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VOORWOORD 
 
 
Toen Max Heindel de leer, die hij van de Broeders van het Rozen-
kruis had ontvangen, in 1909 publiceerde met als Nederlandse titel 
De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, werd dit boek met veel en-
thousiasme ontvangen omdat hierin informatie staat die nooit eer-
der gepubliceerd werd. Toch was hiermee niet het laatste woord 
gezegd, want daarna ging Max Heindel verder met zijn onderzoek 
in de geestelijke werelden.  
 
Vanaf december 1910 tot en met januari 1919 zond Max Heindel maan- 
delijks een les aan zijn studenten, waarin hij de resultaten van zijn 
onderzoek op dat moment, beschreef en van gebeurtenissen die zich 
voordeden 
 
Na zijn overlijden werden deze lessen in een zestaltal boeken ge-
bundeld en verschenen onder de volgende titels. 
 
     Leringen van een ingewijde 
     Sprokkelingen van een mysticus 
     Vrijmetselarij en katholicisme 
     Inwijding vroeger en nu 
     De mysteriën van de grote opera’s 
     Het web van het lot 
      
Dit boek, dat 23 lessen bevat, maakt hiervan deel uit waarvan u de 
gevarieerdheid van onderwerp in de inhoudsopgave kunt nazien.  
  
 
                                                                          De vertaler 
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1. Inwijding: wat dit is en niet is; deel 1 

 
Regelmatig worden mij vragen gesteld over inwijding, of een bepaalde orde 
of genootschap authentiek is en of de inwijdingen die zij aanbiedt en de 
prijs die zij er voor moeten betalen, reëel is. Daarom lijkt het mij goed over 
dit onderwerp een verhandeling te schrijven zodat de leden van the Rosi-
crucian Fellowship een officiële leidraad hebben waarnaar zij in het ver-
volg kunnen handelen. 
   Laat het vooral duidelijk zijn dat ik het onjuist vindt, om welke orde of 
genootschap dan ook, te veroordelen, onverschillig wat zij beoefent. Zij 
kan volgens haar inzichten goede bedoelingen hebben. Ik denk niet dat ik 
bij verstandige mensen in achting stijg als ik mij over anderen minachtend 
uitlaat. Evenmin ben ik van mening dat wij alleen de waarheid bezitten en 
dat andere verenigingen in duisternis rondtasten. Ik herhaal, wat ik al zo 
vaak heb gezegd, dat de Heren van het Lot of Optekende Engelen - die 
de geestelijke behoeften van iedere groep, land of ras kennen en het in-
zicht hebben - ieder die godsdienstvorm geven, die past bij hun specifieke 
behoeften. Zo is het hindoeïsme geschikt voor de hindoe, de islam voor de 
Arabier en het christendom voor de bewoners van het westelijk halfrond.  
   De mysteriescholen van elke godsdienst dienen voor de gevorderde le-
den van het ras of volk, daar zij een hogere leer omvat die, als zij wordt 
nageleefd, haar beoefenaars op een hoger geestelijk niveau brengt dan de 
andere mensen. Omdat de godsdienst van de vroegere rassen van een la-
gere orde is dan de godsdienst van de voorlopers, de christelijke volken, is 
ook de geheime leer van het Oosten eenvoudiger dan die van het Westen. 
De hindoe ingewijde of de Chinese ingewijde is daardoor op een evenredig 
lagere sport van de ladder die naar het doel leidt, dan de westerse inge-
wijde. Denk hier vooral goed over na, om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van hen die anderen ervan proberen te overtuigen dat de Christelijke 
godsdienst - in vergelijking met de oosterse godsdiensten - ruw is. De ster 
van de beschaving is altijd westwaarts, in het spoor van de stralende zon, 
het licht van de wereld, gegaan. Is het dan niet redelijk te veronderstellen 
dat het geestelijke licht daarmee even snel vooruit is gegaan, of juister, 
daaraan vooraf is gegaan zoals de gedachte voorafgaat aan de daad? Ik 
houd het erop dat het echt zo is, dat de christelijke godsdienst de hoogste 
vorm is die nu aan de mensheid is gegeven. En dat het verwisselen van het 
christendom, zowel esoterisch als exoterisch, voor een van de oudere 
godsdienstige stelsels, gelijkstaat met het verkiezen van de oude weten-
schappelijke werken boven de nieuwere die ook de laatste ontdekkingen 
bevatten. 
