is zo afdoend treffend, zo voorlichtend
voor ieder die w erkelijk eerst het K oninkrijk zoekt.
In deze V ereffenings-sfeer kom en w ij. D aar ontm oeten w ij de M eester.
N atuurlijk strookt dit m et geen enkele fantasie, geen enkele rooskleurige voorstelling van uitverkorenheid, van Inw ijding m et groene of gebloem de m anteltjes, m et geen enkele ijdele, zw aarlijvige vrijm etselaarsvertoning, die im m ers geheel projectie is van de zelfverheerlijking der
Regenten die het vlees der w ezen vraten,
A ch, in K aphar-N ahum
ligt ons zoontje 1 als onze kw ijnende zielegestalte van m orgen, stervend. O m dat w ij allen "hovelingen" zijn, niet
van de K oning des H em els, m aar van de O verste der A arde. V oor hem
heeft onze zw akke rug gebogen, zo diep, zo lang, dat de door ons verw ekte toekom st van onszelf geen levenskracht m eer heeft.
In deze radeloosheid, en niet eerder, laten w ij de O verste der A arde
voor w at hij is en gaan naar K ana.
K ana.P w ederom niet het rietrijke (in het H ebreeuw s m et koph en
aleph) m aar m et kaph en ajin: V erdeem oediging voor Cod. D aar, w aar
de Bruiloft nog altijd aIleen voltrokken w ordt doordat w ij doen, w at H ij
ons ook m ocht zeggen; daar w aar de m ensenziel beseft, dat zij m oet retireren; dat zijdie zich albruidje w aande, de bruiloftszaal verlaten m oet,
opdat er plaats is voor de O nbekende Cast, de Bruidegom , daar gaan
w ijheen als w ijhet sterven van ons "kind" niet langer kunnen aanzien.
D aar sm eken w ijde O nbekende M eester om te "kom en". M aar H ij zegt
niet anders, dan dat ons kind nog leeft. En dat w ij m oeten G A A N . Caan,
als "zich in bew eging zetten", gaan als "op w eg gaan", Caan naar de

1
2

Johannes Evangelie 4 :46-'N Zoon van de hoveling.
Johannes Evangelic 2 :I-II Bruiloft te K ana.
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T roostvereffening. O nze W eg gaan, die nog altijd is H et Pad. En w ie
dan niet in zelfbeklag bezw ijm t, m aar G A A T, die krijgt al onderweg de
Tijding: dat het kind genezen is.
D at is K aphar-N ahum
en dat is K ana, en al het andere is niets dan de
em ballage, w aarin ons deze heilige w aarachtigheid is toegezonden m et
de w agen van de Tijd,

V an ieder m ens w ordt afgebroken w at als poort van tijd zijn functie en
vervulling had, m aar niet kan dienen als de toegang voor de Tijdeloze.
A l w at aan ons gestalte heeft als T w aalve die w eI zijn geroepen en gekom en, m aar nog niet "verlost", dat zal als deze Tw aalve, vallend en
verloochenend de M eester volgend, ondergaan de M arteldood.
En w eI heel anders dan het blinde oog dat onderscheid in kanoniek en
apocrief voor steun en vastigheid in blindheid hield, zal ons de hoogheid van veel apocriefe beelding opengaan, doordat ons identiek benarde hart daarin het eigene ontw aart.
W ant w ie als Thom as al zijn heil verw acht van de volstrekte em pirie,
w ie in de oergestalte van de M aagd aIleen m aar accepteert w at zich in
stoffelijke vorm en presenteert, die zal -als Thom as -nu geraken in de
handen van een koopm an en door hem als slaaf verkocht een kleine
aardse koning m oeten dienen, O m dan voor deze het Paleis te bouw en
w aar de aard-ontstegene in w oont, doch ondertussen als bedrieger en als
schender van de aardse m ajesteit "des doods schuldig" te w orden verklaard.3
En w ie als Andreas, beeldend in het T eken G em ini, door levensangst
bezeten, steeds m aar klaagt en liegt en vlucht, die zal-als die A ndreas "m oedig" m oeten w orden door zijn leerlingen te troosten als hijzelf de
kruisdood ondergaat; en zelfs de beulen nog m oed in te spreken bijhun
volvoeren van het onverm ijdelijke w erk, 4
En voorts, w ie als Johannes, beeldend in de V issen, door zijn aardeloosheid de geliefde leerling is,die zal w anneer hij koestering verlangt,
ervaren m oeten, dat de borst des M eesters nu eens hard als steen, en
dan w eer zo benauw end zacht is,dat het m enselijke tasten er doorheen
gaat. O pdat hij door dit w rang ervaren de onkiesheid van dit zo begeerde "schuilen" inziet en in deem oed afw acht ofde M eester de verm oeide
aan Zijn hart laat rusten. 5
3
4
5

H andelingen van Thom as.
H andelingen van A ndreas.
H andelingen van Johannes.
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Zo zal dan analoog m et deze heilige gegevens ieder dat ervaren w at hij
niet w il, niet kan, en m enselijkerw ijs niet m oet.

Logion:
"D e W eg naar het Leven naar de G eest, kom ende uit het leven naar de
ziel en uit de stof, dat is de w eg naar G olgotha.
W ij gaan op reis naar het H eilige Land, en m ogen, vervuld door de belevingen op reis, niet vergeten w at het doel is.
D at vergeten al te velen.
D e m ens verw erft de openheid voor m anifestatie van Christus-im pulsen
door zijn leven geheel ter zijde te stellen, zijn leven als m ens in openbaring, als m enselijke verlangens en m enselijk w illen, doch in voortdurende constellatie van heilige gew aarw ording zich tot die m anifestatie te
bereiden."
Telkens opnieuw heeft de m yste het gevoel geen stap verder te kunnen. M aar de M eester heeft geen ander antw oord, dan dat niet m eer
kunnen, nog veel verder kunnen betekent. En inderdaad het is de
drang naar zelfbehoud, die telkens aan de noodrem trekt.
En vaak overstroom t ons een golf van bitterheid. W aarop geen antw oord kom t, dan dat "bitterheid ishet bekneld zijn tussen hoog en laag,
hoog en laag niet als tegengestelden, m aar als de parallel tussen "denken" en "ondervinden". A ls die curvering oplost in begrip verdw ijnt 'oe
bitterheid."
In deze gang kom t onverm ijdelijk de dag, w aarop het alles tevergeefs
schijnt, w aarin de Leerling als het w are het bew ijs in handen heeft, dat
alles is m islukt.
D an nadert hij G ethsem ane en is hij de V erhevene nabij. Er is daaruit
geen heengaan dan verstilling door reserveloze overgave. "U w w il geschiede."

Logion:
"W ees niet bezorgd. W ant in-de-zorgen-gaan is w eI illusie van bezigzijn om te bereiken, m aar is in w aarheid juist tot stilstand kom en in
m entale bezigheid."
V oor allen geldt dat uitblijft: D at w at alles goed zou m aken. W ant
daardoor zou alles teruggebracht w orden naar de eigen persoonlijkheid
en het eigenlijke doel geheel w orden gem ist. Zo velen hebben op een
bepaald m om ent een cuItus van zichzelf gesteld in de plaats van D IEN ST.
D aaruit resulteerde aItijd w eer persoonsverering door onrnondigen, het
m isselijke hangen aan een krachtige persoon. D at im m ers niet bevrijdt,
m aar "bindt", om dat juist die persoon verdw ijnen m oet. N u bindt zijn
nagedachtenis nog lang na zijn stoffelijke dood de ongetelde zw akkelin26

gen die vereren w illen. D ie blijven circuleren in het krachtveld van de
m ens die "viel" in cultus van zichzelf. Zo instigeert een gevallen Leerling door zijn schijn van M eesterschap niet om te G aan, m aar om te
blijven Staan in dadeloos vereren dan w eI im iteren van de ijdelheid
w aarin hij viel.
Een grote steun in aIle blinde G aan is het gedenken, dat een m ens
nooit van iets anders Speelbal is dan van zijn eigen ijdelheid.
D at hij niet h6eft te .w eten" w at de Paasw erking van het hem ontm oetend tijdsgebeuren is. M aar dat er alles aan gelegen is, dat hij Paasw erking onderstelt, zelfs in het onaannem elijkste gebeuren. W ant daardoor heeft hij "openheid" w aardoor de indringing der V erlossingskracht
geschiedt.

Logion:
"Laat de aandacht van de Zoon zich concentreren in de V ader en laat
de Zoon zich vooral niet laten afleiden door de constellatie van aan de
persoon vorm te w illen geven, w at in de stofstructuur niet te vorm en is.
Juist door dat pogen kan het Zoon-V aderschap in de stof zo geheel
w orden uitgem ergeld.
H et Zoon-V aderschap kan niet van enig gebied benaderd w orden, daar
het in zichzelf verzonken ligt en door de m ens niet in stofstructuur in
beeld te brengen is."
O ok hier w eer lokt de ijdelheid van juist in uiterlijk vertoon als "loon"
te figureren en zo het nooit te im iterene, voor een ieder essentieelU nieke, tot een frats te m aken, w aar de w ereld zich voor buigt.
H oevelen hebben niet als "Zoon" geposeerd! H oevelen im poneren
heden nag m et lange baard en haren als een caricatuur van de "V ader"!

Logion:
"H et Zoonschap bepaalt zich niet tot het zoonschap aIleen, m aar de
w isselende Paasw erking voert het Zoollschap in snel tem po op, z6 dat
het het V aderschap nabijkom t in volum e, in kw aliteit en bovenal in
volheid.
V olheid ten aanzien van het V aderschap en het Zoon ZIJN . N atuurlijk
spiraleert het in en door elkaar en zalhet tot een volkom enheid w orden
die aIleen te naderen is vanuit het Zoon- en V aderschap.
Laat vooral het K ind-zijn zich realiseren in strom ende aanhankelijkheid, ook en vooral in de stof. D eze aanhankelijkheid is vol Paasgedachte van de V ader voor zijn K ind. En zal het w ederzien vol in zich
dragen, zow el als de w aarde van het onafhankelijke afhankelijk-zijn.
D aarom , neem iedere dag de D ag vooral in zijn afhankelijkheid ten aanzien van het Eeuw ige en blijf de V ader vooral hierin gelijk.
D e V ader laat de D ag beschijnen door de eeuw igheid; er kan dus geen
tijdsbreuk zijn, in de zin van verlatenheid en eenzaam heid."
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H et is niet m ogelijk, dat een m ens het sterven in de paren van tegenstellingen doorleven zou, zander juist daarin het sm artelijke van dood
en m islukking tot op de bodem te doorlijden.
Realisering van geestelijk leven in de Tijd is een illusie die w ij niet
kunnen handhaven. A Ite velen hebben getracht de V erhevene neer te
trekken. M ystiek in de gew one zin isdan ook niet bevrijdend, m aar tijd
aan tijd rijgend door voortdurend betrekken van het "Tegenover" in
iedere binding van tijd.
Realisatie in de tijd ishet grote obstakel. Tach is ontkenning van tijdsw aarden als "obstakel" zelf ook w eer obstakel. D e schijnbare w reedheid
van tijdsw aarden is resultaat van m iskenning van tijdsw aarden als
obstakeI.
O ns denken tracht het eeuw ige te vatten en isdaarom zelfbeletsel voor
nadering en toelating van het eeuw ige in de m ens. H et uit drang naar
zelfbehoud geboren denken is volkom en in de ban van het verleden.
H et kan daarom nooit de gids of baanbreker zijn in het nog niet beleefde.
Eerst de w aarachtige verdeem oediging (K ana) houdt de onttroning van
het w ilsgeleide denken in,door volle overgave aan het O nbegrijpelijke.
D aaram is w aakzaam heid, hoezeer ook gew enst, in zichzelf niet voldoende. W ant w aakzaam heid is strikt genom en niet gericht op G aan,
dach op V oorbij.
H et is ons vreem d te m oede te bedenken, dat w ijeigenlijk alleen m aar
de dingen die opgeroepen w orden, ills "opgeroepen" behoeven te aanvaarden.
W ie zal zich niet verzetten, als het gebeurende steeds w eer als fataal,
onverdiend, en vooralals liefdeloos w ordt gevoeld?
H oe zou het anders kunnen, dan dat in ons de tw ijfel aan door-G odgeleidheid van de bodem onzer ziel w ordt opgerakeld tot een confrantatie m etde w aarheidsvinding, die alleen door onze steeds latent gehouden intuitie feit w ordt?
O ntroerend is het opengaan van onze ogen voor de indivuele registrering van dit m oeizam e ontdekken van de w aarheid door de schrijvers
van de evangelien; hoe elk van hen op eigen w ijze,w ant op grond van
\'igen ondervinding, de verdw ijning van het satanische en de m anifestatie van het heiligw aardige, beschreven heeft.
D e w eg der aarde isverm ijding van de tw ijfel, m aar de w eg des hem els
is de volle activering daarvan in de harten en de hoofden van de
m ysten.
D e Satan, die G od-om gekeerd is,w ijkt niet v66r in ons het w are antw oord isgerezen, en gezegd.
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En dan de bitterheid, die de opstandigheid tot voedsel strekt!
Logion:
"D e troosteloze zal zeker aandaeht trekken van de Trooster, w anneer
zieh troosteloosheid niet verm engt m et bitterheid. D e V erhevene is niet
verseholen; noch overdrachtelijk; w el te naderen in de hof G ethsem ane.
En de troosteloze w ist zeker, dat zijn overdraehtelijkheidszin gevangen
zou w orden tussen de beide kruisen.
D e V erhevene die altijd de beide kruisen flankeert om de troosteloze,
zal altijd daar zijn om de beide kruisen te helpen opriehten en te vestigen op de hoofdsehedelplaats.
Laat de troosteloze zieh niet verdiepen in te veel of te w einig, m aar
ziehzelf niet onthouden de indringing van H em , die de V erhevene
voorafgaat, juist als troosteloos.
Indringing is er w anneer troosteloosheid w ordt ervaren zonder bitterheid.
En de V erhevene is de W aehtende."
Zo nadert een m ens die verlatenheid, die eigenlijk het ruim teloze in de
tijd is.
W ant onze tijd is niet de Tijd, en onze tijd is vol, als er voor ons niets
m eer tot vulling overblijft. H oe zou het anders kunnen? D aarom is het
zo w enselijk, dat w ij w aakzaam zijn op onze nauw elijks bew uste trues
om onze tijd te "vuIlen", niet aIleen m et tijdverdrijf en aangenam e bezigheden, m aar juist vooral m et de zo eerbiedw aardige, algem een erkende "pliehten" en m et "idealen".
Logion:
"D e Tijd verinnigt zieh voor m ysten m et de gangbaarheid van het verlorene en het verlangde.
N eem deze beide eens in visie en zie w at eigenlijk staat tussen jou en
de V erhevene.
N iet de V erhevene zelf, die juist de Tijd beperkt heeft als ruim te en
daardoor de m ens terw ille is,doeh onbegrepen.
Zou nu de Tijd obstakel kunnen w orden, juist om dat de V erhevene
zieh daarin zo onm iskenbaar toont als ruim teloos?
W ees indaehtig, dat de V erhevene in de Tijd zijn sporen naliet, die nog
nim m er opnieuw zijn afgedrukt, m aar w el te volgen. D oeh dit vraagt
een instelling die geen instelling m eer is.
Zo nadert een m ens die verlatenheid, die eigenlijk het ruim teloze in de
Tijd is.
G od is hem genadig die hiertoe kom t, daar het niet aIleen alles vraagt,
doch alles geeft."
Logion:
"H et grauw e verschiet, dat zich plaatst tussen het A vondm aal en de
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grafspelonk, is aIleen dim van kracht, w anneer de plaatsw isseling zijn
volledigheid heeft gehaald.
D e plaatsaanbieding is zo identiek aan Cod in Zijn schepping, dat dit
w eI de gang naar de grafspelonk m oest zijn. W ant voor Cod is Zijn
eigen schepping grafspelonk; hoe kan anders identiek zijn de m ens en
de overcom plete, binnenkom ende Cast?
Zijn plaats zal altijd zijn, w aar een ander w il opstaan."

Logion:
"H oud in het oog,dat de tw aalfbladige niet ontluikt m aar openbreekt,
en dat dit openbreken zich m anifesteert in het tw aalfvoudig aspectgevende inzitloze.
Tref dan niet in het stevig gefundam enteerde, doch verlaat deze vlakte
voorgoed en blijf in de sfeer van het ondoorgrondelijke, w aar de Inzitloze zich tot de w ereld overbuigt om het in erbarm en te verheffen van
de genadestaat van de heilige bravour.
Indien Cod ons dan niet de laatste penning w illaten betalen, kom t dit
hierdoor en is aIleen de toegew endheid reeds opening voor de O nafw endbare.
Indien nu openbreken tot doorbreken w ordt, kom en de velen om de
Ene, zo niet te verslinden dan toch te verslaan. D an reiken hun slagen
w eI tot een doel, doch nooit tot H et D oel.
D e doorbreking isverhardend in zijn w ijze van scherm utselingen te verheffen tot een bloedeloze tw eestrijd die tot niets leidt. D och de stuw ing
van de doorbraak, die ishet w aar zich zoveel om heen schaart als tw ijfelachtigen en tw ijfelm oedigen. En zij zijn juist de enige tussenzone, die
m ogelijk m aakt: verdere stuw ing zonder de hardheid van de doorbraak."
"H oog is de zetel der tw aalfbladige, m aar nooit genoeg doordrongen
van juist het Tw aalfbladige, w aar Jezus zo sterk op aandrong door de
Elf niet in afw achting te houden of toe te laten, doch ze juist daarin de
tw aalfde (Judas) te doen ondergaan, niet als D oop m aar als D opeling."
"A ltijd blijkt, dat verbazing en verw ondering w egvallen voor aanbidding. O ok blijkt, dat aanbidding niet m eer in staat is een verm ogen te
zijn om de redding te benaderen, doch dat de T w aalfbladige zich aIleen
m oet openbreken in de O nvindbare.
D ie niet te veroveren is,doch in zichzelf de Tw aalfbladige heeft doen
w ortelen. O m dat bij openbreking de aanw ezigheid niet zou kunnen
w orden gedragen, m aar w ordt gedragen door de O nvindbare zelf."

Logion:
"D e velen trachten altijd opnieuw de w einigen te doordringen van rnislukking. En m islukking w ordt vooral zo w reedaardig opgevoerd, zo dat
het centrum van w aarlijk "Ik Ben Cod's loon" gew eld w ordt aangedaan in aIle gelederen van draagw ijdte der verzoenlijkheid, dat aIleen
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"Ik Ben" kan w orden geofferd en "G od's Zoon" overblijft voor de bundeling der aangegrepene bezetenen en zo zoenoffer w ordt tot stand
gebracht.
D e troostelozen die zich in de indrukw ekkende chaos der bezetenen
m oeten verw ezenlijken, zullen niet w orden geschaad, w eI gesm aad."
"Inw oning van een A andacht die zich toteen Evangelie vorm t, is aIleen
te ervaren in een doordringen van de enige com pensatie-sfeer, en dat is:
overdrachtelijke N abijheid.
Indien al de schroeven van kw aadaardigheid vaster liggen dan zo oarspronkelijk lijkt, dan behoeft de leerling zich daar niet om te bekom m eren, om dat dit het w erk is van de Tim m erm anszoan.
En zijn hand is sterk, en vooral onw rikbaar."
O ver het w eerzien van de V ader en de Zoon bew aren de Evangelien de
Paas-stilte,
H oe vaak de troasteloze denken m oge, dat de aanhouder verliest, het is
zoals Jezus heeft gezegd.
A ls eindelijk de sluitsteen is geplaatst, w aar zoveel opgezam eld w as in
tijd, zal dat voorgoed vergaan in de zinkput van de Tijd. D e blanke
basis die zo opgericht is, w ordt dan vrijgegeven, het onontbeerlijke
BLA N CO van de leerling w ordt een feit. D e doodverm oeide pelgrim , die
de K orte W eg gegaan is, kom t tot onm iddeIlijke confrontatie m et de
w aarden van de eeuw ige bestem dheid van onrniddeIlijk ervaren door
w ijsheid in liefde. H et Licht w aarvoor zo lang is uitgeleden en uitgestreden, gaat voorgoed schijnen.
D e O nw eerstaanbare, Toegew ende, O nontbeerlijke, Enig-A llene, EnigO ntvangbare, V erlatene en V ereenzaam de, die zich opnieuw teruggebogen heeft naar de zw erver op aarde, verricht de handreiking voor de
H eilige verdraagzaam heid in de aardew etgesteldheid, en de Tw ee zijn

Een.
AM EN
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4. D E

G EEST

VAN

JA K O B

G od zetons allen op de plaats, vanw aar w ijin de kortste tijd en langs de
kortste w egen kunnen w ederkeren in Zijn schoot.
M aar w ij?
W at is ons leven anders dan het hunkeren en dringen naar een "ander"
plaatsje, dat ons hoger, veiliger of m akkelijker lijkt?
W ij m ogen w ikken, m aar w ij kunnen niet beschikken, ondanks aIle
schijn. W ij lopen w eg, w anneer w ij blijven m oesten, m aar ontm oeten
tach w at w ij ontm oeten m oeten. W ij blijven als w ij m oesten heengaan,
,m aar ons ontgaat toch w at w ij niet ontvangen m ogen. A ltijd m enen w ij
een andere en korte w eg naar ons geluk te kunnen vinden en altijd
blijkt, dat onze w ijsheid niet de w are w as, en dat w ij juist een om w eg
m aakten.
G od m aakt ons allen anders, m aar w ij w illen allen, ook onszelf, dw ingen naar een ingebeelde norm . G een tw ee van ons zijn echt gelijk, m aar
w ij gebruiken uniform en om de ongelijkheid te bedekken en w ij prenten ons voortdurend in, dat uniform iteit ook recht en billijkheid beduidt.
W ij w illen niet aanvaarden w at "gegeven" is,m aar w achten ons geluk
van "nem en", w at aan anderen geschonken is.
lndien w ij als de jongere of jongste zijn geboren, dan is dat onze "roeping" en "genade". W aarom m isbruiken w ij de honger van onze oudste
broeder dan om hem af te troggelen zijn eerstgeboorterecht? W aarom
bedriegen w ij dan onze vader om de zegen te ontvangen, die voor de
ander w as bestem d?
W at is ons leven anders dan ontlopen, w at ons is gegeven en verw erY en,w at een ander toebehoort? W at is ons w erken anders dan ons lot
verm ijden en het lotder eerstgeborenen het onze m aken door berekening
en list?
En toch is juist ons lot: het resultaat van hoe wij zijn en hoe wij doen!
Zodat geen m ens zijn Lot ontlopen kan, W at is het dagelijks doen van
allen - ook van hen die m enen "te geloven" - anders dan de gangen
G ods verrnijden en zich w elvaart, eer en m acht of veiligheid vergaren
in plaats van V rede en G eluk, de schatten die niet enkel van de aarde
en niet enkel van de hem el, m aar van beide zijn? W ie van ons gaat,
w aar G od hem zendt?
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W ij zijn als Jakob en zijn "zonde" isde onze. Zo zaldan ook zijn Ievensles de onze zijn!
W ij vluchten en w ij overnachten te BETH -EL.
W ij die hier "slapen", zullen hier de Trap aanschouw en w aarlangs
hem elboden op- en nedergaan. BETH -EL is:het H uis van G od. H ij zal
ons hier zijn heilige aanw ezigheid doen ondervinden. W anneer in ons
het inzicht daagt: Beth-El, dat isde A arde! H ij ishier, m aar het ontbrak
ons aan besef! D an w orden w ij ontroerd. D an huiveren w ij, w ant heilig
is dit oord! H et is hier niet alleen een plaats van strijd en w reedheid,
geldverdienen en verdriet. W AN T G O D W O O N T H IER . D e A arde is de Poort,
w aardoor w ij in de hem e! kunnen kom en!
M aar dan?
W ij gaan -als Jakob -trouw eloos beloven en condities stellen. D e laagheid van die houding zijn w ij ons niet eens bew ust! G od kom t en geeft
Zijn trouw te kennen, m aar w ij onderhandelen en talm en. W ij erkennen H em aIleen, nadat H ij ons verlangen heeft vervuld. D at is w at
Jakob deed.
D at is de G eest van Jakob.
En daarom dienen w ij - als hij -de zeven lange jaren en krijgen niet
w at w ij begeren, tenzij w ij nog eens zeven jaren dienen, om niet. En
dan nog zes om loon! En zelfs ook dan zijn w ij niet vrij te gaan w aarheen w ij w illen.
D an zijn w ij "rijk"! M aar in ons w oont de V rede niet, totdat w ij w ederkeren naar de Broeder die w ij w reed bedrogen, terw ille van bezit en
m acht. Totdat w ijneergedrukt door A ngst en Schuld de G od gedenken,
die w ij niet vertrouw den, en H em sm eken om zijn hulp!
D an w ordt ons eindelijk bew ust, dat w ij m et onze slim heid, ijver en
beleid G od hebben getrotseerd en niet gediend, zolang w ij "Laban"
dienden. D at w ij, als in een lange, donkere nacht gew orsteld hebben
m et een Engel, m et "de K racht van G od", m et G abriel en dat het
scheen alsof w tj zouden overw innen. M aar dat ons juist op dat m om ent
"de heup" ontw richt w ordt en w ijniet m eer kunnen "jagen" noch "ontvluchten". W at blijft ons dan nog over dan ons vast te klam pen aan die
Engel en zijn zegen te verlangen ... ?
M aar dan zijn w ij niet m eer w ie w ij tevoren w aren en onze nieuw e
N aam bevat erkenning van "de K racht van G od". W ij hebben G od van
A angezicht tot aangezicht aanschouw d. En dus is onze ziel gered. (Zie
onder Israel).
N iet zijhebben deze parabool verstaan, die om de vrede voor de vorm
ook heden nog de heupspier van de dieren nim m er eten, alsof zijJakobs
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strijd gedachtig zijn, terw ijl zijinnerlijk voortdurend w orstelen m et G od
-en schijnbaar triom feren!
H un nederlaag is evident.
N og altijd w ordt hun heup ontw richt, w anneer de m orgen daagt en zij
tach doorgaan m et hun strijd. Rondom ons zijn veel gekw etste, ontw richte ofverstijfde heupen. En die dit T eken dragen, hebben schaam teloos en m ateloos gestreden m et "de K racht van G od". D och zij die
zien en horen, w eten dat de Engel niet aIleen de stoffelijke "heup" kan
treffen, en dat de zin van dit sym bool in ongetelde variaties w ordt
getoond.
'I-

W ij die ons steeds om ringen m et een m uur, opdat m en ons niet ziet

zoals wij zijn; die altijd veiligheid begeren; die ons bezit, ons w erk, ons
leven, ons geluk, verzekeren, opdat zich niet aan ons voltrekken zal
G ods heilige onzekerheid, Zijn W il.
W ij die ons leven staag vergaIlen door de tw intig-jaren-lange dienst aan
"Laban" (onze "rijke O om ", die toch niets geeft) om dat te krijgen w at
G od geven zou, indien w ij zouden trachten eerst Zijn Rijk te vinden ...
W ij zijn die Jakob ... en w ij w illen het niet zien!
M aar w ie als een Profetenzoon zich w ijdt aan H em "die in de vrijheid
voert", die zal D E N A A M V A N "ISRA EL" doorzien als TIJD SG EBEU REN , dat
zijn K inderen (de "Stam m en" Israels) laat drinken uit de Bron, w elks
w ater steeds w eer dorsten doet. W ant die ontm oet te zijner tijd aan deze
Jakobs Bron de onbekende die het Levensw ater biedt.
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5. W EN D IN G

O m ringd door een m ensheid die in de loop der tijden het Leven zozeer
m iskend en verm inkt heeft, dat zijbijna niet m eer leeft, zoekt de enkeling -althans gedurende enige tijd -naar een levensvorm , naar levensvervulling.
H ij zal in deze alles registrerende, copierende en m ultiplicerende m aatschappij dan al spoedig ontm oeten w at anderen hebben gezegd of geschreven. V oor zover het hem treft als aannem elijk, doeltreffender dan
hetgeen hijzelf tot nog toe concludeerde, zal hij geneigd zijn de gedachtenreeksen van anderen over te nem en en zich m et hetgeen hij aldus op
grond van m entale taxatie aanvaardt allengs een structuur opbouw en,
die m en w ereldbeschouw ing noem t en die in zekere m ate de levenshouding bepaalt.
In zekere m ate, om dat het voetstoots aanvaarde, of na m entale controle
gesanctioneerde, nooit de w aarde hebben kan van het zelfdoorleefde,
zelfgeconcludeerde. Een aanzienlijk deel van onze w ereldbeschouw ing
ligt in sterk conflict m et onze individuele w aarden. W at w ij uit levensangst en uit gem akzucht niet zelf ervaren hebben, noch bereid zijn zelf
te ervaren, hebben w ij vervangen door de ervaringen van anderen. In
vele gevallen hebben ook deze niet het zelfdoorleefde gepresenteerd,
m aar op hun beurt geadopteerd.
W at individuele verw erkelijking m oest zijn, is grotendeels aan anderen
ontleend "bescheid" gew orden. Zo zijn w ij in grote m ate surrogaat in
plaats van echt, cliche in plaats van unicum , kuddedier in plaats van
individu.
Zo w orden de ontm oetingen tussen m ensen ontheiligd tot ontm oetingen
van cliche-structuren. Robots, niet aIleen tengevolge van bezetenheid
door politieke ideologieen, m aar ook robots van ras, van stand, van beroep, van studie, van fam ilie. W andelende conglom eraten van eigenlijk
"vreem de" w aarden, w aarin als kw ijnende kern het w aarlijk eigene zich
ongelukkig voelt.
En toch is onder de m iljoenen aldus m islukte individuen hier en daar
van tijd tot tijd een enkeling ontbloeid; losgekom en van de boeien van
valse w oorden, vrijgekom en van de terreur der cliche-tyrannie, w akkergew orden uit de slaap der gem akzucht.
A ls zulk een m ens zich vrij ziet te m idden der geknechten zal hij altijd
voor de V rijheid pleiten. En dan w ordt hij niet verstaan! O m dat de
slaapbevangen m ens voor vrijheid houdt: het ongestoorde drom en; om -
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dat de kuddem ens alleen "een H erder" w il. O m dat hij niet begrijpt dat
aIle "hoeden" uitloopt op het naar-de-slachtbank-voeren.
W at ons belet om vrij te zijn is niet "de w ereld" of een m ens, oak niet
een beroep van m ensen, m aar ons eigen kleine, dw aze Ik, dat zich tegelijk zw ak en m achtig voelt; dat zich verschanst heeft in duizenden norm en en dat zijn zelf-handhaving, zelf-bepaling en zelf-verheffing voor
de eigenlijke levensvervulling houdt.
V oor het Ik zijn de tijdsw aarden de enige echte w aarden. M aar het
w enst zichzelf de eeuw igheid.
D aardoar ishet Ik te onderscheiden, te doorzien, op te lossen. D an is de
tyran dood en de m ens bevrijd.
V erscheidene heilige geschriften, opgesteld door de w einigen die V rij
w erden, dan w eI door rnensen, die hen zien en horende zelf de W eg
naar de Bevrijding zijn ingeslagen, zijn voor het nageslacht bew aard
gebleven.
W ie zulk een geschrift leest, w ordt gew aar dat het zich van andere geschriften kw alitatief onderscheidt. M en ontw aart de w aarheid en de
w aardigheid en ... m en denkt nu de V rijheid, het "Eeuw ige Leven" te
bezitten.
D at is m enselijk, m aar het is funest.
A Be volken, aIle m ensen hebben altijd H ehhen en Zijn verw ard. Steeds
hoopt een m ens m et H ebben het Zijn te bevorderen. M en geloaft d66r
H ebben te W orden. G eestelijk gezien ishet Bezitvergaderen niet aIleen
een angst-tactiek m aar w ordings-w aan als troost voor N iet-Zijn,
D e m ens zoekt zijn troost niet in de vervulling, m aar in het cultiveren
van de vorm w aarin hij V ervulling gew aar w ordt. W aar m en ook ter
w ereld m ensen een H eilig Boek bezitten ziet, ziet m en, dat zij het bestuderen, het bem ijm eren, als com pensatie op het vele leed van de zelfhandhavingsstrijd die m en .Jeven" is gaan noem en. A ls een laden last
drukt het besef, dat het z6 niet goed is;dat het eigenlijk om verw erkelijking gaat. Zo kom t m en tot individuele en collectieve inzet, die echter
niet verder gaat dan sociale m aatregelen en een individuele levenshouding die opvalt door innerlijke tegenstrijdigheid. M et kracht van w il
w orden gedachten en daadbereidheden opgelegd aan een IK , dat zich
des te krasser handhaaft in de overblijvende ruim te.
H et is de halfheid, die de volgelingen kenm erkt, die hen bijna allen
pseudo-volgelingen m aakt.
N og altijd is de w erkelijk V erlossende om geven door een "schare" die
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zich volgelingen w aant, m aar die in w ezen om H em sam enkleven tot
obstakel, dat het de w aarachtig kom ende zeer m oeilijk m aakt om H em
te bereiken.
A an uitleggers van H eilige G eschriften heeft het nooit ontbroken.
M aar een m ens kan nu eenm aal niet m eer uitleggen dan hijzelf heeft
verw erkelijkt.
W anneer een Bevrijde tot de m ensen spreekt, dan legt hij in zijn w oorden de geest, die slechts door geest in anderen ontvangen kan w orden.
W ie dit niet kan, m iskent de inhoud van het gesprokene als het verstandelijk-begrijpbare. V olgelingen die de geest van het gesprokene niet
vatten, bekw am en zich slechts in het begrijpen en het virtuoos hanteren van de vorm .
W at ook door w erkelijk Bevrijden is gezegd, het heeft altijd beoogd
substituering van de onbevredigende structuren van tijdsw aarden door
eeuw igheidsw aarden.
D e overgang van leven in de tijdsw aarden naar leven in de eeuw igheidsw aarden is zeer zw aar. Zij eist onm etelijk geduld, grate w ijsheid
en liefde van het W ezen dat ons voorbereidt en binnenleidt. M aar het
eist ook veel m eer liefde en vertrauw en dan w ij m ensen behoudens
enkele uitzonderingen kunnen opbrengen om ons te blijven overgeven
aan een leiding die ons volgens het zelfhandhavingsoordeel ten verderve
voert; die ons dag in dag uit losscheurt van de getrainde levensm ethodiek.
W at een m ens nog w el doorstaan w il, is de perfectionering van zichzelf. M aar dat w ordt nu juist niet verlangd. D at is het Pad der Ijdelheid, w aartoe zoveel religies en system en zijn vervallen. W at een m ens
principieel nog w eI bedoelen w il, is de W ending van zijn ziel, het w erkelijk gericht-zijn w eg van de zelfhandhavings-m ethodiek, naar de w aarachtigheid.
M aar altijd hoopt het Ik nog op de eigen verheerlijking en het gaat juist
om zijn vernietiging. En daarom drijft het altijd naar een com prom is.
En daarom laat het niets onbeproefd, deinst het voor geen laaghartigheid
en geen verraad terug om de doorvoering te doen m islukken.
G rote perspectieven openen, aangenam e verten w ijzen, is het w erk van
krachtige gedachte-structuren en w ie het Leven w il beperken tot een
rijk gedachteleven, verw acht van die gedachten aIle heil. D e m assa hunkert steeds naar m achtige gedachten, die im m ers het m ijm eren der kudde schijnen te behoeden.
M aar de w aarheid w ordt door een m ens eerst gezien, w anneer hij -zich
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die m ijm ering niet m eer gunnend -tracht te waken en ontw akend aIle
langvertrouw de stelsels en gedachtenbouw sels, aile "m iddelen" gaat
w egdoen, als illusies die hij allengs is ontgroeid.
W anneer de W aarheid zich echter in de w ereld openbaart, dan schieten van aIle kanten de vereerders toe, die haar tot een w apen, tot een
nieuw e strategie, tot een fool's paradise van zelfgenoegzaam heid w illen
verkrachten.
W at w ij behoeven is niet m eestrijden voor een of ander ideaal, dat is
niets anders dan versterking van de al zo lang geslapen slaap. W at w ij
behoeven is niet m achtigheid, niet het gew eld van de techniek, niet de
terreur van het kwantum als slechte rem placant van niet te rem placeren
kwaliteit; ook niet nog groter kennis, m aar verheffing en zuivering van
onze levenshouding.

In plaats van onszelf te beschouw en als een soort publiek, dat m ag toekijken op het w ereldgebeuren, deden w ij beter ons te realiseren dat de
nood in de w ereld hoog gestegen is door daadw erkelijke levensverloochening, w aaraan de hele m ensheid hetzij actief hetzij passief rnedeplichtig is;dat de m ens m ensverw antschap allang isgaan m iskennen als
gelegenheid om uit te buiten; dat het doorgevoerde handhavings-streven
dagelijks een duizendvoudige verloochening van de W are levensw aarden eist, en dat w ij aan die eis vrijw el allen zonder blikken of blozen
voldoen; de een m et een verdienstelijk gezicht, de ander m et het gebaar
van een m artelaar, m aar allen gew etenloos, allen "verraders" van het
hoogste, allen daadw erkelijke heiligschenners voor het aangezicht van

G od.
N iet verschansing in geliefde econom ische, politieke, theologische, of
philosophische structuren, kan ontspanning brengen in een w ereld die
voor en na geen ander m iddel toepast dan het plaatsen van druk op
druk, die nog altijd eigenlijk aileen in gew eld gelooft, en zich toch verbaast over periodieke ontlading in destructie.
D e m ensheid is m et niets gebaat, w at enkeling of groep verheft of bevoordeelt ten koste van een andere groep.
D e m ensheid is niet gebaat m et de zo rijkelijk aanw ezige en geprezen
"offervaardigheid" ten behoeve van groepen of partijen! M aar overal
w aar een m ens bereid isom afstand te doen van dierbaar gew orden vorm en, afstand te doen van groepszaligheid van w elk soort dan ook;w aar
een m ens bereid is te lijden, op te geven de illusie w aarm ede hij zich
"geluk" dacht te verschaffen, m aar die zo kennelijk de w aarde heeft
van afstand tussen m ens en m ens te handhaven of te vergroten, daar
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w ordt vijandschapw ekkende
broedering.

bezigheid om gezet in daadw erkelijke ver-

D ie verbroedering is het, die de w ereld behoeft. N iet de caricatuur van
geIijkbetaalde, gelijkgehuisveste, gelijkgeklede en gelijkgevoede kuddedieren; alsof het dan tach w eer eigenlijk om H ebben en O m standigheden gaat.
M aar om de G ratie en de W aarheid van het vrije offer ten bate van
iedereen gaat het.
D aarom alw ie zich ernstig w il w ijden aan de verw erkelijking van w elke
verheven V orm van godsdienst dan ook, zal altijd oproepen de V oorstelling, de begrenzing, het specifieke en zich daardoor begeven in sluim eringen, restricties en m askers, in allerlei w at bindt in plaats van te
bevrijden, in allerlei w at afstand tussen m ensen schept in plaats van te
overbruggen en te bereiken.
M aar w ie bereid is om de liefste voorstelling, de liefste V orm te offeren
terw ille van het ongekende H eil voor allen, die bevrijdt, die overbrugt
en die bereikt. D ie ondervindt dat G odsdienst niet iets is, w at naast
"iets anders", als iets extra's, of in tegenstelling tot iets anders w ordt
verricht, m aar dat het is:G od D ienen als de enig w erkeIijke vervulling
van Leven.
W ant op een andere m anier en m et iets anders kunnen m ensen G od
niet dienen, dan dat zijtot Echt Leven kornen,
In plaats van terug te schrikken voor het oude beeld van Jephtha, die
bereid w as om het onbekende O ffer te brengen om der w ille van het
algem ene heil, zullen w ij gaan inzien, dat het A L TIJD en alleen om die
bereidheid gaat.
In plaats van terug te schrikken voor het oude beeld van A bram s offering van Isaak, als een barbaarse, of w eI pathologische bereidheid om
.door afstand te doen van een kind G od, of de goden, een gunst af te
dw ingen, zullen w ij te goeder ure daarin herkennen de bereidheid om
het eigen toekom stbeeld, de gestalte van het toekom stige Ik, te geven en
te w ijden aan de A llerhoogste en het A llerhoogste, als die daarom
vraagt, ten dage dat H ij er om vraagt, ook dan, w anneer dat ik-van-m orgen voor ons w ezen zalde schijnbaar enige vervulling van G ods W oord.
A Ileen w ie zelf die "jongen" en het offerhout om hoog leidt en het leed
draagt van het argeloze vragen van dat "lam ", beleeft het nederdalen
van de Engel, en ontw aart de "Ram ", die eigenlijk geofferd w orden
m oet; en die dan nog verw ard is in "de struiken".
N iet w ie zich w ijdt aan een systeem of een gedachte-bouw sel, m aar w ie
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zich geeft aan de w aarachtigheid, die hem van dag tot dag geboden
w ordt, beleeft de W EN D IN G die de enkeling allengs bevrijdt, "inw ijdt" in
het M ysterie van het Leven.
En dit is oak het enige w at collectief de m ensheid "redt" uit het zelfhandhavings-m echanism e, dat in zijn doorvoering steeds w eer, m aar oak
steeds m eer, een m echaniek van zelfvernietiging bew ijst te zijn. D it
m ogen w ij beseffen, als w ij ons bezinnen op de w ereldnood, en op het
ontzaglijke gevaar gezam enlijk onder te gaan in blinde razem ij, dat het
heil niet ligt in ingenieus gezochte veiligheid m et grater list en m et nag
m eer gew eld, m aar in het afstand doen van deze drang, in offeren van
dat w at niem and geven w il, N iet in het "brave" afzien van de dingen
die w ij nag w eI m issen kunnen, niet in het doen van uitgerekende concessies tussen m ens en m ens, ofyolk en volk, m aar in het afzien van de
zogenaam de souvereiniteit van enkeling en volk, die fictie is en die als
grove schending van de heiligheid van Leven m ateloze offers vergt en
tach nooit w ordt bereikt.
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6. EX O D U S

D ER

ZIEL

D e eeuw igheid w ordt ons aIleen geopenbaard, gehuld in een gew aad
van Tijd en Plaats.
G eschiedenis ontdoen van die gew aden, is de Eeuw igheid daarin herkennen.

W ij allen zijn A daam .
W ij zijn geschapen naar het beeld van D ie ons schiep. Een ogenblik
heeft ons Zijn heerlijkheid om straald. M aar w ij verdroegen deze hoge
w ake niet en w ij geraakten in een diepe slaap. En leefden voortaan in
een vreem de droom .
W ij zijn niet argeloos en rein gebleven, m aar hebben van de Boom des
O nderscheids van "goed" en "kw aad" geproefd. Zodat w ij uit het irnplicite vertrouw en van het Paradijs gedreven zijn in het regim e van
angst en schaam te, dat ons heeft vernederd en geknecht.
En w ij verbergen ons, w anneer w ij aan de geest des daags het Roepen
horen.
W at w ij in 't zw eet des aanschijns levenslang bedrijven, is het nooit
toereikende bedekken onzer "naaktheid" voor onszelf en voor elkander
en voor G od.
W ij dragen allen op ons aangezicht het K ainsteken, w ant het bleed van
onze broeders schreit voortdurend op ten hem el, W ij dolen rand als
K am , tot w ij in het Land der D uisternis geraken in een w rede slavernij.
D e broeders die ons haatten, zijn ons ras gevolgd. W ij zijn: "de slaven
in Egypte" ... en beseffen niet, dat w ij dit zijn.
W ij zijn de slaven in Egypte, w ant w ij vorm en onophoudelijk de stenen, die geen broden w illen w orden. W ij vorm en stenen, m et en zonder stro, m aar bouw en doen w ij niet. W ij zw oegen en w ij lijden, m aar
w ij blijven; w ant w ij hebben vlees en brood.
W ant onze oren horen slechts de slavendrijvers In en buiten ons.En w ij
beseffen niet, dat alles w at ons uiterlijk benardt, projecties zijn van onze
innerIijke krachten.
W ij vatten niet, dat onze beulen en verdrukkers slechts de "neerslag"
zijn van de gedachten en gevoelens, die ons innerlijk beheersen. W ant
w ie gel66ft, dat w ij verlost zijn van het uiterlijke kw aad, zodra w ij
innerlijk bevrijd zijn van het "boze"? W ie durft een dag te leven in de

41

w aarheid, dat w at hem om ringt, aIleen verschijnen kan zoals de onvolm aakte beelding van zijn ziel bepaalt?
Zoals een schrander kind in slaap som tijds beseft: "dit alles is een
droom ; het is de w aarheid van het w aken niet". En dan niet m eer kan
lijden door die droom gestalten die benauw den en bedrukten, zo kiln
een m ens, die tot het inzicht kom t, dat ook ons w aakbew ustzijn niet
bew ustheid van de goddelijke w aarheid is,m aar de dram atisering onzer
argeloos verkochte en geslaafde zielen, niet m eer ten volle lijden door
het treurspel, dat hij hier beleeft.
En juist door deze vrijere beleving w ordt het goddelijk bestel hem
allengs openbaar.

""
W ij zijn de slaven in Egypte, die zichzelf verkochten voor w at com fort
en verm eende overvloed. En ons gem urm ureer rijst niet om hoog. Eerst
als ons harde hart gebroken is door overm aat van leed, dan stijgt zijn
radeloze kreet tot aan G ods troon en kom t het antw oord van om hoog.
D an is de stram heid van de slaap verbroken en de kostelijke band hersteld, w aarlangs de engelen op- en nedergaan.
Eerst dan w ordt ons M 'ses, dat is het K ind, geboren, dat op de "Stroom
des Levens" aan de dood ontkom t en opgroeit als een onbekende.
N og altijd w ordt -w anneer de tijden zijn vervuld -in ons de N ieuw e
M ens, als K ind geboren, m idden in de slavernij. D it K ind zal nim m er
vrede hebben m et de ongerechtigheid alom . H ij zal zich keren tegen
leugen en gew eld ... zodat hij als m isdadiger zalm oeten vluchten in de
eenzaam heid.
M aar hij zal G od in zich beleven als het V uur, dat in de braam struik
brandt en deze niet verteert. D it H eilig V uur zalhem bij nam e roepen.
W ie zo de tegenw oordigheid van G od in zich beleeft, zal ook de heiligheid der aarde zien.
A an deze nieuw e M ens, M 'ses, w ordt openbaar, dat G od steeds m et
hem is.
W ie is die G od?
"D e Eeuw ig Zijnde in de Tijd zal w ezen w ie H ij w ezen zal."
H ij is niet dit of dat, m aar altijd anders en toch overal zichzelf.
A ls in een m ens het inzicht daagt, dat hij als deel van G od zal w ezen
w ie hij is TO T IN D ER EEU W IG H EID , dan zal hij w eten W ie hem zendt;
dan zalhij onverw inlijk zijn in alles w at hij doet.
D e Tekens die G od M ozes gaf, G EEFT H IJ A A N IED ER M EN S.
W ant iedereen die G od-in-zich gevonden heeft, zal ook ervaren, dat hij
zijn bew ust geloof, de "overtuiging" w aar hij vast op steunt als op een
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STA F, "ter aarde w erpen" m oet, om zonder steun of staf als w are M ens
en G odenzoon aIleen te staan. D im zal diezelfde Staf als "boze slang"
die op de aarde kruipt, zijn geestelijke kracht beproeven.
En w ie is niet voor deze "slang" gevlucht, zodra hij hem ontw aarde?
M aar w ederom zal G od hem doen beleven, dat hij deze slang te allen
tijde vatten kan en stellen tot een steun of staf ... indien hij w iI.
En iedereen die G od ontm oet, zal ook "de hand in eigen boezem m oeten steken" om de ongerechtigheden die in hem verborgen w aren aan
de dag te brengen. M aar daardoor zal hij ook ervaren, dat herhaling
van die daad juist de verlossende "genezing" brengt. En w aar die beide
w onderen nog niet volstaan ter overtuiging van zijn G odverbondenheid, daar zal hij 't w ater van voorbijgegane geest voor ieder oog dat
ziet, veranderen in Bloed, in .Jevensw arer" dat geneest en opw ekt uit
de dood. O pdat zijn zending w ordt geloofd. O pdat hij overal de valse
vrede m et de zelfgew rochte slavernij verstoort. O pdat O nvrede w ordt
gew ekt m et vegeteren in de knechtschap, m et gedijen door het vloeien
van het bloed en van de tranen zijner naasten.
O pdat de leugen die regeert, doorzien w ordt en verw orpen.