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   Net zo min moeten de oefeningen voor de oosterse aspirant naar gees-
telijk leven door westerlingen worden nagevolgd, vooral de ademhalings-
oefeningen. Voor de ontwikkeling van de hindoe zijn zij zowel bevorder-
lijk voor de gezondheid als noodzakelijk, maar voor de westerse kandidaat 
ligt de zaak heel anders. Voor hem is het gevaarlijk ademhalingsoefeningen 
te doen om zijn geest te verruimen. Het zal zelfs blijken dat zij zielengroei 
verhinderen. Bovendien zijn ze volkomen overbodig. De reden hiervan is 
deze:  
   Tijdens de involutie werd de drievoudige geest geleidelijk aan in een drie- 
voudig lichaam opgesloten. In het Atlantische tijdvak bevond de mens 
zich in het diepste punt van stoffelijkheid. Wij draaien nu om het laagste 
punt van de boog van involutie heen en begeven ons opwaarts op de boog 
van evolutie. Op dit punt nu is de mensheid in deze aardse gevangenis in 
zo’n mate opgesloten, dat geestelijke trillingen bijna afwezig zijn. Dit geldt 
natuurlijk vooral voor de minder ontwikkelde rassen, en de laagste klasse 
in de westerse wereld. De atomen in de lichamen van deze achtergebleven 
rassen trillen in een zeer langzaam tempo. Wanneer in de loop van de tijd 
iemand die tot deze rassen behoort, zich tot een dusdanige hoogte ont-
wikkeld heeft om het pad te kunnen bewandelen, is het nodig de trillings-
hoogte van de atomen op te voeren om zodoende het levenslichaam, dat 
het middel voor occulte groei is, tot op zekere hoogte van de dodende 
kracht van de stoffelijke atomen te bevrijden. Dat kan bereikt worden 
door middel van ademhalingsoefeningen, die na verloop van tijd de trillin-
gen van het atoom versnellen en de voor de persoon nodige geestelijke 
groei mogelijk maakt.  
   Veel mensen in de westerse wereld kunnen deze oefeningen ook doen, 
vooral zij die zich helemaal niet om hun geestelijke vooruitgang bekomme-
ren. Maar zelfs onder hen die zielengroei nastreven, zijn er velen die nog 
niet het punt bereikt hebben waarop de atomen van hun lichaam tot zo’n 
trillingshoogte zijn ontwikkeld, dat versnelling boven het gewone tempo, 
hun kwaad zou doen. In dit geval richten ademhalingsoefeningen geen 
schade aan. Maar als zij gedaan worden door iemand die bijna klaar is voor 
inwijding en op het punt staat het pad van vooruitgang te betreden dat 
meestal voor de vroegrijpe hindoes in het Westen is bestemd, en voordeel 
zou kunnen trekken van geestelijke oefeningen, ligt de zaak heel anders. 
   Tijdens de lange periode die wij tijdens onze ontwikkeling in hindoe li-
chamen hebben doorgebracht, is de trillingssnelheid van onze atomen 
enorm toegenomen. Als gezegd, is de trillingssnelheid van degene die bijna 
gereed is voor inwijding, hoger dan die van de gemiddelde mens. Zo ie-
mand heeft daarom geen ademhalingsoefeningen nodig om de snelheid op 
te voeren, maar bepaalde, op hem persoonlijk afgestemde, geestelijke oe-
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feningen die hem op het juiste pad verder kunnen helpen. Als zo iemand, 
in zo’n kritieke fase een domme of gewetenloze raadgever ontmoet die 
hem ademhalingsoefeningen geeft en van wie hij de voorschriften nauw-
keurig opvolgt in de hoop snel resultaten te bereiken, dan zal hij die ook 
spoedig krijgen, maar op een heel andere manier dan verwacht. Het tril-
lingsgetal van de atomen van zijn lichaam zal in zeer korte tijd zodanig 
worden versneld, dat het lijkt of hij op lucht wandelt. Er kan ook een ver-
keerde scheiding in het levenslichaam ontstaan met tuberculose of krank-
zinnigheid als gevolg. Grif daarom met vurige letters in uw bewustzijn dat 
inwijding een geestelijk proces is dat niet door stoffelijke middelen, maar alleen door 
geestelijke oefeningen, bereikt kan worden. 
   In het Westen zijn veel orden die bereid zijn iedereen in te wijden die 
daarvoor een bepaald bedrag betaalt. Sommige hebben namen die lijken 
op de onze, waardoor vaak wordt gevraagd of zij bij ons zijn aangesloten. 
Om dit voor goed duidelijk te maken, herhaal ik hier nog eens wat de Rosi-
crucian Fellowship altijd heeft verkondigd, dat geestelijke gaven nooit 
voor geld te koop zijn. Als u dit in gedachten houdt, weet u dat wij geen 
contact hebben met orden of verenigingen die geld vragen voor geestelij-
ke vermogens. Iemand die echt iets van geestelijke waarde heeft te geven 
zal dat nooit voor geld verkwanselen. In soortgelijke bewoording gaven de 
Oudere Broeders mij, in de Tempel van het Rozenkruis, een uitdrukke-
lijk bevel toen zij zeiden mij als hun boodschapper tot de Engelstaligen 
te wenden. Ik verlang niet dat u aan dit laatste geloof hecht, tenzij de prak-
tijk de juistheid hiervan aantoont. 
   Nu, wat inwijding betreft. Wat is inwijding? Is het een ceremonie zoals 
andere orden beweren? Als dat waar is kan elke orde, min of meer gede-
tailleerd, ceremonieën samenstellen en met ruisende gewaden en het ge-
kletter van zwaarden de emoties prikkelen. Men kan met rammelende ke-
tenen en diep klinkende gongslagen een beroep doen op de zin van het 
wonder en zo een ‘occulte sensatie’ teweegbrengen. Menigeen zwelgt in 
de avonturen en ervaringen van de held in De broeder van de derde graad, in 
de veronderstelling dat dit toch echt inwijding is. Maar ik kan u verzekeren 
dat dit beslist niet het geval is. Geen enkele ceremonie kan ooit iemand die 
geestelijke ervaring bieden, die inwijding is, om het even hoeveel men er 
voor betaalt en hoe afgrijselijk de afgelegde eden zijn, of hoe prachtig en 
indrukwekkend de ceremonie is, of hoe mooi de gewaden ook zijn. Om 
een zondaar te bekeren en hem te veranderen in een heilige is meer nodig 
dan een ceremonie. Want bekering is voor de exoterische godsdienstijve-
raar precies hetzelfde als inwijding is in de esoterie. Wie dit goed begrijpt, 
heeft de sleutel van het probleem in handen. 
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   Gelooft u, dat er iemand bestaat die in staat is om iemand met een slecht 
karakter voor een bepaald bedrag te bekeren en daarin ook nog slaagt? Na-
tuurlijk weet u dat geen enkel bedrag een dergelijke verandering van ka-
rakter kan veroorzaken. Vraag aan iemand die echt bekeerd is waar hij zijn 
vroomheid vandaan heeft en op welke manier. De één zal zeggen dat dit 
gebeurde tijdens een wandeling; een ander dat het licht en de verandering 
over hem kwam in de eenzaamheid van zijn kamer; en weer een ander zal 
zeggen dat het licht hem plotseling trof, zoals Paulus op zijn weg naar Da-
mascus, en hem dwong zich te veranderen. De ervaring is bij iedereen ver-
schillend, maar het is in elk geval een geestelijke ervaring. De uiting van deze 
geestelijke ervaring is dat het iemands hele leven verandert, in al zijn facetten. 
   Dat geldt ook voor inwijding. Het is een geestelijke ervaring, los van welk 
ceremonieel ook. Het is daarom volstrekt onmogelijk dat iemand dit aan 
een ander voor geld zou kunnen verkopen. Inwijding verandert iemands 
hele leven. Het geeft een zelfvertrouwen zoals men nooit eerder heeft be-
zeten. Het bekleedt iemand met gezag dat nooit kan worden afgenomen. 
Het werpt een licht op iemands hele wezen dat zondermeer schitterend is, 
hoe de levensomstandigheden ook mogen zijn. Geen enkel ceremonieel 
kan zulk een verandering veroorzaken. Ik vind dan ook dat iedereen die in 
een occulte orde, aan iedereen die daarvoor een bepaalde prijs betaalt, in-
wijding door ceremonieel aanbiedt, zichzelf kenmerkt als een bedrieger. 
Want een ware leraar zou als een aspirant hem benaderde en geld bood in 
ruil voor geestelijke kennis, verontwaardigd antwoorden met de woorden 
die Petrus sprak tot Simon de Tovenaar die hem geld aanbood voor geeste-
lijke vermogens: ‘U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, om-
dat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft.’ Hand. 8:20. 
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2. Inwijding: Wat dit is en niet is; deel 2 
 
Om beter te begrijpen hoe inwijding in elkaar zit en aan welke voorwaar-
den moet worden voldaan, dient u er allereerst goed van doordrongen te 
zijn dat op het pad van ontwikkeling de mensheid als geheel langzaam 
voortschrijdt, zeer langzaam, bijna onmerkbaar, en telkens een hogere 
staat van bewustzijn verkrijgt. Alleen vanuit de stoffelijke kant bezien is 
het pad van vooruitgang een spiraal, maar als het pad ook geestelijk wordt 
bezien is het een dubbele spiraal, of lemniscaat.  