*
A Ileen w ie zich bekennen tot de geest die in ons w oont, ontvangen in
zichzelf -als Zoon -als dat w aarin zij"anders" voortbestaan, het K ind,
dat G od zal sparen als zijn Engel rondgaat in de nacht.
W ant dit betekent EX O D U S of U ITTO CH T: dat w ij als de Engel G ods voorbijgaat in de duisternis, aan onze zielew oning dragen het bew ijs van
inzicht in de eigen schuld en van de w il het offer der bevrijding te volbrengen.
D at is het lam sbloed aan de dem o
N og altijd gaat de Engel G ods voorbij. N og altijd kan hij dan aan ons
het Teken vinden, dat in ons het K ind geboren is... en dat het ons
regeert.
N og altijd zullen w ij door hem geleid de slavernij verlaten en de w ateren doorschrijden, die de kinderen der duisternis verzw elgen. H ij zalons
voeren door de grote eenzaam heid als een W oestijn, w aarin w ij veertig
jaren m oeten dolen om gelouterd en bevrijd te zijn.
W aarin w ij m oeten lijden en ontberen tot de honger en de dorst ons
kw ellen en de w an hoop ons opstandig m aakt. Tot w ij terugverlangen
naar de overvloed van voedsel in de slavernij. M aar in dit lijden en
ontberen w ordt ons juist bew ust de w et, die in dit V ita N uova geldt.
W ant juist doordat w ij dorsten, drinken w ij het Levensw ater, dat het
K ind doet vloeien uit de rots.
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En juist doordat w ij honger lijden, w orden w ij verzadigd m et het Brood
dat uit de H em el nederdaalt. En juist doordat w ij dw alen, m aar ook
w ederkeren, w ordt de w aarheid van de altijd onbegrepen W ET ons
openbaar.
W eI m urm ureren w ij, om dat w ij Iijden.
W eI sterven velen aan de "beet" der Slangen, daar zij m urm ureren.
M aar juist in de W oestijn verheft het K ind de Slang 1 en de verheven
slang brengt w onderbaarlijke genezing.
En eenm aal kom t de dag, w aarop w ij ingaan in het ons Beloofde Land,
de sfeer w aarin w ij na het lange groeien eindelijk geraken tot de bloei
van onze Ziel.

1 K undal
ini. N iet de kunstm atige w ekking door Ik-verheerlijkers, m aar de verw erving van Christus-bew ustzijn doorovergave aan de M eester.(Zie N ahassenen).

44

7. W O ESTIJN G A N G ERS

T erw ijl de Engel in de nacht voorbijgaat, trekken w ij die ons bekenden
tot het O ffer van het Ik, w eg uit het oord der slavernij.
D e W ateren der Rode 'lee, de strom en van het donkerrode bloed, w aarin de aardbezetenen verdrinken, gaan voor ons uiteen, om dat de H eilige
Bescherm ing deze N acht is ingegaan en nooit m eer van ons w ijken zal,
tenzij w ij w ederkeren naar Egypte.
H oe vaak zal ons bevreesde en toch harde hart vergeten dat het nooit
verlaten w ordt, en dat de H eilige Bescherm ing voortduurt tot het zelf
onschendbaar is gew orden?
Zo kom en w ij in de W oestijn, de dorre onbew oonde streek, die tussen
aardgebonden vruchtbaarheid en het Beloofde Land ligt.
V eertig jaren lang zullen w ij trekken door dit oord van ontbering en
beproeving. D w aas, blind, opstandig, trouw eloos en eigenzinnig zullen
w ijvoortdurend onze w il en ons oordeel stellen tegenover de W il en het
O ordeel van H em die ons bescherm t en leidt. D aarom zal geen van ons
- zoals w ij zijn - betreden het Land w aar de W il des H em els regeert.
W ij zullen allen zo lang lijden tot w ij sterven, en alleen w at ons in "de
w oestijn" geboren is,zal w aardig blijken het Beloofde Land binnen te
gaan.
Zodra ons eerste loflied is verstom d, begint de "dorst" en na drie dagen
proeven w ijvoor het eerst het bittere w ater, dat slechts zoet w ordt, daar
het ons G od's leiding en Beproeving openbaart,
Zodra w ij luisteren, dringt tot ons door, w at ons bekrom pen ijdel oordelend verstand N O O IT zal verstaan: de Zin der W et. D at is G ehoorzaam heid aan H em , die onze ziel geneest door LO U TERIN G .
A ldaar stelde hij het yolk een inzetting en recht, en aldaar beproefde hij
hetzelve, en zeide: is het dat gij m et ernst naar de stem van uw G od
zult luisteren, en doen w at recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot
zijn geboden, en houdt alzijn inzettingen; zo zal ik gene van de krankheden op u leggen, die ik op Egypteland heb gelegd;
w ant Ik ben uw H eelm eester!
Exodus 15:25, 26
Is dit niet alles w at w ij nodig hebben: H eling en genezing onzer al te
lang m isvorm de en verziekte ziel?
Zodra ons pratende verstand tot zw ijgen kom t, zodra w ij LU ISTEREN
inplaats van oordelen en dw ingen, w ordt het bittere w ater zoet, de dorheid tot oase:
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Toen kw am en zij te Elim en daar w aren TW AALF w aterfonteinen, en
zeventig palm bom en; en zijlegerden zich aldaar aan de w ateren.
Exodus 15:27
Reeds in "de Tw eede M aand" dan hongert iedereen, die aan het stoffefelijke hangt, naar de M aterie, naar het stoffelijke brood, naar het bezit,
en naar de vleespot van Egypte als sym bool van alles w at.het "Couden
K alf" belooft aan veiligheid en verzadiging.
D an gaat ons bittere verw ijt naar H em , die ons uit de slavernij bevrijdt.
A ltijd en altijd w eer, zal ieder m ens, die zich bereid verklaard heeft om
zichzelf te offeren, en die alreeds de eerste schreden heeft gedaan op
w eg naar de Bevrijding, tegen Cod de stem van w rok verheffen.
Zo sterk is dit ten dode opgeschreven Ik, dat bij het eerste leed, de
eerste tekenen van ondergang, volkom en blindheid op de leerling daalt.
D ie w eet dan nog aIleen m aar, w at het lichaam en het zelf begeert.
V oelt zich bedrogen, daar zijn lichaam en zijn zelf niet m eer gedijt. H ij
ziet alleen verlies; hij w il terug. H ij voelt zich door de dood bedreigd.
M aar hij vergeet zichzelf in eerlijkheid te vragen: de dood van w at?
"En de ganse vergadering der kinderen Israels m urm ureerden tegen
M ozes en tegen A aron, in de w oestijn.
Exodus 16:2,3
En de kinderen Israels zeiden tot hen: O ch, dat w ij in Egypteland gestorven w aren door de hand des H eren, toen w ij bij de vleespotten
zaten, toen w ij tot verzadiging brood aten! W ant gijhebt ons uitgeleid
in deze w oestijn, om deze ganse gem eente door de honger te doden."
Exodus 16:3
D an kom t het antw oord van om hoog.
En dit zal V EERTIG JA REN LA N G hetzelfde zijn: H em els voedsel, Brood
van O m hoog. T erw ijl w ij schreeuw en om het Brood der aarde, door de
m ens gebakken van het uit vergane steen gegroeide graan, daalt het
Pan is Supersubstantialis uit de hem e! neer.
"Toen zeide de H eer tot M ozes: Zie, Ik zal voor ulieden Brood uit de
hem e! regenen; en het yolk zal uitgaan en verzam elen elke dag haar
m aat voar die dag; opdat Ik het beproeve of het al dan niet in M ijn
W ET zal w andelen."
Exodus 16:4
D it is het A ntw oord, dat w ij van om hoog ontvangen, w at w ij w erke!ijk
behoeven, juist de m aat voor elke dag.
M aar hoeveel w rok ofboosheid, hoeveelleed en angst tot w anhoop toe,
zijn nodig om ons hart te louteren tot de reinheid die ons deze w aarheid
laat ontw aren en aanvaarden?
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H oeveel tranen m oeten onze zo bijziende, stofbevangen ogen schreien,
eer zijeindelijk dit M anna zien?
H oe m oeten onze handen zijn gereinigd van het klauw en naar bezit,
om van dit heilig Brood niet m eer te nem en dan geboden w ordt!
Een D ag in elke w eek zal H ij het dubbel geven. D e zesde D ag. D us
zullen w ij de Zevende geen hem els brood vergaren, m aar het rustende
genieten en verteren,
V erw ondering gevoelen w ij, w anneer w ij iets van dit Brood gaan zien.
En onze vraag is altijd nog de vraag van de Joden: W at is dat? O f
liever "W ie is dat?" (W ant dat betekent M anna in het A ram ees.)
D aarom juist w ordt het ons gegeven, dat w ij zullen w illen gaan herkennen W IE het geeft en W at H ij geeft.
En nog altijd heeft geen van ons teveel en geen te w einig van dit Brood.
M aar w ie het voor zichzelf bew aren w il, ziet het bederven voor zijn
ogen.
M aar A ltijd als er w ordt getw ijfeld of G od w el aanw ezig is,zal H ij die
ons leidt door dit land van ontbering onze dorst lessen m et het levende
w ater, dat hij uit de harde, droge steen doet vloeien. En dat vele plaatsen M assa en M eriba m ogen heten, hoew el zij op geen aardse landkaart voorkom en, elke m yste kan het getuigen.
Elke m yste kan getuigen, hoe de zogenaam de historie van de U ittocht,
steeds w eer de w ezenlijke inhoud van zijn belevingen blijkt te zijn,
hoew el de vorm en in oneindige verscheidenheid de schijn w ekken of
het niet zo is. Juist het herkennen van het w ezen in die steeds gevarieerde schijn, dat is het resultaat van veel zoeken en tasten in confrontatie m et onbegrijpelijke situaties.
Telkens w eer is het w ater bitter. Telkens w eer ontbreekt het eten en
het drinken, dat w ij voor ons zelfbehoud w illen hebben. Telkens rijst
het w antrouw en, om dat de zichzelf zoekende tot de conclusie kom t, dat
hij w ordt m isleid en ten dade gevoerd. H et m anna, dat ons w ordt verstrekt, bevat de juiste m aat van kracht aan onm iskenbaarheid en tegelijk
w erpt het de handschoen toe aan de tyran, die ons regeert: de drang
naar zelfhandhaving en zelfheerlijkheid. D aarom ontstaat juist door het
eten van het M anna, felle tw eestrijd in de ziel van de m yste. A ls vernielende, levensgevaarlijke cyclonen snellen de gloeiende w inden door
de ziel. H et tot razernij opgezw eepte verstand lanceert vernietigende
logische verbanden, m aar al zijn pijlen stuiten af op de onaantastbare
w erking van bovenverstandelijke w aarheid. Tevergeefs put het lichaam
zich uit in een overm atige energie-inzet. H et baat alles niets. D e w aarheid triom feert. H et licht daalt neer door de verscheurde sluiers. D e
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m yste w ordt verkw ikt m et het levende w ater, en terw ijl hij beschaam d
zich verw ondert over de felheid van zijn w eerstand, daalt de w are vrede
in het hart w aaraan de valse vrede w erd ontnom en.
"V RED E O N TN EEM IK U , M IJN V RED E G EEF IK

u."

".

In deze schijnbaar eindeloze gang door N iem andsland ontstijgt een
m ens allengs de w aanzin van het zelfbehoud. In de verheffing uit die
barre vlakte w ordt hem allengs onthuld de K osm ische W etm atigheid.
D at is de W ET.
In tien uitzonderlijke form ules zegbaar, gew ordt de m ens het Inzicht in
hetgeen verm inktheid en bezoedeldheid in zelfverharding verandert in
w aarachtig W andel en m et G od.
D e Tien G eboden zijn de Tien ontheffingen aan onheilig beelden in
de tien O ergestalten van de D ierenriem van de door Tijd bevangen,
door de Ruim te verleide M ens.
Terw ijl die W ET onthuld w ordt, valt de m yste telkens w eer terug in de
verlokkingen van Tijd en Ruim te, in de schijn van vastheid en zekerheid, het G ouden K alf.
D och telkens zalhij in zichzelf daarna m et bloedend zw aard de duizend
zw akke plekken snijden uit zijn ziel, daar G od dit zw ijgend vraagt.
En eindelijk zou deze Tocht voorbij zijn, als een m ens de M oed en het
V ertrouw en had, om in te gaan. M aar iedereen deinst terug voor de
verdrijving die gevergd w ordt. D oor die opstandigheid, die niets is dan
restant van zelfgereidheid, agressiviteit die zich verraadt w aar G od
agressiviteit verlangt in schijn, w ordt de W oestijngang "V eertig }aren".
D it zijn de 38 jaren "extra" en het zijn de 38 jaren die de kranke had
doorleden, eer hij in het Bad Beth-Esda w erd genezen.
"D e dagen nu, die w ij gew andeld hebben van K adesj-Barnea totdat w ij
over de beek Zered getrokken zijn,w aren acht en dertig jaar; totdat het
ganse geslacht der krijgslieden uit het m idden van het heirleger verteerd was, gelijk de H eer hun gezw oren had."
D euteronom ium 2 ;14
D e w eg van de heilige Eenzaam heid (K adesj-Barnea) naar de W ateren
van w eelderige G roei (Beek Zered) dat is het m oeizam e G aan, terw ijl
de laatste bolw erken van gewelddadigheid in ons vernietigd zijn,
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8. H ET

TEK EN

VAN

JO N A

H et teken van Jona is niet w at er in de evangelien ter verduidelijking
aan w erd toegevoegd, m aar is niets m eer en ook niets m inder dan de
voltrekking van G ods w il aan hen, die zich tegen die w il verzetten.
D it verzet, dat de oorzaak van aIle m islukking is,dat onnoem elijk leed
over de m ensheid heeft gebracht en nog steeds brengt, dit verzet dat op
levensangst, op gem is aan vertrouw en in de essentiele superioriteit van
het leven, op ongeloof in de oude zin des w oords, berust.
W ij hebben veel w eggedaan van w at w ij zagen ofvoelden als verkeerd.
W ij hebben w eggedaan veel barom eters en vee! therm om eters; onze
kleding is m inder onnatuurlijk, onze w oningen zijn lichter en m inder
overladen m et w anstaltig m eubilair. W ij doen aan sport, w ij zitten en
w ij liggen in de zon. M aar w ij zoeken het nog m eer in de techniek, in
m achines en m echanisatie, in m achinale tem po's, in snelheid en in
autom atisch doen en denken. W ij zoeken het in leuzen en in strijdbaarheid, in dw ang en uniform iteit. K unstm atige eenheid van vorm bestaat
aIleen, w aar w ezensverscheidenheid
verloochend w ordt. W ij zoeken
veiligheid op duizend m anieren. W ij verzekeren ons bezit en zogenaam d ons leven, dat is:w ij trachten bij voorbaat ongedaan te m aken
de geldelijke gevolgen van de tegenspoeden die het leven brengen kan.
W ij laten ons leiden door de gedachten van anderen en durven nauw elijks zelf te denken, W ij laten ons dw ingen door de gew oonten om ons
heen en durven onze eigen overtuiging nauw elijks in daden om te zetten. W ij verzetten ons tegen alles w at ons persoonlijk nadeel schijnt te
brengen en zelden brengen w ij een offer ten behoeve van het algem ene
heil. W ij hebben frases van be!eefdheid en hulpvaardigheid, m aar dringen onm edogend naar begeerde plaatsjes. W ij zw oegen bijna heel de
dag om te verw erven m eer dan w ij nodig hebben, w ant aIle overschot
brengt ons het genot van groter (ingebeelde) veiligheid. W ij zijn een
bonte m engeling van kleine w elgezindheid en gruw elijke w reedheid,
van zorgvuldige berekening en grove ondoordachtheid, van blind vertrouw en en een rusteloze vrees, van lijdzaam heid en m ateloze agressiviteit,
W ij hebben schone, verre, idealen, m aar w ij verloochenen ze van de
ochtend totde avond. W ij zouden w eI graag w illen zijn, zoals w ijw eten
dat w ijzouden kunnen zijn en m oeten zijn. M aar bij iedere gelegenheid
om vrijuit onszelf te w ezen, zw ichten w ij voor duizend bedenkingen,
die geboren zijn uit angst, uit drang naar veiligheid en zelfbehoud. W ij
schrom en niet om daarvoor anderen te dw ingen en te schaden, en om
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hen te verleiden m et ons zo te doen. M aar w ij schrom en zeer om w erkelijk te doen w at w ij van binnen kennen als het goede of het w are. W ij
schrom en zeer om onpartijdig op te treden en om de schuld eens niet
bij anderen te zoeken, w anneer er iets verkeerd gaat. W ij verrichten
dagelijks bew ust zow el als onbew ust een duizendtal autom atische reacties,w aar een levende responsie door het leven w ordt gevraagd en onze
w oorden, onze daden zijn in m eer dan negen van de tien gevallen
slechts cliches.

Zo is het Savoir Vivre algem een ontaard tot een Savoir abuser, het handige m isbruiken van de w ere1d. M aar deze duizendvoudige onw aarachtigheid, deze onm iskenbare verkeerdheid, brengen hun gevolgen
m et zich en van tijd tot tijd beleven w ij een overm achtige verm eerdering van druk en nood, die w ij in argeloze juistheid crisis noem en, dat
w il zeggen O ordeel. D an w ordt begrepen, dat er schuld en oorzaak voor
dit alles is.En schuld w ordt ijverig gezocht ... bij anderen. D an w ordt
er zw aar gestraft en zw aar gew roken in de ijdele hoop, dat alles daardoor beter w orden zal. G ew oonten w orden afgeschaft en leuzen. M aar
nieuw e vorm en, nieuw e stelsels en system en hebben in zich nog hetzelfde kw aad, dat door gebrek aan innerlijke kering onverm inderd blijft
bestaan. En goedbedoelde, m aar kunstm atige verbetering is slechts verbetering van vorm en schijn.
En in dit alles beleven w ijbew ust of onbew ust w ederom : het teken van
Jona. H et teken van [ona, dat onder de invloed van sexe-schuldgevoel
is m isverstaan, om dat m en hangen bleef aan de w oorden., boos en overspelig". O m dat m en niet w ist, dat overspelig bij de Joden in die tijden
w erd gebruikt om aan te duiden, w at niet speciaal op sexueel gebied,
m aar m eer in het algem een in de religieuze levensw andel de regelen
der w aarheid en der reinheid overtrad. Een overspelig geslacht w as een
geslacht, dat leefde in voortdurend overtreden der ongebaande w egen,
w aarlangs het w are leven zich bew eegt.
Zulk een geslacht vroeg destijds om een teken en Jezus zeide, dat aan
zulk een geslacht geen ander teken gegeven zal w orden dan het teken
van [ona, D e m isduiding dezer w oorden van Jezus is kenm erkend voor
de levensm iskenning door belevingsfnuiking. Typisch is deze m isduiding voor de listige ontw ijking van leven, w aardoor het direete ervaren
en ondergaan w ordt om gezet in gadeslaan en kennisnem en. In talloze
gevallen en sehakeringen w ordt deze true toegepast. V an een teken dat
een verkeerd levend geslaeht gew orden zal, heeft m en gem aakt een
sehouw spe1 voor dat geslaeht, een vertoning die Jezus' versehijning voor
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hen w ezen zou, een vertoning, die zij langs zich heen zouden kunnen
laten gaan. In plaats van iets dat aan hen voltrokken w erd, kom t aldus
een analogie, iets w etensw aardigs, dat zijter kennisnem ing kregen aangeboden. H oe onverenigbaar is deze opvatting m et de portee van aIle
w oorden van Jezus, die steeds is:het ingrijpen in de levens der m ensen.
M en heeft er dan in w illen zien en dus gezien: een voorspelling, dat er
een analogie zou blijken te bestaan tussen het leven van Jona en het
leven van Jezus. En de bederver van het evangelie naar M attheus heeft
het aldus toegelicht. A nderm aal heeft m en erin gezien, w at m inder
dw aas is, een vergelijking tussen de houding van de inw oners van
N ineve en die van Jeruzalem . M aar een analogie is geen betekenis en
het teken van Jona is niet het teken van N ineve.

H et teken van Jona w ordt aan allen gegeven, die ontvluchten de taak
w aartoe zij geroepen zijn. D at teken kan m en niet langs zich af laten
glijden, door het tot een verschijnsel of w etensw aardigheid in het Ieven
van anderen terug te brengen. H et is het teken, dat m en aan den lijve
en in de ziel ondergaat, w anneer m en poogt zich te onttrekken aan het
leven, aan G ods w il,
"H et w oord des H eren geschiedde tot [ona, de zoon van A m ittai, zeggende: M aak u op, ga naar de grote stad N ineve en predik tegen haar:
w ant hun boosheid is opgeklom m en voor m ijn aangezicht. M aar Jona
m aakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des
H eren; en hij kw am te Jafo, en yond een schip gaande naar Tarsis, en
hijgaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelve, om m et hen te gaan
naar Tarsis, van het aangezicht des H eren."
lana 1 :1-3
W ij allen die dit doen in het klein en in het groot, lange tijd of korte
tijd, w at kunnen w ij anders beleven dan het opkom en van een noodtoestand, een crisis, een daadw erkelijk oordeel over onze houding?
"M aar de H eer w ierp een grote wind op de zee,en daar w erd een grote
storm in de zee,zodat het schip dacht te breken."
lana 1 :4
Bedreiging m et dood en ondergang, vernietiging van ons w erk, van
onze bezittingen, van onze hoop. Levensgevaar voor onszelf en voor
degenen die m et ons zijn.
D it ishet begin van het teken. D it is w at w ij oak heden zien gebeuren.
"Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en
w ierpen de vaten die in het schip w aren, in de zee, om het van dezelve
te verlichten."
lana 1 :5
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M aar w ij houden ons stil en w achten af en doen alsof w ij hieraan geen
schuld hebben, er de oorzaak niet van zijn.
"m aar Jona w as nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder
en w as m et een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot
hem en zeide tot hem : W at is u, hardslapende? Sta op, roep tot uw en
god; m isschien zal die god ons gedenken, dat w ij niet vergaan. V oorts
zeiden zij een ieder tot zijn m etgezel: K om t laat ons loten w erpen,
opdat w ij m ogen w eten om w iens w il ons dit kw aad overkom t. A lzo
w ierpen zijloten en het lot viel op [ona."
Jona 1 :5-7
D ie stilheid prikkelt hen, die altijd klaar staan om de schuld bij anderen
te zoeken en te vinden.
"Toen zeiden zijtot hem : V erklaar ons nu, om w iens w il ons dit kw aad
overkom t, W at is uw w erk en van w aar kom t gij? W elk is uw land en
van w elk yolk zijt gij? En hij zeide tot hen: Ik ben een H ebreer; en ik
vrees de H eer, de G od des hem els, die de zee en het droge gem aakt
heeft. T oen vreesden die m annen m et grote vreze en zij zeiden tot
hem : W at hebt gijdit gedaan? w ant de m annen w isten, dat hij van des
H eren aangezicht vlood; w ant hij had het hun te kennen gegeven."
Jona 1 :8-10
H et lot valt altijd op hem aan w ie "zijn" teken w ordt voltrokken en
altijd heeft hij "te kennen gegeven", dat is:"verraden", dat hij van het
aangezicht des H eren vlood, dat is:dat hij niet "w andelde m et G od",
m aar afw eek van de baan der banen. En als die m ens belijdt w ie hij is,
dan zijn de ontrouw en de leugen openbaar.
"V oorts zeiden zij tot hem : W at zullen w ij u doen, opdat de zee stil
w orde van ons? W ant de zee w erd hoe langer hoe onstuim iger."

Jona 1:11
D ood en verschrikking bedreigt de broze vorm van ons gerneenschappelijk bestaan op de zee des levens, en duidelijker w ordt bij het stijgen
van de nood, dat iets gebeuren m oet, opdat niet allen ondergaan. Totdat
w ij eindelijk beseffen en belijden, dat w ij het zijn die dit op ons gew eten hebben. D at zich hier slechts gerechtigheid voltrekt aan onze
poging om in laffe ontrouw w eg te lopen van de opgedragen taak: te
leven. Totdat w ij eindelijk niet m eer beschuldigen anderen, m aar onszelf. T otdat w ij eindelijk niet m eer ontw ijken en pareren m et beschuldigingen die evenzovele verontschuldigingen
van onszelf beduiden.
T otdat in onze m ond niet m eer bestorven ligr het w elbekende "ze m oeten" en "ze m oesten", m aar w ij erkennen, dat w tj m oeten.
A ls w ij daartoe gekom en zijn, dan zijn w ij oak bereid een offer te gaan
brengen en vergeven zal ons w orden de overschatting van onze nieuw -
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erkende schuld, die ons nu alle heil verw achten doet voor allen van de
opoffering van ons persoonlijke bestaan.
"En hij zeide tot hen: N eem t m ij op en w erpt m ij in de zee, zo zal de
zee stil w orden van ulieden; w ant ik w eet dat deze grote storm ulieden
om m ijnentw il overkom t. M aar de m ann en roeiden, om het schip w eder
te brengen aan het droge, doch zijkonden niet; w ant de zee w erd hoe
langer hoe onstuim iger tegen hen."
Jona 1 :12-13
W erpt m ij in zee, opdat gij allen blijft behouden, w ant ik heb gezondigd en ik w ord gezocht. W ant ik ben de oorzaak. Ik ben het die m et
slim heid dacht te kunnen vluchten. Ik ben het, die niet gedaan heb,
w aartoe ik geroepen w as. Ik ben het, die m eende dat ik redden kon het
voortbestaan van m ijn verschijning, m ijn m asker, m ijn persoonlijkheid,
in veiligheid, ten koste van de beelding van m ijn w ezen, de volbrenging
van rnijn boodschap hier op aarde in w aarheid en onw ankelbare trouw .
Ik ben het, die het algem ene w elzijn schaadde, totdat ondergang nabij
gekom en is.
"Toen riepen zij tot de H eer en zeiden: O ch H eer, laat ons toch niet
vergaan om dezes m ans ziel,en leg geen onschuldig bloed op ons: w ant
G ij, H eer, hebt gedaan gelijk als het U behaagd heeft. En zij nam en
Jona en w ierpen hem in de zee.Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. D ies vreesden de m annen de H eer m et grote vreze en zij
slachtten de H eer slachtoffers en beloofden geloften." Jona 1:15 -16
D it inzicht, deze openlijke erkenning en offervaardigheid, hoe kunnen
zij anders w erken dan verzoenend en bevrijdend, voor onszelf en ook
voor anderen? Zo laten w ij ons w erpen in de levenszee uit het ranke
schip van levensbange vlucht.
"D e H eer nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona
w as in het ingew and van de vis drie dagen en drie nachten."
[ona 1:17
Ziet, dit is een geheim , dat in M ysterien bekend is bij m enig yolk. W ie
zo vrijw illig w ordt gew orpen in de levenszee, of w ie er zo uit eigen
vrije w il in springt, die kom t niet om , m aar wordt gered. En het zal
altijd zijn de V is, die ons behoudt en die ons voeren zal naar de regianen w aar onze roeping w acht. W ie enigszins gerijpt is tot het inzicht,
w aardoor m en w aarheid ziet die in w eerspiegeling verschijnt, die zal
herkennen w at zich hier voltrekt.
N aar de w ijze der aarde w ordt een vis gevangen door een m ens, gedood
en opgegeten. D e m ens [ona echter w ordt opgevangen door een "vis"
om hem te redden van de zieledood en hem te voeren naar de kust, vanw aar zijn eigen voeten hem brengen m oeten naar het oord van zijn
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vervulling. D at is de w ijze van de geest. In die drie dagen en drie nachten zalhij sterven en opnieuw geboren w orden, in die drie dagen w ordt
hervonden w at verloren w as, de G odverbondenheid, de enige die m ensen w ekken kan uit Iarvensluim er tot een stralende aanw ezigheid.
"En Jona bad tot de H eer zijn G od uit het ingew and van de vis."
lana 2: 1
"D e H eer nu sprak tot de vis, en hij spuw de [ona uit op het droge."
lana 3 :10
A nderm aal zal nu tot hem kom en "het w oord des H eren" en ditm aal
zal hij gaan. En w ie ZQ gaat, die kom t als een profeet. O m te verm anen
allen, die gebukt gaan onder de m islukking van hun angstverw rongen
leven en om te profeteren, dat een vreselijk onheil w acht ... of redding.
En altijd zal het veertig dagen duren, tot de dag des oordeels kom t. En
in die veertig dagen w orden zij behouden, die zich w ezenlijk bekeren,
die niet aIleen in "zak en as" ter neder zitten, m aar die ook "vasten en
zich wenden", "een iegeIijk van zijn boze w eg en van het gew eld dat in
hun handen is".W ant deze zullen het zw aartepunt verplaatsen van hun
aardse schijn-centraliteit naar het w aarachtig m iddelpunt der eeuw ige
Zon, van w ie alle Ievenslicht en levensw arm te uitgaat en tot w ie alle
leven w ederkeert.
D eze dingen m ogen w ij gedachtig zijn terw ijl het Teken van [ona ons
gegeven w ordt, nu en in de dagen die kom en, opdat w ij w eten w at
genade is,ook zonder dat een tw eede teken nodig is om onze harten tot
de m ildheid te verm urw en, die iets kan vatten van de m ateloze m ildheid
die het A lregeert.

Indien w ij ooitvan vIuchteling voor G od (A dam ) en van ontduiker van
de door H em opgelegde taak (Jona) veranderen in K N ECIIT die de geschon ken m issie trouw volbrengt, dan w acht ons de onthulling van die
m ildheid in de hem else souplesse, die ook van ons souplesse vraagt.
W ant zie, w ij w orden dan w el bruikbaar in G ods hand dankzij het
zw aar verw orven Blanco, doch dit vereist dat w ij de schijn dragen van
de onw aarheid, het niet in vervulling gaan van w at G od door ons ZEG T.
W ij m oeten leren dragen de schijn van onverantw oordheid, onw aarheid, onbetrouw baarheid, liefdeloosheid en onw ijsheid, zoals G od voor
alle m ensen deze schijn voortdurend draagt.
En eerst w anneer w ij treuren om de "w onderboom " die G od deed
groeien toen w ij "dienden" en liet verdorren toen w ij hem m isbruiken
w ilden om de satisfactie te genieten van die "dienst", w ordt ons ge-
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openbaard M e G od voortdurend dient. H oe H ij in m ateloze soepelheid
die slechts in liefde w ordt geboren, Zich de voldoening van erkenning
en eerbiediging door m ensen ontzegt, die toch alleen m aar zouden w ortelen in een illusie van "Bew ijs".
G od w il van ons alleen die liefde die niet op bew ijzen van Zijn Eerbiedw aardigheid en A lm acht steunt, m aar die de volle druk van conttadictie in de stof verdraagt.
D aarom m oet elke K necht van G od, die door H em zelf als Zijn A postel
in de w ereld w ordt gezonden, de schijn van schuld en onw aarachtigheid, van w aanzin en van duivelsheid deem oedig dragen als het K ruis
dat ieder w acht, in w ie G od W O O N T.
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9. K N ECH T

VAN

GOD

D e K unst des :Levens laat zich niet m et w oorden leren. Ingew ijden blijven een m ysterie voor de m ensen die hen zien en horen. D aaruit vloeit
voort een stroom van m isverstand.
Toch hebben aIle w aarlijk groten, in w ier ziel het eeuw ig leven w elde
als een onuitputtelijke bron, getracht de dorst der anderen te lessen.
Zijhebben onder ons gew oond als kinderen des lichts, zelf stralend m et
een voor ons onbegrijpelijke glans door innerlijke kracht en vrede, en
geluk. En w ie hen zagen kunnen hen niet m eer vergeten.
Zij hebben onder ons gew andeld ... en het W oord tot ons gericht, Zij
w isten dat zij-hoe dan ook -voor ons vertolkers van het Leven m oeten
zijn,
H et onuitsprekelijke is door hun Zijn en door hun W oord verkondigd.
M aar in ons brein, in onze m ond, is deze geestelijke boodschap tot een
leer, tot een systeem verstard.

D e leer w ekt steeds de w aan, dat w ij door oefening en im itatie zullen
w orden w at de M eester is.M aar door de leer kom t niem and verder dan
de schijn. In w aarheid kom t m en tot het leven niet dan door het leven
zelf.
"G ij onderzoekt de Schriften, w ant daarin m eent gij eeuw ig leven te
hebben; en deze zijn het die van M ij getuigen; en tach w ilt gijniet tot
M ij kom en om Leven te hebben."
Johannes 5: 39-40
Zoals het toen w as, is het nag.
W ant ook de w oorden van de Christus w erden opgeschreven en m ensen onderzoeken deze Schriften, denkend ZQ het eeuw ig Leven te bezitten. M aar los van w oorden en van vorm en w illen zij niet tot H em
kom en.
W ant tot H em kom en, dat isw orden K N ECH T D ES A LLERH O O G STEN , Zoon
des M ensen, loon van G od. En daartoe brengen ons de kerken N IET.
W ant daartoe kom t een m ens slechts door zichzelf ... indien zijn V ader
in de hem el "trekt".
D aarheen bestaat geen w eg, die iem and gaan m oet, m aar aIleen de w eg,
die iem and gaat ... indien hij gaat. Tal van geschriften zijn getuigenissen van bevrijding, m aar door getuigenissen van een ander w ordt geen
m ens bevrijd.

56

H ij is de W eg, de W aarheid en het Leven, m aar w ij verkiezen steeds
een veiliger en m akkelijker "pad". En vinden daar de w aarheid en het
leven niet, m aar w el de leugen en de dood.
W ij m oeten ons bekw am en tot de w ezenlijke D ienst van G od.
W ij m oeten w orden K nechten van de A llerhoogste.
T erw ijl het hier m aar steeds heet, dat het erom gaat een "H eer" te
w orden en zich dan door anderen te laten dienen, gaat het er in w aarheid om : TE LER EN D IEN EN . Terw ijl de w ereld zich bestendigt in haar
helse kram p om m acht en heerschappij, ligt de bevrijding in V rijw illig
D ienen. M aar daartoe kom t geen m ens, dan w ie de algem ene krankheid overw int.

H et is die D ienst, die K nechtschap, die profeten van een yolk in stervenspijn als de verheven Troost aanschouw den en in w oorden w isten
te vertolken. Troost door vervulling. W ant w aar de bloei gew eest is en
de ondergang nabij kom t, rijpt w ellicht de vrucht, die de triom f des
levens w orden zal. En in de uiterlijke ondergang vindt troost, w ie ziet
dat in die ondergang w ordt opgeheven, w at de eeuw igheid verdient.
Een yolk dat onder gaat, geeft in zijn lijden en zijn dood de vrucht van
al het onvergankelijke, dat het had. En in zijn uiterlijke sm aad verricht het aan de nieuw e heersers zo de allerhoogste D ienst.
Eerst uit dit collectieve beeld van V olk-als-K necht verrees het individuele beeld: de roeping van de enkeling, de K necht als M ens. D it is
het hoogste, w aar het Joodse yolk door leed en liefde en door m ateloze
hunkering toe kw am en dat het als de kostelijke vrucht van heel zijn
Zijn op aarde, zijn roeping en uiteindelijke vervulling aan de m ensheid
heeft verm aakt.
Tw ee eeuw en na de K necht-als-V olk w erd in het boek Jesajah door een
onbekende hand de K necht-als-M ens getekend. W oorden m et het
eigen bloed geschreven, die in aIle harten branden.
Sindsdien leeft in hun m idden als m ystiek geheim de vreem de w aarheid, dat G ods K nechten niet de officieIe "dienaars", nooit "aanw ijsbaar" zijn, m aar dat zij ongekend en onerkend hun offer brengen en
hun hoge dienst verrichten: de V erlossing dezer W ereld ..
D e driem aal tw aalf verborgen zaddikim der [oodse m ystiek zijn de begripsverstarring van het nim m er te bepalen of te kennen aantal W are
K nechten, door w ier W oord en D aad de m ensheid allengs w ordt bevrijd van w at haar in de ballingschap doet leven, zodat zijeindelijk kan
w ederkeren in het Paradijs, het K oninkrijk van G od.
D e hoogheid dezer visie ligt niet in de dogm atiek, m aar in het inzicht,
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dat verrichting en verrichters van dit W erk n66it zijn gebonden aan de
vaste vorm en, aan de m ensen en de daden, zoals die in "w aarden" door
ons w orden aangeduid en "vastgelegd" in de geschiedenis.
G eschiedenis is juist zo zinvol en zo diep, als w ij m et ons begrip het
niet-te-grijpene hanteren.
D at w at ons w erkelijk verlost, dat is het niet-gekende, steeds-verloochende, fel-gehate door onszelf, zo alswij zijn. H et beeld, dat w ijverdoolden ons steeds m aken van verlossing en V erlosser, is een dw aallicht, dat ons verder lokt in het m oeras. D e onverlosten drom en altijd
van een Priester-koning, die hen zalig m aken zal. En w ie zich als zodanig presenteert ... die laat zich eren en betalen. M aar hij verlost hen
niet!
W ant hij bevestigt hun gebondenheid. V an hun tekort aan vrijheid,
liefde, licht en leven, is hij aIleen de "tegenschijn", de begeleidende
verschijning. Zijn kracht ligt in hun zw akte en hun nood. Bij hun
ellende past zijn eerbiedw aardige gelatenheid, zoals zij passen bij zijn
ontoereikendheid. W at zou hij zijn tem idden van gelukkige, verloste
m ensen?
H ij is het com prom is, dat m et bestendiging van de gebondenheid der
anderen het eigene bestaan verzekert. En ijdelheid belet hem dit te
zien.
M aar hij, die ons verlost -van w at dan ook -w ordt niet betaald en niet
geeerd en niet gekend. H em treft het oordeel en de haat van alles en
van allen die "in duisternis gevangen zijn". D it inzien is begrijpen, dat
G ods K necht iets anders is dan enig soort van officiele funktie in de
officiele dienst van m ens of kerk of staat.
G ods K necht beschrijven is trotseren van de algem ene w aan, trotseren
van de leugen die de m acht in handen heeft en haar behouden w il.
Zo kom t het, dat de "profeet" ons vraagt:
"W ie zou gel6ven, w at ons nu verkondigd w ordt?
A an w ien w erd ooit G od's arm geopenbaard?"
En inderdaad zoals het toen w as, is het nu. Een w ereld die gew end is
aan vergulde Christusbeeldjes, en aan een priesterdom in 't om ineuze
zw art, aan zalvend preken en aan "kerkelijke politiek" kan zich ternauw ernood bezinnen op de zuivere gestalte van G ods K necht. D e w aarheid w erd een vreem d geheim , w aaraan niem and m eer gelooft.
En dit geheim w erd in het Boek Jesajah ingelast.
"Zoals een nieuw e loot om hoogschiet uit een oude starn," zo rijst in een
verkeerd en ongelukkig m ensenleven eens: de K necht van G od, als
w aarheid, als de eeuwige aanwezigheid om hoog. D an zijn w ij los van
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het cliche, w aarin de officiele naam of titel de garantie van de echtheid
schijnt.
W ant eindelijk begrepen w ij:
"D e K necht van G od heeft geen gestalte, die ons hem doet aanzien,
geen gedaante, dat w ij hem begeren zouden."
En die ontzaglijke w aarheid zal ons w ekken uit de droom :

... H ij schreeuw t niet, noch verheft zijn stem . H ij breekt niet het geknakte riet en 'tkw ijnend licht zalhij niet doyen. D e K necht des A llerhoogsten w ordt veracht, de m ensen zullen hem verlaten. H ij is een
m ens van sm arten, ja, als een, die m en m aar liefst niet ziet! H ij w ordt
veracht en niet geteld. M aar onze krankheid neem t hij op zich, onze
sm arten draagt hij. H ij w ordt gew ond door onze slechtheid en door
onze ongerechtigheid w ordt hij gebroken. D e straf die w ij verdienen
valt daardoor op hem .. ,W ij allen dolen als een kudde schapen. W ij
allen gaan een zelfgekozen w eg, m aar G od laat op hem nederkom en
aller schuld. H ij w ordt m ishandeld en verdraagt; hij doet zijn m ond
niet open. H ij is gelijk een lam , dat naar de slachtbank w ordt gevoerd,
gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. H ij is de K necht, die
w aarlijk dient, m aar w ij m iskennen hem als iem and, die bezocht w ordt,
die door G od vernederd en geslagen w ordt ...

V ijfhonderd jaar daarna ontw aakte in de ziel van Jesjoe, zoon van
Joseph, het Beeld van deze K necht, de K necht van G od als W are M ens,
als ZELF.
En toen hij ZQ zichzelf gevonden had en aan de w ereld had gegeven,
bleef ons van H em geen trouw er hoew el ontoereikend beeld dan dat,
w at van tevoren w as gevrijw aard voor de gruw el van het m isverstand.
H et m isverstand, dat bij zijn leven reeds begon, dat ongehoord m eedogenloos zijn w are Zijn verw rongen heeft tot een fantoom , zijn hoog
bedoelen heeft vervangen door een instituut van m acht.
N a Jezus, die de Joden leerde kinderen van G od te zijn door als een
god te leven en te dienen, kw am en propageerders van een leer, die N IET
verlost, m aar iedereen w il vangen in een schijnbaar licht te dragen
slavernij. H et stelsel, dat Zijn Boodschap heet te propageren, is behept
m et alles, w at de Christus aanw ees als verkeerd. M aar w at H ij toonde,
dat w aarm ee H ij "deze w ereld" overw on, ontbreekt en w ordt verloochend.
Tach past het geen van ons alle schuld aan anderen te geven. W ant
w at er is,dat is het w erk van allen. En elke dag geeft elk van ons ge-
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Iegenheid om G od te dienen m et geheel zijn hart en hoofd en m et zijn
hele ziel...
Tw ee duizend jaren zijn w elhaast voorbijgegaan, m aar w ie als Jezus
w erd, w ie deed w at Jezus leerde, w erd vertreden door de m acht der
duisternis, die niets ontziet.
D e K necht des H eren is een w ezenlijke echtheid, m aar de feiten, die
w ij zien en kennen zijn de schijnw aarheden onzer collectieve relativiteit. In de annalen der historie staan aIleen personen en geen m ens
w eet, W IE de dragers dezer "m askers" zijn. Zo disputeren theologen dan
m et filosofen om het punt: of Jezus heeft geleefd. D e K necht van
G od laat zich niet registreren in de code van de zogenaam de m aatschappij. En die bewijzen w illen, w eten niet w at waarheid is.
N ooit zullen zij, die niet de knechten zijn van G od, begrijpen of bew ijzen kunnen, dat een K necht van G od bestaan heeft of bestaat.
D aarom zijn aIle w oorden over deze dingen voos en ijdel, tenzij G ods
"Engel" in het leven van de spreker trad, hem van zijn aangeboren en
verw orven "blindheid" heeft G EN EZEN ,
EN U IT D E SLA A P D ES D O O D S H EEFT O PG EW EK T.

En aIleen deze m ensen kunnen in w aarachtigheid getuigen, w at hun
aan de ziel is w edervaren. En aIleen deze w eten iets van w at geschiedt,
w anneer de G eest van G od een m ens bezielt, w anneer een m ens gekozen en gezonden w ordt, om heil te brengen w aar geleden w ordt, om
blinde ogen te doen zien, gebroken harten te genezen, gebondenen bevrijding te voorzeggen, gekerkerden in vrijheid heen te leiden, om aan
te kondigen een "Tijd", w aarin G od vreugde aan de m ensen hebben
zal.
W anneer een K necht des A llerhoogsten in ons leven treedt, dan valt
het Boek des Levens open op "de plaats, w aar dit geschreven staat". En
als zich onze ziel tot luisteren bekw aam t, dan zal zijook beseffen:
"H ED EN IS D EZE PRO FETIE V O O R U W O REN V ERV U LD ."
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10. V A N

DE

H EILIG E

G RA A L

D e sage van de G raal verschijnt plotseling aan het einde der 12e eeuw .
H et is de bloem die ontlook aan de zie1 der m ensheid a1sresponsie op
de V issen-V irgo era. Evenals de G othiek ontlook deze bloem om streeks
het m idden dezer era.
A Is zodanig herkend onthult de sage haar eigenlijke zin, als Levenssym boliek voor deze era; als hoogste vervulling van Leven in de geboden om standigheden. M et het Lentepunt in V issen w as het w achtw oord voor verw erkelijking van hoogste levensm ogelijkheid gew orden:
zelfopoffering, sterven en herboren w orden in ontgrenzing van het zelf,
door gerichtheid op het universele heil. D aarm ede kreeg het geheim
des levens de gestalte van Reine O ntvankelijkheid, de M oeder-M aagd.
D e caricatuur van dit gegeven is natuurlijk chaotische bezoedeling van
het zelf en rechtstreekse, niet resulterende m aar nagestreefde O ntvangenis van het G oddelijke. En w at w ij zien is dan ook de m eest ongegeneerde M aria-verheerlijking, die om trent dezelfde tijd aanvangt de
aanbidding van Christus te verdringen. Een verheerlijking die kennelijk gevoed w ordt door geforceerde afw ending van sexe-leven. Een
sublim ering, die nauw elijks sublim ering heten m ag.
A ltijd is de Leer van Jezus ten aanzien van de sexe m isverstaan. Reeds
zeer vroeg ontstond een prem ature, gew ilde verw erping van het geslachtelijke. Clem ens van A lexandrie m ocht nog zeggen, dat het niet
aan ons is om te verachten w at G od heeft doen ontstaan, m aar de
kram pachtige verw ringing van het w erkelijke door illusoire verachtelijkheid w on steeds m eer veld. Figuren als A ugustinus, die hun geestelijk
leven inzetten als afkeer van eigen verdorvenheid, zaaien zelfs in hun
beste uitingen het vergiftigde zaad van verw erping van het gebodene,
w aar aIleen het ziekelijke verw erpelijk is.A Ile m iddelm atigen, die onzuiverheid in zichzelf ontw aren, w orden daardoor verleid de onzuiverheid niet in eigen m islukte, geknakte vorm geving te erkennen, m aar
deze zich aldus onedel excuserende te verschuiven naar het algem een
gegevene. Zo w erd het geslachtelijke "onrein" w aar aIleen de persoonlijke responsie op het geslachtelijke onrein gew orden w as.
H et is dan ook geen w onder dat de eis van het celibaat der Room skatholieke priesters juist eveneens om streeks het m idden dezer era w erd
ingevoerd. (Paus G regorius V II, 1074).
D e sage kom t uit voorchristelijke tijden en van de oudste vorm , w aarvan niem and iets w eet, is zeker veel veranderd om beter te passen in
Christelijke voorstellingen van later tijd. D e beschrijvingen in de over-
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gebleven handschriften der m iddeleeuw en verraden aIle, dat de schrijvers eigenlijk niet w isten w aarover zij schreven, D it neem t niet w eg,
dat heel veel, tastenderw ijs, artistiek, tach treffend is gebeeld en als
zodanig voertuig is om de kern van eeuw ige w aarheid door de tijd te
dragen.
M erkw aardig is,dat zelfs Chretien de Troyes en W olfram von Eschenbach in hun Parcival blijk geven niet te w eten w at de G raal is. Zij
bouw den voort op de Legende die zijniet innerlijk kenden, w aarvan de
eigenlijke zin hun m ysterie w as gebleven.
H et feit dat de G raal pas in Robert de Borron's "Joseph" in verband
m et specifiek Christelijke legende verschijnt (einde 12de eeuw ) heeft
het w etenschappelijk onderzoek doen concluderen, dat dit verband in
wezen tach niet reeds bestond. V oortaan w erd gezocht naar een kleinst
gem ene veelvoud van de verschillende aanduidingen van de G raal, om
dan volgens de (eigenlijk al niet m eer] m oderne m ethode te kom en
tot een schijn van "oorsprong" in de vorm van herleiding tot projectie
van een physiologische funktie, die m et "affect" beladen pleegt te zijn.
D at deze projectie niet de kern representeert doch er aIleen m ee verbonden is,w ordt niet doorzien door hen w ie het er voor alles om te doen
is om te beheersen door kennis.
D at de physiologische verrichtingen, in het bijzonder de sexe-Funktie,
op hun beurt juist ontleend zijn aan geestelijke w aarden, kom t in het
w etenschappelijk-vernieuw de
brein niet op. Zo redt de neiging om aIles
terug te brengen tot licham elijke funkties en stoffelijke overzichtelijkheden een schijn van succes ten koste van het voorbijgaan aan het
w ezenlijke; dat niet leerbaar, kenbaar, regeerbaar is,juist om dat het de
oorsprong der dingen is.
G raal betekent als w oord "schotel".
A ls zodanig is G raal reeds datgene, w aarop het H oofd van Johannes de
D oper w ordt "overgeleverd" aan Salom e.
W anneer nu de legende van Joseph van A rim athea zegt, dat G raal datgene is,w aarin Joseph bloed van de gekruisigde heeft opgevangen en
bew aard, w aardoor hij (Joseph) niet sterven kon, zelfs toen hij levend
w as begraven door "de [eden", dan is hierm ede, aIle vorm elijke determ inering ten spijt, onthuld de w aarheid, dat de m enselijke ziel als
schaal of schotel of vaas of kelk w ordt gevoeld, niet door een m ens als
kw asi-uitvinder, m aar door de m ensen.
D at deze schaalletterlijk als "voedsel"-drager en als voedsel-verschaffer
w ordt beschreven is evenm in "verw arring" van verschillende dingen,
doch evenzeer sam envalling van het m ateriele m et het w ezenlijke. H et
Brood dat Jezus geeft en is,wordt "overgeleverd" in een schaal; de ziel
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en dat w at in haar w oont zijn niet scheidbaar. (Zie onder: [oseph.)
Zo is het dan geen w onder dat de G raal w e1 gezocht w ordt m aar niet
gevonden door de zoekers, m aar door hen die G ods W il verrichten
(Titurel). Zoals talloze ridders tevergeefs hun leven w ijdden aan het
zoeken naar de G raal, zo zoeken nog steeds tallozen naar de G raal, in
negering van de w aarheid, dat:
"Es kann zu keinen Zeiten
Ein M ann den G ral erstreiten,
D en G ott nicht se1bstdazu benannt."
(Parzival door W olfram von Eschenbach,
bew erking van W ilhelm H ertz)
Jezus zei: "N iem and

kan tot M ij kom en tenzij de V ader hem trekke."
Johannes 6 :44

Evenm in als m et het zw aard, is de G raal te vinden m et het denken,
Reeds de doelstelling sluit het vinden uit, om dat dit zoeken ze1fzuchtig is.G raalridder is niet hij, die zijn persoonlijkheid tot staat van heerlijkheid opvoert, m aar hij w iens persoonlijkheid tot "blanco" vernietigd
w ordt, en daardoor opgaat in het ZIJN van Christus.
D it verheft de gebruikte "bee1den" als "schaal" en "speer" en ontheft
hen volstrekt aan de sexuele bezoedeling w elke voor de W esterse vorser (niet zonder reden w at hem zelf betreft) altijd w eer de kern der dingen schijnt. N iet dat het sexue1e van de ridder "rein" is.G een m ens is
sexueel volkom en "gaaf" en daarom is iedereen sexueel niet-rein. M aar
het onvolm aakte sexuele correspondeert m et de onzaligheid der ziel,
En de loutering der ziel bew erkt tegelijk loutering der geslachtelijkheid.
D aarom huw en de G raalridders niet, m aar de G raalkoning w el,
H et veel in dit verband geciteerde w oord van Jezus, dat er m ensen zijn
die om der w ille van het K oninkrijk zichzelf geslachtloos hebben gem aakt, is in zijn onbegrepenheid m otief gew orden voor verw erping en
supprim ering van het geslachtelijke, w at natuurlijk veel onheil heeft
gesticht.
D e heiligheid van het Pad sluit ten enenm ale uit, dat m ensen eigengereid tew erk zouden klm nen gaan, in w elk opzicht dan ook. D aarm ee is ook het Indische trainen onder leiding van een goeroe (leerm eester) veroordee1d.
W ant al is het m ogelijk de zaadvorm ing te voorkom en door concentratie van de aandacht, dan w ordt daarm ee w el de ongezonde spanning
verm eden, w elke het gezicht van zo talloze "onthouders" in het W es-
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ten "tekent", daarm ee is het geslachtelijke niet geofferd, m aar verkocht. N iet om der w ille van het K oninkrijk geofferd, m aar als een
quid pro quo, als een koopprijs afgestaan.
G od laat zich niet verschalken. Parcival vindt noch de eerste m aal,
noch de tw eede m aal de G raalburcht, om dat hij die zoekt. D e hunkering naar de G raal en zijn Taak belet hem naar Conduiram our terug
te keren, m aar hij vindt de Burcht, om dat hij in de gestelde ontm oetingen ondanks aIle w eem oed en ontbering slechts doet w at rechtvaardigheid en m edem enselijkheid vragen. A Ileen dat leidt tot de G raal, en de
hereniging m et Conduiram our.
D e kennis en de m agische m iddelen die A nfortas niet baatten, baten
niem and, w aar G od aIleen het hart aanziet.
N ooit zal Bevrijding w orden bereikt door naar Bevrijding te streven,
w ant deze streving bindt fataal aan het zelf. A lleen de liefde voor de
N am eloze, die de een G od noem t, de ander Jezus en een derde w eer
heel anders, die velen blindelings en toch niet zonder grond "de M eester" noem en, deze liefde roept vele O ntm oetingen op, w aarin zij haar
expressie vinden kan als Liefde, en die daarom evenzovele beproevingen, oordelen, zijn. En w at een m ens zo ontm oeten "doet", dat doet hij
aan die Ene.
W at nu de tevergeefs m et m ijm eren en w etenschap begluurde transm utatie van de geslachtsfunktie betreft, deze openbaart zich uitsluitend
door beleving. Zo zij al form uleerbaar is,is er geen buitenstaander die
de form ulering kan begrijpen, w ant deze dingen zijn volstrekt onvatbaar voor het denkverm ogen. G oddank zijn deze dingen volstrekt onaanrandbaar.
D e verw isseling der levenscentra voltrekt zich in responsie van om hoog
op onze bereidheid. Elk eigenm achtig beinvloeden van de chakra's
hetzij door gedachte-concentratie, hetzij door bem vloeding der corresponderende endocrine klieren, betekent het inslaan van lange om w egen
in de w aan, een heel stuk af te steken.
D e Eeuw ige, die aIle etiket ten spijt de N am eloze blijft, w iens A anw ezigheid door ieder m ens ervaren w orden kan, w iens W oord nochtans
te zelden w ordt gehoord door ons, (om dat w ij m aar niet tot de innerlijke
stilte kom en, het onkram pachtig "blanco" dat aIleen m aar als verrassing
kom t) verschijnt aIleen m aar ZQ , dat ons geen kans tot zelfverheerlijking
aan Zijn O ntm oeting w ordt gelaten.
Zo vaak Zijn A andacht w ordt ervaren, w ordt van ons zelfvergetelheid
gevraagd. H ij nadert, dat is eigenlijk: H ij w ordt ervaarbaar, alleen doordat w ij H em een offer brengen, O f is dit "offer brengen" juist het re-
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sultaat? O ffer in de zin van "daad die vervulling van persoonlijke verlangens, persoonIijk reiisseren uitsluit".
W ant Zijn V erschijning is voor ons IK aIleen m aar "ondergang". W ij
tekenen in Zijn A anw ezigheid het vonnis van ons vergankelijke zelf,
steeds w eer, steeds m eer, W anneer H ij heengaat, blijven w ij in onbegrijpeIijke w elgem oedheid achter m et de niet te Iijm en scherven van
illusies en een bloedend losgescheurde zieI.
H oe zou ooit iem and die H em w erkelijk ontm oet heeft, die ervaring zo
ontw ijden, dat hij zich liet "w ijden" door zijn m edem ensen tot een
funktie, w aartoe G od-zelf een m ens bestem t? H oe zou een m ens, die
w erkelijk door G od bestendigd en vernietigd w ordt, zich kunnen laten
w elgevallen de caricatuur van m enselijk im iteren?
D e Eeuw ige w iens W oord ik alte zelden heb verstaan, kw am toen m ijn
aandacht tevergeefs langs de gebruikelijke w eg van "eerst een visie en
dan pas een daad" w ou gaan.
Logion:
"Svadisthana is toesprekende, begeleidende en toelichtende van M uladhara. Svadisthana zetelt in het centrum veld van sexe-vorm ing.
D e insulae zijn Paasgedachte van de verheven G raaldrager. G raaldrager
is de heiIige inm enger tussen Pancreas en Pinus.
M uladhara is inherent aan de G raalbestendiger. D e G raalbestendiger
is:zichzelf ontwaren in de com binatie van Svadisthana en M uladhara.
Leg nu in een G raalvorm Svadisthana en M uladhara in de genoem de
verhouding, en zie dan: hoe de graalzich vult.
N eem vooral w aar, tot w elk een gem engde inhoud gekom en w orden
kan, w anneer Svadisthana M uladhara m eer vrij laat, om dat vrijlating
gegeven w orden kan.
Trek dan een parallel m et de Pinus en de Schildklier en let dan op,
w aartoe deze spanning verw ekken."
"Pinus en Pancreas zijn zeer verw ant aan de bijbedoelingen van M uladhara.
Svadisthana zal altijd tot het uiterste toe verlatenheid tegenhouden,
doch bij het vrijgeven van M uladhara dit elem ent geleidelijk toevoegen
en afnem en; door afnem ing in de structuren van het "geeigende" en
toenem ing van het "gegevene".
Svadisthana doortrekt M uladhara m et inherentie van zichzelf, terw ijl
de om ringing van Svadisthana M uladhara tach altijd ter bescherm ing
is.D och w anneer M uladhara de inherentie verstoot door m achts-adhaesie dan trekt Svadisthana inherentie op geIijke voet terug,"
Zo isdan eindelijk de doodsteek toegebracht aan zeven eeuw en lang bedreven valsheid, de verkrachting van hoogste inspiratieve w aarheidsbeelding tot rom an tisch m oralism e.
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W ant niet aIleen in "Israel" heerst A ch-A b, onze O om , m aar ook in de
G raalburcht. En eindeloos gaat voort het tijdsherhalen in het m achteloze verplegen van de stinkende w onde in de zijde van de voor Lust gezw ichte A n-fortas, de "Zw akke" O om van Parcival.
A an de verpleging m et de duizend dure toverm iddelen, die toch niet tot
G enezing voeren, w ijden w ij ons sm artelijk bestaan. V an onze vader
Titurel hebben w ij de w aan van de verw erkelijking in de Tijd "geerfd"
m et onze titel, die w ij niet verdienen.
M et elke M aangestalte ondervinden w ij de w eerloosheid tegen de
m acht van het physiologisch ritm e. En onze psyche doorlijdt periodiek de m acht der stoffelijke regulering en de K racht der confrontatie
m et de ongeziene G eest. W at ons belet te sterven is tegelijk de activeerder van de pijn,
O ntm askerd isde schijn-gem oedelijke leugen, dat de G raal "oorspronkelijk aIleen m aar Tafeltje, dek je" zou gew eest zijn. Zo grof en huichelachtig als het Brood "dat van de hem el neerdaalt", is ontheiligd tot het
brood dat w ij elkaar verkopen en ontroven, zo grof en huichelachtig als
de verkrachting van het O nze V ader is ook het "voedsel" dat de G raal
verschaft w aardoor een m ens "niet sterven kan", ontw ijd tot het koksw erk voor de zw elgpartijen van de m oord- en roof-bezeten "edelen" der
m iddeleeuw en. G een heiligschennis is de aardbezetene te erg om zijn
bezetenheid te hoeden.
D e Constellatie van de ziel w aardoor de G eest haar "voedt" w ordt niet
gezien dan door de w einigen die w erkelijk "gedoopt" zijn, niet door betaalde knechten van een kerk, m aar door G od Zel£.W ij zijn teveel die
Feirefis, die "Trotse Zoon" van Frim outel, de V rijbuiter die in den
vreem de sterft. W ij zien de D oop als true, om vrij en ongestoord te m ogen "m m.nen ".
W ij zijn te w einig Parcival; w ij gaan niet door het D al van Sm art. W ij
dolen niet - gehuw d m et Liefde-Ieiding -in de ontbering die de overdrachtelijke N abijheid onophoudelijk betekent, vijf jaren lang door de
benauw enissen die G od ons zendt. En w ij bew erken in die confrontaties niet het boven-m enselijke en toch m enselijke "Blanco", w aardoor
G od ons tot de K oning van de G raalburcht m aakt.
W ij vragen w el heel vaak: "W at scheelt u, O om ?" M aar onze vraag is
slechts de true van lievigheid der eendere gew onden. W ij zoeken w el
de hut van T revrizent, m aar niet als het berouw vol K ind van H arteleed, dat zelf de lijdensbeker tot de bodem drinkt. Sigune is in ons niet
knielende gestorven en ook Sekundille isniet dood. In oris is het kasteel
van K lingsor volm et kw ijnende gestalten der door onze m achtlust ingekapselde levenskrachten. W ij w illen altijd nog het Com prom is. W ij
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w illen V rede en G eluk door zelfzucht, sluw heid en gew eld. W ij w illen
G od de G raal ontrukken m et het zw aard.
En daarom is ons lot het lot van A chab en Izebel.
"D enn unerhort zu aller Zeit
W ar's, m it G ew alt der W affen
D en G ral sich zu erraffen."
(Parcival 16e Boek)
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II. D IE

DE

V ERH EV EN E

V O O RA FG A A T

"H ij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in
de geest en de kracht van Elia," ...

Lukas 1 :17
Ella is gew orden tot een klank, en ook Johannes schijnt te w orden overstem d, als stem die roept.
M aar zij zijn beelden, die hun gloed verliezen en herw innen kunnen;
zij zijn niet vernietigd, m aar vervaagd. Zij schijnen dood, m aar bIijken
plotseling w eer levend en aanw ezig ... als dat, w aarvan zij de dragers
zijn, in ons zijn tijdeloze echtheid tot ervaring w orden laat.
N iet om het sim pele W oord van M aleachi: "Ziet, Ik zend M ijn Bode
voor M ijn aangezicht, die u de W eg bereiden zal" leeft dit verw achten
als een vast doch onbew ijsbaar w eten in de harten aIler m ensen, hetzij
in deze form ulering of in w oordenloos gevoel.
V 66r dat de N am eloze kom t, die aIles "goed" zal m aken, hoe dan ook,
kom t iets onzegbaars, onw eerstaanbaars, overm achtigs dat de door ons
eeuw ig uitgestelde w ending onzer ziel bew erkt. H et kom t als W egbereider in verw ardheid en verstoktheid en het kom t daarom als leed, als
ondergang van aIles w at w ij juist niet w illen offeren.
H et kom t als T roosteloos.
D ie de V erhevene voorafgaat, dringt zich in onze tach alzw aar belaste
ziel en doodt voor onze m achteloze aandacht het m oeizaam opgespaarde
beetje zekerheid, en de m et zorg getrainde stijl van leven, en w at trots
leed en tegenspoed aan zw ak geluk en povere voldoening verw orven
w erd.
D it is Zijn Bode, en w ij m ensen die het hevige beleven altijd aan personen binden, ervaren H em als "iem and". Zo slaat ons "zien" van staren naar vertrouw de vorm en en gestalten om in een verbijsterd ontw aren van de H and w aardoor het spel der schijnbaar autonom e m arionetten, onze m edem ensen, w ordt geleid. Ineens is aIle peilbaarheid van
m enseIijk bedrijven niet m eer het eigenlijk aan de orde zijnde. D aarin,
daarachter en daaronder is het onw eerstaanbaar W illen. Zo w ordt -hoe
onopzetteIijk dan ook -in ons allengs een G estalte, van Een m eer dan
M ens en toch m et m ensen-functies, m ensen-trekken, vaardig.
En gaat niet m eer heen.
H ij is de vreem dste en toch m eest vertrouw de, die w ij ooit ontm oetten.
H ij is de ongenode G ast, die w ij tach levenslang verw achtten.

68

D it is D ie zo lang door de Joden is verw acht. D ie zij Elija noem en.
V oor W ie zij de deur der w oning openen m et Pasen. En naarm ate in
ons m ensen het voortreffelijke beeld van H em zijn plaats inneem t,
... herkennen w ij H em niet.
D ie de V erhevene voorafgaat, kom t als Troosteloos, om dat Zijn taak is:
"om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzam en tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde G od een w eltoegerust volk te bereiden" (Lukas I :17).En deze toebereiding is voor ons
een onderdom peling in eigen bloed en tranen.
>I-

In ons heerst niet de koning die de V ader is.
In ons regeert de zw akke O om , A ch-A b.
D aarom zijn w ij niet w ezenlijk "gehuw d". W ij leven m et en als een
O ngehuw de, dus Izebel, dochter van Eth-Baal, dat betekent: D ie m et
Baal leeft. En Baal is w el "H eer" m aar dan aIleen als "baas", als usurpator van de m acht des Enen, die de echte K oning is.
En daarom is ons leven een gecom pliceerd en w ederkerig exploiteren
van elkander, een parasiteren op elkanders levensw il en levenskracht.
D at is de eigenlijke bezigheid van vroeg tot laat. Zelfs in de dierbaarste
gedachten w oont het onbew uste hangen aan elkander, profiteren van
elkanders kracht, en w elgem oedheid en verlangen en bezit, en angst en
doel. N iet als gebruik m aar als een dienstbaar m aken, als een knechten
en onteren. O ok onze zogenaam de liefde voor elkaar, voor onze kinderen, en voor ons w erk, is helem aal doortrokken van dit "m iddel m aken"
tot bereiking van ons doel: "V erzadiging" van w ensen en verlangens.
En juist dit V erzadigen is w at de Joden noem den "M am m on".
D aarom dienen w ij die M am m on, deze zatheid, niet zo m oralistisch in
de zin van "geld vergaren", m aar als de verkrachting van ons eigen
leven, als de volkom en onbew ust gew orden schijn-gerechtvaardigde
"strijd om het bestaan", ook w aar het niet gaat om het lichaam s-onderhoud, m aar om het innerlijke leven.
In deze door en door verdorven toestand die zich niet verdorven w il
laten noem en, m aar "natuurlijk", onverm ijdelijk, in deze w anregering
onder A chab en zijn Izebe], treedt H ij, die niet zozeer de Zijnde m aar
de Binnentredende w il zijn.
D aarom is die H eraut aankondiger van derving w at de parasieten zou
verzadigen; Profeet van "hongersnood":
"En Eli-jahoe, Inzitloze "ingezetene" van de verheffing der getuigenis
(G ilead), zegt tot A chab: 'Zo w aarachtig als de G od van aIle Tijdsgebeuren leeft, voor w iens aangezicht ik sta, als deze jaren dauw ofregen
zijn zal, tenzij dan naar M ijn W oord!' "
1 Koningen 17: 1
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In deze hongersnood,die drie-en-een-half jaar zal duren, dat is "Tijd
en Tijden en een halve Tijd", als "helft" van het V oltrekken van de
Liefde-W ijsheid aan ons m iezerig bestaan, in dit gedw ongen V asten
van het door ons "goed" geachte, levenfnuikende "verzadigen", w oont
dan de O ngeziene eerst een w ijle aan een zijtak van de zo gevreesde
Levensstroom . En drinkt daaruit, terw ijl H ij w ordt gevoed door het
onm ondig dienstbetoon van het door H em gew ekte, en aan G od gew ijde ...
"Raven" als substantie van ons neofietschap, nog niet rein; m aar rein
genoeg om H em te voeden in die "hongersnood" en daarin zelf te
"ZIJn .
M aar alsdie "beek" niet langer levensw ater geeft,dan gaat H ij naar de
W eduw e in Zarphat.
Zolang w ij niet die W eduw e gew orden zijn, is aIle "vasten" voor ons
aIleen m aar een onw elkom derven van hetgeen w ij nodig hebben.
D aarom zegt Jezus:
"Ziet er w aren veel w eduw en in de dagen van Ella in Israel, toen de
hem el drie jaar en zesm aanden gesloten bleef en er grote hongersnood
w as over het gehele land, en tot geen van haar w erd Ella gezonden,
doch w eI naar Zarphat bij Sidon, tot een "vrouw " die w eduw e w as."
Lukas 5 :25-26
0°

"

V eelm ensen hebben de vervulling van hun leven verloren en w achten
arm en eenzaam op het O nafw endbare. Zo zijn veel m ensen arm e w eduw en in Israel, het Tijdsgebeuren hier op aarde, en doorlijden "hongersnood".
M aar Eli-jahoe, de heraut die aangeduid is m et "G od als de Binnentredende" gaat naar de arm e eenzam en in Zarphat, in de sfeer van
Loutering der M etalen. D ie is in Sidon, w ant hier vistde G rote V isser
alles w at zich vissen laaten daardoor w ordt behouden.
N ooit zal H ij ons,w anneer H ij ons daar vindt, iets anders doen dan
"vragen w at w ij zelf niet m issen kunnen", het allerlaatste "brood".
En of w ij albetogen, dat dit is "het laatste" w aarm ee w ij ons en het
zw akke "K ind", ons eigen Zijn van m orgen, m oeten voeden en toch
m orgen m oeten "sterven", daar er niets m eer is w at ons in het leven
houden kan, het baat ons niet.
W ant juist om dat wijniets m eer "hebben" kom t Hijtotons.
En tenzij w ij onze dood vervroegen w illen, kan H ij ons geen Leven
schenken. D aarom verlengt H ij altijd w eer het laatste, niet te vergane,
onm isbare, hetlaatste m eel,de laatste olie uit de fles.Eerst H ij en daarna w ij.En daardoor altijd nog en altijd m eer.Zo leren w ij,niet als een
technisch w onder, m aar als heilig M ysterie, dat het stoffelijke dat w ij
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nodig hebben om te leven en het voedsel onzer ziel als levensinhoud,
ons G ESCH O N K EN w orden zullen ondanks aIle w eerloosheid en onm acht,
ondanks aIle letterlijke onm ogeIijkheid ... indien w ij H em m aar geven
w at H ij van ons vraagt. H et w einige dat w ij nog hebben en daarom
voor onszelf bestem m en w illen.
M aar Eli-Jahoe zal ons niet bij dit M ysterie laten drom en. H et zal geschieden, na die dagen, dat het Enige, het A llerliefste dat w ij hebben,
w aar alles aan gew ijd w ordt, om dat D it ons eigen Zijn zal w ezen, als
ons Zijn van heden is gestorven in de Tijd, het zal geschieden dat dit
Liefste dat m et ons de hongersnood doorstond, geen levenskracht m eer
heeft.
H et kleine lam pje van geloof en hoop en liefde heeft geen olie m eer,
en dooft. D an dooft de laatste lichtglans en w ij bIijven stil en grauw en
koud. En bitter rijst in ons de vraag, of deze G ast die binnentrad dan
eigenlijk aIleen m aar onheilbrenger is, aIleen m aar activeerder onzer
nauw elijks bew uste "schuld"?
"En zij zeide tot Elia: W at is er tussen u en m ij, M an G ods? Zijt G ij
bij m ij "binnengetreden" om m ijn ongerechtigheid in gedachtenis te
1 Kon. 17: 18
brengen en rnijn zoon te doden?"
Zo diep is deze troosteloosheid die de Ingetredene in ons verw ekt.
W anneer ons dit gebeurt, zijn er geen w oorden voor de bitterheid die
eigenlijk aIleen m aar w ordt getem perd door de grauw e m oeheid, die op
alles loodzw aar drukt; die is,en toch niet is.
M aar ondertussen neem t H ij deze dode "zaon" van ons, en brengt hem
in de opperzaal w aarin H ij "w oont" om dat w ij die voor hem besternden.
D aar doet H ij het onm ogelijke m et dit K ind. D aar breidt H ij zich in
onbegrijpeIijke innigheid en alm acht drievuldig over deze "dode" uit,
En blaast Zijn A dem in de tengere gestalte, opdat die voortaan nog
aIleen m aar adem t in Zijn G eest. Zo w ekt H ij deze kleine op en geeft
hem ons terug.
En w ij, die tot het uiterste zijn aangegrepen door die loutering als
W eduw e in Zarphat van Sidonie, w ij w eten en belijden eindeIijk W AT
H ij ons doet.
Zo w orden w ij uit onze poel van ongerechtigheid, die w ij niet eens beseffen, opgevist.
'I-

D ie de V erhevene voorafgaat is het, D ie de Tw aalf O ergestalten onzer
levensbeelding, die door ons gebroken en ontw ijd zijn, w eder opricht
tot het enige A ltaar w aarop w ij G od vereren kunnen m et het door H em
zw ijgend gevraagde offer onzer schijn-zelfstandigheid.
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O p deze offering alleen daalt steeds Zijn G eest neer in aanvaarding en
erbarm en ondanks onze overgieting m et ontroering. Zo, en zo alleen,
blijkt de onm achtigheid van aIle andere offering, die w ij zo dw aas en
zo hartstochtelijk begaan in de illusie van: ons Leven te behouden.
Zo sterven eindelijk in ons de Baal-priesters. H oew el Izebel op w raak
zint, G od zendt Elijahoe w aar hij haar ontgaat. En haar vlees w ordt nog
altijd opgevreten door de "honden" als het uur daarvoor gekom en is.

Zo w orden m ensen nog altijd "bereid". M aar w ij zijn "blind" en w ij
herkennen bijna nooit de Bode die G od uitzendt voor Zijn aangezicht.
D ie niet een "engel" is,als "lager" w ezen, m aar H ijzelf in een verm om m ing die w ij niet doorzien, totdat ons K ind is opgew ekt.
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12. G EN A D E

IN

V ERM O M M IN G

D e aanvang van het Evangelie is Johannes. N iet aIleen historisch, niet
bepaald een M ens als droom gestalte, zeker niet als een "gew eten" vorm ,
m aar als ervaring, als allengs bew ust gew orden feit.
D e A anvang van de G oede Tijding zelf ervaren is [ohannes-in-ons zelf
verw ekken, Johannes baren en hem tot gestalte-in-ons laten groeien,
Johannes w orden en te goeder tijd JO H A N N ES ZIJN .
Johannes is JEH O CH A N A N , G od is genadig! D it als N aam erkennen en
aanvaarden voor w at ons gebeurt, dat is het inzicht w innen: dat het
alles een G eschenk is,onbeoordeelbaar door ons dan als G enade.
Johannes baren is het nooit verm oede W eten van de W aarheid boven
de gestalten van de dagelijkse D room .
W ij w aken im m ers niet. W ij slapen allen vast. D e droom gestalten gaan
en kom en als de H oeders van de slaap. W at deze droom gestalte vorm
en kIeur en leven schenkt, is onze eigen in begoocheling gevangen
levenskrach t.
W ij zouden dan ook n66it ontw aken, als G od niet "gedachtig" w as; als
niet Zijn "K racht" als door ons onbegrepen Antwoord op ons nauw elijks bew uste "bidden" om Bevrijding tot ons kw am , en ons "verschijnt"
m et een belofte en m et een bevel. M et de belofte dat ons sm eken is
verhoord en dat een wegbereider ons geboren w orden zal; m et het bevel:dit N ieuw e als G enade te erkennen. En stom is iedereen, totdat hij
tot het inzicht kom t, dat aIIes w at een m ens ervaart, als W egbereider
tot hem kom t.
D it dan aIIengs beseffend, leren w ij Johannes kennen, die de W ending van de Ziel verlangt, opdat de last van de verkeerdheid van ons
w ordt genom en en de w are, onvergankelijke V RED E in ons w onen kan.
D e W ending van de Ziel, dat is het w akker w orden, w ant het is het
overw innen van de innerlijke lethargie, de loden slaap. H et ishet keren
van de volle aandacht, w eg van de streving en w eerstreving om het
dierlijke gedijen, en het w ijden van de volle aandacht aan de Zin van
de G enade.
Johannes volgen en allengs Johannes w orden, is het zich verheffen
boven het criterium van de verzadiging van lijf en ziel; het is de voeten
richten op de W eg der innerlijke V rede door O ntdekking en A anvaarding, door de O penbaring van de W ijsheid die zich aan ons w ijdt.
Johannes Zijn, dat is de w ereld en het leven anders zien en anders
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kennen dan de m ensen, die nag door de droom bevangen zijn. H et is
getuigen dat een ander Rijk, een hem els Rijk nabij is; dat w ij in onszelf de grate W ending dienen te voltrekken, die dan tot bevrijding van
ons falen leidt. Johannes R O EPT en w illig laten w ij ons onderdom pelen
in het levende w ater van zijn aarde-ontheffend W oord, dat hoop en
vertrouw en w ekt om dat het getuigt van het w are doel en de bereikbaarheid daarvan.
M aar m et die D oop w ordt in ons gevestigd het G ebod van de W ending.
D e Stem van de Roeper bestendigt zich tot de Stem van herboren G ew eten.
D e W ending als G ebod belijden m et de lippen heeft geen nut. D e
W ending w erkelijk voltrekken is een bijna bovenm enselijke taak vervullen.
W ant binnen ons en buiten ons kom t aIle aardsheid in verzet, zodra de
w ending door ons als het W are en daarom als H eilig M oeten w ordt beleden en begonnen.

H aar leven lang heeft onze ziel gedroom d, dat de vervulling van haar
w ensen en begeerten haar gelukkig m aken zal. D at haar geluk, haar
w are H eil in kw aliteit gelijk is aan V erzadiging, om dat verzadiging het
heil der A arde is.
W at w ij -volkom en ondoordacht -als heil beschouw en, is de expressie
van een onpersoonlijk stoffelijk proces, een schem a, dat volkom en redelaos en liefdeloos (dat is: onm enselijk) ontstaan en groei, bestaan en
genereren, en vergaan van levend w eefsel reguleert.
Zo heeft aeonen-lange suggerering door de m odus van het in de grove
stof gedaalde, door begrenzingen gefnuikte Leven hier op aarde ons
m isleid.
W ij houden alles w at verzadigd is voor "goed".
G root is geslaagd en veelbelovend, klein is eigenlijk m islukt. V eel
m aakt gelukkig, w einig doet verdriet, V erm eerdering geeft hoop, verm indering baart zorg. G root zijn geeft m oed en kleinheid vrees. A l die
criteria zijn van het allerlaagste niveau, dat van de cellengroep. Zelfs
voor ons lichaam als geheel is dit criterium al veel te prim itief, al veel
te "laag". En tach is het verheven tot criterium van m enselijk bestaan,
tot toets voor het bepalen van ons zieleheil.
Zo geldt dan overvloed aan voedsel, kleding, aan bezit en geld als H eil
voor onze ziel. Zo prefereren w ij een groot, sterk, lichaam ; zo streven
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w ij naar kracht en m acht, naar eer. N aar een lang leven hier, En zo
vergeven w ij elkander en onszelf, dat w ij als parasieten teren op elkander. En zelfs de zw akken en verdrukten voelen eerbied en bew ondering
voor hen, die hen m isleiden en m isbruiken!
D at alles is de onderm aanse dynam iek, de M anedroom . D aar zouden
w ij in blijven; w ij zouden onze zielen blijven overleveren aan de verw erving van de heerlijkheid der aardse koninkrijken.
M aar G od zendt ons Johannes. En nu kom t van om hoog de ongeziene
H and en scheurt ons los, nu hier dan daar, totdat de aardvergroeide
delen onzer ziel, zich - hoew el bloedend - W EN D EN naar het hem else
beleid.
Zo kom t dan G ods G enade voor de aardverblinden altijd in V erm om m ing, die aIleen doorzien kan w orden naarm ate zich een m ens reeds
M eft G EW EN D .
Is er een droever en ontm oedigender levensbeeld, dan van de aardbezetene, die zieleheil en w erkelijk geluk m iskent als de verw erving van
bezit en m acht?
Is er een hopelozer m isverstand dan dat van de m iljoenen, die het
M ens-zijn nem en als het M an ofV rouw zijn, m et als doel de ongebreidelde ontlading van hun sexe-potentieel?
Is er een geestelozer beeld van levensinhoud en -vervulling dan het
broodverdienen, vrijen, nestje-bouw en, kinderen-verw ekken, en zichzelf in com fort gaan verstikken en begraven?
Is er een zieliger com pensatie op die platheid dan de eerzucht en voldoening van het vele "w eten", dat w illoos aIle boze drijven dient en
zelf als een m agneet van irreeel volbrengen ongetelden tot zich trekt?
D e kranten-, staal- en olie-koningen ontm oeten en begroeten hun traw anten in de koningen der w etenschap, om dat zij naar de ziel slechts
varianten van dezelfde dw aling, van dezelfde "zonde" zijn.
Tot aIle geestelijk verdoolden kom t "Johannes" als G enade in V erm om m ing, als G etuiger van het Licht en als de Roeper, dopend m et zijn
.Jevend w ater" tot de W ending, die hen tot vergeving van hun "zonden" voert.
Indien w ij w isten W IE hij w as, dan zouden w ij, judaeers, Priesters en
Levieten ook vandaag niet vragen W ie hij Is.
W ij w eten het natuurlijk niet!
W ij w eten ons alleen de tegenpolen van die Ene, schijnbaar onbereikbaar-hoge. W ie het is,die ons tot deze Ene brengt, dat is ons niet bekend.
W ij w eten niet, dat de profeet Johannes m eer is dan historisch beeld.
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W ij w eten niet, dat hij de vrucht is van het m enselijke hunkeren naar
Licht. W ij w eten niet, dat juist die W ending, die hij brengt, en is,hem
tot de W egbereider m aakt van de volkom en O m rnekeer, of de Reversie
die de Zoon des M ensen heeft voldragen tot "verhoging".
H et aardgebonden oordeel oordeelt naar de fenom enen, m aar G ods
genade oordeelt naar oorzakelijk verband. En niet het aards gedijen,
m aar oorzakelijkheid is Paasgedachte van V rede m et G od.
Zo is de G rote T aak voor allen, die Johannes heeft gedoopt en die
daarom de W ending innerlijk belijden, dus de H eiliging van Leven
door ontstijging aan het oordeel naar de schijn. M aar deze W ending
eist de O ffering van onze streving naar het aardse w elbehagen.
En deze O ffering valt zw aar.
W anneer een m ens tot arm oe kom t, W Ij zien aIleen het leed en het
gebrek. M isschien verm oeden w ij een straf, of een beproeving als van
Job. M aar de genade zien w ij niet, w ant w ij begrijpen niet het H eil,
om dat w ij in O orzakelijkheid niet Zien. W ij den ken zuurzoet aan liefdadigheid, het negatieve com pensatiem iddel van de geestverloochenareno N iets in ons is gem eenzaam m et de Liefde die ontneem t om te bevrijden van gebondenheid aan de beloften en de w etten van de stof.
Tach had Johannes ook niets dan zijn gordel en zijn kleed. Jesajah w ist
reeds, dat juist arm en en gebrokenen G ods genade hebben. En juist
vooral "bezit" belem m ert ons de opgang naar het Rijk der G oddelijke
O rde.
Zou dan een m ens te arm zijn om Johannes te herkennen en zijn volgeling te zijn?
M aar van de aarde uit gezien, belet de arm oe ons om "goed" te zijn, ja
om het m inim um van aandacht en van w ijding aan het geestelijke te
schenken. H ard en w aarachtig is de strijd, w ant bijna iedereen die in
de arm oe kom t, w aant het zijn dure plicht om zich ten dode af te beulen om uit die arm oe te geraken. D at is de aardse goedheid en die is het,
die het ons belet de hoge strekking te geloven, te herkennen, te aanvaarden. M aar niet de arm oe zel£.
D e aarde kent aIleen het w elbehagen van gedijen en w ij die reeds op
school vergiftigd w erden m et vervanging van beleving door het kennen
van een theorie, w ij w illen eerst het m inim um van w elbehagen om
daarna in theorie te leven naar de geest.
H oe kunnen w ij genezen w orden van die ziekte onzer ziel dan door ons
te beletten om te distancieren en te theoretiseren?
Zo keert dan G od de dw aze streving naar bezit, van geld en goed of
geestelijk bezit, als m iddel en als m acht tot distanciering w eer tot G oed,
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doordat H ij .de m iljoenen door gebrek of door een overdaad aan "w erk"
belet te vluchten in de theorie.
Zo dw ingt H ij ook ons het w einige dat w ij aan geestelijk bedoelen in
ons dragen, om te zetten in de dagelijkse om gang m et naasten en ons
w erk, opdat ons "al te lang O nvruchtbaar-zijn", alsnog genade vindend,
tot "Johannes-baring" kom t.
G een m ens is nader aan de losheid van bezit, dan w ie niets heeft. G een
m ens is nader aan het geven en het delen m et zijn naasten dan w ie in
arm oe leeft. M aar al die stoffelijke w elvaart, al dit w elbehagen aan
bezit en kennis, dat w ij dagelijks verw erven, het verslaaft ons aan de
m echaniek der aarde, het verw ijdert ons van onze naasten. .. en het
m aakt ons onontvankelijk voor G od.
Zoals dan aIle "rijken" van om hoog de m eest belasten en geslaafden
zijn, zo zijn de niets-bezitters en de arm en naar de geest haast "vrij" om
H em te volgen die de voeten op de W eg des V redes richt.
D e Engel G abriel is reeds bij hen gew eest. A Ileen, zij hebben zoals
Zachariah niet geloofd, wat deze Engel zeien daarom zijn zij"stom " ...
totdat zij tot geloof en tot aanvaarding kom end, z6 de W ending van
hun ziel beginnen, die tot vergeving aIler "zonden" leidt.
G enade in V erm om m ing is het leed, dat w ij als "kw aad" verstaan en
daarom niet verstaan,
G od is niet Zeus, die elke w ens vervult, opdat m en tot het inzicht van
de dw aasheid aIler w ensen kom t.
D e korte W eg, de H eilige W eg, is niet de W eg der w ensvervulling,
m aar de W eg der O ffering.
Zo w orden w ij dan voor de H eiliging in O ffering geplaatst, zolang tot
w ij de vrees en afkeer overw innend, eindelijk Johannes volgen en door
hem ... de H eiland leren zien.
O ntelbaar zijn de vorm en van G enade in V erm om m ing.
Behalve arm oe, ziekte en dood, zijn er de w rede onbereikbaarheden,
het falen in de ogenschijnlijk w aardevolste dingen. M isvorm de lijven,
zieke zielen, ongelukkigheid in liefde.
A ls fenom enen zijn zij niets dan zinloze vem ietiging van hoop, geluk
en levenskracht. V erstandelijk doordringen van dit raadsel geeft niets
dan de ontdekking van een oorzaak die geen oorzaak is.M et ons gevoel
en ons verstand bereiken w ij niets dan een zw akke poging om te com penseren. W ij trachten ongedaan te m aken, w at niet ongedaan te rnaken is.W ij zijn geheel verblind, geheel gevangen in de w aan van goed
en kw aad in aardse zin,
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G een flauw verm oeden hebben w ij van "heil". W ij w illen w elvaart om
het w elbehagen. W ij w illen ongestoord het tem po van m achines in ons
leven brengen. W ij w illen bij elkander blijven om elkander te m isbruiken. W ij w illen "slagen" om om hoog te kom en en w at onafhankelijk te
zijn ten koste van afhankelijkheid van anderen. W ij w illen niet ons
leven puren en het geven, m aar w ij w illen ons verzadigen m et het opzuigen van anderer leven.
D aarom verstaan w ij deze fenom enen niet. D aarom m oet onze ziel
zich geheel w enden, w il zij ooit tot de bevrijding kom en. A ls w ij een
blindgeborene ontm oeten, dan w eten w ij aIleen, zoals de Tw aalve,
schuld en boete. "W ie heeft gezondigd, deze m ens of zijn ouders?" Is
deze oude Joodse houding m inder dan de houding der m oderne w etenschap? Is niet de w aarheid van de erfelijke ziekten .w aar" aIleen voor
onbezielde stof en in een schepping zonder geest en liefde? A ls nu in
een gezin de tw eede aan zo'n ziekte sterft, w at m oet de derde als de
krankheid ook in hem een aanvang neem t? W ie zalhem helpen om de
loden last van dit fatale geesteloos voorzien, van zich te w entelen?
A Ileen w ie zelf tot in de oorzaak dezer dingen ziet, w ie het ontzaglijk
verband aanschouw t van aIle levens die er bij betrokken zijn, die ziet
G ods liefde en Zijn w ijsheid en verstaat de Zin als loutering en taak der
zieI. Zolang dan deze zieke m ens zich vastkIam pt aan het troosteloze
beeld van onontkoom baar lot, van onbarm hartige vergelding, en beschikking door een liefdeloze M acht, zolang bindt hij zich aan de
"w aarheid" dezer m echaniek. M aar als hij zijn geloof, dat jaar en dag
tot in de onbew uste handelingen en m otieven w as verbannen, toelaat
en het zogenaam de "kw aad" aanvaarden w il als een G enade, die hij
niet begrijpt, als m iddel om hem te verlossen, dan "w endt" zijn ziel zich
naar de oever, w aar Johannes Roept en D oopt, en als het uur gekom en
is,dan zalhij daar de O nbekende zien, die M acht heeft onze zonden te
vergeven.
H et gaat ons allen om het diepgedoken en verw aarloosde G eloof, zo
diep gedoken, dat w ij ons verbeelden het niet m eer te hebben.

G aat het ons "goed" w anneer er geld genoeg is,als een m ens ons liefheeft en de w ereld ons erkent, terw ijl w ij in ons dragen het vergift van
ijdelheid ofhoogm oed, egoism e, angst en w at niet al?
O f gaat het "goed" m et ons, w anneer w ij ons van aangezicht tot aangezicht bevinden m et de consequenties van ontaarding onzer ziel?
N iet de verschrikkelijke trekken van dit aangezicht bestem m en goed
of kw aad, m aar of w ij in ontzetting het herkennen. W ant dit herken-
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nen isgenezen. D e dood door het aanschouw en van dit M edousa-hoofd
is niet de dood der ziel, m aar slechts de dood van het gedrocht dat w ij
zelf m aakten en w aarm ee w ij ons identificeerden.
D aarom , in aIle huizen leven m ensen, dodelijk beangst voor dit M edousa-hoofd, zichzelf en elkaar behendig verschuilend voor die starre blik,
die hun illusie doodt, m aar die hun ziel geneest. M aar zeker is het, dat
onthulling der verborgen w aarheid van een feit, dat een onzinnige,
genadeloze w reedheid leek, ontketent een katharsis, w aarin aIle leed en
aIle w rok w ordt opgelost tot diepbeschaam de, sprakeloze dankbaarheid
voor zoveel G oddelijk geduld en zoveelliefdevol en louterend beleid.
Johannes volgen is in deze liefde en in dit beleid geloven en vertrouw en, w etend dat w ij deze eenm aal zullen zien.
H et keren van de ziel, dat dit vereist, veronderstelt de O ffering van
onze aardse drang. Zw aar en lang is deze offergang. M aar eenm aal zijn
de tijden toch vervuld.
Terw ijl w ij m et Johannes prediken de W ending tot V ergeving onzer
faling, ZIEN w ij de onbeschrijfbare G estalte van de "Zoon des M ensen"
naderkom en, als een O nbekende.
En door Johannes w eten w ij een ogenblik:
D ie is het, die de w ereld zal verlossen.

Z6 heeft G od deze w ereld lief, dat H ij zich schijnbaar tot de Boze
m aakt, die ons niet helpt en ons niet redt; die ons verlaat, die ons m ishandelt en doet lijden, en ons geloof beschaam t, zodat H ij aIle haat en
boosheid, aIle oordeel van de m ensen draagt, aIleen om hen te redden
van hun stofbevangenheid, hun w aan van zelfverzadiging, hun zelfbeschikking en hun zelfverheffing.
20 lief heeft ons de M eester, als w ij tot H em kom en, dat H ij zich
schijnbaar tot de Satan m aakt om uit ons hart de duivel te verbannen.
D at H ij m eedogenloos de tranen van het radeloze Ik doet strom en en
als een m oordenaar dit Ik verw ondt, totdat het w entelt in zijn bloed.
Zo lief heeft ons de M eester, dat H ij tot een rover w ordt (van ons onzalige bezit), toteen bedrieger (onzer ijdelheid), toteen tyran (voor onze
slechte w il), zodat H ij draagt de w raak, het oordeel en de haat van allen,
die H ij als de enig w are H ierophant zijn hem else M ysterie openbaart.
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H et is ons Ik, dat ons gem aakt heeft tot de felle, bange w olven die w ij
zijn, D at ons geloof verbannen heeft naar geld, techniek en sport; dat
w onderen en geest als bijgeloof verw ierp en dus verw ees naar de bezielde universiteit der tere, nog ontvankelijke jeugd, opdat van eeuw tot
eeuw behouden blijft m et spelen en m et sproken, w at de volw assen
m ens in zijn verkochtheid en verblindheid niet m eer eert.
H et is ons Ik, dat ons tot onbenulligheden dw ingt, tot de w ederkerige
uitbuiterij, die w ij sam enleving noem en, tot snelheidsrazernij, rivaliteit en oorlog, tot dictatuur en zelfvernietiging.
H et is ons Ik, dat ons bedriegt en de G enade aanklaagt in de term en
van zijn w elbegrepen "code", nam elijk de code, de w aardering van de
Schijnl H et is ons Ik dat haar de m antel van m iskenning leent!
H et is ons Ik, dat ons tot w anhoop en G od-loochening verleidt, dat ons
de M eester tekent als V erleider, dat onze ziel in haar benauw enis doet
slapen als H ij bidt, dat ons bew eegt H em te verraden, daar het zich
door H em verraden voelt; dat ons de principiele zan den van de Tw aalve doet begaan; en dat ons H em verlaten doet, w anneer de m achten
van de duisternis door ons geroepen en door ons geleid Zijn H eilige C estalte overleveren aan de haat der huichelaars, die H em nog altijd door
de V orst van W ellust doen bespotten en bekleden m et onechte luister
en H em dan terugzendt naar de Stedehouder, het berekenend verstand,
dat slechts het relatieve kent en H em terw ille van zichzelf zal doden!
D it m ogen w ij gedenken, w aar G enade in V erm om m ing in ons leven
kom t, dat daarm ee aangegrepen w ordt niet ons G eluk, m aar de verdorvenheid van onze ziel, die zich behendig in ons IK verschanst.
D it m ogen w ij bedenken, dat die G enade is:Johannes, de H eraut van
Licht. En dat de W ending die hij eist, de M etanoia of Bekering, ons
zal w ijzen de Bevrijder en V ergever aller zonden.
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13. H ET

TEK EN

DAT

W EERSPRO K EN

W O RD T

Een Teken van de hem el verontrust. Juist daarom zendt het aards
systeem zijn "baden" m et de vraag: W ie zijt ge? als er iem and als een
T eken van de hem el kom t. H et aardse kan het hem else niet vatten en
toch is dit haar enige m anier om te w aarderen, te erkennen.
D aarin ligt de tragiek van aardse goede w il, dat deze altijd ontoereikend
is,zow el als inzet, als beoordelaar en als vazal voor aIles w at niet van de
aarde is.
W at van de hem el kom t, dat kunnen w ij aIleen herkennen m et hetgeen
in ons niet-van-de-aarde is. W at zich ten volle heeft gegeven aan de
drang naar zelfhandhaving en naar zelfversterking, vertrouw t aIleen
het daarin w ortelende denkverm ogen en gevoeI. En w at die tw ee verw erpen, dat verw erpt ook hij.
H oe zou een T eken van de hem el dan op aarde niet w eersproken w orden?
W ij hopen en verw achten, dat het bovenaardse tot ons kom en zal op
een m anier, w aardoor het sym pathiek en/of plausibel voor ons is.D an
hebben w ij contact. D an kunnen w ij het binden aan restricties van ons
gevoel en ons verstand.
N ooit heeft het hem else zich voor deze soort van appreciatie laten
vangen! G een enkele Bode die van G od gekom en is, noch Christus,
hebben zich gestoord aan deze blinde, tastende en toetsende m anier van
aards ontvangen.
Toch heeft de w ereld altijd w eergedaan, alsof zijdit niet zag en onderyond.
W anneer een T eken van de hem el kom t, dan sluiten zich de aardbezeten opponenten dadelijk aaneen, w ant in hen allen kom t dezelfde
daem on in gevaar, zodra het hem else de aarde raakt.
W anneer een Teken van de hem el kom t, dan w illen w ijzen en verstandigen het m aken tot een parel aan hun kroon; gevoelsbezetenen begeren het als m iddel tot verhoging van hun com fort en hun steeds w eer
uitgeput genet,
D ie voor tw eeduizend jaar de vijanden van Jezus w aren, het zijn dezelfde m ensen niet, m aar w el dezelfde functionarissen die Jezus in zijn
lijdensaankondigingen heeft genoem d, voor toen en voor altijd!
"En H ij began hen te leren, dat de Zoon des M ensen veel m oet lijden

81

en verw orpen w orden door de oudcrlingen
schriftgeleerden ... "

en de overpriesters en de
M arcus 8:31

"D e Zoon des M ensen w ordt overgeleverd in de handen der m ensen ... "
M arcus 9 :31
"Zie, w ij gaan op naar [eruzalem en de Zoon des M ensen zal overgeIeverd w orden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. D ie zullen
H em ter dood veroordelen en zijzullen H em overleveren aan de heidenen, en die zullen H em bespotten en H em bespuw en en H em geselen
en doden ... "
M arcus 10: 33
Zo zijn w ij allen in die profetie genoem d. W ant in ons allen leeft de
ouderling, de overpriester en de schriftgeleerde, de banale "m ens" en
de "Barbaar".
D e Pisces-V irgo era 1 is w elhaast voorbij, en over de gehele aarde gaat
een laatst Revell, opdat de m ensen zich bezinnen en bekeren, opdat de
w ereldram p, die opgeroepen w ordt door het gew etenloos instinct der
aardbezeten m ensheid nog voorkom en w orde, of beperkt w ordt tot de
reeds niet m eer afw endbare verschrikking.
Zoals G od destijds Boden naar de aarde zond om w aar te nem en en een
aantal m ensen te bezoeken m et de T oetsing, die H ij w enst, zo zijn ook
thans in vele landen Boden van de A llerhoogste uitgezonden en hun
heilig w erk begonnen.
W ie een van hen ontm oet, die m oge w eten, dat het is de laatste kans
om tot een andere lotsbestem m ing te geraken, v66rdat het ongebreidelde instinct naar zelfbehoud in lager zin, naar m achtsvergroting en naar
zeIfverzadiging, vernietiging en m ateloos lijden over ons zal brengen,
zo vreselijk als nooit tevoren.
N og doen de aardse m achten niets dan propaganda m aken voor hun
groepsbelang, haat zaaiend tegen de gevreesde opponent. D e m askers
w orden opgeschilderd en eenzelfde duivel zal zich tooien m et het dubbele gelaat van het Ieugenachtige A lternatief. En wie partij kiest, kiest
die duivel! D e w are keuze isde keuze tussen G od en M ens.
D oor kritiek w ordt een m ens niet behouden; evenm in echter door vergetelheid te zoeken in het dienen van aardse belangen.
Pasen keert jaarlijks terug.
En m et die W ederkeer van Zon in Ram vraagt G od van ons in ons:
G eboorte van het Lam , dat in zijn overgave aan de W il des H em els
onze zonden opheft in de D ienst des Vaders. D at is de ene w are U ittocht uit Egypte. A l het andere voert naar een onbeschrijflijke hel.
H et is de ene w are U ittocht uit de slavernij, die elk van ons zelf m oet
volbrengen. H ier is geen uitbesteding van de Taak aan Ieiders, kerke1