   De lemniscaat is een lijn in de vorm van een 8, dus een dubbele spiraal 
van twee cirkels die in het midden samenkomen. Deze beide cirkels 
symboliseren de onsterfelijke geest: het zich ontwikkelende ego of ik. Eén 
van deze cirkels stelt zijn leven van geboorte tot dood in de stoffelijke we-
reld voor. In deze korte periode zaait de geest door iedere handeling een 
zaadje, en zou in ruil daarvoor een bepaalde hoeveelheid ervaring moeten 
oogsten. Maar evenals wij bij het inzaaien van de akker niet oogsten van 
het zaad dat op steenachtige bodem en tussen doornstruiken valt zal ook, 
als wij nagelaten hebben de bodem te bewerken, het zaad van de gele-
genheden verloren gaan, en zal het leven geen vruchten afwerpen. Daarte-
genover zal vlijt en een goede bewerking van de bodem de opbrengst er-
van enorm doen toenemen. Evenzo vermeerdert een zich serieus bezig-
houden met de dagelijkse dingen – het verbeteren van onze gelegenheden 
om levenslessen te leren en uit onze omgeving de ervaring op te doen die 
zij biedt – het aantal mogelijkheden en zal de geest, als die zich aan het eind 
van het leven bij de poort van de dood bevindt, beladen zijn met de rijkste 
vruchten uit dat leven.  
   Wanneer ons feitelijke werk in de stoffelijke wereld voltooid is, de wed- 
ren is gelopen, de dagelijkse activiteiten ten einde zijn, begint het ego aan 
het ontledende en analyserende werk van assimilatie, dat in de geestelijke 
werelden plaatsvindt, waarin hij zich tijdens de periode tussen dood en ge-
boorte bevindt, dat door de ándere ring van de lemniscaat wordt gesymbo-
liseerd. Daar de manier waarop deze assimilatie plaatsheeft op verscheide-
ne plaatsen in onze literatuur uitvoerig staat beschreven, is het onnodig 
dit hier te herhalen. Volstaan wordt met te zeggen dat op het moment dat 
het ego op dit snijpunt in de lemniscaat is aangekomen, dat de stoffelijke 
wereld van de geestelijke wereld scheidt - en dat ik de poort van geboorte 
of dood noem, afhankelijk van het feit of het ego op dat moment het 
gebied verlaat of binnentreedt – bezit het ego een verzameling vermogens 
of talenten die in al zijn voorgaande levens bijeengebracht werden. Die 
kunnen al naar het uitkomt, in de komende levensdag benut worden of 
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blijven sluimeren. De mate van zielengroei hangt echter af van het ge-
bruik dat het ego van zijn vermogens maakt. 
 
 
Diagram 14a. Zo boven, zo beneden 

 
De wereld, de mens en het atoom vallen onder dezelfde wet. Onze stoffelijke aarde ver-
keert nu in haar vierde fase van verdichting. Het verstand, het begeertelichaam en het le-
venslichaam zijn minder dicht dan ons vierde voertuig, het grofstoffelijk lichaam. In het 
atoomgewicht van de scheikundige elementen bestaat een dergelijke rangschikking. De 
vierde groep geeft de grootste dichtheid aan.  
 
 
   Als men zich vele levens lang hoofdzakelijk op zijn lagere aard richt, en 
leeft om te eten, te drinken en vrolijk te zijn, of als men zijn leven verdoet 
met metafysische bespiegelingen over het wezen van God, zich angstvallig 
onthoudt van elke onnodige handeling, wordt men op de duur door an-
deren, die actiever en vooruitstrevender zijn, voorbijgegaan en achter hun 
gelaten. Hele horden lanterfanters vormen samen de ‘achterblijvende ras-
sen’, terwijl de actieve, oplettende en kwieke mensen, die een veel groter 
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deel van hun kansen benutten, de pioniers zijn. In tegenstelling tot wat al-
gemeen gedacht wordt, behoren daar ook degenen toe die in handel en in-
dustrie werkzaam zijn. Het geld verdienen is van voorbijgaande aard, een 
stimulans, en staat los hiervan. Hun werk heeft een even geestelijk ka-
rakter, zelfs een geestelijker, dan dat van hen die hun tijd verspillen met 
gebed in plaats van nuttig werk te doen. 