Zie onder V is, enz,
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lijk ofw erelds. H ier kan een m ens geen robot zijn en zijn gew eten laten
in de handen van een m ens, die slechts in naam de verantw oording
draagt. H ier staat een m ens naakt voor het aangezicht van G od.
V anouds heeft m en hierin gezien de heel uitzonderlijke streving van
slechts hier of daar verschenen en verdw enen enkelingen. M aar thans
is het w eI duidelijk, dat een krachtig en vertegenw oordigend deel der
m ensheid zich zalhebben in te zetten m et geheel hun hart, hun ziel en
hun verstand om enigszins te leren "w andelen m et G od". Te lang reeds
heeft de overgrote m eerderheid zich laten slepen door de enkelen die
waakten en zich voor de m ensheid gaven. D e kudde, die zich door veel
valse herders liet m isleiden, is verdw aald, zoals geen kudde ooit tevoren
is verdw aald.
En zeker zal een vorm elijke organisatie als een intem ationaal verdrag,
een volkenbond ofeen vereniging van naties niet de wezenlijke wereldeenheid. brengen kunnen, die de goedbedoelende cureerders van sym ptom en ervan hopen en verw achten.
Zoals een dw angneuroticus w eI veel beloven w il, m aar zijn belofte 'nooit
kan houden, om dat zijn dw angneurose opperm achtig is, w anneer het
uur van de vervulling kom t, zo kan de zielekranke m ensheid w eI vol
goed bedoelen zijn, en zich in plechtige verdragen verbinden tot een
vredelievend en geordend sam engaan, w aarbij de landen zelfs de giftige
illusie van hun souvereiniteit ten offer brengen. M aar als de spanning
van de levensangst w eer rijst, om dat de ongenezen roofdierdrang naar
"m eer ten koste van een ander" bruIt, dan zal geen enkel plechtig gesloten en geratificeerd verdrag, noch de regeringen, noch de volksvertegenw oordigingen, noch de kerken ofde politieke partijen de ongetem de,
die zich losrukt kunnen vangen en regeren. En zoals altijd w eer de
dw angneuroticus de eigen dynam iek w el w eet, m aar niet doorziet en
tot geen w erkelijke "genezing" kom t, zo blijft de onbew ust bezeten ziel
der m ensheid zich ten dode toe verw onden aan periodieke razem ij,
w aarvan zij niet de oorzaak kent en ook niet kennen w il, om dat die
kennis haar de slechte zelfgenoegzaam heid verstoort.
D aarom dit laatst Reveil.
D aarom de laatste O proep aan de enkelingen, om niet het heil te zoeken in de blinde m achtsontw ikkeling van collectief verband, m aar om
als enkelingen, als V erloren Zonen, op te houden m et het slorpen van
de drab der zw ijnen en de W eg te gaan, de enige die naar "genezing"
voert, opdat bijtijds voldoende Lam m eren van G od de zonden dezer
w ereld kunnen dragen.
D at is voor hen het vinden en het volgen van de M eester. En het is de
aanvang van hun Lijdensw eek. M aar op hun uiterlijke dood voIgt de
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V errijzenis. H et is de ene w aardige responsie op het leed der w ereld.
H et is de enige w aardige herdenking van het offer dat Jezus deze w ereId heeft gebracht. H et w are Pasen kunnen w ij niet vieren m et w at
psalm en en een goedbedoeIde preek. O ok niet m et het schone, onbegrepen ritueel der Joden. N iets zal gebeuren, of w ij al in adem loze
spanning w achten op het kom en van ELIJA H na het openzetten van een
stoffelijke deur ... N iets zal gebeuren als w ij voor een altaar knielen,
biddend om de w ederkeer van Christus, opdat D ie ons brengt w at w ij
begeren. W ant ons gebed is vals,zolang w ij toch niet doen, w at H ij ons
heeft gezegd. En onze tranen om Zijn lijden zijn m aar krokodillentranen, als w ij H em toch onophoudelijk verraden.
M aar dlt is Pasen, als w ij eindelijk de deur van onze ziel gaan openzetten voor w at ons door G od gezonden w orden m ag, opdat w ij als fragm entje van de eeuw ig onbekende, eeuw ig kom ende, m aar onherkende
M ESSIA H de w ereld helpen heffen uit haar onbeschrijfelijke leed.
En dlt is Pasen, als w ij door verw erkelijking van het "w are beeld" van
Jezus (V erum Ikon), zw eet en tranen stelpen van Zijn dodelijk verm oeid gelaat.
D an, en niet eerder, kom t Elijah.
D an, en niet eerder, zuIlen w ij de liefde en de leiding van de M eester
aIler M eesters ondervinden.
M aar het zalanders zijn dan wij verwachten!
W ant het K om en van de M eester is een T eken. H ijzelf is het T eken,
aIles w at H ij zegt en doet zijn "Tekens". A Ile zijn het Tekens "van de
hem e!". Tekens, indica ties van een andere O rde dan w ij kennen. En
tach w illen w ij ze kennen en de M eester aan Zijn Teken Zelf herkennen!
W anneer een Teken kom t, dan w ordt de m ethodiek der aarde in ons
aangetast. W anneer de M eester spreekt, dan kunnen w ij H em niet verstaan m et ons gevoel en ons verstand.
H et W oord, dat als een T eken kom t, als Boodschap ofals Feit, laat zich
niet vangen m et de aardse m ethodiek van tasten en begrijpen en van
sym pathie. H et Teken w ordt aIleen "w eersproken" om dat het niet
w aardig w ordt ontvangen, m aar als onbegrijpbaar, onw aardeerbaar
w ordt verw orpen.
W ij kunnen het alleen aanvaarden m et G eloof; w ij kunnen het aIleen
herkennen en verstaan m et Intuitie, m et onze geest.
D aarom is iedereen, tot w ie de M eester W oord of T eken zendt, ontsteld en verontrust. D aarom toont iedereen kritiek en ongeIoof en daar-
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om w erden m ensen altijd bang en boos, w anneer een T eken van de
hem el kw am . En daarom worden zij dit nag!...
D e kortste w eg om van een T eken af te zijn, is het terstond verw erpen.
W ant het eerste argum ent van ons verstand of ons gevoellijkt nog w eI
w aar. M aar als het vaste voet krijgt, blijken onze argum enten vals en
ons gevoel niet m eer betrouw baar.
H et T eken, dat w ijw ensen, zalons n66it gegeven w orden, w ant dat zou
m oeten zijn een com prom is, iets w at w ij m et ons aardse apparaat w aarderen en begrijpen. W anneer w ij om een T eken vragen, zal het altijd
zijn ten dage dat een T eken voor ons staat, dat w ij niet accepteren
door versIaafdheid aan de m ethodiek der aarde, door gebrek aan Intuitie en G eloof!
"En de Phariseeen kw am en en begonnen m et H em te redetw isten; en
zij begeerden van H em een Teken van de hem el, om hem te beproeven."
M arcus 8 :11
"M aar H ij zuchtte in de geest en sprak: W aartoe verlangt dit geslacht
een Teken? V oorw aar, zo aan dit geslacht een Teken zal gegeven
w orden! ... "
M arcus 8: 12
H et Teken dat w ij aldus "tartend" zullen krijgen, is het Teken, dat de
m ensen die niet horen w illen, aan den lijve ondervinden! D at w as het
Teken van Jona. En M attheus dit begrijpend, heeft het in zijn evangelie ingelast.
W ie van de honderdduizenden Elijah-verw achters, w ie van de m iljoenen zogenaam d gedoopten en "aangenom enen" hebben ons verteld,
wat w ij ervaren als de M eester kom t, hoe w ij Zijn hand herkennen en
Zijn W oord verstaan? H oe w ij Zijn Teken en Zijn W oord aanvaarden
kunnen en H em dienen?
A ch, niem and im m ers, dan aIleen m isschien die onbekende, die w ij
niet begrepen en vertrouw den, daar zijn w oord zo vreem d klonk en zo
onaannem elijk. D ie w ij verlieten en al spoedig uit het oog verloren,
... m aar die w ij ons van tijd tot tijd herinneren, en som s pIotseIing verstaan ...
W eI w einig kan de w ereld ons vertellen van de Tekens, die zij altijd
heeft weersproken, w ant nog nim m er heeft verstaan! M aar des te kostelijker zijn de sobere verhalen der profeten, w aarin voor eeuw ig, dat beschreven is,w at voor de w ijzen en verstandigen verborgen blijft.
D aarin ligt, ook voor ons, een raad en steun, zoals de beste vader en
de liefste m oeder ons niet geven kunnen.
W ant ook tot de profeten kw am en W oord en Teken niet als iets, dat
hun verstand en hun gevoel kon vatten en aanvaarden. O ok hun "her-
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kennen" w as een daad van intuitie, een herkennen m et de geest en hun
aanvaarden w as afhankelijk van hun G eloof. N iet dat geloaf, dat bij de
gratie van verstand bestaan m ag, w aar dit verstand te traag is om zijn
geliefde bew ijzen te halen. M aar dat G eloof, dat tegen aIle redenering,
tegen elk gevoel van syrnpathie, van billijkheid en Liefde stand houdt,
en aIleen door intuitie w ordt gesteund.
H oe zouden de profeten, en hoe zouden thans de w are m ysten, leerlingen van Jezus, ooit de kracht verw erven om de innerlijke stilte en de
onverstoorbare rust te bew aren tegenover de titanische m acht der m iljoenenvoudige weerspreking der m ensen, als niet eerst in die profeten
en die m ysten de aardse w eerstand tegen het onaardse, tegen alles w at
van de hem el kom t, w as opgeheven en vervangen door de onaantastbaarheid voor dat w at van om laag kom t?
D at is de H eilige W eerstand, die is het die ons allen zo ontbreekt. Zander deze zou de G raal terstond uit onze verontruste handen vaIlen, als
hij ooit in deze handen w erd gesteld.
N iet in het uiterlijk! N iet w at de w ereld altijd w il: het onverstoorbaar
zachte w oord, de lieve grijns. H oe vaak w as Jezus niet teleurgesteld,
boos ofverontw aardigd? Steeds w il de m ensheid training en beheersing
in de uiterlijke houding, w aar onverstoorbaarheid verlangd w ordt van
de vrede in de ziel.
Zodra G od ons een Engei zendt, zijn w ij ontsteld.
"W ees niet bevreesd" zegt G abriel tegen Zachariah. M aar als hij dit
ook tegen de reine M aria zegt, hoe bang zullen w ij w el zijn? A ls de
discipelen schreeuw en van angst, w anneer zij Jezus in de nacht zien
w andelen over de golven, hoe "ontsteld" zullen w ij dan niet zijn, w anneer een W oord of Teken tot ons kom t?
En juist om dit "ontsteld-zijn" om te zetten in rustige vreugde en ons
tw ijfelend w eerspreken om te zetten in volkom en aanvaarding, om die
"transm utatie" in ons ishet G od te doen. D e aarde w eet aIleen van perfectioneren onzer dynam iek in de verw achting, dat een m ens dan op
zalbloeien toteen hoger w ezen. D e aarde w il een m ens gelukkig m aken
door zich te bem oeien m et de techniek zijner ziel. M aar de aarde kan
niet begrijpen, en ook niet aanvaarden de transm utatie in een ander
w ezen. D e aarde vreest ontdoening en versterving van haar m ethodiek
in ons. D e aarde w il de dood aIleen van lijf voor lijf, zodat het lijf een
pseudo-eeuw igheid ~ beleeft.
D aarom kom t aIle W oord en T eken van om hoog als een onw aarheid en
1

W at m en "voortplanting" noem t.
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een onbestaanbaarheid, als iets dat onuitvoerbaar is,als een verw onding
tot de dood.
W at ishet voor M aria, als een ondertrouw de m aagd, dat niet haar bruidegom , m aar "de K racht des A llerhoogsten" de V ader van haar eerste
kind zal zijn?
W el zijn Zachariah en Elisabeth gelovig en braaf, m aar zijzijn beiden te
oud om nog een kind te hebben.
W at geeft het Jerem iah, dat hij jong is en niet spreken kan? H et antw oord luidt:
"Zeg niet, ik ben jong. W ant overal w aarheen Ik je zend, zul je gaan
en alles w at Ik je bevelen zal, zul je zeggen."
En de rijke boerenzoon Elisa, ploegende m et tw aalf span ossen op het
veld? D e m antel van Elijah w ordt over hem gew orpen, onverw acht en
kennelijk onverhoopt! A ls hij vraagt om tenm inste zijn ouders te m ogen
vaarw elzeggen, w at is het onvriendelijke antw oord? Een verw ijzing
naar het in aardse zin niet-bindende, doch in hem else zin volle overgave
eisende, van de Roeping tot Profeet! En niet voor niets had Elijah
iem and gekozen, die reeds m et het twaalfde ossenspan ploegende w as.
M aar dan Elijah zelf!
T e zien en te getuigen, dat de m ensheid dorst en honger lijdt, zolang de
vele honderden Baalpriesters zich stellen in de plaats der knechten
G ods. D an zelf als M an van G od slechts leven van hetgeen de zogenaam de "raven" brengen. D an op zijn beurt van een die niets m eer
m issen kan, een arm e w eduw e, de laatste olie en het laatste brood te
vragen. D an als de dag gekom en is, alleen de m achtige trotseren en
voor de ogen van het volk de geestelijke onm acht van de Baalpriesters
te tonen, en de m iskende Twaalve sam envoegende tot het van G od
gewild G eheel, dat tot Zijn A ltaar is bestem d, daarop het levend O ffer
brengende, het V uur van G eest doen nederdalen, dat het offer aanneem t en het m achteloze zielew ater absorbeert tot hoger aanzijn.
M aar dan oak weten, dat G od m et hem is!(IK oningen 18: 31). D an is
de .Jiongersnood" van drieeneenhalve "tijd" voorbij.

N og grootser, w ant nog soberder en inniger zijn de tot A braham gesproken w oorden, die hem door zijn "antw oord" m aakten tot V riend
van G od.
"V erlaat uw land, uw verw anten
het land, dat Ik u zeggen zal.

en uw vaderlijk huis en trek naar
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Ik zal u tot een groot yolk m aken en u zegenen en uw naam groot
m aken. W ees een zegen!"
G enesis 12: 1
W anneer w ij zulke dingen lezen, is het ons niet gauw te kras. W ant
onze kleinheid voedt zich m et de grootheid van de groten. M aar w ij
zijn radeloos, w anneer tot ons ook m aar een deel van deze opdracht
kom t. W ant w ij gaan redeneren en ons antw oord is:"ik kan het im m ers
niet!"
M aar A braham is 75. O ok voor hem leek het onverantw oord, onw aarschijnlijk, m isleidend... M aar hij ging. En het m aakt geen verschil,
dat dit verhaal naderhand is gem aakt. H et is gem aakt door m ensen, die
w isten w at zijbeschreven. H et is geen literaire fantasie.
A ls A braham in K anaan kom t, krijgt hij het w oord:
"A an uw nageslacht zal Ik dit land geven."
G enesis 12: 7
H et lijkt onw aarschijnlijk, ongelofelijk.
M aar A braham 's antw oord is: het bouw en van een altaar! A ls hij na
een lange tocht terugkeert in dit land, nog altijd zonder zoon, dan w ordt
hem gezegd:
"H ef uw ogen op en zie, vanw aar gijstaat noordw aarts en zuidw aarts,
oostw aarts en w estw aarts.
W ant al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven en uw nageslacht tot in
eeuw igheid.
En Ik zal uw nageslacht stellen als het stof der aarde, zodat als iem and
het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw nageslacht geteld
w orden.
M aak u op en w andel door dit land, w ant Ik zal het u geven."
G enesis 13 :14 VV.
A ls zoiets tot ons w ordt gezegd, m aar w ij hebben geen kind en onze
vrouw is te oud om een kind te krijgen, en w ij zijn in een vreem d land
zonder verw anten. En w ij hebben nochtans m aar te geloven en ons te
gedragen alsof alles in vervulling zal gaan, hoew el ons verstand en ons
gevoel voor w aarschijnlijkheid en geloofw aardigheid zich fel verzetten,
Of ons te sluiten en af te w enden, dim rijst de innerlijke spanning tot
ver in het ondraaglijke.
A braham gelooft en A braham doet w at hem is gezegd. M aar de jaren
gaan voorbij en een zoon heeft hij niet, D an is de grens van zijn draagverm ogen bereikt. O pstandig w ordt hij niet, m aar m ism oedig. H ij
houdt G od de ongerijm dheid van diens w oorden voor.
"Zie, nageslacht hebt G ij m ij niet gegeven ... en zie: de zoon van m ijn
huis zal m ijn erfgenaam zijnl... "
G enesis 15: 3 -6
W ie w eet w at het betekent om geen kind te hebben, die m oge zich
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verdiepen in de m artelende w erking van dit steeds herhaald voorspellen, zonder dat vervulling enigszins aannem elijk gem aakt w ordt.
D an, en niet eerder, is een m ens genaderd tot de w erking van een
W oord en T eken uit de hem el in een aan de aardse m ethodiek vergroeide ziel.
W anneer ons ooit als hoogste zegen, zulk een onaanvaardbaar "w oord"
gew ordt, dim m ogen w ij bij al ons zuchten en ons klagen, denken aan
het verstand en gem oed overw innend geduld van A braham .
A ardse troost, een argum ent, een w eten, w aardoor alles m eer aanvaardbaar w ordt ... dat zal ons niet gegeven w orden. A ls er een antw oord
kom t, dan zal het zijn zoals het antw oord dat A braham kreeg:
"Toen leidde H ij hem naar buiten en zei: Zie nu op naar de hem el en
tel de sterren, als ge die tellen kunt ... Z6 zal uw nageslacht zijn."

G enesis 15:5-6
Een herhaling van het reeds gesprokene, stellig, onbegrijpelijk en ongelofelijk als tevoren. M aar A braham geloofde het: en dat w erd hem tot
"gerechtigheid" gerekend. Zo zalhet ons ook tot gerechtigheid gerekend
w orden. En vandaag nog lijkt dit alles ver en vreem d. M aar m orgen
w ellicht, als w ij tot het w are Pasen durven kom en, zal een T eken tot
ons kom en, dat ondanks zijn hoogheid en vervullingskracht de aardse
levensdynam iek in ons tot in het hart verw ondt. W at zullen wij dcm

doen?
Zal dan de spankracht onzer ziel voldoende zijn? Zal onze liefde leiden
tot een antw oord in "gerechtigheid"? O f zullen w ij uit lijfsbehoud, uit
lafheid en gem akzucht naar de geest, of uit verkleefdheid aan de w etten en de w ensen onzer naasten, ons beroep, een kerkgenootschap of
partij, of w at dan 66k, dit W oord of Teken laten w orden tot een onbeantw oord vragen, een verw orpen D ing? M aar dit staat vast: A I w at w ij
hier "bereikten", om op aardse w ijs te "slagen", alons bezit, ook dat aan
kennis en aan aardse w ijsheid, alonze vastheid in de zin van vaste overtuiging, politiek geloof en kerkelijk geloof,
D AT

ZA L O N S TO T O BSTA K EL ZIJN ,

zoals de Baalpriesters Israel tot honger en tot dorst, tot overw oekerende ziekte, die zijzelf niet kenden, w aren. H et zal ons zijn, zoals het
Israel verging, totdat Elijah in ons vaardig w ordt; totdat door hem in
ons het T w aalfvoudig A ltaar w ordt hersteld en G od daarop het O ffer
w ordt gebracht.
Zo is de w ijze van de hem el m et de aardse m echaniek en hovaardij,
ook nul
D e Tekens kom en, als w ij enigszins gereed zijn en w ij zullen ze w eer-
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spreken, O f aarzelend aanvaardend in de crisis die zij w ekken, ondergaan. En sterven als de m ensen die w ij zijn, om dat ons aardse Ik ten
dode w ordt gew ond en langzaam aan vernietigd w ordt. M aar even zeker
zullen w ij herrijzen als een ander, vrijer, beter w ezen.
Zo zullen w ij de W eg van Jezus leren gaan, en kennen beter, echter,
dan door het bespreken ofbezield herhalen, het bezingen en bedichten,
het bem usiceren en in schilderijen beelden, beter, echter, dan het form uleren van Zijn w erken en Zijn Lijden in ons aardse ritueel.
W ant ieder die tot Roepen en tot K loppen kom t, die w ordt gehoord.
In ondoorgrondelijke w ijsheid w orden w ij geleid van W oord totW oord,
als van een Teken tot een Teken. O ns A ntw oord zal bepalen of w ij
blijven w ie w ij zijn, verstard, verbeten en bevangen in de roofdierdynam iek, altijd poserend m et het m asker van een engel, of: plotseling
"ontsteld, bevreesd" gelijk die enkelen, en dan genoeg verstaan om te
geloven. D an zullen w ij het volgend T eken w ellicht ook niet m eer
verw erpen.
Zoals van A braham het offer van de langverw achte zoon gevraagd
w erd, w at op zichzelf alvreselijk genoeg w as, m aar w at een veel hogere
verschrikking w as, om dat in deze enige, de enige V ervulling-kans van
het ontvangen W oord verging, zo zaleen volgeling, die w aarlijk "voIgt",
ervaren m oeten dat het W oord het W oord beschaam t. H ij zal ervaren,
dat de volle overgave ook aanvaarding eist, w aar die aanvaarding de
vervulling van het W oord belet.
W anneer w ij deze duisternis en deze eenzaam heid bereiken, zijn w ij
H em nabij, die in die duisternis en in die eenzaam heid Zijn Zending
heeft volbracht. D ie w aakte in Cethsem ane, terw ijl zijn volgelingen
sliepen, en bad ofdeze beker niet voorbij m ocht gaan ... m aar zich herstelde en zichzelf het antw oord gaf:
UW
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14. O N TM O ETIN G

M ET

DE

M EESTER

am te getuigen van aanw ezigheid van H em , die eeuw ig m et ons is,
m oet in een m ens gestorven zijn de hang om te getuigen van illusies
om trent H em .

H adden w ij H em niet reeds lang kunnen zien?
H oeveel jaren hebben w ij laten verglijden door de bedw elm ing van
ijdelheid, zelfgenoegzaam heid en w ellust, ingesponnen door ons zelf
m et de grauw e w eefsels van zelfzuchtige illusies?
N u zouden w ij de M eester "w eI w illen zien".
H oe zouden w ij H em gew aar kunnen w orden?
Zelfs als w ij sm eken om licht in een slapeloze nacht, sm achtend naar
hulp van H em , die w ij van kind af aan op de achtergrond van onze
levensvisie hielden als de m ogelijkheid voor een kw ade dag, zelfs dan
ontw aren w ij H em niet. W ant onze hoofden en onze harten zijn te vol
van w aan, w il, angst en redenerend w eten, dan dat er plaats voor H em
in ons zou zijn,
"Er w aren enige G rieken onder hen, die opgingen om op het Feest te
aanbidden; dezen dan gingen tot Philippus, die van Beth-Saida in
G alilea w as en vroegen hem :
H eer, w ij zouden Jezus w eI w illen zien."
Johannes 12:20-22
W ij zijn die al te 1aatgekom enen.
W ij zijn de onverschilligen, w ier nieuw sgierigheid gew ekt w ordt als de
M eester na zijn om m egang zijn Intocht heeft gehouden in Jerusalem en
w ij vernem en, dat H ij Lazarus heeft opgew ekt.
W ij hebben niets verlaten om Zijn W oord te horen en Zijn w onderen
te zien.
D aarom zijn w ij nog steeds die "G rieken" onder hen die opgaan om te
aanbidden op het Feest. W ij zijn het, die nog altijd naar de Leerling
gaan, die zelf vraagt om te m ogen zien, w at hem reeds lang getoond is,
zonder dat hij het herkende en verstond!
W ant juist Philippus w as het, die H em vroeg: "H eer, toon ons de
V ader en het is ons genoeg." Terw ijl de M eester toch niets anders deed
dan de V ader openbaren.
Zo vragen w ij dan aan Philippus nog steeds: "H eer, w ij zouden [ezus
w el w illen zien."
W anneer w ij die vraag stellen aan een m ens, die van Philippus' kw aal
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nog niet genezen is,dan zal hij w illig schone beelden van de M eester
voor ons scheppen. En hij denkt daarm ee zijn H eer te dienen, m aar in
w aarheid stelt hij tussen de M eester en ons een scherm van beelden.
Juist door dat scherm van schijn, hoe schoon dan ook, ziet hij - noch
w ij -de M eester Zelf.
W anneer w ij voortaan naar de M eester kijken, dan ontw aren w ij aIleen
Zijn Beeld.
A Ileen w ie het fatale van die blindelings gepropageerde dw aling ziet,
begrijpt w aarom de M eester zich door deze "G rieken" niet bekijken
laat, m aar zijn discipelen verm aant:
"D e ure is gekom en, dat de Zoon des M ensen m oet verheerlijkt w orden. V oorw aar, voorw aar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de
aarde valt en sterft, blijft zijop zichzelve; m aar indien zijsterft, brengt
zij veel vrucht voort.
W ie zijn leven liefheeft, doet het verloren gaan, m aar w ie zijn leven in
deze w ereld haat, zal het bew aren voor het leven in de eeuw igheid.
Indien iem and M ij w il dienen, hij volge M ij, en w aar ik ben, daar zal
ook m ijn dienaar zijn, Indien iem and M ij dienen w il, de V ader zalhem
eren."
Johannes 12 :23 v.v.
D aarom zien w ij de M eester niet, om dat w ij onze vitaliteit w ijden aan
het leven "in de w ereld", het physiologische gedijen dat w ij liefhebben.
Toch dragen w ij allen in ons de kiern van het geloof, dat een G eestelijk
W ezen, w aarvoor w ij geen betere term vinden dan "H eer" of "M eester", ons voortdurend ziet, ons kan bezoeken en redden uit onze m islukking en benauw enis.
En tot ons spreekt als een verheven naieveteit de daad van enkelen die
als "K necht" of "V riend" van G od leefden in voortdurende O ntm oeting of O m gang. Zelfs w aar w ij dit alles w illen verw erpen als een
schone illusie van een voorbije fase in de evolutie der m ensheid, blijft
de bekoring, die spontane erkenning is,in ons levend.
D e lang doorgevoerde bew ustzijnsvernauw ing
onder de tyrannie van
ons verstand, heeft datzelfde leven "in deze w ereld" dat w ijliefhebben,
verdorven tot een troosteloze grauw e m echaniek van zelfhandhaving,
zelfverheffing en zelfverheerlijking. D at m echanism e is het stram ien
gew orden, w aarop de scham ele resten van w erkelijk leven als zinloze
versierselen w orden geborduurd.
N og altijd ishet zo,dat alleen hier of daar een enkeling door zeeen van
kom m er en verdriet het erfelijke kleed van anim ale zelfgenoegzaam heid
verslijt, D at zijn de arm en, verslagenen, w aarvan Jesajah sprak. D e w einigen, die geen gruw el zijn voor G od.
D oor de naakte arm oe w ordt hun ziel de w aarheid en de w aardigheid
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van Leven eindelijk gew aar.Zou het dan toevalzijn,dat Jezus,voorlezende in de synagogeuitJesajah dezew oorden aanhaalt:
"D e G eestvan G od isin m ijvaardig,
W ant H ijheeftrnijuitverkoren
en gezonden am aan "arm en" een G oede Tijding te brengen ..."
D it w oord is een toets op onze eerlijkheid. D e vier m eest gangbare
bijbelvertalingen in het N ederlands kozen elk een ander w oord:zachtm oedigen,nooddruftigen, verdrukten, arrnen.
M aar het H ebreeuw se w oord,datJesajah gebruikt,laatzich niet vangen in de beperkte strekking,die onze barbaarse m aatschappij convenieert.H etbedoeltde doorkom m eren ontbering gebroken m ens,w iens
ijdelheid, trots,zelfgenoegzaam heid en valse vrede vernietigd is.D e
m ens,w iens zielnietm eer gaatin de w apenrusting van gew eld,noch
in de zijden klederen van ijdelheid,noch in de grauw e pijvan lichteloze slavernij,m aar w ie aldeze om hulsels zijn afgerukt en overw iens
heilige naaktheid G od zich eindelijk ontferm t.
,Terw ijlin de laatste 50jaar de hongernaar aardsgeluk tegelijk bew uster en onstilbaarder is gebleken, is toegenom en de drang naar een
m odus van leven, die hoop zoal niet geluk, vertrouw en zoal niet
zekerheid,kam eraadschap zoalniet liefde w ekt.Indien w ijerkennen,
dat w ij in deze zieletoestand zijn gekom en,doordat de m antel onzer
pseudo-sufficientie versleten istotdoorzichtigw ordensen scheurens toe,
dan m oeten w ijook erkennen, datelke w erkelijke schrede voorw aarts
de w aarde m oethebben van een verder scheuren en afvallen van deze
grauw e m antel,totw ijde gevoeligheid,de reinheid,de w aardigheid der
gehele "naaktheid" van zielzullen hebben verw orven.
D itnu ishetw atO ntm oeting m etde M eesterbew erkt. H et issm arte-.
lijk,vernederend, ontm oedigend, verw arrend en ontstellend, totradeloosheid toe.M aar tenzijw ij dodelijk gew ond w orden,totkrankzinnigheid toe verw ard en totvernietiging toe gem arteld,houden w ijde m antel der verdorvenheid hardnekkig om onze ziel en verw erven w ij de
naaktheid niet,die G od-zelfm etZijn heerlijkheid bekleedt.
D ie m antelisonzepersoonlijkheid,die w ijw eefden uitlevensverloochening,uitm iskenning van hetgebodene,gedreven doorangsten daaruit
gegenereerde zelfzucht.D ie m antelisonszogenaam de Ik,en daarom is
datIk ons "K arm a",totgestalte kom end in het zelfgezochtm ilieu.In
de w isselw erking daarm ee kom thet tot ontw ikkeling en tenslotte tot
zijn eigen opheffing,datisV erzoening.
O p delange w eg van dezeverzoening gaan w ijalsblinden doorblinden
geleid,ongelukkig m aareigenw ijs.
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Tot deze eigenw ijze blinden kom t de M eester om hen te verlossen. En
zodra een ziel gew aar w ordt, dat de Langverbeide eindelijk gekom en
is,slaat het Ik alarm .
N ooit zal de M eester tot ons kom en, zoals w ij H em w illen zien. W ant
zoals w ij H em w illen, kan H ij nooit Verlosser zijn, m aar slechts vazal of
figurant in de verheerlijking van onze tyrannie. N ooit zullen w ij bepalers kunnen zijn van H oe H ij is en W at H ij doet.
W at hebben w ij in deze 2000 jaar van H em gem aakt?
A ch, alles w at constante overtreding van de Tien G eboden m oest bew erken.
W ij kennen nog slechts "goden", die ons N ffiT in vrijheid voeren. W ij
hebben ons van alw at in de hem el is,en op de aarde en in de w ateren
om laag, talloze Beelden en gelijkenissen, voorstellingen gem aakt, van
crucifix tot de subtielste m entale creatie.
En voor die beelden, die ons nim m er uit Egypte en zijn slavernij konden voeren, hebben w ij ons eerbiedig gebogen. H en hebben w ij gediend. Lichtvaardig hebben w ij gedacht over het tw eede G ebod als over
het eerste. W ij hebben gedacht, dat zijn strekking w as een cultureel
excuus der Joden tegenover het beeldend verm ogen der H ellenen.
H oe hard de w aarheid ook klinken m oge, alle Beelden door onverlosten
gem aakt, zijn niet verlossend m aar bindend! K nechtend, in plaats van
bevrijdend.
W ij hebben de W eg des H eren niet recht gem aakt in onze w ildernis.
W ij hebben niet begrepen, dat de graankorrel sterven m oet om vrucht
te dragen. W ij hebben begrepen, dat w ij die graankorrel zijn! D ie w illen w ij het eeuw ige leven geven, door haar te plaatsen op een voetstuk
van goud, door haar uit te rusten m et een schat van kennis en door haar
te geven de m acht w aarm ee de koninkrijken dezer aarde w orden geregeerd. Is het dan w onder, dat w ij slechts bij hoge uitzondering gew orden zijn, de gebrokene, verslagene, tot w ie de M eester m et Zijn Blijde
Tijding kom t? W ant w ij doen im m ers alles w at w ij kunnen om dit niet
te w orden!
D it "alles doen" w at de graankorrel belet te sterven en vrucht te dragen
kan niet volledig w orden opgenoem d. O ok baat dit noem en niet, m aar
w el de confrontatie m et de M eester en Zijn W oord.
W ant alles w at door H em gezegd is,duurt oneindig voort.
H em el en aarde zullen voorbijgaan, m aar Zijn W oorden zullen niet
voorbijgaan, w ant zijzijn de dragers van de eeuw igheid in Tijd. D aarom zal ook alles w at de m ensen H em m isdeden, voortgaan in herhaling
tot w ij allen zijn verlost.
W ij w illen houden w at w ij hebben. W ij w illen blijven w at w ij zijn.
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W ij w illen H em alleen als "gast", die onze w eergaloze grauw heid kleur
en luister schenkt. W ij w illen dat H ij zich zal schikken naar onze w etten en gew oonten; dat H ij geeft w at w ij H em vragen en aIleen m aar
neem t, w at w ij H em bieden.
D e grauw e m antel is w el dun, m aar zo doelm atig en vertrouw d! En
daarom m achtig. W ij, die zo goed begrijpen hoe de Joden zich een
oordeel schiepen door de M essias aIleen te w illen of te kunnen zien als
V orst, w iens heerlijkheid bestaat uit aardse m acht en praal.
H oe zien w ij H em ?
W anneer H ij tot ons kom t als bedelaar, als klein en schijnbaar onbelangrijk m ens, als een die door de w ereld is verw orpen, zijn w ij dan
beter "ziende" dan de Joden? H oe zullen w ij de M eester dan de liefde
en de eerbied geven van de leerling, als H ij aIleen de W il des hem els
doende, voor ons verschijnt als alles w at de w ereld juist veroordeelt en
veracht?
T enzij in ons dat oordeel van de w ereld is vernietigd, zullen w ij H em
im m ers dadelijk m iskennen en verw erpen? Juist om ons te beproeven
zal H ij altijd kom en m et de trekken en hoedanigheden die w ij niet of
nauw elijks doorzien. En alde blaam , die H ij om onzentw il draagt, treft
in w ezen ons, die H em verw erpen.
Een kerstverhaal vertelt, hoe Jezus na een korte afw ezigheid door zijn
m oeder w erd verw acht. 1. H aar huis had zij schoongem aakt; een Feestbrood had zij gebakken. Toen kw am een onw eersbui en na die bui,
kw am een doorw eekte jongen, arm en vuil. D ie vroeg haar onderdak en
brood. M et w eerzin liet zijhem binnen. Zij gunde hem niets dan een
stuk oud brood. H ij dankte bescheiden, w as vriendelijk en ging heen.
M aar toen M aria de volgende w eek haar zoon zacht verw eet, w aarom
hij niet eerder gekom en w as, toen zei H ij: "M oeder, ik ben gekom en,
m aar je w ilde m e niet binnenlaten." A ls dan M aria ineens beseft, w at
er gebeurd is,dan troost H ij haar m et de belofte, dat voortaan alle m oeders erbarm ing zullen tonen voor ieder arm en verlaten kind.
M aar H ij kom t niet alleen als kind!
En geen van ons herkent de Zoon van G od, w anneer H ij voor ons staat,
verm om d zoals w ij allen zijn verm om d, als een "Persoon". A Ileen de
reine harten zullen G od zien en Zijn Zoon herkennen. D aarom zijn zij
zalig.
M aar juist om dat w ij blind zijn, w illen w ij bepalen, waar H ij ons verschijnen zal, wanneer H ij kom en m ag, en hoe!
En daarom is het altijd nog, zoals het w as: de Poort van de tot koop1.

"D e Bedeljongen" doorJeanne O terdahl.

95

m ansbeurs verlaagde zieletem pel is w ijd open. En de troon van aardse
heerlijkheid staat voor H em klaar.
M aar H ij, die op het ongelegen uur kom t kloppen op de kleine binnenkam er onzer ziel, klopt tevergeefs. En als m en H em albinnenlaat, dan
ishet m inste goed genoeg. Zelfs als H ij ons de voeten w ast, dan kennen
w ij H em niet. W ij w illen liever, dat H ij ons een ereplaats belooft. D aarom w ordt H ij nog steeds verlaten, en verloochend en verraden.
D e M eester kornt niet tot ons als het geabstraheerde ideaal m et im posant gelaat en lang, gescheiden haar, niet als het sum m um van gecultiveerd en opgevijzeld IK , m aar in de dingen en de dieren en de onvolm aakte m ensen, die w ij dagelijks ontm oeten. D aarin herkennen w ij
H em niet en daarom w achten w ij tevergeefs, totdat H ij niet m eer is ons
Ideaal, m aar de W aarachtige die zo lang "tegenover" ons m oest zijn tot
H ij in ons w erd toegelaten en in ons kw am wonen.
D aarom is iedere O ntm oeting tussen m ensen heilig.
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15. BEPRO EV IN G

W ie uit het sam enhokken in de uiterlijke w elstand en de innerlijke
arm oe opstaat om "het Levensw ater" te gaan zoeken, die kom t in de
Eenzaam heid, "w ordt w eggevoerd in de w oestijn" en daar beproefd!
W aarop kan die Beproeving zijn?
T och im m ers slechts op de w aarachtigheid van onze inzet!
H oe zouden w ij beproefd kunnen w orden, dan alleen door ons te brengen in een situatie, w aarin alleen de w aarachtigheid en diepte van die
inzet ons kunnen doen standhouden?
W aarin niet m et steuntjes of houvast, niet m et schranderheid noch
m et fijnheid van gevoel, noch m et enige w eerstand van traagheid of
dikhuidigheid kan w orden gecorrigeerd of getriom feerd!
Juist om dat dit zo m oet zijn, zal een Beproeving zich nooit kunnen voltrekken zoals w ij het w illen, zoals w ij het hopen, zoals w ij het rechtvaardig vinden.
H et is van het allergrootste belang dat w ij dit inzien en daarvan doordrongen blijven in de dagen der heproeving.
Bekend is het gezegde: D aem on est D eus inversus (Satan is Cod-om gekeerd). In plaats van dit als een prestatie van m entale form ulering te
beschouw en, m oeten w ij er de tastbare w aarheid van kennen, de onm iddeIlijk zelf te ervaren grootheid.
H et is zo gem akkelijk de duivel te beschouw en als een gevaarlijk m orm el, dat m en gelukkig niet ziet, dat niet bestaat, of dat zo'n beetje rondzw erft in zielsgebieden w aar fatsoenlijke m ensen nooit kom en.
G od is voor ons onvoorstelbaar, ten enenm ale onbegrijpelijk. H ij openbaart zich, w ordt ervaarbaar voor ons, door zich te begeven in de paren
van tegenstellingen, w aarin w ij gevangen zijn door onze "V al", door
onze zogenaam de kennis van G oed en K w aad.
D aarom kan G od zich voor ons nooit alleen openbaren als "de goede
G od". D aarom beleven w ij H em ook als "G od-om gekeerd". En aIle
kerkelijke bekrom penheid ten spijt hebben eeuw enlang m ensen m et
m eer inzicht dit begrepen.
Eerst w anneer ook w ij tot deze geestelijke aperceptie zijn gekom en,
opent zich onze ziel voor de Zin van de m eesterlijke beschrijving van
beproeving in het Boek Job.
Juist om dat hij in zijn braafheid geheel eenzijdig ingesteld w as op de
A LM A CH TIG E, juist om dat hij aIleen de "goede" G od eerde, daarom kon
hij niet anders w orden opgeheven tot geestelijker leven, tot .zien" van
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G od-A lm achtig, dan door hem G od-om gekeerd, door hem de duivel te
laten beleven, even ten volle, even diep als hij "de goede G od" ervaren
had.
H et kan niet anders!
Zoals het Job gegaan is,zal het ieder gaan, die tot de W ending kom t.
Ieder naar zijn eigen aard, overeenkom stig zijn eigen krachten en res·
tricties. D w aasheid is het om in het Boek Job het essentiele te gaan
zoeken in de stoffelijke rijkdom m en vooral. D at is niets dan de m ateriele afspiegeling van hetgeen zich in het zieleleven afspeelt. Een m ens
w ordt aangetast in zijn sterkte, die zijn zw akheid is,w elke het ook zij.
W anneer G od-O m gekeerd (Job 1:6) het horizontale doorw andelt en
ons daarin de goede G od ziet eren vanuit het relatieve com fort van ons
stoffelijk bestaan, vanuit het w elbehagen der in voor- en nadeels-constatering bevangen valuatie van innerlijk leven, kan hlj dat dan aanvaarden als "oprecht en vroom zijn, G od vrezende en w ijkende van
aIle kw aad"? (l:8).
Zal hij dan niet terecht tarten:
"Strek nu eens uw hand uit en tast alles aan w at hij bezit, -zo hij u dan
niet in uw aangezicht zalvloeken!"
1 :11
D an kom en de "boden" m et hun slechte tijdingen. En op zijn best
scheuren w ijonze m antel en buigen ons voor G od's w il. "D e H eer heeft
gegeven, de H eer heeft genom en" (l:20).
M aar dat is N IET G od's liefde en G od's w ijsheid kennen als de Zoon,
die zich voortdurend de Bem inde van de V ader w eet!
M aar het Boek Job gaat verder en gaat dieper.
G od-om gekeerd krijgt m achtiging hem aan te tasten in zijn gebeente en
zijn vlees, m aar zijn leven m oet hij verschonen.
M aar juist om dit leven zijn w ij dadelijk bevreesd; al w ordt dit leven
niet genom en, genom en w ordt dat, w at w ij onontbeerlijk achten voor
dit leven! D aarin w ordt ons vertrouw en steeds beproefd.
D an hangt zijn huisvrouw aan hem door haar m oedeloosheid en haar
ongeloof en adviseert hem alles op te geven, G od te vloeken en te
sterven ... Is zijin w ezen w eI zijn "vrouw "? Is zijniet eigenlijk die gezeIlin, die "als tegenover ons zijnde", die Stem is,die in ons van dag tot
dag beoordeelt w at w ij beleven? D oor w ier aanw ezigheid w ij "dialogiseren" in ons hart, in w at w ij "tw ijfel" noem en?
M et het tot zw ijgen brengen van die Stem is Job gekom en tot het dieptepunt. En daarom "kennen" hem zijn vrienden die hem kom en troosten, niet! 1
1

Eliphas, Bildad, Zofar, zie onder Job.
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W ant reeds dit dieptepunt is als een afgrond, die hem voor zijn m edem ensen onbereikbaar m aakt. En reeds dit dieptepunt geeft onze ziel
een w aardigheid, die anderen doet zw ijgen tegenover ons.
Zoals het Job gaat, gaat het ons.
O ns dieptepunt ligt nooit in de ontroostbaarheid die w ij belijden kunnen om een factor of een elem ent, m aar in het leed om de m islukking
van ons hele leven.
W at toegew ijden ons dan zeggen, m oge goed bedoeld en zelfs gedeeltelijke w aarheid zijn: w at onze ziel als balsem en rem edie nodig heeft,
dat kom t aIleen van w ie zelf door dit dieptepunt gegaan is... en herrezen.
D it onderscheidt Job's vrienden van die Ene, die eerst spreekt nadat de
anderen in hun gepraat eerst van beklag tot lering en van lering tot
verw ijt of oordeel zijn vervallen, zonder ons te kunnen w ijzen de V ERZO EN IN G en door die V erzoening TRO O ST. (K aphar N ahum !)
W ant M arin W O O N T de M eester hier op aarde.
Zo kom en w ij als Job tot bitterheid. En bitterheid is het bekneld-zijn
tussen hoog en laag. Er is geen bevrijding uit bitterheid dan door opheffing in begrip.
N och Job's vrienden noch de onze, zijhet gedacht als "m ensen" of als
zielsfragm enten in ons, die gaan "spreken" in de dagen der beproeving,
zijn in staat om onze bitterheid op te lossen in begrip.
Eerst als het uitputtende pleiten der "vrienden" in ons is verstom d;
eerst als Job zelf, en dus ook onze ziel, tot zw ijgen kom t, eerst dan gebeurt, wat altijd nag gcheurt:
D an kom t de O ngeziene, en verbreekt de starre zelfrechtvaardiging in
tranen van berouw , tot echte ootm oed. En dan daalt een liefelijk gevoel
van vrede, dat ons alles goed en aanvaardbaar m aakt.
D oor w elke vorm dan ook gedragen, zichtbaar of onzichtbaar, kom t de
STEM , die anders spreekt dan onze "vrienden", in of buiten ons, en
anders dan w ijzelf!
D at is de Stem van ELIH U .
En Elihu betekent: D eze (is) m ijn G od.
A Is D eze spreekt, dan daagt het onverm oede w eten, het ervaren van
het onm iskenbaar G oede, boven onze m aat van goed en kw aad. .
D an vergaat de radeloze kram p van w eerstand. N iet in berouw alleen,
niet in gebukt gaan onder zw are schuld, m aar in het stille nederzinkenaan het G rote H art ...
A Ileen z6 kom en m ensen tot verheffing boven de restricties van hun
zelfgereide ziel:
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"Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor m ij
te w onderbaarlijk w aren, die ik niet w ist."
40: 3
G od-om gekeerd beproeft. M aar hij beproeft aIleen m et het fiat van de
A lm achtige. .
D e om gekeerde G od kom t tot ons als de "boze", die het "goede" dat w ij
hadden afneem t en het "kw ade" brengt.
D an voelen w ij de tegenspoed, die w ij aanvaarden. D an de eenzaam heid, die zw aarder iste dragen. M aar Cod-oragekeerd houdt vol,en dan
beleven w ij de G od-verlatenheid. D ie niet te dragen is! W aarin w ij
ondergaan zoals-w ij-zijn. En in die ondergang blijft tot het laatst de
w range klacht: W aarom ?
W aarom ? A lsof het w erkelijk Bevrijdende beoordeeld w orden kan door
kennis van causaal verband! A lsof het w aarlijk N ieuw e ooit gekend kan
w orden zonder dat een ziel haar angstgeboren, en door angst voor ondergang bew aakte grenzen uitbreidt en dit N ieuw e door die zelf-verm im ing w erkelijk ontvangt!
Juist daarom "sterft" een m ens in de Beproeving, om dat hij de rechtvaardiging in het verleden zoekt. H ij die beoordeelt, is degeen die juist
beoordeeld w ordt.
D e w are klacht, de reine klacht, de doodskreet die het N ieuw e Leven
in zich draagt en alreeds openbaart, luidt niet "W aarom ?"
Zijluidt: "W AAR T6E?"~

W ie ooit het Roepen van Johannes hoorde en door de "G enade in V erm om m ing" w erd gedoopt, tot stikkens toe gedom peld in het "w ater"
van de roerselen der ziel, w aardoor hij tot de enig echte W ending
kom t, die w ordt 66k door zijn geest om hooggevoerd, w eg van de schijngezelligheid van eendere "bezetenen", naar de "w oestijn" of w ildernis
der eigen ziel, de eenzaam heid die hoorbaar m aakt w at uit de diepten
opkom t ... en verlokt.
V erlokt om w eer terug te keren tot de m ethodiek van zelfverzadiging,
van eigenm achtig richten en van zelfverheerlijking.
D at zijn "de D rie V erzoekingen in de W oestijn", die w ij geneigd zijn
om alleen te "w eten" als de drie verschrikkelijke vragen van de Satan,
die door Jezus w erden "overw onnen" in Zijn A ntw oord.
Zolang w ij het Evangelie naar de letter lezen, is het w ezen der V erlossing slechts historie, een abstractie en een distanciering, ver van onze
2 "W aart
oe" (A ram ees: La-m a) houdt het geloof in aan een doel. "W aarom "
veronderstelt aIleen m aar een reden, straf vooreen "schuld" in het verleden.
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eigen levens, vreem d en onbereikbaar voor onszelf. En tevergeefs proberen schranderen die kIoof te overbruggen m et leerstelligheid van plaatsvervangend lijden.
W at tot leerstelligheid verstarde is altijd verloren voor het zelf-beleven
en het zelf-ervaren. H et zelf-bereiken isdan tot Form ule, tot "bescheid"
verdord. Tot w achtw oord, dat de ziel denkt te gebruiken om de poorten
te passeren op de zo tot een gedachtebeeld gereduceerde W EG .
M aar w ie als m yste deze dingen nadert, ondervindt dat het M ysterie
van het K oninkrijk zichzelf onthult, naarm ate hij als leerling door de
M eester w ordt geleid en ingew ijd.
m anier van Christen-w ording, nam eIijk het V olD aarom is er m aar
geling of M yste zijn; niet m ysticus, of theoloog, of dom - m aar eigenzinnig - "schaap". W ant al dit andere is eeuw ig "buitenstaander" blijven, tot w ie alles niet dan in geIijkenissen kom t.
A Ileen een M yste voIgt de M eester en w ordt van tijd tot tijd door H em
beproefd. H oe w eet hij niet. W aarln begrijpt hij niet, V 66rdat zijn
argeloosheid heeft bem erkt w at er gebeurt, schuift in het w elgem oede
beeld des daags een w oord of feit, dat niet kan w orden w eggedaan of
opgelost, m aar dat als vlek of scheur het hele actuele beeld bederft en
van zijn zelfgenoegzaam heid berooft.
A ls dit gebeurt, m obiliseren w ij de m acht van ons verstand. En daarm ee is de innerIijke strijd ontbrand. W ant w at voor "w ijzen en verstandigen" verborgen is,kan niet m et w ijsheid en verstand verklaard of
opgeheven w orden! Integendeel, al w at m et ons verstand gedaan kan
w orden, is:verbeten jagen op onzichtbaar en ontrefbaar w ild.
Zom in als Job besefte, dat hij w erd beproefd, zo m in zal ooit een m ens
zelf constateren, dat hij wordtbeproefd, w aarm hij eigenlijk beproefd
w ordt.
W at w ij aan lot ervaren en dan graag "beproeving" noem en, is JO H AN N ES, de G enade in V erm om m ing, w eI ontm oeten, m aar hem niet herkennen als de D oper; en hem ook niet volgen. Zo onoprecht in zijn
onw etendheid stelt zich een m ens voor als "beproefd", terw ijl hij zich
nog niet heeft laten "dopen". Zo schijnbescheiden, m aar in w aarheid
arrogant, gedraagt het "Schaap" der m enseIijke "H erders" zich, aan
w ie het Lam G ods tevergeefs gew ezen w orden zaI.

ern

Beproeving daarentegen, kom t naarm ate w ij juist leerling van Johannes
w orden en ons aan de O nderdom peling in zielew ater door G enade in
V erm om m ing overgeven. D aarom Iiet zich zelfs Jezus "dopen". W anneer H ij niet gedoopt w as, w as H ij niet beproefd!
A Ileen w anneer een m ens zich w erkeIijk gaat "w enden" naar het van
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om hoog gebrachte, niet-herkende,
keerd.

H eil, ontm oet hij ook G od-om ge-

N iet hij die "thuis" blijft in het lot-bezw aarde huis, m aar hij die heengaat uit het w elvertrouw de w aar de nood zo hoog gestegen is,dat het
hem onverantw oord lijkt om niets te "doen", dat is de "zoon" of "dochter" uit zovele sproken, die het ouderlijke huis verlaat, om het G eluk,
het Levensw ater of het Toverkruid te halen, dat de zieke "vader" zal
genezen.
En dan ontm oeten zij een bedelaar, een dw erg, een lijdend dier, een
oude vrouw , die hun niets geven, m aar hun juist iets vragen! A an de
hebzuchtige vragen zijzijn bezit, de hongerige zijn laatste boterham , de
van zichzelf vervulde vragen zij om hartelijk m eegevoel, de bangeling
zijn laatste restje m oed, de hartverharde vragen zijom m ededogen en de
strever vragen zijom zijn geheim . D ie niet tot dienst gereed is,dw ingen
zijtotzw are D ienst. Zo w ordt de hoogste w ijsheid, geestelijke w aarheid,
door de sproken halfbew ust of onbew ust van m ens tot m ens gedragen.
H etzelfde w ordt door G od van ons verlangd. M aar als H ij vraagt, herkennen en begrijpen w ij het niet! A ltijd zijn w ij de Rijke Job, de Rijke
Jongeling, die door vergaping aan de w aarden van de Tijd, de schat der
Eeuw igheid niet zien,
A ltijd w ordt ons gevraagd, w at w ij niet w illen geven en niet w illen
doen. W ant altijd ishet dat w at w ij juist reserveren w illen! D at w at w ij
hier bew aren en behouden w illen, w at w ij hier de eeuw igheid verschaffen w illen om H em bij Zijn kom st daarm ee te eren.
D e V ierde W ijze uit het O osten 1. vond de M eester eerst, nadat het
laatste juw eel dat hij voor H em gereserveerd had, afgestaan w as. Zijn
zoeken duurde levenslang, om dat hij het eerst w ilde geven, N AD AT hij
H em gevonden hebben zou.
Zo zijn w ij m ensen; m aar die H em ontm oeten, zijn de w einigen die
alles geven v66rdat zij H em zien.
In Zijn M ysterie w ordt een m ens slechts ingew ijd, terw ijl hij zich daarvan verstoken w aant. M en nadert Christus niet, zolang m en, hand aan
hand, het liedje zingt van zelfverzadiging, van zelfbeschikking en van
zelfverheerlijking. M en nadert Christus niet door voort te gaan in
kudden langs de brede w elvertrouw de paden, altijd m aar van stenen
brood m akend, zich altijd w erpend in de afgrond van de zelfbeschikking, steeds G od's D ienst te saboteren ter verkrijging van de koninkrijken dezer aarde.
M en kom t tot H em alleendoorindeeenzaam heidenduisternis.de
schijn-verw aarlozing en schijn-verlatenheid w aarm ee H ij ons om ringt,
3

"D e V ierde W ijze uit het O osten" doorH enry van D ijke.
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de T rouw te tonen, die daarin bestaat, dat w ij ons niet verleiden laten
tot verslagenheid, tot oordeel en opstandigheid, m aar in ons hart de
gloed van kinderlijk bem innen en bem ind-zijn blijven dragen.
W anneer Beproeving kom t, dan is er aIles aan gelegen, dat w ij voortgaan m et het H eilig V asten van de door geen m ens te teIlen V eertig
D agen, tot ons w eer bew ust w ordt dat het van de hem el kom end Brood
ons voedt. (M tt. 4: 4).
D an iser aIles aan gelegen, dat w ij ons niet in de afgrond van het eigenm achtig richten w erpen, m aar ons laten leiden door de Enige die w erkelijk "beschikt". (M tt. 4: 5-6).
D an is er aIles aan gelegen, dat w ij ook niet zw ichten voor het lokken
van vergankelijke w aarden, m aar ons houden aan de Ene, onvergankelijke D ienst. (M tt, 4: 9 -10).
W ant dit is het geheim van aIle tw ijfel en van aIle w anhoop in Beproeving, dat een m ens het heil van Tijd gelijkstelt m et het heil van
Eeuw igheid.
Luid schreeuw en aIle tijdelijke w aarden als bew ezen feiten, m aar het
O nvergankelijke zw ijgt.
Totdat Job en zijn vrienden zw ijgen.
D an spreekt G od.
D aarom isaIle zw ichten in beproeving een terugval in de schijnbeloften
van het leven-in-de-Tijd. M aar het doorstaan van een Beproeving
schenkt ons het bew ustzijn, dat de Engelen van G od ons dienen.
"T oen liet G od-om gekeerd
en bedienden H em ."

H em los... en zie! H em elboden

kw am en

M attheus 4 :11
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16. V A N

DE

D RIE

K RU ISEN

D e levensgang van Jezus is geen letterkundig beeld, bew ust of onbew ust, ontleend aan de gestalte van het zonnejaar, m aar Jezus is zo groat
en rein, dat de gestalte van zijn leven onm iskenbare gelijkenis vertoont
m et de verheven gang van de Zon, G od's stoffelijke Zoon.
W ie dieper zoekt dan naar causaal verband aIleen, w ie dieper ziet dan
vorm gelijkheid aIleen, w ie m eer verw acht dan w ij tevoren kunnen
onderstellen en dan naderhand verklaren of bew ijzen, die ontw aart -te
zijner tijd -de krachten en de oergestalten in alles w at bestaat.
H et teken van het K ruis w ordt zeker niet verklaard door te verw ijzen
naar het Lentepunt aIleen. H et lJijden van de Christus en zijn overw inning w orden niet verklaard door te verw ijzen naar de om m egang van
zon of m aan, aIleen. M aar in de beelding van die lijdensw eg en in beleving van het K ruis als geestelijk proces, heeft eindelijk de M ens gevonden de expressie van zijn eigen Zijn in term en die tegelijkertijd het
niet-anthropom orfe Zijn om vatten. D aarin treedt dus de M ens uit de
restricties van de Stof en van zijn eigen-heid en kom t hij tot beleving
van het cosm isch Zijn, w aarin hijzelf m et plant en dier en m ineraal,
m et zon en m aan en sterren is begrepen.
Zo is dan het ontzaglijk verband dat ons bew ust verstaan te boven
gaat, tot ons gaan spreken en door ons uitgestam eld voor en tot elkander. W ij spelen aldus m et een Sleutel, die w ij niet of nauw elijks hanteren kunnen. W ij bezitten een m ysterie, dat w ij nauw elijks beleven
en verstaan.
H et K ruis is een sym bool van Leven in de Stof. W at uit het grondeloze, tijdeloze w ordt geopenbaard, ontstaat, bestaat, vergaat in de ontm oeting tussen G eest en Stof, als K racht en W eerstand. W ant elke
K racht heeft richting en het vlak van w eerstand ligt loodrecht daarop.
Zo heeft dan de O ntm oeting haar sym bool juist in het K ruis, het driedim ensionele K ruis.
D e "G oede Tijding" zegt: dat zelfs de Zoon van G od gekruisigd w ordt.
D at het dus niet ons doel kan zijn zelf voor dit K ruis gespaard te blijyen! D at H ij de "zonde" dezer w ereld opheft door zijn kruisdood te
doorstaan, zodat H ij inderdaad de W eg, de W aarheid en het Leven
voor ons is.H et "blijde" van de Tijding is,dat niet aIleen de M ens van
N azareth, m aar dat oak w ij niet zullen sterven; m its oak w ij het K ruis
vrijw illig dragen,
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G een m ens kan w erkelijk het K ruis ontvluchten. W aar leven is, daar
zijn de duizend kruisen, die geen m ens volledig noem en of beschrijven
kan, m aar die zich w onderlijk verstillen tot het drietal K ruisen op de
heuvel G olgotha. W ant in de G ilgul, in de O m m egang ofTijdenronde,
zijn zij aIle drie begrepen.
W ie aIle K om en, Zijn en H eengaan in het K ruis begrepen ziet, beseft
w aarom , toen Jezus w erd geboren, ook drie A nderen verschijnen m oesten, die H em hun verbondenheid betuigden. W ant nooit w ordt van
een kruis een einde openbaar of de drie andere verschijnen ook. G een
halfdoordachte theorie om trent de huldiging door de drie m agiers, (hem elstreken, m ensenrassen, enz.), raakt de essen tie dezer sym boliek.
W ie vorm aan vorm ontleent, bereikt het w ezen van de dingen nim m er. H et K om en en A anbidden der D rie M agiers, is de openbaring van
het w ezen der O ntm oeting, die w ij Leven noem en.
Zoals geboorte van het Jezuskind drie m agiers doet verschijnen, zo is
het zeker, dat "w aar tw ee of drie tezam en zijn in Zijn N aam ," de
Christus ook aanw ezig is.
D e w einigen die inderdaad tot vol,aeonisch, leven kw am en, bleven een
m ysterie voor de anderen. En als zij kw am en tot beschrijving van w at
niet gezegd kan w orden, dan onthulden zij de w aarheid van de paradox: dat niem and tot het Leven kom t dan door de D ood. D at w ie zichzelf bereiken w il, zich van zichzelf bevrijden m oet.
M aar im iteerders zien alleen de negatieve kant. En naast de m iljoenen,
die hun kleine IK als parasieten laten teren op de m ensen om hen heen,
staan vele duizenden, die alles hopen van verw erping van het IK ••. en
die niet inzien, dat dan 66k de andere "personen", m askers van het
Levensdram a, sterven en vergaan. W ant juist in deze 1. zes "personen"
onzer taal verraadt het Leven, w at het nodig heeft voor zijn structuur,
die in het dram a duidelijker blijkt.
D e zes "personen" zijn de polen van het driedim ensionele K ruis.
W ie w erkelijk het leven liefheeft, m ijdt de kruisgang niet. W ant aan
het K ruis kom t iedereen, w at hij ook m oge doen oflaten. M aar dit ishet
ontzaglijk verschil, dat m en ten dode of ten leven w ordt gekruisigd.
O p G olgotha kom t iedereen, zow el de "rovers" als de Zoon van G od.
H et w eefsel dat geen ontw erpen kan en w aar w ij allen tach aan w even,
ofschoon w ij nauw elijks de draden zien, dat w eefsel vorm t voor ieder11k, jij, hij, w ij, gij, zij;de zes vlakken van de K ubus der drie-dim ensionele
w ereld.
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een het K ruis. M aar al die m iljoenen kruisen zijn begrepen in de D rie
op G olgotha.
In • ezen zijn er D rie.
W ant al • at zich verhardt, • ordt star. En duizend niet te noem en
varianten van verstoktheid zijn tezam en de gestalte van de "m oordenaar", die als verloochenaar van Licht het leven in elem enten als de
Kruisdood van Vergaan zal beelden en ervaren. En al die zelfgebondenen, die door ondraaglijke pijn ge• ekt, de ogen • enden naar het • onder van de tegelijk m et hen gekruisigde - doch schuldeloze - Zoon
van G od, bekennen zich daarm ede tot het Licht der W aarheid en
zullen in het N u der Eeu• igheid het Paradijs m et H em betreden. En
deze zijn het, die het aanzijn in de elem enten beelden en ervaren als
een D ood ten Leven, als M ysterie van O ntstaan.
N og altijd spotten onze beulen en de Farizeeers, die m et • elgevallen
onze sm arten zien als een gerechte straf. N og altijd dragen onze kruisen N aam en M isdrijf op dezelfde • ijs.
A lleen het derde K ruis verkondigt N aam en W A A RD IG H EID , geen "zonde", m aar Vervulling van een roeping en een taak: gebondenheid door
O penbaring in de Elem enten.
LN .R.I. kan m en vertalen tot verscheidene betekenissen. Er is een betekenis, die in haar • aarheid en haar eenvoud door de m eesten • ordt
geloochend en m iskend: In het H ebreeu• s zijn het de initialen van de
Elem enten. 2
W ij allen doen alsof • ij zijn: D em as, de "m oordenaar" die zich bekeert, W ant • ij zijn huichelaars en • ij bekeren ons toch niet! A ls • ij
uitsluitend een der K ruisen toebehoorden, zouden • ij die duistere
boos• icht zijn, die honend en verloochenend bez• ijkt.
Zo is het echter niet!
O ns d• aas bestendigd en vertroeteld IK zoekt tevergeefs zichzelf aan
een der D rie alleen, M et ons • ordt niet alleen de starre zondaar en de
boeteling gekruisigd, m aar ook G od.
O m dat • ij zijn verloochenaars van W aarheid, Licht en Leven. O m dat
de Stof, • aarin ons leven is ver• ekt, de G eest • eerstreeft en • ij bevangen zijn door leugen en door schijn.
G od • oont in elk van ons en doet Zijn heilig W erk, door em anatie in
de sferen van be• ustzijn. M aar geen der zeven Engelen door • ie H ij
• erkt, • ordt door de M ens geeerd. D aarom is al ons handelen • eerstreven of gebrekkig im iteren:

2

Zie onder: IN RI.
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oH ij schept het Leven en bestuurt, m aar • ij eerbiedigen

het leven niet;
• ij d•ingen en verdrukken.
J> H ij schenkt het Ritm e en de V rucht - • ij eisen m achinale regelm aai
en Rente. En onze industrie m aakt dode fabrikaten.
~.H ij spreekt - • ie luistert? W ij bezoedelen de stilte m et ons ijdele gepraat,
~ H ij verenigt -• ij zijn tach apart, m aar kleven tevens aan elkaar.
~ H ij scheidt en H ij beproeft -• ij klagen, m aar • ij m artelen en schenden.
2.1. H ij groeit en H ij behoedt - • ij • illen niet gedijen, m aar • ij zoeken
veiligheid en overdaad.
U H ij vorm t en H ij •eerhoudt -• ij binden en verstarren.
G od • ordt in ons, m aar ook door ons gekruisigd.
W ant H ij kom t tot ons in elk der oergestalten, die Zijn • ezen openbaren in de V orm . M aar • ie van ons, die H em herkent? D ie hem ontvangt en respecteert, • anneer H ij kom t, als een der T• aalven?
~ H ij kom t als Kracht des Akkers, • ij • illen slechts Bezit en Kapitool.

n H ij kom t als Bode, m aar • ie luistert naar Zijn W oord?
H ij kom t als W ieg en als Tehuis, • ij m aken het tot Vesting en tot
Rovershol.
S& H ij kom t als Koning, m aar • ordt niet gekroond.
11J1 H ij kom t als D ienaar, • ij m isbruiken H em als Slaaf·
:!= H ij kom t als Rechter, m aar • ij hechten aan Zijn O ordeel niet.
m » H ij kom t als Beproever, m aar • ij noem en hem de Boze.
o H ij kom t als M eester, m aar • ij leren niet van H em .
~ H ij kom t als H eer, • ij Knechten, m urm ureren.
~ H ij kom t als V riend, • ie houdt H em aan zijn hart?
)( H ij kom t als een.der Velen, • ijbeladen H em m et onze Schuld.
V H ij kom t als Zoon, • ie heeft H em niet verraden en gedood?

Q Z5

Ziet, zo is G od in ons, door ons, gekruisigd. En • ij hangen niet aan
Een, m aar aan D rie K ruisen. A lleen de m ensenziel, in • ie de loon
van G od herkend is en gedoopt, en de beproeving heeft doorstaan, verzam elt zich, trekt zich terug van beide "roverskruisen" en ... volgt zijn
M eester na.
W ij zijn gekruisigd en • ij m oeten sterven aan het K ruis, om op te staan
ten derden dage en onsterfelijk te zijn. D e "rovers" echter, hangen aan
het K ruis, totdat m en hun de benen breekt, het leven hun ontgaat.
Slechts • ie de M eester volgt, • ie inderdaad beseft, dat hij al reeds gekruisigd isdoordat hijleeft, zodat geen listofm acht dit m eer voorkom en
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kan; • ie zelf het K ruis allengs beleeft tot in de diepte van zijn • ezen,
ledigt • erkelijk de beker, die de V ader ons te drinken geeft.
H ij sterft en • ordt begraven, m aar verrijst. En, opgestaan, zal hij "na
veertig dagen" ook ten hem el varen.
A Ileen • ie dit M Y STERIE innerlijk en uiterlijk m et over• eldigende
kracht beleeft, erdoor vem ietigd en herboren • ordt, ver• erft het
RO ZEN K RU IS als onvervreem dbaar, onaan• ijsbaar ZELF, het K ruis, • aarop het Leven eeu• ig nieu• ontbloeit.
D e heerlijkheid aan hem verleend, • ordt nooit m isbruikt.
Zijn W erk is:Rozen k• eken. In de • ereld kom t hij niet, dan tot het
snoeien en het • ekken van nieu• leven aan de dorre K ruisen.
D e O rde • aartoe hij behoort, bezit geen K erkgebou• of Ritueel, geen
Liturgie, m aar D IEN ST A A N G O D aIleen.
D e Broeders dragen geen sym bool of ordekleed, m aar een onzichtbaar
Licht en een O m aat, dat G od aIleen verstrekt. Zijkennen slechts elkander aan "het bloeien van de Rozen".
En al het andere is kinderlijke im itatie of bedrog. W ie zich als "Rozekruiser" presenteert, die is het N iet. A ls m en u zegt: ziet, hier is Een,
gelooft het niet; gaat er niet heen. W ant • at m en U ook tonen m ag,
niet D ien gijzoekt, op W ien gijhoopt.
M aar als gijooit ontm oet, D ie u ontneem t • at u het liefste • as, die u
de valse vrede vreselijk verstoort, D ie aIle steun en ieder com prom is vernietigt en u• zelfvertrou• en doet vergaan, zodat gij als een arm , verlaten en gebroken m ens tot G od zuIt sm eken om te m ogen sterven, daar
u niets m eer aan de aarde bindt, dan is D e Rozekruiser 1 op u• levens• eg verschenen. En gijhebt H em niet herkend!
M aar naderhand zuIt gij H em kennen en G od danken, dat H ij tot u
k• am om u te • ekken uit de geestelijke dood.
D e Bloem der Liefde heeft t• aalf blaadjes, driem aal vier en vierm aal
drie, Elk dezer blaadjes heeft zijn eigen aard en kleur en geur. D ie Roos
te kennen, lief te hebben en te k• eken tot haar geur en schoonheid
G od bekoren, is het Eeu• ig Leven erven.
En ieder heeft zijn eigen Roos. M aar • ie van ons kent zelfs een enkel
blad? O f kent de K racht • aarm ee een blad m oet geuren en m oet kleuren daar een god het heeft gekust?
G elukkig hij, tot • ie D e Rozekruiser kom t, v66rdat zijn K ruis verdort!
G elukkig hij, die door een stroom van tranen tot ontluiking van het bijkans dorre hout geraakt!
G elukkig hij, die naakt en arm genoeg is om de K racht der Zonnestralen te ontvangen en tot bloeien te geraken!
3
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G elukkig hij, die niet m eer zucht: "M ij dorst!" D ie niet m eer kent de
• anhoop van: "M ijn G od, M ijn G od, • aarom hebt G ij m ij verlaten!"
D ie niet aIleen zijn geest in handen van de Eeu• ige heeft geste!d, m aar
heeft gek• eekt de Roos, tot zij in de hem e! bloeit. En zeggen kan: RET
IS V O LBRA CH T.
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17. K RU ISG A N G

D e • eg des Levens is de • eg des K ruises. D e "doden" slapen ongestoord en drom en in de beelden, die zij zelf ver• ekken. M aar zij, die
door de K racht des A llerhoogsten overschadu• d zijn en in hun ziel het
N ieu• eLeven dragen, • orden door dit • onder zelf gedoopt en door de
G eest, hun eigen geest, gevoerd in Eenzaam heid, als een • oestijn • aarin zij,,40 dagen" vasten van gedachteloos herhalen. D an • orden zijbeproefd.
W ant vele m alen op een dag is het aan ons:
van stenen brood te m aken of:
TE LEV EN V A N W A T TO T O N S K O M T, H ET BRO O D D A T U lT D E H EM EL
N ED ERD A A L't•

En vele m alen kan een m ens:
zich laten vallen am behoed te •orden door G ods ongeziene krachten,
of:
W A N D ELEN IN 'T LICH T D A T H EM G EG EV EN IS.

En ongetelde m alen kunnen • ij:
iets •innen aan bezit, genot of m acht, indien •ij huldigen •at G od
niet dient, of:
A LS EEN STEED S V ERLIEZEN D EN M ISLU K K EN D M EN S G O D D IEN EN A LS EEN
"K N ECH T".

M aar zij aIleen, die innerlijk herboren zijn, herkennen • erkelijk de
Satan, als hij tot hen kom t.
En hij aIleen, die zoals Jezus ant•oordt op het loze "vragen", de kracht
die zich in deze vragen presenteert verlossend door verkering in het
Eeu• ig G oed, die is niet m eer • ie hij tevoren • as; die is gestorven en
opnieu• geboren, uit • ater en uit geest.
H ij zal ervaren • at het Evangelie eigenlijk beduidt. H ij zal allengs beseffen, dat de G oede Tijding een M ysterie is,• aarvan geen sterveling
dus de geheim e Zin ooit zien of leren kan, m aar zelf beleven m oet, om
tot de volle • asdom van zijn ziel te kom en.
Een M yste leert het Evangelie allengs kennen als de W ezensvorm ,
• aarin het Eeu• ig Leven • ordt ervaren. En door dat onbeschrijfelijk
beleven • orden M ysten tot Epopten.
W ant elke M yste • ordt gedoopt en in de Eenzaam heid gevoerd en dan
beproefd op M oed, op T rou• en O nzelfzuchtigheid. En honderd m aal
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zal hij beseffen, dat hij faalde; dat hij hoe dan ook de geest van licht
verloochend heeft en duisternis verkoren, D och • ie de proef m aar
enigszins doarstaat, leert leven in de Eeu• igheid.
H ij ondervindt, dat niet aIleen de M ens van N azareth de V ia dolorosa
is gegaan, m aar dat H IJZELF die • eg betreedt. D at niet aIleen de W oorden van de Christus, m aar ook D iens aardse Leven IN H EM in vervulling gaat, in nooit gedroom de roerende ver• antschap.
H em el en aarde gaan voorbij, Zijn Leven en Zijn W oorden blijven als
de tijdeloze • aarheid, die hij N il en H IER beleven zal.

W ant ziet, van die dag aan is tussen hem en al zijn naasten een afgrond, die hij • el m aar zij'niet kunnen overbruggen. En huisgenoten
zullen ook van hem vijanden zijn, daar zij zich onbe• ust verzetten
tegen • at hem leidt. Zij zullen als M aria en haar zonen hem m iskennen in de • ereld en zijn W erk beletten • illen door hem als een "overspannene" naar huis te voeren.
En parallel m et hun verloachening gaat de veroordeling door hen, die
als jaloerse aan de kaak gestelde "priesters" van ge• eld en van partijdigheid, in hem het einde zien van hun op m acht gegrond bestaan. Zij
zullen zeggen dat hij is,• at zijzelf zijn: "bezeten" door de duivel.
W ie als de volgeling van Jezus in de dienst van G od verschijnt, kom t
m et een ander doel dan al die duizenden die heulen m et de ongerechtigheid • aarin de m ensheid leeft. H ij kom t een Boodschap van verheyen V reugde brengen, • aar zij leed verz• aren. H ij kom t om ogen te
doen zien, die zij verblinden. En om de harten te genezen, die zijbreken. H ij kom t om te bevrijden, • ie zijbinden en in hun gevangenissen
sluiten.
D it alles is, als voor t• eeduizend jaar.
En daarom haat de "• ereld" hem , zoals zijJezus heeft gehaat. En daarom • ekt hij overal • aar hij verschijnt verdeeldheid, zoals Jezus overal
de m ensen heeft verdeeld. W ant hij verstoort het com prom is dat hier
regeert, opdat de valse vrede • ordt doorzien, opdat de • are V rede • ordt
geboren. En hij verbreekt de banden die ge• orden zijn uit angst en
lust en m achtlust, opdat de m ensen vrij bestaan in G odverbondenheid.
M aar overal • aar hij "geneest" van stom heid ofverlam m ing, blindheid,
of m elaatsheid of bezetenheid door • at en • ie dan ook, daar gaat een
slaaf of buit verloren voor de "kinderen der duisternis". En daar verd• ijnt de schijn van • aarheid en van recht • aarm ee de "overste der
• ereld" ons regeert.
Zodat hij niet aIleen m iskend • ordt in zijn huis en in zijn vaderland,
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m aar als een uitgestotene die nergens rust kan vinden, voorttrekt om te
zeggen en te tonen, hoe nabij het K oninkrijk des H em els ons zou zijn,
... indien • ij • ilden.
Zo • ordt zijn kom st een oordeel door een K eus.
W ant • ie niet v66r hem is, is tegen hem en aan die keuze kan zich
niem and m eer onttrekken. En in de ene schaalligt • elstand, m acht en
aanzien, m aar ook • reedheid, m oord en leu gen. En in de andere verachting, arm oe, dienstbaarheid, m aar tevens vrijheid naar de geest, en
licht en liefde. W ant niem and durft erkennen dat de V ragen van de
Satan ons van vroeg tot laat tot deze K euze d• ingen. En tach kiezen
•ijvan uur totuur.W ij kiezen tussen D ood en Leven.
Enenkelen gaan nu eens links en dan eens rechts en doen zo duizendm aal de eerste schrede op de W eg des Levens en de eerste schrede op
de W eg des D oods. M aar bijna iedereen gaat noch de ene noch de
andere W eg, doch slaapt de larvensluim er ongestoord.
En deze zijn het die H osannah roepen, m aar ook K ruisigt H em ! W ant
deze allen laten zich m isbruiken.
D e m ensheid, die haar geestelijke krankheid projecteert in de structuur
van leugen, m isbruik en ge• eld, die m aatschappij genoem d • ordt,
duldt en verdraagt de Boodschap van de Christus slechts zolang die "ingekapseld" is in theorie en lippendienst, zodat zij deze m aatschappij
niet • erkelijk bedreigt.
M aar als een m ens, als Jezus m et de • aarheid in het dagelijkse leven
treedt, dan • ordt hij dadelijk getekend als een revolution air of anarchist. D an is hij "staats-gevaarlijk".
D e K necht van G od - niet de betaalde priester - is gevaarlijk in een
staat, die op vergaderen en bestendigen van m acht en rijkdom is gegrond. Zolang de m ensheid door de handel en de m achtlust • ordt bestuurd, zalzijhaar G od niet dienen en zal er arm oe, afgunst, oorlog en
ellende zijn.
N og altijd kiezen allen Bar-A bbas 1 ten koste van de loon des m ensen,
die de Zoon van G od zou zijn.
En de ervaring van dit • eergaloos "verraad" m aakt deze • ereld tot een
groot Cethsem ane, W ant overal verschijnen buren, kennissen en vreem den als de slaven van de m acht der duisternis, m et "stokken" en m et
"z• aarden", de sym bolen van hun dogm a en ge• eld.
En bitterder dan dit is de ervaring, dat zijn vrienden zelfs niet een uur
m et hem kunnen • aken, als hij tot de dood bedroefd bidt, of de beker
hem voorbij m ocht gaan ... m aar engelen dalen troostend neer, zodra
hij zich bezint op het: "U • W il geschiede."
1

Bar-abbas: Zoon van V ader; m echanische herhaling in de Tijd.
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M en zal hem "overleveren" en "geselen" m et al de • reedheid van het
aangerande com m ercieel instinct en van het aan de kaak gesteld ge• eld. M en zal hem treffen m et het valse oordeel van verstandelijkte
• etenschap en van verharde harten. H et etiket "dem entia" zal als een
doornenkroon zijn slapen dekken. En de gem oederen der steeds rnisleide m assa kom en niet tot rust, voor hij "veroordeeld" is.
Tot hij, bez• eken onder het ge• icht der loden last het einde van zijn
G ILG U L, van zijn O m m egang bereikt en daar • ordt "vastgenageld" aan
het K RU lS, dat de ontm oeting van zijn K racht en van hun W eerstand is.
D oor hun ge• eld en leugen schijnbaar over• onnen, zal hij nog de
"rover" naast hem en de leerling aan zijn voeten troosten. N og zal hij
G od vergeving vragen voor zijn beulen, die niet • eten • at zij doen,
ter• ijl de dorst hem k• elt. T otdat zijn K racht hem eindelijk begeeft
en hij na droeve klacht alleen nog zeggen kan:
H ET IS V O LBRA CH T
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18. O PSTA N D IN G

D e nacht van uiterste verslagenheid die in ons is gedaald doordat de
heilige gestalte van G od's Redding-in-ens is gedood, draagt onverm oede
vrucht.
D oor de verbitterde triom f van aIle Ik-vazallen in de m ens beleeft hij
onverm oed de Ieegte die niet m eer te vuIlen IS. A l is het heilige verloochend en m ishandeld en gedood, de "aarde" heeft gebeefd, en uit de
"graven", uit het onbe• uste, is verrezen m enige essen tie van vergeten
heilig• aardigheid, die eigenIijk nooit "sterft".
D at zijn de "heiligen", die aan velen verschenen.
H et grau• e vlies dat G od's aan• ezigheid zo lang voor ons verborg, is
• erkeIijk gescheurd. D e over• inning van het m inder• aardige Iiep door
zijn teugelviering dood. H et dieptepunt van deze duisternis ligt in ge• aar• ording van het verliezen van de enig • are Zin van ons bestaan.
D e m ensenziel die altijd neigt te • ijden aan de vorm , • at aan de geest
behoort, • aart m et haar aandacht • aar de dode vorm der G oddelijke
Redding • erd ingekapseld als "herinnering".
D it is de draad die de opstandige (M aria) nog aan het zelfgebaarde,
zelfgedode K ind van G od verbindt. W eI goddelijk erbarm en behoeven
• ij, verblinden en verdorden en verlam den, die zo • rang het allerhoogste in onszelf verm oorden als • ij door de doodsangst van de ondergang zo zijn "verdeeId". Zo blind-kram pachtig zijn verscheurd, dat • ij
niet • eten • at • ij doen; dat • ij haten zonder oorzaak; dat haast ondraaglijke nood verlichting zoekt in veelheid van ver• ijten en beschuIdiging, en in rechtvaardiging van • rok en veront• aardiging.
M aar de G ekruisigde • as • eI ge• enst als M essias. H ij had aIleen m aar
anders m oeten zijn ...
Zo bIijft dan droefheid over in de over• innaar, die verloor.
En deze droefheid Iaat de hunkering begaan, die aan de dode vorm ,
aan de herinnering bestendiging • il geven. N iet als de duisternis in
ons verm indert, gaat M aria naar het graf. M aar juist om dat een zielzich
eindelijk • eer door haar hunkering Iaat leiden, • ordt het "Iicht". En in
dit eerste Iicht van Inzicht blijkt, dat onze hunkering het m achtige
obstakel voor de toegang alheeft •egge•enteld.
N og is de diepbedroefde te bevangen om dit Teken te verstaan. M aar
dan! D aar, • aar de O nontbeerlijke zou m oeten Iiggen, dood en star,
daar zit de Tijdeloze, andere • ant nieu• e, m aar ver• ante Levende,
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die in zijn ongedeerdheid on• eersprekelijk de d• aasheid van het
droeve zoeken openbaart.
D an overrom pelt de nog nau• elijks "ge• ende" m yste de ontroering.
A ch, hoeveeI m alen m oeten • ij die .Jaatste" gang • eI gaan? H oe vaak
gebeurt ons dit, dat • ij, die m oeder, m oordenaar en kind In ons beleven, als aan het einde van ons totaal m islukte pogen om de Iijdens• eg te gaan, die nacht doorlijden als beklaagde door onszelf, om dan
• anneer de hunkering in ons het • int en • ij daarheen gaan • aar ons
hart ons heenvoert, nog ver• achtend de bevestiging van • at niet • aarheid is doch schijn, om dan ontsteld te • orden, overrom peld door ontroering, bij het onverloochenbaar O ntm oeten van die O nveranderlijke,
die ons aan de O nvernietigbare m aant!
D it te herkennen en het te verstaan als opdracht om aan al • at in de
ziel de M eester • as gevolgd te gaan verkondigen, dat H ij is opgestaan
in ons, dat is de vele m alen diep-beschaam d m aar even diep verheugd
te brengen Boodschap aan zichzelf, door de benarde M yste.
N iet H ij is dood, m aar • ij zijn bijna dood • anneer • ij H em ver• erpen. N iet H ij, m aar dat • at in ons van Zijn hoge Zijn gestalte kreeg als
"Redding G ods", dat • ordt door ons in ons gedood. En dat de gouden
draad toch niet verbroken • ordt, dat H ij toch telkens • eder opstaat,
dat is G od's M ysterie ...
Eens zullen • ij H em niet m eer doden.
M aar ach, "de em pirie" in ons krijgt • eI zijn volle kans, totdat ook deze
nog aIleen m aar kan aanvaarden en berou• vol stam elen: "M ijn H eer,
m ijn G od!"

H et m eest bezoedelde in ons, dat door G ods Redding • erd behouden,
zal H em het innigste vereren. A ls m eest aan H em verknochte zal het
ook het eerste zijn, dat tot H em • ederkeren • il, alheeft het nog aIleen
m aar de "herinnering".
Zo gaat M aria M agdalena als de eerste, die van de verbijstering door het
verraad en de vernietiging zichzeIf hervindt, naar het verlaten "graf".
En het M ysterie van het • egge• entelde "obstakel" belevend, gaat zij
niet binnen, doch haar deem oed zendt haar naar het • ankelm oedig
Luisteren der Ziel (Sjim eon) en naar de O vergave aan G enade (Johannes) om voor hen van dit beIeven te getuigen.
D e Leerling die de M eester liefhad, • ist uit eigen ervaring, dat de
schuldbelaste die het W onder der V errijzenis beIeeft, niet nederig genoeg kan zijn in de beschrijving van de W ederkeer. H et Luisteren en
de G enade kom en • eI en constateren • eI de leegte van het graf, m aar
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keren aanstonds • eder naar hun huis. D at is: Zij keren • eder in de
voordien aangenom en vorm der dingen.
A lleen M aria M agdalena blijft. D at is:A lleen het diepstverknochte, dat
niet m eer afzonderlijk bestaat, dat kleine deel der ziel, blijft bij het graf
en • eent, om dat het liever zelf gestorven • as. A an die deem oedige
alleen, verschijnen de gestalten van het tijdeloze en aan hen klaagt zij
haar leed.
D an rijst voor haar het beeld van G od als hovenier, die zij alleen als
"hovenier" beleeft. T otdat H ij haar bijnam e roept en zijzich om • endt,
en de M eester eindelijk herkent.
W at aan het einde van die nacht van uiterste verlorenheid in ons elkander vindt in het verduisterd H art (Jerusalem ), zal zich gedreven door
een onbekende kracht op • eg begeven; onge• eten voortgaan op het
onontkoom bare Pad, dat naar de W arm e Bron voert (Em m aus).
Zoals in een ziel t• ee gelijkgerichte krachten in dat uur tezam en zullen
gaan, zo zullen in de heilige en nooit-doorgronde om gang tussen m ensen, som tijds t• ee gezellen, vrienden of tra• anten dit traject in zuivere
verbondenheid en eender onge• eten doel betreden.
En in dit G aan, dat niet als G aan ge• eten • ordt, ontm oeten zij het
onbekende W elgem oede, dat als een vreem deling zich in hun "dialogiseren" m engt. G een ziel, die deze vreem de dan veel aandacht schenkt.
M aar altijd zullen • ij H em dadelijk de oorzaak onzer m oedeloosheid
als ook H em betreffend presenteren. H oe snel verandert die rechtvaardiging van onze droefheid door Zijn ant• oord in beschaam d erkennen
van verblind-ge• eest-zijn door de schijn!
Beseffen • ij dan niet, dat er een zeker lijden zijn m 6et, niet aIs rechtvaardiging, m aar • el als indica tie van In• oning van G od? H et m aken
van de "ledigheid" door de ver• ijdering van zoveeI onverenigbare dingen, dat is het • at ons het gevoel geeft van verkom m ering, van een
verdorsting die onhoudbaar lijkt,
D an daagt allengs het inzicht, dat het W oord van de Profeten altijd in
vervulling gaat, om dat het im m ers G od's W oord is.Zo opent de N ietingezetene ons droefgesloten hart voor de heilige Schrilten, die niets
zijn dan gesluierde beschrijving van voltrekking van het ene W are H eil.
Zo keert de O nontbeerlijke, die • ij voor goed verd• enen • aanden, in
ons • eer, om dat in ons "ten derden dage" ondanks uiterste vert• ijfeling de hunkering • eer d• ingt tot G A A N .
H oe zouden • ij niet sm eken, dat Zijn • ondere A an• ezigheid m ag
duren? H oe zouden • ij H em niet herkennen, als H ij is zoals H ij altijd
is ge• eest; als H ij het Brood des hem eIs breekt, zoaIs H ij altijd heeft
gedaan?
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En zou H ij dan niet dadeIijk verd• ijnen, als in ons leed-ontheven hart
• eer vaardig • ordt de drang om H em te H ebben, vast te houden, opdat H ij ons nim m erm eer ontgaat?
M aar de A lleen-A an• ezige zal nim m er • illen blijven staan!
W ij kunnen H em ontm oeten, als • ij "gaan". H ij zal ons vergezeIlen,
m et ons ingaan in de vorm der aan de orde zijnde feiten (H uis en H erberg). H ij zal ons geven van het bovenstoffelijke Brood, • anneer • ij
ernaar hongeren ... M aar H ij, als Behoeder, zalons niet ver• ennen.
Zo keren de m ism oedigen, • ier hart zo brandend • as ter• ijl het duister
• erd verdreven door het alverklarend Licht, • eer naar het m eestver• ante, doch vinden dat reeds tegelijk vertroost.

W anneer van ons m eer dan de zo ge• one halfheid bijeen is in de sfeer
van de M ysterien van Jezus, in • ie Christus tot gestalte kom t, dan zullen • ij gaan "vissen" in de m ensen-zee, doch het zal "nacht" zijn en • ij
vangen niets.
M aar als de ochtend gloort, dan staat H ij aan de oever en vraagt: "K inderen, hebt ge • eI iets te eten?"
H ij heeft ons dadelijk doorgrond; en reeds die ene vraag doet ons beschaam d beseffen, dat • ij alleen niets vangen, om dat • ij het echte
Brood niet hebben.
M aar H ij is hier, en zijn A an• ezigheid brengt dadelijk de grote
vangst," indien • ij doen • at H ij ons zegt. En • ie H em liefheeft zal
H em dan herkennen.

1

153 betekent o.a.: Leven in O ntvankelijkheid.
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H oe zou het onze hoge roeping kunnen zijn: als hem elboden, als vertolkers van de • il des A lIerhoogsten, ter her-enigen, indien tevoren niet
veel scheiding en verdeeldheid door onheilig spreken • as gebracht?
Er • as een tijd, • aarin de m ensen nog niet t• ijfelden aan alIer lotsverbondenheid. D at • as een tijd van aanvang. W at in die aanvang is geschied, kan ieder Iezen in een oud verhaal. T enzij hij ogen heeft, die
kijken m aar niet zien, en oren die • el horen m aar tach niet verstaan,
zal de gebeelde • ijsheid alIer eeu• en voor hem levend en verstaanbaar
• orden. M aar • ie als loon voor intelIectuele arrogantie de diepte van
H et W oord niet kent, ziet in ge• ijde boeken niets dan eigenaardig
zielige bedenksels.
En deze zijnhet, die m et schranderheden kom en en "verklaren", m aar
het eeu• iglevende niet zien.
H oe kan de tijd van im plicite-aanvaarde
der beschreven • orden dan aldus:

lotsverbondenheid

nog treffen-

"D e ganse aarde • as van enerlei spraak en enerlei • oorden."
G enesis 11 :1
W ant juist de harm onie door • ederzijds verstaan doet ons beginnen
aan het heilig W erk, dat de essentie van ons aardse leven is:de W ederkeer tot G od. D at is de taak, die overal en altijd • eer begonnen • ordt
door groepen en door enkelingen, ondanks het m eest erbarm elijke falen.
G od • ordt gezocht, oak door de velen die het zelf niet • illen en niet
• eten. H ij • ordt gezocht naar binnen en naar buiten, in de hoogte of
juist in de diepte, m aar H ij • ordt gezocht. W ie in de bergen • onen,
zoeken hem veelal in dalen en spelonken, m aar zij die in de vlakte
leven, zoeken G od altijd om hoog.
En dit is • at • ij lezen:
"M aar het geschiedde als zij naar het O osten togen, dat zij een vlakte
vonden in het land Sjinear en daar gingen zij • onen.
En zijzeiden: Laat ons een stad bou• en en een toren, •elks spits tot in
de hem el reikt. A ldus ver• erven • ij een N aam , opdat • ij niet verstrooid • orden over de ganse aarde.
G enesis 11 :2,4
A Ileen die G od bereiken • orden echt zichzelf. Zij zijn het, die een
N aam ver• erven. M aar zij, die falen in de expressie van hun • ezen,
• orden uitgedreven en verstrooid. D at is de • et van M oeder A arde.
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D e plaats • aar deze "toren" • ordt gebou• d, zal eeu• ig heten: Babel,
dat • il zeggen Bab-Iloe, de Poort van G od.~
N aijverige volken scheppen zich naijverige goden en ont• ijken zo
erkenning van de ondeugd, die hen innerlijk regeert. V oor de verdorvene is ieder nobel • erk, dat faalt, een daad van overm oed die • ordt
gestraft. Zo excuseert hij eigen dadeloosheid in het heden en bestendigt
hij onvruchtbaarheid des geestes ... totdat de verstrooiing kom t.
En zo m iskent hij ook de aandacht, die elk "bou• end" m ens ervaart
van G od. W ant overal op aarde • aar een m ens of groep van m ensen
ingaat door de "Poort van G od" om zich te • ijden aan de opgang tot
het K oninkrijk des H em els, daar daalt G od de V ader neder om het
• erk der kinderen te zien, In • aarheid is hier im m ers op noch neer,
m aar nadering en gadeslaan.
A lleen de m ensen die een toren bou• en als een bol• erk voor hun
m acht, den ken zich G od vijandig en jaloers. W as G od vijandig, om dat
G autam a zijn schreden richtte naar de boddhiboom ? W as G od jaloers
als ooit een M ens de D oop door de G enade in V erm om m ing • erkelijk
aanvaardde en daardoor de hem elen zag opengaan? O f zegt H ij dan nog
altijd: "Jij bent rnijn bem inde K ind."
M aar als door zelfzucht agressieve eenzaam heidsgedachten rijzen en de
t• ijfel aan de eenheid der belangen oprijst in de harten, dan: verstaat
de een de ander niet. D an daalt G od's kracht verstarrend neder om de
m ensen van hun krankheid te genezen: door hen zo lang te isoleren in
hun zelfge• ilde eenzaam heid, totdat de hunkering naar sam en-leven,
sam en-• erken, in hun zielen opperm achtig • ordt.
D it is het, • at • ij lezen:
"M aar G od k• am neder om de stad en toren te aanschou• en, die de
kinderen der m ensen bou• den. En H ij sprak: Zie, zijzijn een yolk en
hebben allen een taal, en dtt is het • at zijbeginnen te doen. Zou hun
nu niet belet • orden, • at zij voornem ens zijn? K om t laat ons nedervaren en hun spraak ver• arren, opdat een ieder de spraak zijns naasten
niet versta. A lzo verstrooide G od hen vandaar over de ganse aarde; en zij
hielden op de stad te bou• en,
G enesis 11 :5 -8
D at is het dus: de m ensen houden op "te bou• en", om dat de een de
ander niet verstaat. N og altijd gaat het zooIndien dit beeld alleen m aar
• aarde had voor Babylon, • at • as het voor Jerusalem , voor Rom e en
voor ons?
N og altijd • ordt er hier en daar gebou• d, deels zichtbaar, deels onzichtbaar. M aar tot ons kom en deze dingen niet dan door "de poort van
~ Babylon is vergriekst van Bab-Iloon

= Poort der (t• ee) Coden.
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G od". D e • einigen verstaan en m achtig is het m isverstand. M aar als
het G od te m achtig • ordt, dan daalt H ij neder om ons te "verstrooien".
En dan • ordt er niet m eer "gebou• d". D an • erken nog aIleen m aar de
fabrieken en kantoren, die de m ensen nooit een levend ding verschaffen kunnen, m aar de • ereld overstrom en m et hun zielloze ge• rochten,
die • ij eigenlijk niet nodig hebben.
H et K oninkrijk des H em els is voor eeu• ig onbereikbaar voor de m ensen, die gedreven door hun groeps- en ikheids-• aan slechts denken,
voelen, • illen, spreken, kunnen: ten behoeve van hun afgezonderdheid.
D at ishet spreken in de G rote Spraakver• arring. N og aIle dagen • ordt
door zulk verdelend spreken scheiding aangem oedigd en gehandhaafd.
A Ile dagen vloeit een stroom van • oorden, die als onverteerbaar zielevoedsel het innerlijke leven van de spreker en zijn luisterende m edem ens vergiftigt en verstart, ten bate van een groot of klein "belang",
m aar altijd ten koste van: de W ederkeer tot G od.
D e grote spraakver• arring is een ziektefase in de geestelijke groei der
m ensheid. En het lijm end, bindend, prapagerend spreken is een ongezonde poging om die ziekte te negeren of haar te bez• eren. W ant daar
is niets, dat ons genezen kan, dan de bezinning op de eigen innerlijke
verkeerdheid. En al het aan-elkaar-gelijm de zal in stukken vallen, als
het op zijn •erkelijke eenheid • ordt beproefd. M aar door bezinning en
door innerlijke stilte leren • ij ont• aren en verstaan de eeu• ig-zijnde
• ereldorde, die "de W il des V aders" is. W ie deze orde ziet en kent,
verlangt ernaar als naar het hoogste goed: "U • • il geschiede". W ie
deze orde liefheeft, zal nooit trachten een gedrochtelijke orde van zijn
eigen m aaksel aan de • ereld op te dringen.
(Lao Tse, 30e spreuk).
D e spraakver• arring is een ziekte en natuurlijk • il de zieke de genezing niet. N atuurlijk zullen enkelingen als de vroege voorjaarsbloem en,
koude en storm en m oeten tarten en hun braze leven • agen voor het
heil van allen.
N iet m et ge• eld, m aar door de kracht van hun bereiken zullen zij de
m ensen tot zich trekken als oasen in een • oestenij. N iet door ge• eld,
m aar door hun innerlijke m acht, hun leven, over• innen zijde • ereld.
H un spreken is niet bindend of verlokkend tot een uiterlijke eenheid
van gedachten en gevoelens, m aar het is ontbindend en bevrijdend,
totdat de natuurlijke en algem ene • elgezindheid vaardig • ordt.
Z6 spreken kan aIleen de m ens, die daartoe is gerijpt; die van m ysterie
tot m ysterie is geschreden; • iens spijs ge• orden is de • il te doen van
H em , die hem gezonden heeft: om te verkondigen het evangelie aan
aIle creaturen.
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D e G eest die eeu• ig uitstroom t van de V ader naar de loon, zaltothem
nederdalen als een storm van aldoordringend V uur, dat hem vervult en
in hem branden blijft. Eerst dan zijn m ensen echt van G od bezeten,
eindelijk tot echte D ienst bereid. D an spreken • ij naar ons • ordt ingegeven, en het zal zijn dat ieder het verstaat, alsof zijn "eigen taal" gesproken • ordt. Zodat de m ensen zullen zeggen:
W ij horen hem in onze talen loven de grote • erken G ods.