   Uit wat gezegd is zal duidelijk zijn dat voor zielengroei, zoals dat door het 
ontwikkelingsproces tot stand wordt gebracht, handeling in het stoffelijk le-
ven nodig is, gevolgd door overdenking tijdens de toestand na de dood, wan-
neer uit de lessen van het aardse leven lering wordt getrokken en in het 
bewustzijn van het ego wordt opgenomen, hoewel de ervaringen zelf wor-
den vergeten, zoals wij onze inspanning vergeten zijn van het leren van de 
tafels van vermenigvuldiging, hoewel het vermogen om die toe te passen is 
gebleven.    
   Dit buitengewoon langzame en vervelende proces past precies bij de be-
hoefte van de meeste mensen. Maar sommige mensen hebben niet genoeg 
aan de ervaringen die meestal worden gegeven, omdat zij die al hebben 
verwerkt. Dus vragen zij meer gelegenheden voor hun energie en verdie-
nen die ook. Gezien hun geaardheid zijn zij in twee groepen te verdelen. 
   De ene groep, geleid door toewijding aan Christus, volgt eenvoudig de 
invallen die hun hart hen bij hun liefdewerk voor hun medemensen in-
geeft. Het zijn prachtmensen, lichtbakens van liefde in een wereld vol na-
righeid. Zij worden nooit geleid door egoïstische motieven. Zij zijn altijd 
bereid om hun persoonlijk gemak opzij te zetten om anderen te helpen. 
Dat waren de heiligen. Zij werkten als zij baden, en onttrokken zich nooit 
aan hun plichten. Ook nu nog leven zij. Ondanks de beschaving zou de 
aarde een dorre woestijn zijn als hun gezegende voeten niet rondgingen 
voor hulpacties, als de levens van hen die lijden niet verlicht werd door 
het licht van hoop dat van hun schone gelaat afstraalt. Als zij alleen maar 
de kennis van de andere groep bezaten, zouden zij in hun wedren naar het 
koninkrijk, iedereen achter zich laten. 
   Bij de andere groep is het verstand het overheersende kenmerk. Om hen 
te helpen hun doel te bereiken werden al vroeg de mysteriescholen ge-
sticht, waarin het werelddrama werd opgevoerd om aan de in trance ver-
kerende aspirant een antwoord op de vragen te geven over de oorsprong 
en bestemming van de mensheid. Na ontwaken werd onderricht gegeven 
in de heilige kennis, hoe door het volgen van de methode der natuur – die 
God in openbaring is – door het zaaien van het zaad van handeling, door 
na te denken over de opgedane ervaring en het in zich opnemen van de es-
sentiële les daaruit, evenredige zielengroei is op te doen en men verder kon 
komen. Met dit belangrijke verschil dat - terwijl meestal een heel leven ge-
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wijd is aan het zaaien en een heel bestaan na de dood aan het overdenken 
en verwerken tot zielsubstantie wordt besteed - bij de dan gevolgde me-
thode deze kringloop van ongeveer duizend jaar kan worden terugge-
bracht tot één dag, in overeenstemming met de esoterische spreuk: ‘Een 
dag is als duizend jaar, en duizend jaar als een dag.’ Met andere woorden: al 
het werk dat tijdens een enkele dag gedaan is kan - ’s avonds vóór het pas-
seren van de overgang tussen slapen en waken wordt overdacht - als bruik-
bare zielenkracht in het bewustzijn worden opgenomen. Als deze oefening 
trouw wordt gedaan, worden de dagelijkse zonden letterlijk uitgewist en 
begint men iedere dag als het ware met een schone lei, verrijkt met de zie-
lenkracht in alle voorgaande dagen van het leven als proefleerling opge-
daan. 
   Maar! Ja, er is een zeer groot ‘maar’; de natuur kan niet worden bedro-
gen; met God valt niet te spotten. ‘Wat de mens zaait, zal hij ook oog-
sten.’ Gal. 6:7. Laat niemand denken dat alleen het plichtmatig terugblik-
ken op de gebeurtenissen van de dag, met misschien de luchthartige op-
merking: ‘ik wou dat ik dat niet had gedaan’, bij het terugzien van een 
voorval dat duidelijk verkeerd was, iemand zal bevrijden van de komende 
vergelding. Als wij bij de dood ons lichaam verlaten en het louteringsge-
bied betreden en het panorama van het afgelopen leven zich in omge-
keerde volgorde ontvouwt en eerst de gevolgen en dan pas de oorzaken 
toont die ze veroorzaakten, voelen wij in versterkte mate het leed dat wij 
anderen aandeden. Alleen als wij elke dag onze oefening op eenzelfde ma-
nier doen, zodat wij elke avond onze hel beleven, zoals de afgelopen dag 
dat verdiende, scherp elk leed voelend dat wij veroorzaakten, heeft dit nut. 
Wij moeten ook op dezelfde manier proberen dankbaarheid te voelen 
voor de vriendelijkheid die wij van anderen ontvingen en goedkeuring in 
geval van het goede dat wij zelf deden. 
   Alleen op deze manier beleven wij echt ons bestaan in het louterings-
gebied en benaderen wij bewust ons doel van inwijding. Het grootste ge-
vaar voor de aspirant op dit pad is, dat hij in het net van egoïsme verstrikt 
kan raken. De enige bescherming daartegen vormt de ontwikkeling van ei-
genschappen als trouw, toewijding en een alles omvattende liefde. Dat is 
niet makkelijk, maar het is mogelijk. En als dat lukt, wordt de man of 
vrouw op aarde een bewonderenswaardige kracht ten goede. 
   Welnu, als u over het voorgaande goed hebt nagedacht, zult u de over-
eenkomst tussen de lange cyclus van de evolutie en de korte cyclus of 
schreden op het pad van voorbereiding, wel hebben begrepen. Het zal 
duidelijk zijn dat niemand dit werk na de dood voor iemand anders kan 
doen en hem de daaruit voortvloeiende zielengroei ten goede kan doen 
toekomen, evenmin als iemand in staat is voor een ander voedsel te eten 
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en diens lichaam te onderhouden en te doen groeien. U vindt het onge-
rijmd als een priester op zich neemt het verblijf van een geest in het lou-
teringsgebied te bekorten. Hoe kunt u dan geloven dat iemand anders - 
onverschillige om welke reden - de louteringsperiode die voor uw welzijn 
noodzakelijk is, overbodig kan maken, en meteen de zielenkracht op u zal 
kunnen overdragen die u anders langs de gewone weg, tot aan de dag dat 
u voor inwijding gereed bent, zou hebben verkregen?      
   Toch is dit precies wat met een aanbod, om iemand in te wijden die nog 
niet op de drempel staat, wordt bedoeld. Wil iemand u kunnen inwijden 
dan dient u de benodigde zielenkracht voor inwijding te bezitten. Als u die 
bezit staat u, door eigen inspanning, op de drempel en bent u gerechtigd 
om inwijding te vragen, wat niemand u zal durven betwisten of daarvan 
kan weerhouden. Als u geen zielenkracht bezit en u zou het kunnen ko-
pen, zou 25 miljoen euro goedkoop zijn. De man die dit voor 25 euro aan-
biedt is net zo belachelijk als zijn slachtoffer. Onthoud daarom goed, dat 
als iemand aanbiedt u in een occulte orde in te wijden, onverschillig of 
men die met Rozenkruisers orde of een andere naam aanduidt, en u daar-
voor een bepaald bedrag vraagt, hij zich daarmee ontpopt als een bedrie-
ger. Verklaringen dat dit geld nodig is voor het aanschaffen van insignes en 
dergelijke, doen nog meer het bedrieglijke karakter van die orde uitko-
men. Want nog eens: ‘Inwijding is geen uiterlijk ceremonieel, maar een 
geestelijke ervaring.’ Ik kan hier nog aan toevoegen dat de Oudere Broe-
ders van het Rozenkruis in hun Tempel, waar ik het Licht ontving, als 
voorwaarde stelden dat hun geestelijke wetenschap nooit voor geld verkocht mag 
worden. Voor niets heb ik haar ontvangen, en van mij werd geëist dat ik haar 
voor niets zou doorgeven. Aan dit bevel heb ik, zowel naar de geest als 
naar de letter, gevolg gegeven, zoals iedereen weet die met de Rosicruci-
an Fellowship te maken heeft gehad.     
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3. Het Avondmaal of de communie; deel 1 
 
Om van de grote en verreikende betekenis van de manier waarop het A- 
vondmaal of de communie werd ingesteld een duidelijke voorstelling te 
krijgen, is het nodig de ontwikkeling van onze planeet, de samenstelling 
van de mens, de chemische samenstelling van ons voedsel en haar in-
vloed op de mens te bezien. Voor alle duidelijkheid zal ik hier in het kort 
de leer van het Rozenkruis over deze ingewikkelde vraagstukken herha-
len. In De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en andere werken van mij, 
wordt dit uitvoerig uiteengezet.  