H andelingen 2 :11
M en heeft het niet aldus verstaan. M en heeft gedacht aan het hysterisch lallen van de m ensen die dit heilig spreken vurig • ensten te bezitten en hun ongelouterde verlangen niet m eer m eester • aren. M en
viert zijn Pinksteren in stille t• ijfel aan de echtheid van het "vuur",
dat door de ram en en de deuren drong, toen de apostelen tezam en
zaten,
D e nederdaling van de G eest is geen profane • aarheid, m aar een M ysterie. H et is het kom en van het H eilig V uur, de m achtom te vertolken
ZQ, dat Iedere hoorder het verstaat, om dat het aan zijn diepste M ens-zijn
appelleert.
D e N ederdaling van de G eest, dat is het H eilige U ur, • aarop de grote
Spraakver• arring
ophoudt, daar het albegrijpend spreken broederliefde • ekt • aar broederhaat bestond.
Zodat het • ederzijds vertrou• en en • aarderen groeit, zodat de W ereld
• eer een T aal, een W oord bezit, zodat de W ereldvrede eindelijk kan
kom en, en de m ensheid als een V olk tezam en leeft en • erkt, en ingaat
door
de Poort van G od.

121

20. EN G ELEN

G od de O nkenbare is voor ons de eeu• ig Terug• ijkende, O ndergrond
en A chtergrond, zonder • elke er geen O pen baring • as.
A ls G od zich openbaart, ontm oeten • ij H em toch niet in Zijn volheid,
om dat • ij nooit m eer ervaren kunnen dan een A anzicht, het fragm ent
van H em , dat uit de A chtergrond die alles draagt naar voren tredend,
in ons kleine leven ingrijpt als het volstrekt onberekenbare, onbegrijpelijke, overm achtige.
W ant juist in Zijn te bovengaan aan onze kracht, aan onze ratio, aan
aIle m echanisch verband van oorzaak en gevolg, aan aIle m eebestuurbaarheid van m enselijke • il, • ordt dit Fragm ent of A anzicht voor de
m ens ervaarbaar als het A ndere, dat hij aIleen ont• aren kim ,doordat hij
in zichzelf het bol• erk van afronding der "erkende" • ereld bij zijn
ratio, zijn • il en m acht, door "openheid" tot • ijdere beleving overschrijdt.
W anneer een m ens derhalve • il getuigen van eigen G odservaring en
niet bij voorbaat al die unieke beleving doodt door transm utatie in collectief geadopteerde term en, dan heeft zijn m ededeling de gestalte van
een stuk historie, • aarin het G oddelijk Fragm ent als bovenm enselijke
"Iem and" optreedt en een principiele •ending aan de overigens begrijpelijke gang der dingen geeft.
D e oudste neergeschreven G ods-ervaringen, die dateren van v66r de periode • aarin aIles nog slechts • erd ervaren en beschreven in de vakjes
en verbanden van het dood stram ien van m enselijk system atiseren van
het systeem loze, die oudste verhalen hebben aIle nog die argeloze "an_ thropom orfisering".
N u m oge deze ons verstarde denkverm ogen aandoen als naief en ontoereikend, zij zijn juist door hun ongekunsteldheid zuiverder, juister,
dichter bij de • aarheid dan alle reportages uit de eeu• en der speculerende over• eging, der gecom pliceerde gedachte-bou• sels,
W ant nooit nadert het uit zelfhandhaving in tijd geboren den ken het
Tijdeloze en de Ruim teloze, G od.
Juist door dit denkend trachten te begrijpen en vast te leggen, zijn de
oorspronkelijke zuivere gestalten van ervaren G odsaanzichten opgenom en in een systeem , dat niets is dan projectie van m enselijke begrensdheid, dat in zijn structuur en zijn graderingen reeds uitsluit, dat het de
ruim te- en tijdbegoocheling te boven gaat.
Zo ontstond de gecom pliceerde A ngelologie, het gefantaseer over Enge122

len, M achten en Tronen. Bijde [oden ont• ikkelde dit cerebrale spelen
zich pas in de laatste eeu• en v66r Jezus. M et het nalaten van "volgen",
het niet-j.• andelen m et G od" beleefde dit spel een nieu• e opbloei in
volgende eeu• en.
W aar vinden • ij een zo treffende eenvoud in beschrijving van O ntm oeting m et G od, als in de oude Joodse verhalen over de aartsvaders en
de profeten? N ergens nadert m enselijk belijden ondanks het specifieke
-van volksaard en tijdgeest zo dicht tot het universeel-geldende voor aIle
tijden.
D aarom zijn deze beeldingen opgenom en in de heiligheid der beleving
en voor ons brandend • it licht.

W anneer de G eest van G od (Roeach K oddesj) in ons leven treedt,
ervaren • ij de overm achtige ingrijping in onze persoonlijke m ethodiek,
die • eI klein en erbarm elijk is voor O m hoog, doch voor ons toch bittere
ernst.
Zo m oet de O ntm oeting dan • eI niet aIleen confrontatie, m aar ook
contrastering, contradictie en conflict zijn voor een m ens. H et onrniddeIlijke karakter der ervaring is ge• aar• ording van bovenm enselijke
K racht en M acht, ineen.
V andaar de naam G A BRIEL, dat is:M an (K racht) van G od. D at de Joden
hier juist een niet-H ebreeu• s doch Egyptisch • oord gebruiken in verbinding m et hun • oord voor G od, is zeker geen "toeval".
V oor zover • ij onze kracht tegenover G od's K racht inzetten, zijn • ij
Jakob • orstelende m et "Iem and" in de nacht onzer inzichtloosheid.
W ant • ijzijn allen "kinderen" van deze aartsvader, die het Tijdsgebeuren is.En daarom • orstelen ook • ij in de O ntm oeting m et de Eeu• igheid als "Iem and".
M aar als • ij deze K racht aanvaarden en ontvangen, dan voltrekt zich
in ons de V er• ekking door de O verschadu• ing. W at dan in onze ziel
geboren • ordt, is niet m eer kind van Jakob, m aar K ind van G od.

D e vreem de, die • ij op de m arkt van het vergankelijke, tem idden van
gesjacher en la• aai ontm oeten; die zich als Reisgezel en G ids aanbiedt
op onze verre tocht; die niet aIleen de bruid geneest van haar bezetenheid, m aar ook het grau• e vlies licht van de ogen van ons V erleden;
die vreem de "M an" die alles "goed" m aakt, is G od als de G enezer aller
k• alen, aller zonden. RA PH A EL betekent: G od G eneest.
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W at eigenlijk en eindelijk de "Satan" over• int, dat is • at ons van de
ben au• en is van slechtheid, valsheid, zelfzucht en on• aarheid bevrijdt
door ons in te • ijden in het W ezen G ods, dat boven tegenstellingen,
boven de uiteengedachtheid van het m enselijke goed en k• aad verheven is,dat is "W at als G od" in de schijn-verblindheid van ons m ensen
vaart en ons door aIle contradictie van • etm atigheid der aarde naar het
onveranderlijke A M EN , "JA ZO IS RET", van de hem el voert.
D oor deze O n• eerstaanbare, die M I-CH A -EL genoem d • ordt, dat betekent: W ie als G od?, • ordt aIIes • at aan ons on• aardig, ontoereikend,
tijdgeboren is,volkom en • eggebrand, opdat • ij • ederkeren in de reinheid van het ene, • itte Licht. 1
W anneer een EN G EL in ons vaardig • ordt, dan is de quasi-afgerondheid
in een com fortabel aards bestaan voor ons ten enenm ale onm ogelijk ge• orden.
D an verm eerdert zich de tegenspoed in ondernem en van ver• erkelijking in tijd;dan kom t erveelm eer leed, veelm eer derving en ontbering.
D an ishet uit m et heel veel • eIbehagen en voorlopige verzadiging. D an
• il er niets m eer "gaan", m aar daardoor "gaan" • ij zeIf. D an zijn de
schijnbe• egingen van innerIijke stilstand afgelopen, m aar de uiterlijke
vastgeklonkenheid in arm oe, ziekte, onvervulbaarheid van aIle harte• ensen, onm acht naar het lichaam , dan • eI naar de ziel, die aIle
"noden" ons tot W enden en tot G aan.
G aan in het O nbetredene, varen op de eigen Zee van Leed. N iet als
een "beter" • orden, als een zich hervinden, m aar als vervaging van veel
grenzen en veeI • aarden. O pdat • ij andere • aarden, andere G estalten
leren zien.
En eenm aal • orden ze gezien, en eigen, als de G ratie en de W aarheid,
die de indicators zijn van de A an• ezigheid van G od.

N ergens vond ik M ichael-beleving ZO duidelijk en rein beschreven als in "H et
Loflied" in de bundel "D e G ezegenden" doorA artvan der Leeu• .

1
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21. G A BRlhL
(V an de O verschadu• ing)
·" "D e K racht des A llerhoogsten
zalu overschadu• en.'
Lukas 1 :35

W ij kunnen in de ogen der • ereld onberispelijk zijn en rechtvaardig
voor G od, • ij kunnen trachten H em te dienen overeenkom stig de traditie, oud zullen • ij • orden en onvruchtbaar zullen • ij zijn, totdat in
ons het langverhoopte doch onm ogelijk geachte • ordt ver• ekt,
A ls in ons doen een ander D oen zich m engt, als in ons • illen een onverbiddelijke W il • ordt ondergaan, als alles • aar • ij ons naar beste
• eten aan • ijden, • ordt • eerhouden of vernietigd door een onberekenbare K racht, dan hebben • ij van ons leven iets • illen m aken, m aar
G od • enst er iets beters van.
T er• ijl • ij hier alleen de negatieve en ontm oedigende kant ervaren,
zullen • ij Zijn hoog bedoelen zeker niet herkennen. M aar in de zelfvergeten offering voor onze m edem ensen • orden • ij A an• ezigheid
ge• aar, als de bekrachtiging en de Behoeding van hetgeen • ij doen.
"D at is ont• aring van een Engel aan de rechterzijde van het reukaltaar."
Lukas 1 :11
En die A an• ezigheid isvoor ons een belofte, dat ons innigste verlangen
• elhaast in vervulling gaat. M aar altijd zal de V orrn van die vervulling
ten enenm ale onaannem elijk zijn voor de gestalte • elke • ij aan die vervulling hechten. Zodat terstond de toets geschiedt: G eloven • ij het on• aarschijnlijke, • ellicht onm ogelijke? O f klam pen • ij ons vast aan de
vertrou• de idee fixe van onze onvruchtbaarheid?
A ls • ij dit laatste doen dan zullen • ij als Zachariah de aanvaarding afhankelijk stellen van een zien en een tevoren "• eten". D an -en niet
eerder -onthult de heilige A an• ezigheid zich als de K racht van G od.
D an • ordt ons ongeloof "getekend" m et de stom heid, die zolang zalduren tot de Boodschap in vervulling gaat. N iet om ons toch nog een controle-m iddel te verschaffen zoals al te velen denken, die zelf Zachariah
zijn, m aar om het onvertogen • oord zo lang af• ezig te doen zijn, tot
• ij herkennen en belijden •athetis datG od onszendt.
W ant niet tot de G eboorte duurt de stom heid, m aar tot het ogenblik
• aarop • ij openlijk belijden, dat dit K ind JO H AN N ES heet. W ij geven
hem die naam niet, m aar erkennen dat hij deze naam al draagt:
"H ij vroeg om een schrijfplankje en schreef deze • oorden: JO H AN N ES is
zijn naam ."
Lukas 1 :63
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H et einde onzer drukkende onvruchtbaarheid is het belijden, dat alles
• at G od schenkt G enade is. Indien tot ons de K racht van G od niet
k• am en deze zelfover• inning onzer schijnbaar onberispelijke levens• andel eiste, • ij zouden tot de dood onvruchtbaar zijn. M aar nu H ij
kom t en onze ontoereikende "O ntvankelijkheid" m et deze schijn van
"straf" vergeldt, • ordt onze ziel bevrucht.
Zo zal het ons allen gaan.
O f • ij ons dit al inprenten, zal ons • einig baten; • anneer ons uur gekom en is vindt G od de m eest unieke, en voor ons doeltreffende cam ouflage, die het hele leger onzer vastgestelde • aarden alarm eert. En dat is
altijd • eI genoeg om af te • ijzen • at geboden • ordt. En pas • anneer
• ij ondanks alles tot intuitief herkennen kom en, • ordt onze tong ontbonden tot het veelom vattend Loven (I: 68 v.v.).

W eI anders is het kom en van de Engel m et een G roet! die reine verbazing en ontroering • ekt. N iet de verlossing van onvruchtbaarheid is
hier het • onder, m aar bez• angering tot baring van het bovenm enselijke. W ant de G eborene zal op de troon van de G eliefde zitten en zal
M eester zijn van aIle Tijdsgebeuren! H ier • ordt de eeu• igheid voorzegd.
En als in onze ziel geen t• ijfel oprijst, en geen teken of controle-m iddel
• ordt verlangd, m aar slechts het • onder • ordt beseft, dan daagt het
onberedeneerbaar W eten in ons, dat de K racht des A llerhoogsten ons
zal overschadu• en, opdat de G eborene Zijn K ind zal zijn,
Indien tot ons die Engel k• am als een gevleugeld, lichtend • ezen,
zouden • ij • ellicht gem akkelijker het z• are schem a van ons • ereldbeeld laten voor • at het • as. M aar nu H ij aIleen kom t: onzichtbaar, als
een vreem d en onbeoordeelbaar • ezen, in deerloos m edeleven, onbeinvloedbaar en ondoorgrondelijk de grau• e • elvertrou• de vorm en en
intenties scheurend en verstrooiend, nu zijn • ij zeker niet aIleen ontroerd.trnaar ook bevreesd.
N u is het • eI het uiterste • at ooit een m ens kan doen, zich aan dit
W ezen toevertrou• en in deem oedige O vergave m et het sim pel reine
ant• oord:
"Zie de slavin des H eren; m ij geschiede naar u• W oord."

Lukas 8:38
W ie innerlijk de roofdier-m ethodiek die op de • aan van zelfbehoud
berust, ver• erpt, • ie aldus revolteert tem idden van m iljoenenvoudige
verloochening van Leven om zijn licham elijke vorm en vorm -schabloon
van streving, die heet M aria (M ariam = O pstandig),
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V oor deze is de K racht van G od aanvaardbaar. En als de Boodschap is
ontvangen, zalde O verschadu• ing ook kom en. M aar die Bez• angering
is voor de m ens niet als een feest, niet hoogtepunt van • elbe• uste
krachten en gedachten.
T oenem ende onbruikbaarheid voor exploitering door de O verste der
• ereld, toenem ende bevangenheid door • ijding en genegenheid die in
geen m enselijke relatie past, een algem ene afge• endheid van het aardse
drijven en een toege• endheid naar het hem else bedoelen, m aakt deze
z• angerschap voor een die onder m ensen leven m oet, een z• are last.
D aarom leidt G od de overschadu• den uit m arktla• aai en • ereldse
intrige naar een afgelegen oord, • aar H ij zijn heilig • erk volbrengt.
D e grootste "Zoon" die door het Tijdsgebeuren (Jakob) in de ziel ver• ekt • ordt, is het • eten dat G od gevend neem t en nem end geeft. D at
is de geestelijke betekenis van JO SEPH , • oord dat zo• el van asaph (nem en) als van jasaph (toevoegen) kan zijn afgeleid.
M et dit begin van Inzicht is de ziel (M aria) ondertrou• d. D aarin is hij
eenm aal "verheven". Later zal het Joseph Ram atha'im , de t• ee• erfverheven Joseph zijn, die zelf het bloed, het levens• ater, van de verhoogde G od-Zoon opvangt in de G raal, die • eer een beeld is van de
ziel.
H et is die stille en bescheiden Joseph nu, die de bez• angerde bescherm t; die door G od's engel • ordt ge• aarschu• d; die de m oeder en
het K ind straks heenvoert van de m oordzuchtige Lust (H erodes).
H et gaat niet om het • eten der ontsluiering, m aar om H erkenning
van het zelf beleven dezer heilige dingen. O ntzaglijk vijandig zijn in
onze ziel dozijnen krachten en verlam m end is de • erking van het in
zichzelf teruggebogen, steeds onvruchtbare verstand.
D aarom leidt G od ons heen uit de onm iddeIlijke nabijheid en voortdurende bedreiging van die m achtige verrukten in de tijd, die de aan• ezigheid van Eeu• igheid in ons tach niet verdragen. Z• aar is de
gang der ziel, die deze dingen zelf doorleeft; die in voortdurende bekom m erdheid geen plekje vindt, • aar de G eborene zal kunnen liggen.
A Ileen die dit doorleven, • eten • at het zeggen • il: gelijk een vrou•
in barens• ee te zijn, ter• ijl rondom ons loert de D raak, die het K indje
verslinden • il, zodra • ij baren. (O penbaring 12: 4b).
Zoals een dier zich • ijs terugtrekt, als zijn uur gekom en is,zo zal een
m ens in deze dagen zoeken naar een stille en beschutte plek ... en die
niet vinden. D ie niet vinden, daar de aarde aan dit K indje nergens
rust of veiligheid te bieden heeft.
D aarom zei Jezus:
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"V ossen hebben holen, en de vogelen des hem els hebben nesten; m aar
de Zoon des M ensen heeft niets • aar H ij het hoofd kan nederleggen."
M attheus 8: 20
Zo tekent zich Zijn K om st tevoren in de loop der dingen af. En m achtiger is alles • at H ij dan reeds is, dan • at • ij doen en kunnen om
zijn heilige tengerheid te behoeden.

In nachtelijke duisternis, dat is in z• are zieledruk, tem idden van de
"D ieren", dat is: in het voor aIle Tijdsgebeuren geldend "beelden" in
de oergestalten van de D ierenriem , zal de onsterfelijke bloem ontluiken.
D e aarde heeft voor deze Zoon van G od geen andere • ieg, dan de nooit
• erkelijk doorziene "K ribbe", het m eetkundige sym bool der driedim ensionele Ruim te.
En • aarlijk, deze is de V oederbak der "D ieren".
D it m ogen • ij indachtig zijn, zo diep, zo los van aIle indruk• ekkendheid en schijn-identiteit in vorm , dat • ij • anneer dit alles zich in ons
voltrekt, niet m oedeloos, niet t• ijfelend en niet bevreesd verslagen, m aar
ondanks alle cam ouflage, ondanks alle schijnbaar-evidente onbelangrijkheid en onheiligheid van de voor ons bestem de G ang, de K ern, de
universele Enigheid van dit G ebeuren, althans hopen en verm oeden,
zoal niet herkennen.

W ij • orstelen in bijna eindeloze "nacht" van innerIijke blindheid m et
de vreem de Engel, tot de ochtend gloort. W ant als • ij H em herkennen, • ordt het licht. D an zullen • ij als Jakob kunnen zeggen: "Ik heb
G O D gezien van aangezicht tot aangezicht, en m ijn ziel is gered!"
W at in ons • ordt ver• ekt door O verschadu• ing van G oddelijke
K racht, dat zal voldragen en geboren • orden als het K ind des A llerhoogsten, en tegelijk als Zoon des M ensen.
H et K ruis is H em gem eenzaam als het lijden en als de verlossing. W ant
H ij is zelf geboren uit O ntm oeting van de H em el en de A arde in de
m ens.
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22. RA PH A f.L
(V an de G enezing)
"A I deze dagen ben ik door u gezien,en
Ik heb noch gegeten noch gedronken,
m aar gijhebt een visioen gezien."
Tobias X II: 19

D e .zonde" die • ij "erfden" van de vaderen, dat is de ontrou• aan het
tijdeloze Zijn tem idden van de m askerade van de Tijd. H et is het onophoudelijk z• ichten voor het • oordenloze "spreken" van de Slang. D e
Slang die in de eigen staart bijt, nam elijk de Ruim te.
D e K ennis van het zogenaam de G oed en zogenaam de K • aad is niets
dan de aanvaarding van de paren van tegenstellingen, die niet verm eerdering van m acht of heil betekenen, m aar die eenm aal geaccepteerd als
vastigheid, als zekerheid van onderscheid, de appreciatie van het tijdeloze Leven dat door G od aan ons geschonken is, verm inken tot een
schifting van G enade en O ngenade, van voordeel en van schade, van
schoon en lelijk, van heilzaam en onheilzaam .
Zo is de m ens gevallen in de m iserabelheid van D ebet en van Credit,
• aar in • ezen juist geen voordeel en geen nadeeI, geen • elkom en
on• elkom kan bestaan.
D e blindheid van de reeds-gez• ichten • eet niet, • il niet en verm oedt
niet andere .zonde" dan verkeerdheid die in de gez• ichtheid nog aan• ijsbaar is:de overtreding van een zedelijke norm . M aar G od had voor
de • aardigheid van ieder m ens "geen standaard'' als fabrieksproduct
bedoeld, doch het unieke G oed van ogenblik tot ogenblik, dat nooit tot
pasm unt voor een ander • ordt ont• ijd. En dit unieke sluim ert diep verborgen in ons hart; het kan aIleen gestalte krijgen, als • ij alles • egdoen • at als een gevolg van z• ichten voor het veelbelovend lokken van
de Ruim te, als het algem een erkende surrogaat van "goed" en "norm "
en "plieht" de ziel verm inkt heeft en verkraeht.
D it is de ene, erfelijke zonde, die de oorsprong is van aIle angst en
afgunst, haat, ge• eId, van strijd en slavernij, van aIle d• ang die m ensen opgeIegd • ordt m et sehijn van liefde, list, of ru• e kracht.
W aardoor ons aards bestaan ge• orden is een jam m erIijk verm in ken
van de jeugd door reeds verm inkten, een • rede • orsteling, • aarin
"sueces" brevet van zielsverkoehtheid en -verkraehtheid is.
D oor deze voortgezette "zonde" is de m ens ge• orden tot de balling die
in het z• eet zijns aanzijns ploetert zonder ooit gereed te kom en; tot het
• ezen dat in zorg en pijn de "kinderen", dat is zijn "gestalten in de
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toekom st" baart, die op hun beurt het "bijten" van de Ruim te slecht
doorstaan.
D oor de duizenden van jaren isde "kop" van deze Slang m aar door zeer
• einigen "verm orzeld".
D e m iljoenen hebben eeu• na eeu• het negatieve z• ichten doorgevoerd tot een systeem m et schijn van positiviteit.
D e van G od, de Tijdeloze, Ruim teloze, afge• enden hebben zich gedragen als door G od verjaagden uit het tijdeloze A anzijn van het zogenaam de "paradijs". En zelfs het schuldbe• ustzijn • erd allengs verdrongen door een schijnrechtvaardiging, • aarin de afge• enden in zichzelf geloven als verjaagden, als verlatenen, aparten. Rechtvaardiging
van angst en list, ge• eld en d• ang, als noodzaak voor de eendere "bezetenen", zo• el in ieder m ens als tussen m ensen onderling. En daarom
ook van m ensen jegens G od.
Zo is al het O ntm oeten, dat door G od de m ensen toegezonden • ordt
als de gelegenheid tot heiliging van leven, voor ons ge• orden tot m echanisatie, reflex-achtige m isbruiking om der • ille van een resultaat,
dat nooit iets anders is dan schijn van zekerheid of veiligheid.
D it is de grond van aIle ziekte. A Ile ziekte • ortelt in onzuiverheid van
ziele• andel. A Ile ziekte is de neerslag, het in de stof "belijden" van een
volgehouden "d• aling", collectief zo• el als individueel. D e schijnbaar
nog niet kranken, zijn aIleen nag m aar niet aan dit openlijk belijden
toe.
H et "vluchten" voor G od's "RO EPEN " aan de geest des daags, dit ijlings
vluchten langs een kronkelpad, dat is het loochenen en krenken van de
goddelijke, tijdeloze K ern in ons. En de "gekrenkten" • orden krank,
zodra de analoge cellen-functie van het stoffelijke lichaam , in plaats van
voortdurend door de ziel te • orden aangem oedigd en bevestigd (• eerstand), door ontaarding van de ziel • ordt onderm ijnd en aangetast.
".

Zo kan dan de G EN EZIN G in • ezen nooit iets anders zijn dan "• ederkeren op de ongeslaafde W eg, • aar m ensen •andelen m et G od".
G enezing is:Behouden W ederkeer. H et van dezelfde • ortel afgeleide
G riekse • oord "nostos" betekent nog: behouden thuiskom st. En de
H eiland heette in het G otisch: N asjand, dat is de G enezende. D aarom
geneest dus Jezus als de Christus alle ziekten door V ergeving van de
"zonden". W ant G enezing IS ontstijging aan zonden, O pnieu• .zondigen" betekent voorbereiding van een nieu• e krankheid.
Zoals nu eigenlijk licham elijke ziekte "reeds" het onbe• ust "belijden"
van de zieled• aling dem onstreert, zo is de ogenblikkelijke O vergave aan
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Chrism s, als • ij H em ontm oeten, de onm iddellijke inzet (zoal niet voltooiing) van G EN EZIN G .
N och de genezingen beschreven in de Evangelien, noch die • elke door
aIle tijden heen door G od's G eest • orden verricht, zijn m agische forceringen van de im rners door G od zelf ingestelde • etm atigheid. M aar
altijd • ordt de heilige "• ederkeer" eerst in het innerlijk voltrokken.
Eerst • erpt de d• aze en verharde ziel zich in radeloos berou• in restloze overgave aan de voeten van de A lom tegen• oordige, die als O nontbeerlijke, eeu• ig T oege• ende A A N W EZIG • ordt gevoeld ... en als A LM A ClITIG E erkend.
En in het nederbuigen tot de zich neer• erpende • ordt het K indschap,
als de G odverbondenheid hersteld.
D aarom is aIle andere "genezen" niets dan een • eerstreven van de gang
der dingen, die de eigenlijke krankheid niet geneest, m aar voor de zieke
ongedaan • il m aken de sym ptom en, de natuurlijke gevolgen van de
innerlijke "d• aling".
D e sam envatting van de zieletoestand door de eigen "krenking" is vanouds gegeven in de aangeboren Blindheid. (Johannes 9). N iet • illen
"luisteren" naar • at G od tot ons zegt. H et niet-gehoorgeven als het
eigenlijke niet-gehoorzaam zijn, betekent tegelijk: Niet Zien.
D aarom zegt Jezus: "Zalig de reinen van hart, • ant die zullen G od
ZIEN ." (M atth. 5 :8).
Zien als ervaren, als beleven.
D aarom zijn • ij, die allen, hoe dan ook,dit Zien verloren hebben door
ons levenslange, eigengereide d• alen, geestelijk de "blinden", bedelende aan "de W eg" totdat de M eester aller M eesters ons daar "vindt" en
ons "geneest" om dat • ij, aangegrepenen en ontroerd tot op de valse
basis van ons zelfbeschikkend "vluchten", verrast en overrom peld
door ons onbe• uste hunkeren, ons aan H em overgeven.
Er is geen vorm voor dit O ntm oeten, die ons als voorafge• eten Beeld
ontvankelijker m aken zou voor dit herkennen. N iet als een m ens kom t
G od, m aar als de O ngeziene, m isschien als de ongeziene V ergezeller
van een K necht.
A ls G od zelf in ons m echanistisch streven m et zijn problem en en zijn
stadia van vastgelopenheid verschijnt, om al het zelfgereide dolen te
herleiden tot het aan-Zijn-H and-Caan, dan treedt ons m idden op "de
m arkt' des levens in de tijd, een V reem de tegem oet, die op de reeds
gestelde vraag om "vergezelling" zich aanbiedt als D e Reisgezel.
N iet als een m ens, m aar als A an• ezigheid, die begeleidt, die in zijn
stille m achtigheid niet d• ingt tot volgzaam heid, doch door dit Zijn zo
im poneert dat H ij voortdurend "noodt" tot "• ending" van de illusie
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der verlatenheid naar het intuitief erkennen van het Sarnen-Zijn.
N ooit accepteert Zijn Inzicht een der barricades, die • ij im m ers hebben
opge• orpen. En altijd • ordt het onaannem elijke dat ons iservaren, niet
alleen aanvaardbaar m aar zelfs dienend zinvol uit Zijn H and.
D e grau• heid en m islukking verliezen alle concludeerbaarheid
van
"slecht" en "te verm ijden", H et uitgesloten-zijn • ordt eerder een "niet
behoeven", ee!1 bescherm d-zijn voor het blijven kleven aan ver• erkelijking in schijn.
M aar • ie heeft z6 gezien, de "V reem deling" die Tobias de "gal" doet
strijken op de ogen van zijn "vader" om die te genezen van zijn blindheid?
W ie heeft z6 gezien het psychologische verschijnsel van de "negatieve
U ebertragung" dat de • ereld zo onm atig tegenover Jezus heeft getoond? H oe dan niet tegenover G od, als niet een m ens in • ie H ij vlees
ge• orden is, m aar H ij (als O ngeziene) Zelf alleen aan• ezig is als
G eest?
W at Jezus ondervond, • at aan hem vorm kreeg als reactie, dat is juist
de reactie van de m ensen op O ntm oeting m et G od's W il en W oord.
Juist inzoverre hij de W il des V aders in zijn volheid openbaarde en Zijn
• oord sprak, ervaarde hij (als m ens) van m ensen deze on• il, deze • rok
en haat, die • ezenlijk de • rok isvan de "zondigen", verdoolden, jegens
G od.
Zonder bitterheid en zonder (eerst nog onbegrepen) • rok of on• il, zullen • ij niet geraken kunnen tot het inzicht, tot genezing onzer blindheid, tot herstel van onze krankheid in het algem een.
W fe zou ons ooit genezen kunnen van de "ziekte", die • ij niet ge• aar
zijn, om dat zij aIle m ensen evenzeer "verblind" heeft, de ziekte die ons
allen zo gem eenzaam is, dat •ij haar houden voor "natuur" en voor
.m orm aal"? En dus (f)"gezond"? N atuurlijk G od alleen; natuurlijk G od
als R APH AEL. W ant Raphael betekent G od geneest.
M aar H ij zoekt geen G enezing en geen heil van overvloed, van het
voortdurend hebben en genieten van stoffelijke behagelijkheden en van
vervulling aller • ensen.
D e "stem " der Slang, het lokken van de ruim te, heeft ons zo doof gem aakt en blind, dat • ij altijd geluk ver• achten van expansie der persoonlijkheid, die im m ers niets isdan gestalte van gehoorgeving aan Tijd
en Ruim te!
W ij allen zijn bevangen door de • aan, dat • ij alleen gelukkig kunnen
zijn,indien aan een aantal algem een erkende behoeften isvoldaan. Zelfs
zijn • ij ervan overtuigd, dat Levensvervulling alleen m ogelijk is • anneer • ij uitgaan van een zeker peil van stoffelijke behagelijkheid. D at
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is illusie, die berust op de identificering van behagelijke rust en levensver• erkeIijking. H et is juist het Leven dat de behagelijkheid van rust
vernietigt. D e begeerde behageIijkheid is stilstand, dood.
O veral • ordt politiek, godsdienstig, "hum anistisch", • etenschappeIijk,
en klakkeloos, gestreefd naar en aangestuurd op stoffeIijke behagelijkheid. W ant overal regeert het drogbeeld van: "eerst aan redelijke stoffeIijke behoeften voldoen." M aar dit is helem aal niet: "eerst het K oninkrijk des hem els, (de G oddelijke ordening in ons) ver• erkeIijken."
W illekeurig • ordt algem een geofferd aan stoffeIijk • elbehagen, hoe• eI veelal zonder groot succes. Toch blijft erkenning van "eerste
plicht", in deze zin. W illekeurig • ordt elders tekortgedaan aan behoeften van licham eIijke aard, de zogenaam de versterving van het vlees.
Beide is evenzeer eigengereidheid, • aar G od • eI zal bepalen en doen
ge• orden: die m ate van behageIijkheid en onbehageIijkheid, van voldoende en ontoereikend naar onze m aatstaf, • elke strekt tot het heil
van onze ziel.
Zelfs • ie dit niet gelooft, kan toch telkens • eer constateren, hoe bij
zichzelf en zijn m edem ensen de verstrekking van stoffeIijke behagelijkheid, N IET BEV O RD EREN D IS V O O R D E A LERTH EID EN D E A CTIV ITEIT D ER
ZIEL.

H eilzaam is niet de nivellering, de verzadiging van onze behoeften,
heilzaam is aIleen: D E M A X IM A LE LEV EN S SPA N N IN G , de grootste levendigheid. D it • akker-zijn van de innerIijke m ens is niet het gevolg van verzadiging (laat staan vertroeteling) van lichaam en begeerten, ook niet
het gevolg van m iskenning der licham eIijke behoeften, m aar het gevolg
van de juiste verhouding van de ziel tot het haar gebodene.
"En nu is het ten enenm ale uitgesloten, dat een m ens dit "gebodene"
zou kunnen bepalen en verschaffen. O ok ishet uitgesloten dat dit gebodene uniform zou zijn voor aIle m ensen. Integendeel, daar geen t• ee
m ensen geheel geIijk zijn, zal het gebodene dat beant• oordt aan de
grootst-m ogeIijke ziele-alertheid, dat de grootst-m ogelijke levens-intensiteit doet ontstaan, voor geen t• ee m ensen geheel gelijk zijn. D aarm ee is
aIle m enseIijk gedecreteer doorzien als • aan. D aarom geneest G od anders. A ls onze krankheid "opklim t voor Zijn aangezicht", dan zendt H ij
Raphael, zijn engel, om ons te genezen, om ons te redden en "behouden
thuis te brengen". D an kom t tot ons het zogenaam de k•aad, dat ons
aIleen kan treffen • aar • ijzelf niet goed zijn. En • ij die altijd zoeken
schuld en oorzaak buiten ons, m aar blind zijn voor het innerIijk verkeerde, • ij • egen en • ij m eten m et de m aten van be• ust ge• in, be• ust verlies. En • ij begrijpen niets en • ij verzetten ons. W ij die sinds
lang uit angst de slavernij van haat verkozen boven vrijheid, boven
liefde, • ij zullen lijden haat en d• ang. D e essen tie van de geesteshou-
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ding, die ons beheerste in ons dagelijks leven, die • ordt door G od tot
ons gezonden, verm om d in m ens of dier, als feit of ding, m et m acht
bekleed, am ons te richten naar ons eigen oordeel,am ons te m eten m et
de m aat, • aarm ee • ij anderen gem eten hebben of te m eten dachten.
Zo • orden • ij die ziek zijn van ons egoism e, van ons oog-om -oog en
tand-om -tand, in duizenderlei vorm beledigd en benadeeld, bedrogen en
verslagen door de ontm oeting m et het zogenaam de k• aad, dat G od ons
zendt. En aanstonds rijstin ons de • revel en de haat.
H et is die • revel die ons steeds • eerhoudt ons te bezinnen op de onechtheid van ons dagelijks leven. H et is die on• il, die ons steeds belet
de valse code van ons dagelijks bestaan te zien en • eg te doen.
W ant • aarom zien • ijanders niet, dat • ijde hem el en de aarde tarten
m et ons "genoeg" en "nag • at over" voor een k• ade dag? M et ons
"teveel" ten koste van een ander? M et al ons m echanistisch reguleren
van het enig • are levensritm e? M et onze m iddeltjes am te verm ijden de
regen van vandaag, de zonneschijn van m orgen? W ij • eten dat het zo
niet goed is,m aar • ijhopen dom • eg, dat het beter • orden zalen eenm aal goed zalzijn, W ij doen alsof het goed is dat een m ens zijn leven
offert am voortdurend overvloed van voedsel en bezit te hebben, am
iedere avond in te keren achter een gesloten deur, tem idden van de
dingen die aIleen de aarde toebehoren. W ij doen alsof het niet een
gru• elijke schande is,dat • ij de tekenen van ons teveel aan voedsel,
com fort en verdoorgedreven eigenzinnigheid op zielen lichaam dragen,
ofer zelfs aan sterven.
M aar zeker is het, dat die gru• el op zalstijgen voor G od's aangezicht
en dat G od's Zoon zalzeggen: U ken ik niet! En zeker is het, dat die
gru• elijke m iskenning van het leven de Eeu• ige ons zaldoen verstoten
en vervangen door een andere en betere m ensensoort.
D och als • ijtotde dood vernederd en ge• ond, beroofd van aIle veiligheid en aardse m acht, • eer naakt alsvroeger gaan,dan zullen • ijelkander niet m eer kunnen haten, niet m eer bang en eenzaam zijn.D an zullen • ij ons onze naaktheid niet m eer scham en. A ls dim des avonds
• eer de stern van G od ons roept bij nam e, zullen • ij ons niet verbergen, m aar • ij zullen als verdoolde, eindelijk teruggekeerde kinderen,
ons reppen naar die Ene, die ons zocht en vond.
D an zullen • ijbeseffen en erkennen, dat • ijhet • aren die ons leven
deden strem m en en verstarren, zodat de vorm en m 6esten breken. D at
• ijhet • aren, die het ons gezonden deel m iskenden naar het blikken
schem a, dat • ij van de ondoorgrondelijke gangen m aakten. D at het
• anstaltig spook dat voor ons opdoem t slechts de schadu• is van onze
eigen onnatuurlijke gestalte. D an zullen • ijniet struikelen als blinden
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en niet spreken van verborgenheden, m aar getuigen van de heerlijkheden die • ij zien.
N og altijd verschijnt Raphael • aar krankheid heerst, m aar m en herkent en eert hem niet. H et gaat ons allem aal "te zijner tijd" als Tobit
die eerst arm en blind m oest • orden voor hij zich herinnerde de rijkdom , die zijn vriend, zijn m edem ens, voor hem be• aart. En pas • anneer hij zich daarop bezint, zijn "zoon" uitzendt, kom t A zarjah (G od's
hulp) om hem te vergezellen op de lange reis, de levensreis.En m et
G od's hulp geschiedt het •onder. N iet een zielige bekenning tot een
dogm a of een bundel zede• etten, ook niet een collectieve • aan van
goedheid. D eze dingen zijn een m achteloze im itatie van een • el begeerde, m aar niet bereikte • erkelijke ervaring. A zarjah is het, die de
O nvolprezen V is ontm oeten laat en vangen. D e V is, die het sym bool is
van de "volgeling" van Jezus. D e V is is: dat • aarin • ij ondergaan
"zoals • ij zijn", • aarin • ij stervend baren en opnieu• geboren • orden, ditm aal van om hoog. En dat isnodig om het K oninkrijk te kunnen
binnengaan. En • ie aldus gestorven en herboren is,die is ook • aarlijk,
als een kind, een Lam .D at is de zo gevreesde, nooit erkende V is. D at is
zijn bitterheid, die ons het licht verschaft, dat • ij niet m issen kunnen
om G od's hand, G od's • erk, G od's heerlijkheid te zien.
H et gaat ons allem aal zoals de "dochter" van die Raguel, dat is,zoals de
zielvan iedere "Vriend van G od".W ant onze zielen • orden altijd nag
bevrijd van A sm odeus, dat isA eshm a D aeva, de dem on van "• ellust en
ge• eld", die ons gevangen houdt en niet gedoogt, dat • ij een ander
zouden toebehoren. D eze dem on is het, die de "bruidegom " doodt, dat
is het goede, dat zich m et de ziel verbinden • il. N og altijd kom t verlossing van die "duivel", doordat • ij ons "bekeren", doordat • ij hart en
lever branden in een offer, doordat • ij heel ons leven en onze levenskracht • ijden aan het A llerhoogste. D an zal niet sterven, dat • at tot
ons kom t en zich m et ons verbindt.
W anneer de "zoon" in ons
• ederkeert m et zijn genezen bruid, dan
zijn • ij als die oude blinde Tobit; ons leven • as ern k• ijnend • achten
in de duisternis, totdat hij kom t m et bruid en geld, m et het geluk en
m et de • elvaart naar de geest, die • ij zo pijnlijk derven.
D an • ordt aan ons verricht de "operatie van de staar". W ant Raphael
bestuurt de hand van onze "zoon" en liefde over• int. N og altijd is het
Raphael, die • ij belonen • illen m et ons aards bezit, zoals ook Tobias
en Tobit • ilden, m aar die ons dan nog m eer "geneest", nog hoger voert
in heim elijkheid en ons daar zegt:
"Ik ben Raphael, een van de zeven engelen, die de gebeden voor G od
brengen en ingaan voor het aanschijn van de heiligheid des H eiligen."
Tobias 12: 15

za
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"A I deze dagen ben ik door u gezien en ik heb noch gegeten noch gedronken, m aar gijhebt een gezicht gezien."
Tobias 12: 19
Laat ons dan deze Raphael ver• achten, en herkennen; laat ons begrijpen, dat geen k• aad bestaat, als • ij niet zelf vol k• aad zijn, Laat ons
bedenken, dat het zogenaam de k•aad verm om m ing is van hoger goed.
D at aIle scheiden ons de m ogelijkheid verleent om tot een hoger vrijheid, hogere verbondenheid te kom en. D at aIle verlies ons vrij m aakt
om iets beters, • aardevollers, liefelijkers te ontvangen. D at aIle leed ons
leven rijker, dieper, m aken kan. D at aIle arm oe en ellende ons nader
brengt tot onze m edem ensen. D at aIle N aaktheid ons verlost van het
om hulsel, dat ons voor G od, neen: G od voor ens, verbergt.
D an zal ons "zieke" hart genezen en onze "blinde" ogen zullen opengaan. En onze oren zullen eindelijk de verborgenheden horen, die
G od's Zoon nog altijd aan zijn "volgelingen" openbaart.
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23. M ICH A ~L
(D e over• inning

van het licht)

"In het W oord is Leven, en dit Leven is
het Licht der m ensen.'
Johannes 1 :4

N iet het vergaren en herhalen van form ules, oude beelden of sym bolische gestalten kan ons uit gevangenschap van binding voeren naar een
vrij en eeu• ig leven, m aar de ontm oeting van de V ader en de Zoon in
ons, het onm iddeIlijk beleven van het K ruis, dat is,het sterven en herboren • orden tot een tijdeloos, volledig ZIJN .
G od kan en • il ons nim m er vatten bij de handen, die kram pachtig zijn
geklem d om • aardeloos bezit. G od kan en • il ons niet vervullen en
verlossen uit de zelfgem aakte slavernij, zolang onze zielen nog boordevol arm zalige gedachten en verlangens zijn, gericht op het voortbestaan
van langgestorven vorm en, herinneringen en ge• oonten. A Ileen de
handen, die zich ledig naar H em strekken, zalH ij vatten en aIleen • aar
ruim te is,kan de V erlosser in ons tabernakelen.
H et • are Leven is een tijdeloze eenm aligheid die niets bezit, m aar
alles IS; doch de ge• oonte is het levenloos herhalen, dat zijn zaligheid
ver• acht van stilstand en van H EBBEN . Sedert langvoorbije tijdenronden
leeft in de m ensheid dat, • at • ij niet • aardig noem en of beschrijven
kunnen, m aar dat ons aller 1 "Redding" is en • ezen zal. En zonder dit
aan• ezig-zijn had niet de Zoon van G od als M ensenzoon, als Jezus, in
ons m idden kunnen leven. D at M ijzo jong gedood • erd door degenen
die hem haatten, • ijst op de nog voorlopig grote m acht van • at ten
dade opgeschreven is,sinds in de ;-ielder m ensheid het verlossende beginsel • erd geboren.
A ls • ijter • ille van ons heil gedenken de geboorte van de Christus hier
op aarde, dan m ogen • ij daarbij gedenken deze vreselijke benau• enis
toen de m ensheid baarde • at haar verlossen zal van een verheffingsloze, koelberekenende anim aliteit, van een door hartstocht en verstand
bezeten opperdierlijkheid, en haar zal voeren naar het verre doel: de
Zoon des m ensen als de Zoon van G od.
A Ileen bij intuitie kunnen • ij thans • eten, dat er eens een tijd ge• eest
m oet zijn, • aarin het eerste kom en van een bovenanim ale dienendleidende aan• ezigheid in ons ervaren • erd. En m et dat kom en "in de
• ereld" • as het lot der vorige m ens• ordingsfase tegelijk beslist. W at
zich m et die ten dode opgeschreven vorm vereenzelvigde, zal in vert• ijfeling en nam eloze haat zich tegen het gekom ene, dat hoger, beter
1

Redding is in het H ebreeu• s: Jesu

= Jezus.
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en uiteindelijk m ach tiger m oet • ezen, hebben gekeerd. Zo aIleen kan
het getracht hebben en gedacht hebben het te verdelgen, doordat het
deze nieu• eling verslinden zou en z6 bezitten. M aar juist H ij die toen
k• am , die IS, kan door niets en niem and ooit bezeten • orden.
"En er • erd een groot teken in de hem el gezien: een vrou• , m et de
zon bekleed, m et de m aan onder haar voeten en een krans van t• aalf
sterren op haar hoofd; en zij• as z• anger en schreeu• de in haar • eeen
en haar pijn om te baren. En er • erd een ander teken in de hem el gezien, en zie een grote rossige draak m et zeven koppen en tien horens en
O penbaringen 12: 1-3
op zijn koppen zeven kronen."
Zo m oethet zijn ge• eest: de m ensheid alseen vrou• die baren m oet in
grote pijn; de m ensheid m et de Zon bekleed, de m ensheid uitgaande
van G od en m et zijn heerlijkheid om geven; de m ensheid in het onderm aanse neergedaald en rond haar hoofd de hans der t• aalf ongekende
krachten, als engelen die aIleen tezam en de A lm achtige op aarde kunnen openbaren: en deze m ensheid schreeu• ende in barenspijn. En dan
dat andere, dat eerst de leiding dacht te krijgen en te nem en, als niet
dat ene nieu• e gekom en • are, dat alhet eerdere te boven gaat. (O penbaring 12:4b.) "En de draak stond voor de vrou• die baren zou, om
zodra zijhaarkind gebaard had, dit te verslinden."
M aar ZIJN gaat H EBBEN eindeloos te boven. Verslinden zou eerst kunnen, na dat H ij gekom en • as.D it is het oordeel over H ebben: dat het
Zijn voorafgaat aan het H ebben en het H ebben G od-zij-dank, altijd te
laat kom t om het ZIJN teniet te doen.
"En zijbaarde een zoon, een m annelijk • ezen, dat aIle volkeren zal
hoeden m et een ijzeren staf; en haar kind • erd plotseling • eggevoerd
naar G od en Zijn troon. En de vrou• vluchtte naar de • oestijn • aar zij
een plaats heeft, door G od bereid, opdat zij daar t• aalfhonderdzestig
O penbaringen 12:5-6
dagen onderhouden • orden zou."
En ziet, dit alles is zo groots en algem een en m ensen zijn zo klein en
nietig, dat het oris m oet lijken of dit alles duizendm aal opnieu• gebeurd isen nog duizendm aal geschieden zal.N og aItijd is de m ensheid
als een vrou• in barens• eeen. N og altijd loert de D raak om alles • at
"het K indeke" genoem d m ag • orden, te "verslinden", dadelijk nadat
het ergens op de aarde in een m ens geboren ~ordt. D it beeld is nog
ontstellender m isschien, dan dat van die H erodes, die de nieu• e K oning • ilverm oorden, over• ie de m agiers hem boodschap doen.
En zoals Jozef • erd geraden "in de droom " om m et het K indje en zijn
m oeder naar Egypte te vertrekken en aldaar te blijven tot de dood de
m oordenaar zou hebben • eggenom en, zo • ordt het pasgeboren K indje
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in de O penbaring veilig • eggenom en naar G od's troon, ter• ijl de ziel
die het gebaard heeft, vlucht naar de "• oestijn" der eenzaam heid. D aar
zalzijblijven tot de tijden zijn vervuld, "een tijd en tijden en een halve
tijd". En daar • ordt zij onderhouden, • ant het is de plaats die G od
haar heeft bereid.
O ok dit geschiedt nog elke dag. W ij, eendagsvlinders, kunnen niet begrijpen of be• ijzen, en nog m inder teIlen, • ie reeds baarden en nog
barend zijn. W ij • eten niet hoe vaak de draak reeds toeschoot om het
K indje te verslinden. M aar • ij kunnen • eten, dat de D raak het K ind
nog nim m er heeft verslonden, om dat altijd • eer het pasgeborene "plotseling • erd • eggevoerd" naar G od. En • ij • eten vaag om trent onszelf
en anderen, dat • ij en zij gevlucht zijn in een heilige verlatenheid,
• aar G od hen onderhoudt. M aar niet ofnau• elijks beseffen en beleven
• ij van uur tot uur, dat dit in ons en anderen geschiedt in • elhaast
eindeloze • isseling. W ant in onszelf leeft klein en nau• elijks herkend
het tere kindje, dat ons eens verlossen zal. En in onszelf • oont nau• elijks herkend de D raak, zo vreselijk nabij, dat onze zielen zijn gestalte
haast niet zien. En in ons leven, in ons voelen, in ons denken gaat
steeds m aar voort het baren van het kindje en het felbegerend loeren
om het te bezitten, te verslinden, opdat de D raak zijn heerschappijbehouden zou. W ij voelen en • ij • eten: aIle leven hier op aarde is verscheurd in t• ee gedeelten. W ant ziet, de D raak die in de hem el "geen
stand kon houden", die door de hoge m acht aIleen van "M ichael en al
zijn engelen", dat is:van H em "die is als G od" en alde zielen •aarin
H ij geboren is,niet kon "be-staan", die draak is nu als neerge• orpen
op de aarde.
"En in de hem el k• am de tegenstelling dezer krachten: M ichael en zijn
engelen had den zich te stellen tegenover de draak; ook de draak had
zich in te zetten m et zijn engelen, m aar hij kon geen stand houden en
in de hem el konden zijniet blijven. En de grote draak • erd neerge• orpen, de oude slang, die diabolos en satan as genoem d is,en die de gehele
• ereld verleidt; hij • erd op aarde ge• orpen en zijn engelen m et hem ".
O penbaringen 12 :7 -9
D it is het nu, • at • ij eeu• na eeu• beleven. N iet de gestalte van een
m iddeleeu• se duivel, die • ij m et • at ritueel of m et een inktpot kunnen barm en, m aar de ontzettende en laatste poging van een ten dode
opgeschreven, reeds in beginsel "neerge• orpen" geest van m islukking
en verzet, die des te vreselijker strijdt, daar hem bekend is,dat hem • einig tijd gelaten is.D it is de geest, die ons te • reder achtervolgt, om dat
hij• eet dat hij het kindje nim m er vatten zal.D e geest die aIleen in zijn
• erken voor ons zichtbaar • ordt. D e geest, die als een schadu• m et
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ons m eegaat en om te onderm ijnen, -te besm euren, te verderven. D e
geest die altijd oordeelt en ons • il verlokken tot de • aan, dat er gestreden • orden m oet, desnoods m et hem , als • ij geen andere strijd m eer
• illen. M aar ook deze strijd is zijn belang en onze schade. "W edersta
het boze niet", zegt Christus daarom . W ant dit alles • ordt m et strijd en
• eerstand nim m er over• onnen, m aar m et • aarheid en m et liefde. O ok
M ichael heeft niet "gestreden", • ant hij is "als G od" en G od strijdt
niet, M aar M ichael en al zijn engelen hebben over• onnen door hun
ZIJN , hun positieve geest, die • erkt en schept en overm ag. En ZQ zalhet
op aarde • ezen, vroeg of laat. D e m ensen zullen niet m eer m enen, dat
zij strijden m 6eten; zijzullen niet m eer m enen, dat het goede, dat het
allerhoogste ontoereikend is in m acht om al het andere te hannen. Zij
zullen niet m eer m enen, dat het allerhoogste m et ge• eld "geholpen"
m oet • orden, m aar zijzullen beseffen, dat er t• eespalt in ons is,dat • ij
het goede • eI bedoelen, m aar bij voorbaat alm isleid, m ethoden van de
draak aanvaarden, in onszelf en onderling.
Zo m achtig • erkt de draak nog in ons, dat • ij hem m et grote m oeite
zien, M aar alles van de draak ishier herkenbaar als onheilig H ehhen en
begeren en het brengen van de dood. En alles van het K indje is herkenbaar en ervaarbaar alseen heilig Zijn. O ns hele leven is een W orden
om te Zijn, • anneer • ijniets m eer H ebben. En alons H ebben van vandaag en m orgen zullen • ij te goeder ure kennen als het resultaat van
d• aling, als m islukte paging om te W orden door te H ehhen. W ij nem en van de dingen onzer goede aarde, m aar • ijkunnen het alleen m aar
lenen en • anneer • ij sterven, blijft van ons alleen • at IS.
W anneer nu onze ogen opengaan en • ij de gestalte van de draak ont• aren van dag tot dag en zelfs van uur tot uur in ons en om ons in de
• ereld, dan zullen • ij niet langer • eerloos zijn. D an • orden ons gegeven de "vleugels van de grote arend" om te vliegen naar de plaats van
stilte en van eenzaam heid, die G od ons heeft bereid, tot onze dagen zijn
vervuld.
"En toen de draak zag,dat hij op de aarde • as ge• orpen, vervolgde hij
de vrou• , die het m annelijke kind gebaard had. En aan de vrou• • erden de t• ee vleugels van de grote arend gegeven om naar de • oestijn
te vliegen, naar haar plaats, • aar zijonderhouden • ordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd."
O penharingen 12 : 13 v.v.
Zo kunnen • ij de ziel der m ensheid zien en in ons eigen leven dieper
schou• en dan m et enig redenerend oordeel, zonder enige partijdigheid,
En • ie dit doet, die zal ervaren, dat deze beelden geen form ule, geen
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illusie zijn, m aar • erkelijke • aarheid, inderdaad een deel der O penbaring.
D e m ensen in • ier hart het K indeke, de goddelijke vonk van onuitblusbaar vuur, het onvergankelijke licht van liefde en van inzicht is geboren, en die zich daaraan •ijden, die zullen -onder M ichael -de hoeders van de m ensheid zijn, • ant deze zijn het die hun geestkracht stellen tegenover het onzalige strijden van de D raak, die voor hun aangezicht geen stand kan houden. En als het neerge• orpen m onster hen
verderven • il m et zeeen van em otie uit zijn m uil, dan zal de goede
A arde helpen, door dat • ater te verz• elgen. (O penb. 12 : 15-16).
In deze m ensen • ordt G od's glorie allengs openbaar en in hun zielen
heerst de ene, W are V rede.

*

*
".
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W O O RD V ERK LA RIN G EN
A
A bram
betekent "V erheven V ader", dus • eI evident niet zozeerhistorische persoon dan
• el G estalte van datgene • aarin m ensen, als nakom elingen, • ortelen. A artsvader.
Toch speelt ook in deze naam reeds de bijgedachte van het hebben van een
V erheven V ader, prototype van V ader in de H em el. A ls in zovele H ebreeu• se
nam en, die sam engesteld zijn uiteen funktie (b.v.V ader) en een k• aliteit (verheven) is niet nadrukkelijk gezegd of de drager van die naam de drager van de
k• aliteit is,dan • el dat hij funktie en k• aliteit beide beleefde, zo sterk,dat de
scheiding tussen Ik en Jij daarin vervloeide, als de eigenlijke vervulling van
Leven.
.
W ant doordat A bram zich zo geheel overgaf aan de leiding van de V erheven
V ader,kreeg de V erheven V ader gestalte in hem ,en leefde hijalsA artsvader der
Joden voort,
A braham
V andaar de • ijziging van zijn naam in A braham , datisV ader ener grote m enigte,
liever:V ader van V e1en.
A dam
H ebreeu• s: A daam .
In diepe innerlijke verbondenheid • erden in het H ebreeu• s gevorm d de • oorden: dam -bloed,edom -rood,adam -m ens,en adam a -akker.H ierin • ortelt de
argum entatie dat de m ens uit "leem " uit de aarde of akker genom en • as en geboetseerd naar het beeld van G od.V ruchtbare grond • as "rood" of z• art als in
Egypte, het "z• arte" land, land der duisternis.
D e m ens • as "uit" de.akker - a-daam en had rood -edom ,bloed -dam .M aar deze
dingen ontstonden niet uit gefilosofeer,doch • aren "aangevoeld benoem d" in de
taalvonning.
D • aasheid isA dam alseigennaam te beschou• en.
H ijisniet een M an, die A dam heette, m aar hijisde m ens en het gebruik van het
bepalend lid• oord doethieraan niets af oftoe.
U it deze A dam (M ens) die het tijdeloze niet trou• bleef in de Tijd, zich daarin
"eenzaam " voelde tem idden van de m annetjes- en • ijfjesdieren, dat • il zeggen:
Paren van Tegenstellingen, uit deze M EN S nam G od het vrou• elijk aanzicht en
vorm de dit totm enselijk • ezen, dat de vleiende naam Eva (H ebreeu• s: Cha• a)
draagt.Zij,deze V rou• (Isja)isniet uitde M an (Isj)genom en,m aar uit de M ens
(A dam ). H et is een subliem e aanduiding van de "val" in het tijdelijke, ruim telijke,van de eeu• ige M ens, • aardoor hij im m ers de paren van tegenstelling als
• erkelijk m oestbe1even.
D aarom is de Redding of V erlossing, de • eder-een• ording "tot een vlees", de
U nio M ystica, het H eilige H u• elijk, • at niets van doen heeft m et de paring
van m an en vrou• ,het ,ge• one" H u• elijk, datim m ers niet een Eenheid ism aar
een T• eeheid, een sam enkoppeling van t• ee • ezens die elk bestaan uiteen m ens
• aarin het ene aanzicht prom inent en het andere aanzicht gesupprim eerd is (niet

~~

.

D e exacte • etenschap isin deze eeu• allengs totditfeit genaderd, m aar nog • e1
verre van het inzicht, dat m ensen hierin 4000 jaar ge1eden bezaten.
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B
Beproeving
(zie het A rtikel) is een zeer oude ge• aar• ording van m ensen die een "goed",
rein, leven trachtten te leiden. D e voorstelling, dat • ijbeproefd zouden • orden
is natuurlijk anthropom orfe m isduiding van • at G od doet. W ant de A l• etende
hoeft geen proef te nem en. M aar • el •i! H ij, dat de m ens heilige •eerstand
beziten toont,in de stofstand houdt in trou• aan de geest,
Beproeving is dan oak niet "kijken" of het gaat,m aar "harden in het V uur" dat
bestendigt, D e • erking van de G eest in ons tast aan, brandt • eg, • at niet bestendigd • orden kan, m aar tegelijk "bestendigt" ditgloeien • at in • ezen eeu• ig
is. V ergelijk de m ythe van D em eter, die het "koningskindje" elke nacht in het
V uur van de huiselijke haard (H estia) legde om het de onsterfelijkheid te verlenen, en de aardse m oeder-koningin die in blinde vert• ijfeling tussenbeidekom end ditproces doorhaar klakkeloze/aanm atigende beschuldiging van "m oord"
deed eindigen,
D e houding van die koningin is de • aarschu• ende caricatuur van ons IK , dat
zich altijd klakkeloos, aanrnatigend verzet tegen de V erlossing, het • erk van
Jezus, "G od's Redding".
(zie ook onder "G aan", • ant "beproeving" (G rieks:peirasm os) en "gaan" (G rieks:
poreuein) kom en beide van de Indo-europese • ortel PER).
Beth-El
H uis van G od.
Indien Jakob aIleen de plek, • aar hij een nacht de Engelen zag op- en neerz• even,zo had • illen erkennen, had hij deze uitgezonderd van alle andere plaatsen op aarde. Zo • ordthet altijd opgevat en dan zijn • ijer m eteen van af.M aar
dan • asJakob niet de volgende ochtend verder gereisd,doch had hijop die plaats
een cultus ingesteld. D an had het hem ook niet zo aangegrepen in zijn • ereldbeschou• ing.
.
M aar de openbaring, dat deze aarde die zozeer uitsluitend toum ooiveld en slagveld lijkt, roofgebied • aar ieder m aar m oet halen • at hij halen kan, dat deze
aarde tegelijk en onvergelijkelijk • ezenlijker is:H uis van G od, O ord Zijner In• oning, dit verandert m et een slag de basis van ons leven, D it eist een algehele
U m • ertung van ons op roof ingesteld bestaan.
En niet voorniets • as hetjuist deze Jakob, deze hielelichter, deze handige strever
naar de rechten van zijn "broeder", die dit ontzaglijke feit onver• acht geopenbaard kreeg. O ok hij is im rners A artsvader, dat • ilzeggen:• ijzijn zijn nakom elingen, hijleeft in ons voortl En zijn "Les" is de onze,
(Zie onder: K erk en onder:Tem pel).

o
O herub
H ebreeu• s: Cherubim (m eervoud), de beelden die boven de A rke des V erbonds
stonden in het heilige der heiligen van de tem pel van Salom o.
Cherub is van A ssyrisch-Babylonische afkom st.
H et is een uitdrukking van de heilige Taak, • elke openbaring in de stof,leven
in de stof, oplegt, D aarom syrnbool van confrontatie m et G od, m aning aan
hoogste plicht,
D e Cherub die de W eg naar de Boom des Levens be• aakt aan de oostzijde van
het paradijs, dat is bij de "ingang" in de M ysterien, is niem and anders dan de
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Sphinx die aan ieder m ens het raadsel opgeeft, dat bijna niem and oplost, H et is
de W eg naar het eeu• ige Leven, die vanouds ge• eten is als "m oeilijk".
A ls O idipoes op de vraag:W at gaat '5 m orgens op vierbenen, '5 m iddags op t• ee
benen, '5 avonds op drie benen? ant• oordt: D e M ens,dan is datraadselniet echt
opgelost.D an is het ene m ysterie door het andere vervangen. W ant de m ens is
m ysterie.M aar op deze • ijze • ordt een handreiking overgeleverd via talloze onm ondigen, juist zo alsm et zovele sprookjes.In deze • ordt in vrou• en en kinderen in kiem be• aard, • at het m anlijk deel der onm ondigen in blinde agressiviteit vernietigen zou;tot"beter" tijd.
M aar in het raadsel van de Sphinx ligt de Taak totvervulling van Leven in de
hoogste zin, D aarom is het ook de Sphinx, die het opgeeft. D e Sphinx, die hoe
dan oak gevarieerd, steeds het K ruis uitdrukt, de polariteit van geopenbaarde
K racht m et, loodrecht daarop, het vlak van • eerstand. D aarom verschijnt de
Sphinx als kosm isch sym bool.In Egypte m et m ensenhoofd en leeu• en-achterlijf,
dat • il zeggen A quarius-Leo, • elke de m eridiaan vorm den toen het lentepunt
viel(loodrechtdaarop!)in Taurus. D aarom • as de A ssyrische sphinx toen: M ensenhoofd, leeu• enpoten en d• ars daaroverheen: A delaars-vleugels (Scorpio) en
stierenpoten. W ant van de responsie op dit gegeven K ruis hangt des m ensen
zaligheid ofverderf af.N u zo goed als toen,
A Ileen,in deze era,isde Sphinx niet sam engesteld uit die vier,m aar uit de vier,
• elke thans het lentepunt bevatten, narnelijk G em ini (W oord) en Sagittarius
(G enezing) alsm eridiaan en Pisces(V is)en V irgo (Brood) alshorizon.W ie thans
het •are ant•oord, (de iuiste responsie) hierop niet geeft, •ordt ook thans nog
"verslonden" door dit aanzicht van "de tiid".
D e geestelijke W enk, • elke het raadseltje van O idipoes bevat is:4,2,3,dat • il
zeggen 423. D it is 9 X 47. N u staat 9 voor "leven" en 47 voor "innerlijk", dus
bedoeld • ordt: Innerlijk Leven. D at behoudt de m ens in de levenslange confrontatie m et de stof, die een voortdurende contradictie van zijn "innerlijk", zijn
tijdeloze kern betekent, (D e duiding dezert• ee getallen ontleen ik aan een m ededeling van D r. G .P.W ijnm alen),
D e Cherub die de W eg naar de Boom des Levens be• aakt m et zijn "• entelend"
z• aard (!) sluit de toegang niet af, m aar eist het "• acht• oord" evenals de
Sphinx.
C hristus
verlatijnst van G rieks: Christos,dat betekent G ezalfde. D it G riekse • oord is zelf
• eer vertaling van H ebreeu• s: M esjiach, G ezalfde.
N iet aIleen priesters, m aar ook koningen • erden bij hun in• ijding, kroning,
gezalfd.D it geschiedtdoorde kruin in te • rijven m et• ijdingsolie.
H et isin de loop der eeu• en ge• orden tot"ritueel", ook daar • aar het alsSacram ent • erd beschou• d. O m dat m en niet • ist, • at m en eigenlijk bedoelde te
doen, en om dat het niet aan m ensen is gegeven datgene te doen • at aan dit
ritueel ten grondslag ligt,dan in opdracht van en m etbehulp van G od.
H et gebaar drukt uit de ontvankelijkm aking van de zogenaam de duizendbladige
chakra voor in• erking van de H eilige G eest. O m dat deze chakra (• aarvan de
Pinus de stoffelijke representant is)het gehele endocrine stelselleidt. (Zie verder
onder "Slangevuur").
G een • onder dus,datde Joden de doorhen ver• achte V erlosseraanduidden m et
de term G ezalfde,de van G od gezonden Priester-koning die Israel,de dienstbaarge• ordene, naar zijn Bestem m ing leiden zou,
W at zich voltrok,toen Jezus van N azareth als de door G od gezonden V erlosser
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k• am , voltrekt zich nog alle dagen. H oe m eer m en denkt, dat dit iets is, • at
alleen Joden doen, hoe blinder m en is voorhet eigen falen.
W ant • ij herkennen de V erlosser niet, om dat hij in geen enkel opzicht lijkt op
onze voorstelling van H em . En toch gaan • ijijverig voortm etonszelf,onze naasten en onze kinderen te vergiftigen m et "voorstellingen", m et cliche's, m et "beelden" die geform eerd zijn in onverlostheid en daarom niets verlossends in zich
kunnen hebben. M et drogbeelden en drogredenen verblinden en verdoven • ij
elkaar en onszelfvoortdurend.
Terstond heeft de jonge Christelijke gem eenschap alzozeer het z• aartepunt gelegd,• aar [ezus het zorgvuldig niet gelegd had, nam elijk in zijn historische verschijning als M ens. W ant ter• ijl m et Christus • ordtbedoeld: G od-in-openbaring
die ons, als • ij H em aanvaarden, behoudt, redt, verlost, zodat • ij in H em opgaande deelhebben aan Zijn Eeu• ig Zijn, is H ij door localisatie in jezus, gereduceerd toteen • ezen,datons thans verder isdan toen,m aar ons van een afstand
• el behouden zal als • ijm aar in H em geloven.
D it is een van de m eest funeste "voorstellingen", leerstelligheden, als obstakel
voor onm iddellijke ervaring, beleving van G od's universele bem oeienis, door alle
tijden en op alle plaatsen, in ieder m ens, die zich aan Zijn Leiding overgeeft.
A Ileen het brutale, m onopolistische aanm atigen van groepen die pretenderen een
directer "zorg" van of verbondenheid m et G od te genieten, sluit uit • aar G od
(Christus) allen insluit, • aant zich uitverkoren • aar G od alleen selecteert, en
"verstrooit" • aar Christus "verzam elt".
D
D ogm a
Systeem van leerstelligheid. H et • oord is algeleid van G rieks: dokeoo -schijnen.
V er• ant m et N ederlands: dunken.
Zo onthult ook de philologie de verderfelijkheid.
W ant het Eeu• ige en de Eeu• ig O nkenbare zijn niet m et "dunken" en "denken" te benaderen. M aar de m ensen trachten H em altijd m ethun denkverm ogen,
m et hun form ules, hun stellingen, hun principes en afleidingen te bereiken en
te d• ingen binnen de grenzen van hun onzaligheid.
D it is • el de verheven strekking van het T• eede G ebod, dat het niet verbiedt
"afbeeldingen" van G od te m aken, niet alleen • aarschu• t tegen "gesneden"
beelden, m aar tegen Beelden van de G estalteloze, die altijd • eer anders gestalte
nem en zal,om dat H ij de enige Bestendige is.
V an geen enkele "vorm " uit is G od te naderen.
G een enkel denkbeeld bereikt H em , om dat H ij boven alle denken is verheven.
M aar de m ens hunkert naar "gestaltegeving", naar m aterialisering, naar tastbaarheid, be• ijsbaarheid, reguleerbaarheid, beoordeelbaarheid.
O ns isgeschonken de m ogelijkheid G od te ervaren. D at is openbaring in unieke,
onherhaalbare beleving. W ij echter, die ons af• enden van O ntrnoeting in naaktheid,• ijverschansen ons in een systeem van "Beelden" die uiteraard even zovele
"heiligschennissen" zijn.
V anouds heeft het dogm a zich ont• ikkeld, • aar de G odservaring verkornm erde.
N ooit is dogm a de bevestiging van ofvoorbereider totO penbaring, M aar altijd is
het m ensen-surrogaat, dat de ontvankelijkheid der zielvoorO penbaring doet verdorren.
D e • einigen die totG od • ederkeerden, hebben het dogm a • aarin zijvan huis uit
geham ast • aren, afge• orpen, hebben de aanm atigende tegen• erking der dogm abehoeders doorstaan, en zijn naakt bij de V ader aangekom en.
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D aarom is er in de kerken vanouds afkeer tegen deze m ensen en zijn zij steeds
voor• erp van de gem eenste verdachtm aking (diabolos = lasteraar) en aanranding
van die zijde ge• eest, • aarbij het • ereldse gezag • erd ingeschakeld zoals de
H ogepriester de m acht van Rom e inschakelde.
D raak
V an dit sym bool behoeft hier m aar • einig gezegd te • orden; het is zeer verspreid en het accent van betekenis varieert zo sterk, dat de varianten logisch onverenigbaar zijn.
Juist dooronze bevangenheid in de paren van tegenstelling • ordt de D raak zo• el
als sym boolvan het verdervende als van de O ver• inning daarvan gebezigd. W ie
de "draak" verslaat • ordt zelf D raak, • at psychologisch diep verant• oard is.
St.G eorge verslaatde draak. Ce-orgios isG rieks en betekent: aard-be• erker. W ie
m eester van de aarde is,heeft de draak verslagen, die als • ezen van binding aan
Ruim te en Tijd de m ens "verslindt", tot slaaf m aakt van de aarde als sfeer van
schijn.
D eze "draak" • ordt door M ichael in • ezen over• onnen.
(Zie ook onder Slang.) H et Rode K ruis van St. G eorge toont zijn identiteit m et
de Sphinx, die eveneens sym boolvan openbaring in de stof is. (Zie oak onder
Cherub).
E
Egypte

G rieks:A iguptos. H ebreeu• s: M izraim .
D e Egyptenaren noem den zichzelf K arniof K im i,kinderen van Cham . D it betekent volgens som m igen "z• art". D aar de Joden in dit land knechtschap beleefden, lag het voar de hand, dat Egypte sym bool zou • orden van knechtschap,
verbonden m et "z• art" tot "tijd van duisternis", tot sfeer van onvrijheid, dus
geestelijke duisternis, • at dan • eer gesteund • ordt door de "plaag" der Egyptische duisternis.
W aar aIle vrij• ording • ordt gevoeld als gang van duisternis in het licht, is de
tocht doorde W oestijn van Egypte naar "het Beloofde Land" aange• ezen Beeld
voar beschrijving van verlossing der ziel,in gelijkenissen.
W eI zeer • aarschijnlijk is dan ook de historische kern van deze tocht geheel
ondergeschikt gem aakt aan deze beelding, • at ons aandoet als kras, m aar in de
oudheid betrachtte m en niet exactheid, doch gloed, suggestiviteit, volle gelegenheid tot m eevoe1en,in aIle reportage. A Ile historische gebeuren • erd allengs gezien als • aarneem baar• ording van onveranderlijke • aarheid. En in plaats van
zoalsin de tegen• oordige beschaving de "• aarde" te zien in het causale verband
der vorm en, • erden deze geheel gereduceerd totrniddel om het tijdeloze gestalte
te geven.
M en kan de "V lucht naar Egypte" van Joseph m et M aria en K ind, • eI in verband brengen m et het citaat: "U it Egypte heb ik m ijn Zoon geroepen", m aar
zelfs dan kan deze vlucht zo• elhistorisch als sym bolisch zijn.
D e nam en der plaatsen • elke de Joden onder M ozes passeerden zijn aIle sym bolisch,ten nau• ste verbonden aan de belevingen aldaar en dus in • ezen indicaties
van ziele-toestand van hem , die de • oestijn doortrekt om van geslaafdheid aan de
m acht der tijds• aarden toteeu• ig leven te kom en.
M ara, Elim , M assa, M eriba, K adesj Barnea, Beek Zared, het zijn aIle de m eest
treffende psychische toestanden, ervaringen der zielin haar • oestijngang.
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G
G aan

G aan staat als het ene juiste in be• eging zijn door eigen inzet, tegenover aIle
soorten stilstand alsverkeerd,als "dood". "G aan" isgevolg van aanvaarding van
de "W eg", de spontane daad,die identiek is m et• aarachtig belijden.
D aarom is het van het allergrootste belang om dit • oord niet klakkeloos te vertalen bij • edergave van het G riekse Evangelie in m oderne talen. Zo vaak zegt
Jezus tegen iem and die "bij de pakken neerzit", G A !D an is dit de opdracht tot
"zich in be• eging stellen" • atover• inning van de apathische noodtoestand vergt
van de m ens in k• estie.
O ntzettend is het dan om dit G A te vertalen m et: G a heen! En toch •ordt dit
herhaaldelijk gedaan. In de betreffende gevallen staat in het G rieks: Poreuou!
van het • erk• oord poreuein. D it • erk• oord betekent G aan, zich in be• eging
zetten.H et heeftin later tijd de figuurlijke betekenis van "heengaan" alssterven
erbijgekregen,m aar niets rechtvaardigt de vertaling m et "heengaan" • aar niet
sterven bedoeld • ordt.
A Ileen volkom en gebrek aan inzicht,volkom en m iskenning van de eigenlijke zin
der situatie verklaart zulk een grove banale fout.
D e "hoveling" (joh. 4: 50) bijvoorbeeld,m oet zich principieel niet van Jezus
ver• ijderen! Innerlijk is hij irnrners juist gekom en, • eggegaan van zijn "hof",
zijn aardse "heer"! En zeker gaatm en niet van Jezus heen, als m en genezen is,
dan • anneer de vruchtdraging de distanciering van Jezus vereist, Indien hier
"heengaan" • asbedoeld,had [ezus gezegd:H upage! M aar deze zich vooraardse
m acht zolang buigende m en; tot zijn toekom stige gestalte "stervend" is van
z• akte, deze m ens m oet zichzelf over• innen, zich aangorden en in be• eging
zetten, op • eg gaan, op D e W eg gaan, die het Pad is.En zodra hij dat doet,
geneest zijn "• on". En nog "op • eg" zijnde m ag hij dit reeds • eten. Zo gaat
hetonsallem aal.M aar ditop• eg gaan,isnooitvan Jezus heengaan. Integendeel,
hetishetgaan van K ana (deverdeem oediging!)naar K aphar-N ahum , de sfeerder
V ereffening totTroost.In deze sfeeris niem and ooit"aIleen". W ant daar•oont
Christus.
H et G riekse poreuein kom t van de Indo-europese • ortel per, m et de betekenis
van "gaan". D itiseen van de m eestlichtgevende taal• ortels.W ant daarvan zijn
zeerveel• oorden afgeleid m etbetekenissen, • elke verrassend ver• ant zijn.
N iet aIleen het G riekse Peira, punt, m aar ook Peiroo, doorboren, doorklieven,
oversteken. Poreia is route. Peirazoo,peiraoo, beproeven (door een steekproef)
onderzoeken.Peirasm osisbeproeving doorG od.O ud-Indisch piparti:hijzetover.
Latijn: Porta, poort en Portus, haven. N ederlands: V aren! • ant dat is im m ers
oversteken,doorklieven.V erder een door• aadbare plaats, voorde,als in A m ersfoort,K oevorden,Engels O xford. H et nagaan van dit etym ologische verband is
vruchtbaar, corrigerend en ver• ijdend vooronze steeds te nau• e opvatting van
• oordbetekenis.ErIigtaldadclijk de geestelijke• aarheid in,datG aan,beproefd
• orden m edebrengt.En datdoorboren doorboord-• ordeninhoudt.
Tot ditgoon • ekt Christus de m ensen op.
I
IdeaaI
D e grote illusie • elke sinds onheuglijke tijden heerst is dat het beeld van geluk
door vervulling geform eerd kan • orden in een toestand van ongeluk door niet-
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ver• erkelijking Er bestaat geen "Ideaal" dan dat "beeld" • at als com pensatie op
bepaalde configura ties van m isluktheid is geprojecteerd,
D aarom is ieder ideaal fictief. H et is niet het beeld van • aarachtige vervulling,
• erkelijke volm aaktheid, m aar het onreine, verm inkte, m iskleurde m aaksel. H et
Ideaal, dat zich presenteert als vaste leidster, die • ij m aar behoeven te volgen, is
gebonden aan een bepaalde status van onszelf. H et verandert voortdurend; het
•ijzigt zich naar gelang •ij ons •ijzigen. D aarom is het een d• aallicht, dat nergens heenvoert, dan naar conflict en ... ontgoocheling,
O ntgoocheling is de trou• • ederkerende m akker, die noodt de realiteit te erkennen.
Idealisten onderscheiden zich van de banale m enigte, die als K udde slechts • il
"slapen", doordat zij individueel of collectief • illen "drom en". O ntm oet de
K udde-slaper de realiteit eerst op de slachtbank bij de doodsteek, de drom ende
"velen" (evangelisch: "schare") ervaren in hun droom onvoorziene • endingen,
die doen • akker schrikken van benau• dheid. D e psycholoog Jung spreekt van
"m et gebroken ruggegraat op straat liggen na een bezeten rennen over de daken
achter een phantoom ."
O m goed te beseffen hoe een ideaal ons te pakken heeft, is het nodig vooral niet
te specificeren en te beschou• en in onsze1f sparende distancieringen, m aar juist
op onszelf toe te zien,
Eerst allengs gaat een m ens inzien, dat m ense1ijk leven z• eeft tussen kuddeslaap en m assa-droom : dat deze t• ee niet scherp gescheiden zijn, m aar tegelijk
en door elkaar aan• ezig zijn in een m ens.
V oor zover • ij de K uddegeest volgen, leven • ij geheel in de illusie van bestendigheid van vorm en norm . V oor zover • ij hieruit ont• aakt zijn en tot beter
trachten te kornen, ont• ierpen of aanvaarden • ij system en, ideologieen, en forceren • ij onszelf en anderen totconform iteit aan een schabloon.
Beide is levensverkrachting, beide is "knechtschap". V rijheid is aIleen bereikbaar
door de • aan van "norm " en "ideaal" te doorzien en ... de eenzam e • oestijngang te aanvaarden.
M ens-zijn sluit "troep-zijn" uit, H et m aakt in •ezen • einig uit tot • elke troep
een m ens behoort, albrengt zijn illusie natuurlijk m ee, dat hij juist aIle heil ver• acht van "behoren tot een bepaalde troep",
D eze • aarheid is hard en • ie • il er naar luisteren?
M ens • ordt m en alleen door hetgeen Jezus heeft voorgehouden als het Zoonschap en ver• erke1ijkt heeft als Zijn leven. D aarom en daarom alleen is D e Zoon
van G od tevens D e Zoon des M ensen (niet M ensenzoon).
D it Zoonschap voert na ontstijging aan de roerselen der ziel in de schijnverlatenheid, ver• erping, dood en opstanding. En aIle andere levens-benutting is niets
dan rom pslom p in de tijd, onophoudelijk circuleren in een vicieuze cirke1 m et
herhalen en herhalen zonder enige progressie, m et geen andere troost dan de
illusie van "evolutie".
Israel
O udtijds betrachtte m en geen • etenschappelijke • oordafleiding. V ooral in het
H ebreeu• s zijn • oorden door hun bou• en variering van klinkers en accent zeer
suggestief herinnerend aan ver• ante betekenissen, ook vaak zulke die de psyche
door haar gerichtheid buiten het be• ustzijn zou houden.
W anneer m en in een • oord iets "zag" dat aan een ander • oord deed denken,
dan zag m en daarin be• ijs van verband, ook daar • aar zulks etym ologisch• etenschappelijk niet juist is. N u gaat het er m aar om • elke houding eigenlijk
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m eer leven-bevorderend is.En dat kunnen "partijen" in deze niet beoordelen.
Zeker is het, dat jezus m eer dan eens bestaande, gangbare onjuistheden (in • etenschappelijke zin) hanteert als m iddel om de Joden iets duidelijk te m aken.
Zeals H ij elders ook herhaaldelijk blijk geeft sterk te overdrijven,niet uit gebrek
aan • aarheidsliefde, m aar om het resultaat.
W ant zie:Niet het doel heiligt de m iddelen; dat is een slu•e leugen. M aar het
resultadt heiligt de m iddelen.
"Israel" • erd oudtijds beschou• d als sam enstelling van Isj- ra- EI, en dan betekende het: M an- hijziet-G od,dus:M an die G od ziet.
O ok bijvoorbeeld een geleerd m ens als Philo van A lexandrie, die ongeveer ten
tijde van Jezus leefde en diepgaande studien op godsdienstgebied m aakte, • aarin
hij de G riekse Logos-leerver• eefde in Joodse visies,ook deze Philo aanvaardde
deze • oord-vertolking.
Toen deze later • etenschappelijk onhoudbaar bleek, nam het orthodoxe [edendom de betekenis: "Strijder G ods" aan,• at volgens deskundigen echter ook "geforceerd" is.D e hum or in deze betekenis is,dat het strijden v66rof tegen in het
m idden gelaten • ordt. (N aphtali
m ijn W orsteling).
Leestm en nu aandachtig het eerste hoofdstuk van Johannes het 44e tot52e vers,
dan blijkt,datniet aIleen het • oord Israeliet gebruikt • ordt,m aar het "zien" en
nog • el het "zien van G od's loon" de eigenlijke strekking is. H em , die reeds
in eerste enthousiasm e D e K oning van Israel genoem d • ordt, zal• orden gezien
als Zoon des M ensen op • ie de engelen G ods neerdalen.
D och de episode m et de Sam aritaanse (H oofdstuk 4) bevat diepere ver• ijzing
naar het eigenlijke Israel. N iet naar de Tien Stam m en die het K oninkrijkje
Israel vorm den en voortdurend overhoop lagen m et het K oninkrijk Judea (inclusief Benjam in). N iet naar de British Israel M ovem ent, m et hun kunstige gedachtebou• sels, • aarin zoveel "idealisten" verstrikt geraken. M aar naar Israel
als:door de Tijd bevangen M ens. Israel "gevallen" in het onderscheid van de
tegenstellingen, Israel als M ens die voorhet 10kken van de Ruim te is gez• icht,
Israelals M ens gebonden op het W iel, voortdurend in de ban der beeldingen in
Tijd. IsraelalsM ens,die zich • eIW achter (Sem er!)• aant, doch nog aIleen m aar
tijdsgebeuren als • erkelijkheid kent, en dus zijn kinderen voortdurend uit die
Bron laat drinken, • elker • ater steeds • eer dorsten doet.Israelhet Tijdsgebeuren, dat voortleeft in zijn T• aalf soorten K inderen als de oergestalten van de
zogenaam de D ierenriem , diapositief der aardse relativiteit. D it Israel verlossen is
de T• aalf "stam m en" • edervoeren naar het H uis des V aders,naar de Eeu• igheid.

=

J
Jakob
Ja'aqob betekent "hielelichter". H ij is het beeld van de "verdringer" van zijn
"broeder" uit diens eerstgeboorterecht. A ls zodanig is hij oerprincipe, aartsvader,
van aIle in tijd gevangenen.
Toch is het G od, die de coincidentie "honger van Ezau" en "linzensoep van
Jakob" bepaalde. En •ij deden goed dit indachtig te zijn hi; de hedenddzgse
"coincidenties".
M aar Jakob is m eer.H ij is ook de dienende om zijn geluk. H ij is ook de • orstelende m et de Engel. H ij • ordt Israel, het Tijdsgebeuren, dat al zijn kinderen
laat drinken uit zijn Bron, H ij is de Ring • aarin het leven in de tijd gebeeld
m oet • orden in de T• aalf Stam m en, die zijn Zonen zijn, de D ierenriem of
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Zodiak, die het vergankelijke bestaan der aarde en haar schepselen beperkt tot
varianten van projectie van haar stand ten opzichte van de Zon.
A ls de V erlosser kom t, dan zal H ij door die Stam m en • andelen en ze een voor
een bevrijden. (O m m egang op A arde),
D e oude Israel, die voortleeft in zijn Stam m en, herleeft getransm uteerd tot "volgelingen" van de Christus als D e T• aalve,
Job
(Zie het artikel Beproeving) betekent "die vijandigheid ervaart". Zo juist, zo helem aal niet "toevallig" • aren de oude eigennam en.
Zijn "vrienden" zijn de drie geaccepteerde grondprincipes, die het niet m eer doen,
zodra het nieu• e, G od als Tegenspeler, in zijn leven treedt om daaruit de halfheid • eg te nernen ... H un nam en zijn Eliphas
G od is K racht, Bildad
zoon van Strijd (dus agressiviteit) en Zofar = babbelaar. Precies het sim pele
schem a,dat tezam en m et de "goedheid" van Job,de onbenullige m ens tekent,
H et Boek is sterk verm inkt. H et laatste deel,alles • at kom t na "hier eindigen de
• oorden van Job", als einde van zijn klacht, is volgens deskundigen toegevoegd
door een latere be• erker. D at be• ijst niet, dat er vroeger niet toch een slotaan
D eze m ijn G od. D ie ontneem t Job de schijn
• as. D e "opener" is nu Elihu
van tekortgedaanheid, de schijn van "recht" tegenover G od. En het is dit, • at
de In• ijdeling nog steeds bevrijdt van de onhoudbare druk van "onrechtvaardig"
behandeld te zijn, m iskend en ver• aarloosd te • orden. D aarom is het Boek Job
zo • aardevol, ook heden, om dat het de m ens uittilt boven het vastlopen in zelfrechtvaardiging, de bitterheid, die het bekneldzijn is tussen H oog en Laag.

=

=

=

Jona.
D it kan betekenen een verkorting van Johanan; m aar het kan ook beduiden
"D uif". A ls regen Petrus door Jezus gezegd • ordt Sjim eon Bar Jona, dan bedoelt H ij zeker:Zoon (datisleerling) van Johannes (de D oper).
Jona als D uif, als de profeet, kan zijn een verdeem oediging van iem and, die belijden • ilde hoe z• aar het zelfs een inge• ijde leerling valt het • erk dat G od
hem opdraagt te volbrengen. D us ongeveer zo, als Johannes M arcus zichzelf
tekent in zijn Evangelie als degeen die naakt vlucht, om zijn lichaam te redden
en zijn "linnen kleed", zijn ziel, in de handen van "ge• eld" en "fanatism e",
z• aard en stokken, der slaven van de H ogepriester (het ik) laat,
Joseph
A an dit • oord is niet te zien of het is afgeleid van H ebreeu• s: asaph - • egnem en, of jasaph -toevoegen. D eze dubbelheid suggereert innerlijke verbondenheid dezer t• ee bgrippen.
H et • as Rachel, die zo lang geleden had onder haar kinderloosheid, die haar
eerstgeborene Joseph noem de, m et de bedoeling: G od heeft m ijn sm aad "• eggenom en" en m ij toegevoegd of H ij voege m ij daartoe (een t• eede zoon). D it is
alles natuurlijk dichterlijkheid. M aar juist in dat "naleve" • aarderen ontluikt het
nieu• e, het Inzicht.
G od ontneem t schenkend, en schenkt ontnem end. H ij doet m et ons niet zoals
• ij zouden • illen: steeds er m aar • at bij. H ij ontneem t ons iets, opdat H ij ons
iets kan geven. En • ij kunnen niet beoordelen, hoe de • aarden van het ontnom ene en het gegevene zich verhouden.
D it principe, aanvaard dooronze ziel,• ordt de bruigom , • aarm ee zijals Revolterende (M aria) tegen de roofdierm ethodiek der zelfhandhaving, "ondertrou• d" is.
D aarom heet deze "m an" Joseph. M aar is niet die oude Joseph, zoon van Jakob,

151

Israel, doch zoon van de andere Jakob (Ben M atthan). H ij is "verheven", hoger
dan die naar Egypte • erd verkocht, en het daar "ver bracht",
D aarom zalde "derde" Joseph die tezam en m et de t• ee andere Josephs de volheid, de drievuldigheid van O penbaring van dit principe vorm t, de T• eem aalverheven Joseph heten: Joseph Ram athaun. (A rim athea).
D eze nu is het, die -in stilte -volgeling van Jezus zijnde, zich na D iens "dood"
verstout om het dode lichaam van G od's Redding aan Pilatus te vragen, en het
krijgt.
D ie aan het K ruis een • einig van het bloed van Christus opvangt in "een
schaal", dat is de eigen ziele-constellatie van ontvankelijkheid, en daardoor niet
sterven kan, zelfs als hij door de Joden (gevallen in• ijdelingen) "levend • ordt
begraven", Ziet, z6 kan een m ens ook heden "Ievend begraven" zijn in deze
sam enleving van verloochenaars van Christus en tach niet sterven, om dat hij
enkele druppels van dit "bloed", dit Levens• ater opgevangen heeft, en vaortaan
in zich draagt,
lets van het Bloed van Christus in zich dragen is: het eigen bloed gereinigd
hebben, totG od (Christus) in ons •anen kan.
Jozua, Joshua, Jehoshua, Jesjoe,
het zijn aile dezelfde nam en, die betekenen G od's Redding, G od Redt, Redder,
Redding. H et is de onsterfelijke term voorhet Proces der G oddelijke inm enging
in ons lot. N iet eenm alig, duizendm aal geboren, duizendm aal "gekruisigd",
steeds • eer "opstaand" totdatde gehele m ensheid is verlost.

K
K erk

H et • oord K erk • ordtbeschou• d te zijn afgeleid van het G riekse K uriakos,dat
• atbijde H eer (K urios)behoort. H et kan een afkarting zijn van O ikia K uriake,
H uis des H eren. A ls zodanig is dan de betekenis al vroegtijdig gehecht aan het
gebou• • aarin m en bijeenk• am om zich op de Leer van Jezus te bezinnen.
H et Franse • oord eglise daarentegen is afgeleid van het G riekse: Ekklesia, • at
letterlijk "naar buiten roeperij" betekent. D it is een • oord, dat reeds eerder in
gebruik • as vooreen vergadering van velen,een bijeenkom st,• aartoe m en opgeroepen • erd (uit zijn • oning).
O ok hierin ligtniet m eer dan localisering van gezam enlijk bezinnen op de Leer
van Jezus.
Zoalsbekend is,noem t de Room s-K atholieke kerk zich het lichaam van Christus,
• aaraan de gedachte ten grondslag ligt,datde levende m ensen die Jezus Christus
volgen, tezam en zijn stoffelijke lichaam op aarde vorm en,
H et isvoortsbekend, datde RK -kerk niet katholiek, dat is "algem een" is,sedert
eerst de scheiding tussen Room s-en G rieks-katholiek plaats had en daarna de
hervorm ing zich afscheidde, toen die door Rom e ver• orpen • as.Thans zijn de
hieruit afgesplitste secten nau• elijks m eer te onderscheiden.
H et is tenslotte ook algerneen bekend, dat de kerken elkaar veroordelen, dat elk
voorzich m eent de enige • are opvatting te hebben, en dat de Room s-K atholieke
K erk zich volgens instructie uit Rom e onthield van deelnem ing aan de recente
pogingen om tothereniging in een K erk te kom en.
D e staatvan zaken is dus het levende be• ijs,dat erveel• ordt betracht op principieelverschillende m anieren, m aar dat ,ille kerken het ene onm iskenbare beeld
vertonen van de groep of enkeling die niet Christus volgt.
D e overeenkom sttussen de verdeeldheid der kerken en die der politieke partijen
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en landen is onloochenbaar. D e "verstrooidheid" berust bij aIle genoem den op
zelfhandhaving, • aar Jezus zichzelf opofferde, op zelfbeschikking, • aar Jezus
G od niet zodanig "beproefde", en op zelfverheerlijking, • aar Jezus G od verheerlijkte, D e drie verzoekingen in de • oestijn, • aarin • ij allen z• ichten voor "het
boze", die zijn ook alle instellingen van m ensen ten val ge• orden. D e kerken
onderscheiden zich daarin niet van enige • ereldse instelling of enkeling.
Slechts in zoverre er op aarde m ensen zijn, die • erkelijk Jezus volgen. en Zijn
Lijdens• eg teneinde gaan, kan er sprake zijn van een K erk in de heilige zin, die
de zich m et alle m iddelen handhavende kerken zich aanm atigen te bezitten, de
sacrale Eenheid van Zielen.
D och in zoverre een groep niet uit daad• erkelijke volgelingen bestaat, •oont
im m ers in hun m idden het heiligi: voltrekken, de redding G ods (jezus), niet,
ZuIke groepen kunnen de Behoeders der Sacram enten niet zijn, doch zijn de
V erdringsters daarvan, om dat zij zich plaatsen • aar de Sacram enten door G od
voltrokken zouden • orden aan de niet-verkleefde, niet gekooide m ens. (Zie
echter onder: Tem pel).
K ind
In alle geestelijke beelding, beschrijving in gelijkenissen, zij het de bijbel of
andere heilige geschriften, m ythologische verhalen aller volken en in sproken,
staat het K ind voor de toekom stige gestalte.
Zoals de V ader altijd voor het "zelf" staat, in zijn tot crisis gekom en gestalte,
• aardoor er iets gebeuren m oet, dat buiten het be• uste schem a der zelfcultivering staat, om dat het anders natuurlijk niet "redt" doch slechts de spanning, de
zielenood verhoogt.
D aarom is er in sproken zo vaak sprake van een zieke K oning, die zijn dochter
of zonen uitzendt om het toverkruid of het levens• ater te gaan halen.
O m gekeerd is het het intuitief besef van zovelen,die hun tegen• oordige levenshouding alsfataal ervaren,dathetbeeld creeertvan een "op zijn uiterste" liggend
"K ind", het dochtertje van Jair en het zoontje van de H oveling. Jair betekent:
H ij • ekt op. H ij is natuurlijk G od. D aar is het niet de "V ader" die "faalde",
m aar de reeds t• aalf jaar verbloedende "m oeder", die tersluiks genezen • ilde
• orden, genezen van haar bloeding, niet van de oorzaak der bloeding. Jezus eist
de "belijdenis" en de cvergave, zoals H ij van de hoveling eist het "op W eg
gaan", • aar de m an zijn leven fnuikte als ruggegraatloze dienaar van aardse
m acht.
"M ozes" • erd vroeger verklaard als "uit het • ater getrokken", hetgeen als zovele oude theologische duidingen geheel bevooroordeeld is door "het ge• etene"
in stichtelijke zin. D e nam en bevatten echter niet het stichtelijke, m aar het gesluierde, onbestudeerbare, ononder• ijsbare, als openbaring te herkennene.
M ozes is niet H ebreeu• s, m aar verbasterd Egyptisch. M 'ses betekend kind.
Ra-M 'ses, Zoon van Ra (H elios), Thot-M 'ses, Zoon van Thot (H erm es).
H et K ind, dat in de rieten m and op de levensstroom kom t aandrijven, is de
m ens-gestalte verkrijgende Reddende G eest, die door de ziel in verdrukking
(Egypte) gebaard • ordt en de verdrukte in opdracht van G od "• egvoert" naar
de V rijheid, het beloofde Land, G od's K oninkrijk.
"Zie de jonge V rou• (niet: M aagdl) zal een Zoon baren!" zegt de Profeet Jesajah (7 : 14) "en zijn N aam zal zijn Im m anu-El, dat is: G od m et (in) ons."
D it tijdeloze W oord gaat in vervulling, zoals alle profeten• oord voortdurend in
vervuIling gaat, om dat het profeten• oord, dat is W oord van alle tijden, W oord
van de Tijdeloze, W oord van G od,is.
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Terecht citeert M attheiis het dus in zijn Evangelic (1 :23).M aar • ijm et onze
exacte historische applicatie begaan een ontzaglijke d• aasheid, als • ij het G oddelijke W oord reduceren tot eenrnalige voltrekking.
Talloze m alen • ordt het K ind geboren in de m ensenziel door aile tijden en de
onvolm aaktheid der m ensen, ook in dit ver• erkelijken, verandert aan het • ezen
der V oltrekking niets,
fuuis
H et is niet m ogelijk enigszins volledig te zeggen,• at het K ruis betekent. H et is
Sym boolen daarom reeds onuitputtelijk van inhoud. H et is een derm eestfundam entele sym bolen,evenals de cirkel.
W anneer een K racht zich openbaart, is die voorstelbaar als "kom ende" uit het
afm etingloze Punt der ruim teloosheid. W erkende in een richting, is een kracht
aanduidbaar als een Lijn uit dat punt kom end, en daarom in tegengestelde richting voorbijdat "punt" • erkend als tegengestelde kracht. O penbaring betekent
im m ers in de paren van tegenstelling>
H et vlak van • eerstand zal altijd loodrecht op die krachten liggen. En daarm ede ishetK ruis ontstaan.
O penbaring in het driedim ensionele, doet het kruis de vorm aannem en van de
opengeslagen kubus. A is zodanig is het K ruis niet gelijkbenig,doch verhoudt de
horizontale zich totde verticale als 3: 4.W aarm ede de 7 (de Liefde• ijsheid) in
de 6 (de K osm ische W etrnatigheid) geopenbaard • ordt.
D aarom aileen openbaart de horoscoop van een geboortetijdstip de sym boliek van
een m ensenleven, om dat in die figuur M eridiaan en H orizon het K ruis van dat
m om ent gestalte krijgt in de • ereld, en daarom analoog in elk leven, dat in dat
m om ent vorm ontvangt.
Zei Plato diep filosoferend, dat de W ereldziel op de ruim te is uitgespannen
alsop een K ruis,ditgeldtvoorallesen allen,die in deze driedim ensionele • ereld
tot aanzijn kom en. M aar hoe de gekruisigde zich gedraagt, looptzeer uiteen. In
volle V rede eraan "sterven" is zijn K ruis dragen.
Erisnieteen K ruis,doch talloze kruisen, die aile convergeren totde D rie K ruisen
op G olgotha. (Zie het artikel D e D rie K ruisen.)
V erticale en horizontale verzinnebeelden ontrnoeting in de stofen ontrnoeting in
de geest.
Beide lijnen zijn optim aal. Zijveronderstellen een aanz• ellen en een • egebben
ter linker en ter rechter zijde, D it is uitgebeeld in het M altheser K ruis. Beide
flankerende kruisen zijn tegelijk "m iddelste" kruis. D aarm ee is de t•aalve in
• ezen aangegeven als D e D rie K ruisen. En • atditbetekent is dankzij het Evangelie dieper aan te voelen dan in de ver• orden astrologie,• elke nochtans in
• ezen natuurlijk hetzelfde inhoudt, en niet een neurasthenisch m iddeltje is om
het Leven te ontvluchten, doch evenzeer als het Evangelie juist m iddel is om
het Leven in zijn tijdeloosheid te ver• erkelijken.
W elk der D rie K ruisen m en ook neem t, de uiteinden • orden steeds bezet door
de vierzogenaam de elem enten, die natuurlijk geen scheikundige elem enten zijn,
doch de aanzijnstoestanden van sto£:vast,vloeibaar,gasvorm ig tezam en m et vuur
als G eestin zijn drievoudig aanzicht, zoals ook de stofelem enten elk in drievoudig aanzicht zijn vertegen• oordigd.
D it is het "geheim " van IN R I.Jezus N azarenus Rex Judaeorum is de profane
etiket-geving. H et stond er: in het H ebreeu• s, in het G rieks en in het Latijn.
In het H ebreeu• s is het Jod N un Resj Jod, de initialen der elem enten: lam
(• ater) N our (vuur) Ruach (lucht) labesja (aarde).
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A ls zodanig presenteert zich het K ruis van Jezus dus als dezelfde Taak (geen
raadseltje!) als de Sphinx. (Zie onder Cherub).
En aIle Cherubs (griffioenen, vogel G rijp) zijn zinnebeelden van V erlossing uit
de tijdbevangenheid, zinnebee1d van Christus. Zo ook de "onuitsprekelijke"
Naam G ods:Jh•h!
N iet voorniets • as bijde Egyptenaren de A nch, het sym boolvan Leven, zoals
de T (Tau) voor de Chinezen als Tao de •eg en het G aan op deze • eg, "het
• are"I.
S.
D e A nch is veilig "overgeleverd" (niet verraden!) in de bee1ding van het Evangelie, • aar de tot gestalte gekom en Redding G ods (Jehoshua - Jezus) zich laat
onderdom pelen "dopen") in de levensstroom (Jordaan) door het principe dat
"G od genadig schenkt", terstond uit het "• ater" oprijzende, de hem el zietopengaan en G od hoort zeggen, dat hij Zijn bem inde Kind is.
Zodra een m ens zich aan Johannes' leiding overgevend, zich door G ods K racht
laat overschadu• en en in zich de gestalte van G ods Redding baart, zal hij zich
deem oedig laten onderdom pelen in de zieleroerse1en (• ater) die G od zendt
(• ateren van het Bad Siloa -datis:G ezonden!) en daaruit enigszins ontstijgende,
de A nch vorm en, die niets is dan het H oofd dat m et uitgespreide arm en he!
• ateroppervlak (horizontale) ontstijgt en aldus reeds het Kruis voor-beeldt.
K udde
K udde is niet een liefde1oos,arrogant • oord om onze m edem ensen m ee te ver• erpen. W ij allen echter doen onze ingeschapen m ens• aardigheid tekort, door
als kudde-dier te leven; door niet • akend, doch gem akzuchtig m ijm erend te
blijven slapen binnen de schablone van norm en en aldus het unieke van Leven
te verm inken totzinloos "herhalen" van • at anderen reeds deden, alles in "standaard" verstikkend • at •akende, eenm alig, • aarachtig individueel, levend, zou
kunnen zijn,
D e gem akzucht der m ensen is evident. A ltijd • ordt gezocht naar ont• ikkeling
en uitbesteding van het m oeilijke, D aarom alleen kiest zich de kudde-m ens een
H erder. D ie m ag de m acht hebben, als hij ook m aar de verant• oording draagt.
D e geschiedenis be• ijst hoe het m et die herders en hun verant• oording gaat,
N iem and kan zijn verant• oording aan een ander overdoen. N ochtans is de
kuddem ens bereid z• are offers te brengen .alshij m aar niet hoeft te •aken. H ij
offert zijn vrou• en kinderen, hij offert het eigen leven, desnoods, alles liever
dan • akker • orden en • akker blijven en: zelf de kastanjes uit het vuur halen.
D aar de K udde altijd • eer naar de slachtbank • ordt gevoerd (zie als duidelijkste
illustratie de politieke kudden onder hun extrem e "herder", N apoleon, H itler,
enz.) beleeft zijkatastrofale ontgoochelingen, ru• "ont• aken". D an splitst zich
uit haar af,de kIeine groep,de "m assa" m et een "ideaal" (zie onder Ideaal), die
het K ruis • eIaanbidt, m aar het niet • il dragen, U it deze zondert zich de enkeling af, die de W oestijngang gaat van de V erloren Zoon, en zijn K ruis draagt,
totdat het is volbracht.
L
Lam