   De maagdelijke geesten die nu de mensheid vormen, begonnen aan het 
begin van de tijd hun tocht door de stof, zodat door de wrijving en onenig-
heid in het stoffelijk bestaan hun latente krachten zich zouden omzetten in 
kinetische energie1 en uiteindelijk in bruikbare zielenkracht. Om deze, zich 
ontwikkelende geesten, werden in de Saturnus-, Zonne- en Maanperiode 
drie achtereenvolgende sluiers van stof van toenemende dichtheid gewe-
ven. Op deze manier werden alle geesten van elkaar gescheiden. Het be-
wustzijn, dat hun stoffelijke gevangenismuur niet kon doordringen, en dat 
men niet met anderen kon communiceren, dwong de mens zich naar bin-
nen te richten en zodoende ontdekte hij ZICHZELF. Op deze manier werd 
zelfbewustzijn verkregen. 
   Een verdere verdichting van genoemde sluiers had in de Aardeperiode 
plaats tijdens het Polaire, Hyperborese en Lemurische tijdvak. In het At-
lantische tijdvak werd het verstand toegevoegd als een brandpunt tussen 
geest en lichaam, waarmee de samenstelling van de mens voltooid was. 
Deze samenstelling stelde de mens in staat de wereld te veroveren en door 
inspanning en ervaring zielenkracht te ontwikkelen. Elk mens bezit een 
vrije wil, die echter beperkt wordt door natuurwetten en door handelingen 
door de persoon in het verleden bedreven. 
   In de tijd dat de mens in wording zich ontwikkelde, werd elke stap door 
grote hiërarchieën geleid. Niets werd aan het toeval overgelaten. Zelfs het 
voedsel dat hij at werd voor hem gekozen om te zorgen dat hij het geschik-
te materiaal voor de opbouw van zijn verschillende voertuigen van be-
wustzijn zou binnenkrijgen, nodig om het proces van zielengroei tot stand 
te brengen. De Bijbel geeft deze verschillende fasen weer, hoewel Nim-
rod daarbij op een verkeerde plaats werd gezet door hem het symbool te 
doen zijn van de Atlantische koningen, die vóór de vloed leefde.  

 
1 Kinetische energie is een natuurkundig begrip voor arbeidsvermogen van beweging. 
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   In het Polaire tijdvak werd uitsluitend minerale stof een bestanddeel van 
de mens. Daarom werd Adam uit aarde gemaakt, dat wil zeggen voor zo-
ver het zijn grofstoffelijk lichaam betrof. 
   In het Hyperborese tijdvak werd het levenslichaam toegevoegd, waar-
door de mens plantachtig werd. Kaïn, de mens uit die tijd, leefde van de 
vruchten van de aarde. 
   In het Lemurische tijdvak ontwikkelde het begeertelichaam zich, waar-
door de mens gelijk werd aan de tegenwoordige dieren. Melk, het voort-
brengsel van levende dieren, werd toen aan zijn voeding toegevoegd. Abel 
was een herder, maar nergens wordt gezegd dat hij een dier doodde. 
   In die tijd leefde de mensheid in de mistige atmosfeer die de aarde in 
het laatste deel van het Lemurische tijdvak omhulde, onschuldig en vre-
dig, zoals in hoofdstuk 5 over de doop, wordt beschreven. De mensen 
waren toen als kinderen onder de hoede van een gemeenschappelijke va-
der, totdat in het begin van het Atlantische tijdvak aan iedereen een ver-
stand werd gegeven. Denkactiviteit breekt weefsels af, dat weer hersteld 
moeten worden. Hoe lager en materialistischer de gedachte, des te groter 
de verwoesting is en des te sterker de behoefte bestaat aan proteïne of ei-
wit om een snel herstel mogelijk te maken. Zo ontstond de weerzinwek-
kende gewoonte vlees te eten. Zolang wij voortgaan in zuiver zakelijke of 
materialistische zin te denken, zullen wij moeten blijven voortgaan onze 
magen als vergaarbak te gebruiken voor de ontbindende lichamen van on-
ze vermoorde dierlijke slachtoffers. Toch zal later duidelijk worden, dat 
het eten van vlees ons in staat stelde de opzienbarende vooruitgang op ma-
terieel gebied in de westerse wereld tot stand te brengen, terwijl de vege-
tarische hindoes en Chinezen in een onderontwikkelde staat zijn geble-
ven. Het is treurig te bedenken dat zij in onze voetstappen zullen treden 
en het bloed van onze medeschepsels vergieten, als wij aan deze barbaarse 
manier van leven zijn ontgroeid, zoals wij ook het kannibalisme te boven 
zijn gekomen. 