D it is een • oord datin geeste1ijkebee1ding een zeer om vattende betekenis heeft.
D e Joden hebben hun vroegere cultuur-periode doorgem aakt in de laatste t• intig
eeu• en v66r Christus. D at betekcnt, dat hun ont• ikkeling als apart yolk gehee1
viel in de era,• aarin de lente-nachtevening viel in het Teken Ram .
G een m ens kan de aanvang en het einde van zulk een periode van gem iddeld
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2156 jaar bepalen. (Zie onder Zodiak). M aar • ij allen kunnen in de karakteristiek der levensbeelding van de volken die toen hun opgang, bloei en ondergang
beleefden duidelijk • aarnem en, dat dit karakteristieke nu juist valt in het • ezenlijke van het T eken Ram en het tegenoverliggend T eken W eegschaal.
N iet het feit op zichzelf, dat de Joden eerst een herdersvolk • aren is "oorzaak"
en "verklaart" deze karakteristiek. H et is eer zelf "gevolg". M et zulk determ ineren raakt m en de kern der dingen nooit, H et gaat om een synthetische herkenning van • at in een m ens perm anent ge• eten • ordt. En aIleen daarom ook kan
• orden ontm oet.
H et latere Egyptische rijk, de G rieken, de Rom einen, hebben elk op hun m anier
de • aarden Ram en W eegschaal prom inent doen • orden in hun beschavingsbeeld, om dat zij niet anders konden, daar het voor hen het G egevene • as.
Zo zien • ij naast het m artiale, droge, nuchtere van de Rom einen als Ram -volk
hun Recht, dat gegrond is in realisatie van even• icht (W eegschaal) V rou• e
Justitia, die geblinddoekt de • eegschaal ophoudt,
Zo zien • ij de G rieken zich verdelen in Spartanen, die Rom eins -Rarnrnig leven
en A theners die kunstzinnig W eegschaal-• ezen vertonen. D e harm onie, de
schoonheid en de kunst, het "m edan agan" als sleutel, het is alles gehoorgeving
aan Libra.
D e gulden Ram is de grote im puls voor aldeze volken: uit het benau• de • eg de
V rijheid in.
En zo herkennen • ij de U ittocht der Joden, bij • elks aanvang zijhet lam sbloed
aan de deurpost m oesten sm eren, opdat de Engel G ods hen niet als "achterblijvers" zou "doden".
H et kon dan ook niet anders of ook de joden, die zo intens expressie verleenden
aan het • ezen van de Ram , als yolk m et een H erder, dat eerst duizend jaar later
een koning kroonde, dat dit yolk juist als kudde "schapen" uit de handen van
hun H erder de W et ontving, op t• ee tafels (schalen) gebeiteld en daarm ee de
volle com pensatie in W eegschaal beleefden.
D e Ram is het m eest geborneerde eigenzinnige dier van aIle vee. In zijn instinctm atige drang om Leider te zijn ondanks on• etendheid, en leider te kunnen
zijn ... van schapen, be• ijst hij de betrekkelijkheid van aIle leiden. D e Ram
gaat recht vooruit, • ijkt m et, m aar stort zich in het horizon tale op elke hindernis,
H ij is het om gekeerde van "G ehoorgeving".
D aarom is hij het sym bool van • at door de m ens van zijn aard "geofferd" • orden
m oet om door G od te kunnen • orden geleid in voortdurende G ehoorgeving en
terzijdestelling van eigen "on• etende" zien. D aarom "vond" A braham een Ram
in de struiken ver• ard (zijn eigen • ezen) toen hij bereid • as zijn loon (zijn
eigen toekom stbeeld) te offeren. G od zal het voorzien. Ja, inderdaad. D e Ram ,
die Lam • ordt, verkeert zichzelf in onschuldig, vriendelijk • ezen, dat • eerloos is
en • illoos,
"Sehet • ie?
Als • ie ein Lam m ;" (O peningskoor der M attheus Passion).
Leerling
D e in• ijdelingen in de M ysterien • orden verdeeld in beginnelingen, novieten of
neofieten en leerlingen. H et is niet nodig dat m ensen zelf bepalen tot • elke
klasse zij of hun naaste behoort. Trou• ens lang v66r dat de eigenlijke initiatie
begint, m aakt een m ens onge• eten proefjaren door, die • eI eigenaardige, gedenk• aardige jaren zijn, • aarvan vele ervaringen telkens • eer aan de orde kom en in
later tijd, m aar • aarvan hij toch het "proefjaar" -karakter niet verm oedt.
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D e gehele sluiering is zo perfect,dat m ensen achteraf • eIhet een en ander herkennen als "dit" of "dat", m aar in het heden volkom en "blind" zijn voor hetgeen aan de orde is.W ant altijd geldtnog jesajah's schijnbaar harde • oord,dat
onze ogen blind en onze oren doof gem aakt • orden, opdat • ij ons niet uit berekening "bekeren". H et is alles een zijnsk• estie en niet een zelfcorrectie uit
• elbegrepen eigenbelang.
W at ons allen z• aar valt, is het vertrou• en dat de M eester die • ij natuurlijk
als een "m eneer" denken, in ons leven verschijnt, N iet als een kom en, dat • ij
zelf m aar m oeten concluderen, m aar als een door H em zelf aangekondigd aan• ezigzijn, m et de m ededeling dat • ij aan In• ijding toe zijn en die zullen ontvangen als•ij ons aan H em toevertrou•en in volle reserveloze overgave.
Er kan dus nooit t• ijfelachtigheid zijn dienaangaande in een m ens. W aar het
• el onduidelijk is,daar is bedrog. N iet dat de M eester m et een hierophantenge• aad aan binnentreedt. Integendeel, hij kom t altijd als een onaannem elijke.
M aar de propositie is ondubbelzinnig. En de eerste beproeving is,of de m yste
(beginneling) nu op zijn intuitie kan algaan en het onaannem elijke kan dragen
als • at het • aard is,of dat hij verstrikt raakt in de tegenstrijdigheid en in het
uiterlijke geruststellende "bevestiging van betrou• baarheid" verlangt. D it laatste
is natuurlijk juist geen vrij• aring voorbedrog.D e intuitie m oet het geheel dragen en blijven dragen, en het uiterlijke m oet allengs tot in zijn volle z• aarte
kunnen • orden gedragen trots de m eest krasse contradictie • aartoe het in
staat is.
Terecht is er zo vaak ge• ezen op de noodzakelijkheid dat een in• ijdeling het
gevraagde vertrou•en schenkt of in het geheel niet begint. W ant vertrou• enschenken lijkt een k• estie van een besluit, m aar het is een voortdurende zielehouding, • elke onder de opgelegde "schijn van bedrog" al te gau• z• icht voor
arg• aan en achterdocht. (Lohengrin).
Talloze schijnm eesters,m ensen die zelf natuurlijk op zijn best "gevallen" leerlingen zijn, exploiteren de goedgelovigen schandalig. H et is geen • onder, dat
de m ensen • antrou• end zijn, M aar het is even onm ogelijk om hen tegem oette
kom en in hun hang om hun intuitie uit te schakelen en in gem akzucht van ziel
zich te laten leiden door enige "onm iskenbare" indrukken. D aardoor zou een
m ens nooit tot V rijheid te brengen zijn,
D e kuddem ens • i! m ens-verering; daarom hebben "bedriegers" zoveel kans.
W aar zich ter • ereld ook een m ens als M eester voordoet,daar is bedrog, m isschien ook zelfbedrog van hem die zich als m eesterpresenteert. D ie m ensen zijn
obstakel tussen de Ene M eester en de verstrikten die de im posante als m eester
aanvaarden en vereren. (Zie onder: M eester).
M
M aagd

Zie V issen,
M eester
D iep is de afgrond tussen een m enselijke "leraar" en de M eester. O eroud is de
neiging der m ensen om zich als verheven soortvan "K udde-herder" een m ensm eester te verkiezen. Talloze eerzuchtigen, • erelds en geestelijk, hebben gebruik gem aakt van deze hang der m ensen; hebben zich laten plaatsen op een
voetstuk, en vandaar uit de K udde, • erelds en/of geestelijk geexploiteerd, verleid, m isleid, naar de slachtbank gevoerd als onverrnijdelijke convergering van
talloze onreine daden, die doorG od opgenom en en ten goede ge• end,de slacht-
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bank deden bereiken. W ant de slachtbank is toch oak het einde van de kudde
voorde "herder" en dus oak het einde van zijn "herderschap".
D oor zeeen leed gaan de m iljoenen achter hun herders naar de onverm ijdelijke
slachtbank, en • orden geslacht als "kudde". M aar ondanks de rivier van bloed
die periodiek aanz• elt en • eer afneem t, blijft de kudde kudde, die zich hoogstens afscheidt en zich aan een ideaal gaat• ijden, dat zijsteeds "D e W aarheid"
noernt. Tach gaan oak deze naar de slachtbank der ontgoocheling. En ondanks
aIle zelfbeklag verandert zich de doorsneem ens toch niet. D e • ereld lokt m et
schijn van veiligheid en van verzadiging, en de kudde graast, de m assale ideaalnajager vecht.En • eetniet dathij • ordt • athij bestrijdr,M aar de buitenstaanderdie de socialisten "bonzen" • orden ziet,zo burgerlijk alsniem and ooittevoren
• as,die dem ocraten zo fascistisch • orden ziet, als geen fascisthad durven dIO m en, die "com m unisten" chauvinistisch-nationaal, despotisch • orden ziet, als
geen tyran, geen souverein despootooitis ge• eest,die leert allengs: "W at m en
bestrijdt, dat • ordt m en." D us het •aarlijk goede kan nooit kom en door strijd,
door bestrijding, ge•elddadig •egdoen van het k•aad.
In deze blinde, • eerzin• ekkend • rede troep, • aarin de religieuse troepen strijden en dezelfde tragi-com ische ver• ording tonen als de • ereldse, • ant ketters
zijn allang geen ketters m eer en zelfs de leider van de kleinste religieuse secte is
despotisch en onfeilbaar als de paus, in deze m ensenhoop verschijnt D e M eester,
• aar de sluier is versleten,en • elhem , die H em herkent.
N atuurlijk • illen allen H em als variant van de despoten die zijkennen en zelf
eventueel zouden zijn,D aarom is het zo m akkelijk voorm ensen am zich voorte
doen alsM eester.Zo m akkelijk alshet spelen voorSint N icolaas.M en hoeft niet
eens cadeaus te geven,m aar te ontvangen, zich te laten eren ... en exploiteren.
W ant exploitatie is altijd • ederzijds.M en • ordt "gehad", de vererende blinden
"hebben" hun leraar-leider, die zij M eester noem en. Zoals hij ze in zijn diepzinnige m entale • eefsels vangt, zo vangen zijhem in een z• oele atm osfeer van
zielsverkleving. Criterium in deze soep van bijna-helernaal-onecht en toch oak
nag een spoorvan "echt", is:dat D e M eester vrijrnaakt, ter• ijl al het onechte
Bindt.
N atuurlijk geldt de Enige k• alificatie die G od van Zichzelf gaf (in het Eerste
G ebod),dat H ij degeen is D ie in vrijheid voert, ook voorde enig echte M eester.
M aar al• at onzalig is,dat bindt. En al•at bindt, verraadt zichzelf als niet-vetlossend.
D it is het altijd • eer vergeten, klakkeloos te licht geteld signaal, m aar m ensen
• illen binden en gebonden • orden. O m dat de m ensen zich • illen laten binden
en bedrogen • orden, als hun illusie m aar gekoesterd en vervuld • ordt, daarom
juist verschijnt de M eester in ons leven als O ntgoochelaar. Begoocheld zijn • ij
en er zijn goochelaars genoeg, m aar door ontgoocheling aIleen geraken • ij tot
echtheid en tot • aarheid. D aarom hanteert de M eester het dubbelsnijdend
z• aard, het W oord dat enerzijds • at • aan is • egsnijdt ondanks onze bitterheid
en • rok,m aar anderzijds • at "echt" is totzijn recht laat kom en zo,dat • ijhet
eindelijk beseffen en aanvaarden.
G een enkele lijn in ons die naar illusies, naar de cultivering van ons Ik voert
• ordtdoorH em benut, tenzijam te ontgoochelen. En om datbijna allesin ons op
die zelfverheffing is gericht, m oetH ij zozeerde Satan voorons zijn,steeds erger
en steeds grondiger, totdat • ij eindelijk het juiste "ant• oord" geven. D an • ijkt
H ij, alsde Satan, "vooreen • ijle",D an -eindelijk -ont• aren • ij,dat "Engelen"
ons dienen ...

158

D e M eester is een beeld, • aarin G od ons verschijnt, om dat • ij "Leerling" zijn,
H ij IS de M eester, m aar H ij is dat niet aileen. Zoals Jezus voorzijn volgelingen,
leerlingen, eerstde zo gau• vertrou• de Rabbi • as,doch toen H ij m ethen boger
steeg,voorhen veranderde tot "H eer" (M aran), zoals H ij zich voorPetrus en de
zonen Zebedel transfigureerde tot een aanzicht van de G oddelijke D rie, • aarin
de G eestop aarde • ordt geopenbaard, zo zalde M eester op den duur niet zozeer
M eester ziin,om datde leerling niet m eer zozeer Leerling is.D e aan de kleinheid
en bepaalde-functie-zoekendheid der m ensen tegem oetgekom ene, verhoogt zijn
G estalte en ver• ijdt Zijn W erk, naarm ate onze m enselijke "kenning" en • aardering gaat vervagen.
Zoals de discipelen van Jezus door angst • orden ontsteld, • anneer H ij het nietm enselijke doet,zo • ijkt het bijna fam iliaar ervaren bee1d van H em terug uit het
zo schijnbaar • aardevolle, m enselijke, • aarin H ij eerst om onzent• il trad. Zijn
• elgezindheid • ordt allengs de onverbiddelijke W il, zijn vriendelijke aandacht
• ordt het niets-ontgaande Zien, zijn toegestoken hand blijkt de A lm achtigheid.
En alde nam en die H ij uit erbarm en voorons houvastzoeken heeft gebezigd als
van "anderen" ... zijn niets dan enkele facetten van Zijn O nuitsprekelijke N aam .
W at • illen • ij dan kiezen, oordelen, bedillen?
W at is ons dan nog eigenlijk aileen m aar m ogelijk dan: H em ons hart te geven
en H em het m iddelpunt te m aken van ons leven? Te bekennen, dat • ijonm achtig zijn om ook m aar iets te doen buiten G od, buiten Christus en vooralbuiten
onze eigen honger naar Christus,
M essiah
Zie Christus. M esjiah isH ebreeu• s en betekent: G ezalfde. K oningen en Priesters
• erden m et ge• ijde olie tothun functie gezalfd,dat • il zeggen,een • einig van
die olie • erd door een profeet of priester m et • ijsvinger en m iddelvinger in cirke1ende be• eging gestreken op de kruin, om de sahasrara, de duizendbladige
lotos,ontvankelijk te m aken voor de leiding door G od.
Physiologisch heeft de Pinus in de subtiele • isse1• erking der endocrinen de leiding, om dat geestelijk de duizendbladige chakram de leiding heeft.
D at de Joden een M essiah ver• achten die beant• oordt aan hun voorstelling van
een priester-koning die m et• ijsheid en kracht "Israel" bevrijdt uit zijn gebondenheid en het tothoog aanzien onder "de volken" brengt, is zeer begrijpelijk. D eze
ver• achting is • eIkras om lijnd, doch in zichzelf niet d• azer of slechter dan de
ver• achting van andere m ensen. Ieder m ens en ieder volk ver• acht zijn V erlosser in een dergelijke gestalte. En zo al 700 a 800 m iljoen m ensen van de 2500
m iljoen 1950 jaar na Jezus van N azareth D iens G estalte als V erlosser belijden,
toch is ook in hen die naar de aarde geform eerde gestalte niet verd• enen en nog
leidend • erkzaam . D aarom z• ichten deze belijders altijd • eer voor al die situaties • aarin zij nu eens eindelijk konden staan voor de • are V erlosser. D aarom
nem en kerken deel aan aile zelfhandhavings-tactiek der • ere1dse instellingen.
T e gem akkelijk heeft het zogenaam de Christendee1 der m ensheid aangenornen,
dat zijde M essiah m inder verloochenden dan de Joden. D at zij H em beter herkennen, als H ij tothen kom t.
M yste
M ysterien
Een m yste is een In• ijdeling in M ysterien; zie dat A rtikel. M yste kom t van het
G rieks:M ystes,in• ijdeling, van het • erk• oord: m yein, z• ijgen.
H et uiterlijke, licham elijke "z• ijgen" van som m ige kloosterorden is niets dan
onheilige verm inking van het heilige z• ijgen. N och distanciering van de • ereld
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• aarin • ijzijn geplaatst,isbevorderlijk voorgeestelijkleven,noch ge• eldaandoening van • elke functie dan ook.Integendeel, al die zelfgereide aanrandingen
verharden de ziel,m aken haar m inder ontvankelijk voorG odsverlossendekracht.
H et heilige z• ijgen is het renuncieren van ons aller ge• oonte om te "spreken"
in depreciatie van het gebodene, te "pleiten" voor onze intentie, te "strijden"
vooronze overtuiging,te "oordelen" overonze naasten.
D itna te laten en toch nietals"stom " onder onze m edem ensen te verkeren is de
G od • elgevallige,• egbereidende zielehouding, die niet verhardt m aar soepel
m aakten ontvankelijk voarG ods• il,• oord en • ijsheid,
N

N ahassenen
Een van de eerste Christelijke secten. Een der vele groepen van godsdienstig
leven, • elke hun religieus sentim ent niet terstond lieten verdorren tot m oralistisch systeem ,
H et • oord kom tvan N ahasj, slang.
D e verbinding van de slang m ethet geheim deslevensiszeeroud.W etenschappelijk • ordtdeze verbinding "verklaard" in de illusie,dateen verklaring m eeris
dan aannem elijkm aking.M en zegtdan,dat de stille,snelschuifelende,graag in
grotten • onende slang,de indruk • ekte,dat zijm et de onder• ereld in contact
stond.D e slang is dan het prototype van • atin de hades afdaalt en er • eer uit
terug kom t(O rpheus,Christus).
D aarom verdiende zijverering alseen die vrijoverde drem peldes doodsgaaten
terugkeert, H et is alles zeerlogisch,m aar blijft zich be• egen in vorm -verband,
W aarom veranderde M ozes,evenals de Egyptische priesters,voor het oog van
Pharao zijn stafin een slang,en • eer terug in zijn staf? W aarom zond Jehovah
"slangen" om de ongehoorzam e Joden te bijten? W aarom sprak de Slang in het
paradijs? W aarom verhief M ozes de (koperen) slang in de • oestijn? W aarom
stond een koperen slang in de tem pelte Jeruzalem ? W aarom heethetgeestesvuur
K undalini, het Slangevuur, enz.?
H et is nietnodig alzulke vragen als lossepuzzles op te lossen.H et is • enselijk
totde kern doorte dringen en niet consequenties te verklaren.
V 66rde periode • aarin het lentepunt in Ram viel,dus de 2156 jaar voorcirca
2000 jaar voorChristus,dus circa 420()..
2100 jaar v.Chr., vielhet lentepunt in
de Stier.D it• as de era van het oude Egyptische Rijk,datbeelden m oestin de
stabiliteit,de m aterie-betrou• baarheid,de onveranderlijkheid van het Teken de
Stier.D itheeft hetoude Rijk zo goed gedaan,dat thans nog niet aIleen de tem pelrum es, m aar ook de grote stenen beelden, de pyram iden en de Sphinx ons
tarten om m etonze m oderne m iddelen iets even perm anents te bou• en.
In deze era nu lag het geheim des levens,de verborgen • ijsheid in de Schorpioen,in zijn dubbel aanzichtvan Slang en A delaar.H et geheim des levens• as
toen identiek m ethetgeheim van de dood.H et geheim deslevenslag niet,alsbij
de latere Joden,G rieken en Rom einen,in W et, in Even• icht en Recht (W eegschaal),ook nietalsin de bijna afgelopen 2000 jaarin het O verschadu• d• orden
doorG od's K rachten hetK ind van G od in de zielbaren. H et geheim des levens
• as toen:de D ood in de ogen zien,de D ood ontm oeten en over• innen.
H ierm ee is allerm instgezegd,dat deze "geheim en des Levens" tijdelijk zijn, Zij
vorm en tezam en het eeu• ige G eheim des Levens en zijn stuk voorstuk,elk een
A anzicht, dat achtereenvolgens als een der T• aalven prom inent • ordt, aan de
O rde • ordt gesteld.H ier • ortelt het voorkom en van de Slang in de religieuse
voarstellingen en riten,niet in biologischenaieviteit.D ie is juistm odem .
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In dit Licht • ordt het • oord van Jezus, dat de Zoon des M ensen "verhoogd"
m oet • orden, zoals de Slang door M ozes • erd verhoogd in de • oestijn, • eI heel
• at anders dan een banale insinuatie.
Er • aren veel secten die een slang vereerden (O phiten) en • einig inzicht zal er
naast veelritueel ge• eest zijn, zoals overal. Prim itief, naief, zielig, is echter aIleen
de zelfgenoegzaam heid, die een m ysterie voor iets "• eetbaars" houdt.
N eofiet, N oviet
Eerste fase van In• ijdelingschap. Zie Leerling.
N iem andsland
W anneer in de Evangelien in het N ederlands staat: •oestijn, dan is dat een vertaling van het G riekse erernos, • at een bijvoeglijk naam • oord is, • aarachter het
zeIfstandig naam • oord Choora -land, is • eggevaIlen. Erem os betekent: eenzaam ,
onbebou• d, onbe• oond. H et is dus in letterlijke zin: • ildernis, desnoods • oestijn, verlaten streek.
In Palestina • aren veIe van die streken. In het voorjaar • eI begroeid en zelfs vol
bloem en, m aar zodra de hitte inzette, verdord behalve de doornstruiken. In het
O osten over de Jordaan • aren er ook echte • oestijnen.
N u ligt het figuurlijk gebruik van de • ildernissen; die m en voortdurend doortrok, voor de hand. En zo is dit gebruik intens ge• orden in al die beeIden, die
gestalte geven aan de Tocht naar het BeIoofde Land, het Pad, de W eg, die [ezus
• as en IS.
.0
O penbaring
D it is niet het resultaat van vorsen, van inspanning van het brein, N och schranderheid, noch • ilskracht verm ogen iets tegen de gesluierdheid van Eeu• igheids• aarden voor het tijd-be• ustzijn, dat • ij voor het enige be• ustzijn houden, en
dat • ij gaarne • illen aanvuIlen m et be• ustzijn van eeu• igheid. V andaar dat • ij
altijd eeu• igheid m iskennen als langdurigheid (veel "tijd"), ter• ijl het eeu• ige
het tijdeIoze is.
H er G rieks hield "• eten" en "kennen" beter uiteen dan • ij. H oe• el in die
• oorden zelf nog ligt, dat het eerste slechts "zien" is en het t• eede "deeIhebben
aan", ver• antschap, inhoudt.
W at geopenbaard is,om dat G od "de sluier" • egtrekt, • ordt niet ge• eten, m aar
gekend in deze zin,
G eopenbaard • ordt slechts, • at een m ens kan dragen. W ant niet de sluiering
verbijstert, m aar het plotselinge • egvaIlen van de sluier, het "zien" van het te
"kennene".
O penbaring is dus een verruim ing en verdieping van de beIeving, die slechts
kom en kan, doordat de belever zelf "ontvankelijk" is ge• orden, hetgeen door
vernietiging en • egruim ing door de M eester van veeI in onze tijdbevangen, tijdverblinde ziel.
P

Paas-gedaehte
N iet de G edachte van, of over, Pasen. M aar een ziele-toestand. Ce• ijd-zijn-aan,
O fferlam -zijn van.
Een enkel voorbeeld kan deze, niet door m ensen gem aakte, term duidelijk m aken.
N iem and • ordt aangevaIlen tenzij hij Paasgedachte is van aangevallen-• orden.
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In deze • aarheid, • elker erkenning een zekere zelfover• inning vergt, ligt het
Inzicht dat de illusie van "dupe-zijn", duperen, • egvaagt, N ooit is een m ens
"dupe" van iets of iem and. D e aanvaarding hiervan, als geloof, als spontaan vertrou• en, ontheft ons terstond aan veel • rangheid, aan veel gevoelens van tekortgedaan-zijn.
W ij schijn-dronkenen voelen ons voortdurend dupe van m ensen, van om standigheden, van toeval. M aar • ij "geloven" in G ods Leiding, Zijn W ijsheid en Zijn
Liefde!
W elnu, die Leiding, W ijsheid en Liefde, plaatsen ons alm achtig voortdurend in
de situaties • aar • ij het verlossende ontm oeten. M aar • ij zien "k• aad" en
"vijandschap" en • ij randen aan, uit zogenaam d zelfver• eer, • at zijn rechtvaardiging aIleen m aar vindt in de • aanzin van "zelfbehoud". W at m oeten • ij
"behouden"? O ns leven? W ie zijn leven • il behouden, die zal het verliezen,
om dat hij voortdurend het leven ont• ijkt. O ns lichaam ? G een m usje valt van het
dak ... H ier blijkt onze halfheid: "H elp uzelf, zo helpt u G od." Ja• el, en dat
helpen • at • ij onszclf doen, is dan niets dan: z• ichten voor de drie verzoekingen in de • oestijn.
Beseffen dat ons niets gebeurt dan dar • aarvan • ij "Paasgedachte" zijn, is ophouden m et dat pseudo-helpen, is Paas-gevoelig • orden. H et is de volle Paas• erking van het door G od gezondene ondergaan, • illig als een Lam . (Zie ook:
Reversie).
Pasen
M et Pasen gaat de Zon in Ram . D an • ordt geactiveerd het leven-beelden in dit
Teken van de D ierenriem , dat uitdrukt: het K ind-zijn, het zich K ind-• eten,
het zich als zodanig in de m acht voelen van de ouders en de ouderen, die het
totO ffer zullen bestem m en in tijd van benau• enis; die dreiging • illen ontstijgen
en eraan ontkom en op de G ulden Ram ; het liefste m eenem en, doch dat onder• eg verliezen, en tenslotte neerkom en op de ontvluchte "aarde" en de bovenm enselijke "• erken" toch nog m oeten doen, om het verlorene terug te • innen.
D it aanvangsbeeld van aIle ciculeren in de Tijd aldus volgen, is het noodlot van
de Ram doorleven.
M aar het O ffer brengen • illen, dat G od vraagt (A braham ), dat is Lam • orden,
opdat G od de Ram laat slachten.
Zo is dan Pasen • el door Jezus onvergelijkelijk vervuld, m aar vraagt van ons
N avolging, om door H em , als W eg, bevrijd te • orden van het eindeloos herhalen
in de cirkelgang van Tijd,
Propageren
Propageren is platte m iskenning van O penbaren. H et substitueert openbaren door
overtuigen. O veral • aar gepropageerd • ordt, • erkt m en slechts in het bindende,
vergankelijke. Propageren van het heilige is heiligschennis. D e Leer van Jezus
had gepredikt m oeten • orden door getuigenis van het zelf-ervaren van die Leer.
In zoverre • aren de getuigers tegelijk de levende be• ijzen ge• eest van de V erlossing.
In plaats daarvan is deze leer gepropageerd, als een handelsartikel, als een ideologie.
Paulus • as de eerste propagandist, alzijn grootheid ten spijt, V oor hem had deze
leer de • aarde van Bekering tot O ntzondiging. D aarom steekt het van hem verhaalde - • ederom aIle grootheid van persoonlijkheid ten spijt - zo schril af bij
hetgeen van Jezus overgeleverd is.
G eboren in het negatieve, in het onzalige van psychische ornz• aai, die bij zoveel
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politieke bezetenen voorkom t,en bij zoveelcrim inelen, biedt de houding en het
• oord van Paulus ruim kans aan aIle eveneens polair-labielen. G eniaal is het
• oord van Paulus zeker, doch verlossend is het zeker niet. Em stige controverse
had in het begin dezer eeu• tussen theologen plaats, Paulus • on in die sferen.
N atuurlijk. Thans zalde ont• aakte psychologie allengs verrichten • atzuiver religieus gevoelhad kunnen doen: Paulus eruit, Jezus erin! M aar aan dit laatste is
de psychologie nog lang niet toe.
Profeet
G rieks prophetes, N iet zozeer voorzegger dan • el ziener en zegger van het
Eeu• ige,uitspreker van de W il des Eeu• igen. In het H ebreeu• s: N abi,
Een Joods profeet voelde zich slechts • erktuig, slechts "m ond" van G od. A an
deze dienst• ijdde hijzijn leven,• ateroak van kom en m ocht voorzijn persoon.
H ij • ierp zich niet op,m aar gaf gehoor,als G od hem riep en zond.
Profeten bestonden naasthetpriesterdom ,in een enigszinshachelijke verhouding,
die af• isselend tam elijk goed en uiterst slechtisge• eest.V eelalstond een profeet
aIleen tegenover het gehele priesterdom ,dat dan m ee betrokken • as in zijn aankondiging van Jehova's ingrijpen. D e koningen hechtten grote • aarde aan het
• oord der profeten. N iet zonder reden, • ant telkens bleek, dat hun • oord een
ultim atum van G od • as,en zijm aar te gehoorzam en hadden Of hun onttroning
en dood konden tegem oetzien.
H oe quasi-superieur zien • ij op deze staat terug! H oe • einig beseffen • ij, dat
het "om zien van G od" naar volkeren in tijden van despotische koningen uiterst
doeltreffend bijdie koningen begon. Latere tijden zouden het "dienen" van een
land zien ver• orden tot dienen van een politieke of godsdienstige "partij", dat
• ilzeggen:groepsbelang v66ralgem een belang.
Latere tijden zouden ieder die tegen het autoritair van m ensen durfde optreden,
"onschadelijk" m aken als ketter, anarchist, of "staatsvijand", • aarin "staat" dan
natuurlijk de aan de m acht zijnde en de restexploiterende "Partij" is,en niethet
volk.
Profeten • oonden in een profetenhuis, • aarin zijjonge m ensen opleidden, D ie
• erden Profeten-zonen genoem d.
Profeten • aren noch m ediam iek (kannisch) helderhorend, noch ge• ijd-helderhorend. G od drukte in hun denkverm ogen de aankondiging af,• elke zijherkenden als niet van eigen denken afkom stig.
R

Ram
Zie Lam .
Raven
D e raaf • as bij de Joden een onrein dier, D aarom • as het uitgesloten dat de
profeet Elija zijn voedseldoordeze vogelsgebracht iou krijgen. (lK on. 17).
"Raaf" is een graad van in• ijding, • elke in de M ithrasdienst ook daarvoor gebruikt • erd,Bijde Joden • as "Raaf" een profeten-zoon, als beginneling.
A ls G od een m ens • enst af te zonderen uit het karm ische der sam enleving, teneinde Zijn D ienst doorde m ens te laten verrichten, zo als H ij het hem gebiedt,
dan laat G od deze m ens nog altijd door "de Raven" onderhouden. D ie "Raaf"
zijn voorde M eester, niet voorhun m edem ensen. A an • ie die "A fgezonderde"
dan geen "verplichting" krijgt, als resultaat van daad van m ens aan m ens. M aar
deze Raven be• erken daarm ee onge• eten hun eigen G aan.
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R eversie
Reversie, om kering, niet als sim pele tegenpool, m aar als Paas• erkende inconjunctie. Elke in tijd • ortelende gerichtheid is tegelijk m ogelijkheid en onm ogelijk• ording. A Ile doorvoering leidt tot Crisis (O ordeel) door vastgelopenheid
• egens Levensm iskenning. A Ile stijl,aIle m ethodiek, verdringt het irrationele als
• ezenlijke factor en bereidt daardoor vastloping in starheid.
Christus, de V erlosser, • erkt daarom m et Reversie, de nood-• endigheid, niet
m etnood-zakelijkheid. H et activeren van de Nood, die totW ending noodt.
W anneer • ij de T• aalf oergestalten van levensbeelding in een cirkel plaatsen,
de cirkel van de Tijd, dan brengt elk vijfde Teken de Reversie voor het Teken
van uitgang (het zogenaam de uitgaande inconjunct), H et Teken van uitgang is
voordit Reversie-teken altijd datgene dat geheel Paas-gedachte van dit Reversiebrengend T eken is.
Zo is de Paas-• erking, de V erlossende W erking in de beeldingen onder de D ierenriem aan• ezig. En dit zijn de Paren, • aarin de U niversele V erlosser te allen
tijde zijn "A postelen" de • ereld in zendt. A ls zodanig,en aIleen als zodanig,zijn
de Zonen van Zebedeus (Johannes en Jacobus m ajor) gezeten ter rechter- en linkerzijde van de Christus in diens heerlijkheid (nam elijk respectievelijk als V issen
en als Leeu• van de zodiak rondom de Ruim teloze, die het m iddelpunt van
alles is).
Rozen, R ozekruiser
Zie het A rtikel "D e Rozen van de H ovenier".
S
Schorpioen
Zie N ahassenen.
Sjim eon
V erbasterd tot Sim on. H et H ebreeu• se • oord beduidt: Luisterende. In tegenstelling tot de "geen-gehoorgevende".
H et Luisteren, niet m et de oren,m et zinruiglijke • aarnem ing en proeving, m aar
m et de ziel.
D it Luisteren is de stevige bodem , de Rots (K epha) • aarop G ods universele V erlossingskracht, die • lj Christus "noem en", de goddelijke O rde in ons bou• t.
N iet op een m ens,m aar op de ziele-funktie, die • ijzo ver• aarloosd hebben, door
ons ook • at de Leer van Jezus aangaat, te verschansen in Room se of H eidelbergse Catechism us. Leerstelligheid als m ensen• erk, m ensengebod. A ls destijds
de Parizeeen en de schriftgeleerden,
H et Luisteren der ziel zal in de kom ende eeu• en de steun der andere zielefunkties die Jezus • illen volgen,zijn (Johannes 21).Als het hem m aar lief heeft.
Tot nu toe heeft de • ereld het gehouden m et die andere Rots (K epha-K aiphas),
de H ogepriester, het Ik.
Slang
Sym boolvan het geheim des D oods,dat in het tijdvak circa 4000 -2000 jaar voor
Christus het geheim des Levens droeg, m eer dan daarvoor en daarna, hoe• el
natuurlijk niet aIleen in dit tijdvak.
Zie voortsonder N ahassenen.
Sphinx
Zie: Cherub.
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Stier
Zie:N ahassenen.
T
Tem pel
D e Tem pel is de door m ensen gebou• de localiseringsillusie van G od. "W ie ben
Ik, dat gij M ij een huis zoudt bou• en?" N iet zonder reden • aagde D avid het
niet.
G od is alom tegen• oordig. Zo H ij zijn A an• ezigheid al openbaart, 1aatH ij zich
niet door rnensen aan• ijzen W aar, noch W anneer, noch H oe.
G od • oont in zijn schepping (Sjekina).
G od, als V ader en Zoon, zullen in de m ens W oning m aken, als • ij b1ijven in
het W oord.
In de Proloog van Johannes staat: H et W oord is vlees ge• orden (levende stoffelijke gestalte aangenom en) en is in ons kom en • onen (G rieks: eskenoosen ein
hem in). H et heeft als Jezus onder ons ge• oond, als Christus heeft het voorgoed
Zijn tent in ons opgeslagen. En niet •eer afgebroken. W at uit "heeft ge• oond",
vooralJezus'doad gedenkend, zou • orden afgeleid.
D eze aoristus-vorm van het • erk• oord datin zijn onbepaalde • ijs niet duratief is
(zoals "• onen") doch inchoatief, ingressief (aanvangend) te verta1en m et "heeft
ge• oond" is een grove fout, die aIleen gerechtvaardigd schijnt door het feit dat
Jezus slechts zo tijdelijk op aarde leefde alsm ens onder m ensen.
H et G riekse • erk• oord drukt niet tijdelijkheid uit, alishet van skene,tent, algeleid,• atons aIlichtals tijdelijk • onen aandoet.
Pythagoras noem de het m enselijk lichaam : to skenos,het tent(je). D e m ens als
Tem pel G ods is een bij vele volken voorkom ende voorstelling. D e In• oning is
noch typisch Joads,noch typisch Christelijk. Zijisuniverseel "• aar". (vgl,G raalburcht).
H et etyrnologisch verband tussen Skene en Sjekina is evident. H et G riekse "en"
kan "in" en "onder" betekenen. O ok hier bepaalt het dogm atisch vooroordeeldus
al te zeer de vertaling: "onder ons".
H ad de m ensheid Jezus'• oorden • aarachtig ter harte genom en, zo,dat die haar
leven hadden bepaa1d,de m ensen zouden Tem pels G ods ge• orden zijn,in plaats
van de aarde te bezaaien m et gebou• en • aarin G ods A an• ezigheid slechts leerstuk voor onm ondigen is.
Tijd
G od heeft de Tijd voor ons beperkt tot Ruim te. D aarom verschijnt H ij ons niet
als Langdurige, niet als oneindig grote,m aar als de Ruim teloze.
W ij m et ons z• ichten voor de Tijd als Ruim te m aken tijd. W ij cirke1en in dor
herha1en van Paasloze norrnen, en • ij nem en voorzorgen ter bestendiging van
deze boze droom . D aarom kom t G od tot ons,niet als een kostelijke V ulling van
de lege ruim te van de Tijd, m aar H ij kom t d• ars door alle tijdgebeuren heen,
als onze Tijd vervuld is,als geen "vulling" onze leegte m eer kan vuIlen, tot een
tijdelijk verzadigd zijn.
D at is de voleinding van de Tijd en hoe het dan de m ens gaat, heeft Jezus in
Zijn Rede over "de laatste dingen" aangeduid; in gelijkenissen als altijd.
D an • ordt van onze Tem pel, die innerlijk en als instelling uiterlijk (alsprojectie
van ons innerlijk) slechts Tem pel van H erodes, slechts Tem pel van de Schriftgeleerden en Farizeeers is,geen steen op de andere gelaten.
D it geschiedt in 7 "jaren" en de he1ftvan deze Tijd die niet in kalenderjaren
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vaststaat, is aangeduid m et "Tijd en Tijden en een halve Tijd", dan • eI m et
,,1260" dagen. D ie sym bolen letterlijk hanteren tellen en berekenen G ods V oltrekken als een m eetbaarheid in Tijd.
T• aalve
D e T• aalf is het resultaat van het drievuldig aanzicht van de V ier. (Zie K ruis).
D aarom heeft het Tijdsgebeuren (Israel) T• aalf Stam m en, zijn er T• aalf Tekens
van de D ierenriem , zijn er T• aalf A postelen van Christus, enz,
D e m yriaden vorm en krijgen zin door hun categorisering van huis uit. N iet een
verstandelijk onderscheid, niet een arbitrair classificeren geeft inzicht, m aar het
herkennen van de T• aalve in aIle verschijningen, in aIle m aaksel, aIle levensbeelding, leidt tot herkenning van de Zin van aIle Zijn,
Een m ens kan drager van een der T• aalve zijn, zo prom inent, dat • ij de andere
Elf in hem negeren kunnen.
D e T• aalve kunnen als t• aalf m ensen • orden voorgesteld als de dram a tis personae van het anthropom orfe aanzicht van het scheppingsdram a.
Buiten deze T• aalve kan niets • ezen in de Tijd,
(Zie oak onder Paasgedachte).

v
V eertig
D it sym bool vervult zulk een belangrijke rol in de bijbelse gelijkenissen, dat het
enige toelichting ge• enst m aakt.
40 is 4X 10.V ier sym boliseert G erechtigheid en Tien sym boliseert Volheid. H et
is dus de V olheid der G erechtigheid.
W ij vinden deze Tijdsduur als expressie van "K • aliteit" zeer veelvuldig in de
bijbel, o.a.:
G enesis 7 :4, 12, 17 - V eertig dagen regen, Zondvloed.
G enesis 25 :20
Isaac hu• t 40 jaar oud.
G enesis 26 :34 - Ezau hu• t 40 jaar oud.
Exodus 16 :35
40 jaar lang M anna.
Exodus 24 :18 - M azes toeft 40 dagen op de Berg.
Exodus 34 :28 - M azes beitelt de W et op de Berg in 40 dagen.
N um eri 13 :25 - 40 dagen lang K anaan verkennen.
N um eri 14 :33 - 40 jaar dolen in de W oestijn,
Richteren 3 : II, 5 :31, 8 :28 - 40 jaar Rust.
I K oningen 19 :8 - Elija vast 40 dagen op • eg naar H oreb.
I Sam uel 17 :16 - G oliath tart de Joden 40 dagen lang.
Jona 3 :4 - W aarschu• ing aan N ineveh gedurende 40 dagen.
Psalm en 95 :10
40 jaar • algde Ik van dit geslacht.
M attheus 4 :2 }
M arkus I : 12, 13
Jezus vast 40 dagen in de W ildernis.
Lukas 4 : 1-13
H em elvaart 40 dagen na Pasen.
V ijgeboom
D it is een sluier voor een Inge• ijde in de zogenaam de K leine M ysterien, de
M ysterien van [ezus, tegenover de W ijnstok als Inge• ijde in de G rote M ysterien,
de M ysterien van Christus.
N iem and kom t tot Christus-be• ustzijn, kosm isch be• ustzijn, dan door Jezusbe• ustzijn. Jezus is de W eg, de W aarheid en het Leven, om dat H ij door zichzelf
leidt tot Christus-be• ustzijn.

166

V is,V isser, V issen-M aagd era
In deze era die tussen 2000 en 2100 ten einde loopt,niem and • eet precies • anneer, om dat exactheid hierin geheel m achteloos blijft, is de lentenachtevening in
de V issen. D e langzam e teruggang van dit punt in de denkbeeldige lijn • elke
m etde sterren als achtergrond de projectie isvan de jaarlijkse be• eging der aarde
om de zon,bedraagt 30 graden in de 2156 jaar (gem iddeld). D aar de naam geving
der sterrebeelden gebaseerd is op het sam envallen van D ierenriem en die sterren,
circa 2000 jaar geleden, geschiedt de nachtevening thans als het eeu• ig voor de
sterre-achtergrond teruglopende punt 0° Ram de eerste graden van het sterrebeeld
V issen passeert. H et onzichtbare aanvangspunt van het dierenriem teken Ram
nadert nu dus de 30° W aterm an. D itpasserende opent het lengtepunt het A quarius-tijdperk.
D e afgelopen 2000 jaar zijn de V issen-M aagd era.
(Zie hierover verder onder: K ruis,G raal, Lam en Cherub).
W ie respondeert op de vraag "V is" te zijn,die • ordt gevangen en behouden door
de G rote V isser.
In dit • eten rust het oude sleutel• oord Ichtus, het G riekse • oord voor V is en
tevens de initialen derW oorden: Iesous Christos Theou H uios Sooter,datisJezus
Christus G od's Zoon Zaligm aker. In de eerste tijden tekenden vreem den die
elkaar ontm oetten som s een vis, om z• ijgend te belijden dat zij in Jezus als
Christus geloofden. D e ,,153 vissen" in Johannes 21 sym boliseren: Leven in
O ntvankelijkheid (9 X 17).
W
W eegschaal
Zie Lam .
W ending
G rieks:M etanoia, om kering van het gem oed,U m • ertung alIerW erte, Zeker niet
een besluit tot m orele verbetering, doch in m oeilijk en sm artelijk proces van
innerlijke afbraak en • ederopbou• .
Zie het artikel W ending.
W ildernis, W oestijn
Zie onder N iem andsland.
W ijn, • ijnstok
W ijn staat voorhet levens• ater der G rote M ysterien, de Christus-m ysterien,
Zie onder V ijgeboom .

z
Ziel
Zie K ind. En het artikel In• ijding.
Zodiak
D e G riekse naam voor dierenriem . Zie: T• aalve, K ruis, N ahassenen, Slang en
G raal.
Zonde
Zie artikel Raphael.
Zonde heeft een valse bijsm aak gekregen door huichelarij. Er zijn ettelijke • oorden in het G riekse N ieu• e Testam ent voor "zonde". M aar het algem ene • oord
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is:H am artia. D it betekent: faling, rnisslag.En het laat zich horen, dat van de
ene m isslag de andere licht ontstaat.
Zondigheid is dan m isluktheid, niet als burger in een sam enleving van elkander
exploiterende m ensen, m aar m isluktheid in ver• erkelijking van Leven.
D e aandacht van K udde en M assa is echter altijd gericht op conform iteit en
non-conform iteit. D aarin ligtvoorhen het • ezen van "zonde" en daaruit zijn al1e
m iezerige m oralistische bedenksels van zonde en zondigheid voortgekornen,
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