   Naarmate wij vergeestelijken zullen onze gedachten meer in harmonie 
zijn met het ritme van ons lichaam en zullen wij steeds minder eiwitten 
nodig hebben om weefsel te vormen zodat plantaardige voeding aan on-
ze behoeften zal voldoen. Pythagoras raadde zijn gevorderde leerlingen 
aan geen peulvruchten te eten omdat zij rijk aan eiwitten zijn en lagere 
begeerten kunnen opwekken. Men dient nu niet het overhaaste besluit te 
nemen om voortaan geen peulvruchten meer te eten. De meeste mensen 
zijn voor zulke uitersten nog niet rijp. Ik wil zelfs niet iedereen aanraden 
zich geheel van vlees te onthouden. De verandering moet van binnenuit 
komen. Met stelligheid kan echter worden gezegd dat de meeste mensen 
meer vlees eten dan goed voor hen is. Het voert te ver hier nu dieper op 
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in te gaan. Dus keren wij terug naar ons onderwerp, namelijk de verdere 
ontwikkeling van de mensheid voor zover dit op het Avondmaal of de 
communie betrekking heeft. 
   Op de duur koelde de dichte mist die de aarde omgaf af, ging over in wa-
ter en vloeide naar verscheidene lagergelegen delen. De dampkring klaarde 
op en gelijktijdig vond er in de mens een lichamelijke aanpassing plaats. 
De kieuwspleten waardoor hij in de dichte, met water verzadigde lucht 
kon ademen, die nu nog in de foetus zichtbaar zijn, kwijnden langzaam 
weg terwijl longen hun functie overnam, waarbij zuivere lucht het strot-
tenhoofd passeerde. Hierdoor kreeg de tot nu toe in de sluier van vlees ge-
vangen geest het vermogen zich in woorden en daden uit te drukken. 
   Daar, in het midden van het Atlantische tijdvak, scheen de zon voor het 
eerst op de MENS, zoals wij die kennen. Daar werd hij de eerstgeborene in 
de wereld. Voor die tijd was hij onderworpen aan de onvoorwaardelijke 
leiding van grote, geestelijke hiërarchieën, stom, en zonder enige invloed 
op zaken die met zijn eigen opvoeding te maken hadden, zoals een kind nu, 
dat onder ouderlijk gezag staat. 
   Maar op de dag toen hij eindelijk uit de dichte dampkring van Atlantis te 
voorschijn kwam, toen hij voor het eerst de bergen helder en welomlijnd 
tegen de azuurblauwe hemel zag afgetekend, toen hij voor het eerst de 
schoonheid van bos en veld zag, de levende schepselen, de vogels in de 
lucht, en zijn medemens, toen zijn gezichtsvermogen niet meer door de 
versluiering van de mist verduisterd werd die daarvoor zijn waarneming 
had beperkt, maar vooral toen hij bemerkte dat hij afgescheiden en los van 
alle anderen was, ontsnapte aan zijn lippen de grootse zegevierende kreet 
‘ik ben’. 
   Toen kreeg de mens de mogelijkheden die hem geschikt maakten om de 
school van ervaring binnen te gaan, de wereld van de verschijnselen, om als 
vrije geest de levenslessen te leren, alleen aan banden gelegd door natuur-
wetten die over zijn veiligheid waken, en de gevolgen van zijn eigen daden 
uit het verleden, die zijn lot bepalen. 
   De met eiwit overladen voeding, als gevolg van zijn overmatig vleesge-
bruik, belastte zijn lever in hoge mate en verstopte zijn lichaam, waardoor 
de mens chagrijnig, nors en bruut werd. Hij verloor snel zijn geestelijk ge-
zicht, waardoor hij niet meer de beschermengelen kon waarnemen, die hij 
vertrouwde, en zag alleen de vormen van dieren en mensen. De geesten met 
wie hij in het vroege Atlantis in liefde en broederschap leefde, werden door 
de sluier van het vlees verduisterd. Dit alles was zo vreemd en hij vreesde 
hen. Het was daarom nodig om de mens nieuw voedsel te geven dat zijn geest 
kon helpen om de sterk geïndividualiseerde vleesmoleculen te overwinnen 
- zoals in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers hoofdstuk 17, de wet van as-
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similatie, beschreven staat – om hem moed te geven de strijd met de wereld 
te voeren en hem kon aansporen voor zichzelf op te komen.  
   Omdat ons zichtbare lichaam uit scheikundige verbindingen is samenge-
steld en alleen maar door gebruik van voedsel van scheikundige samenstel-
ling in stand kan worden gehouden, is er geest nodig om op geest in te 
werken en om te helpen de zware eiwitten af te breken en de ontmoedigde 
menselijke geest te stimuleren. 
   Het te voorschijn komen van het overstroomde Atlantis, de bevrijding 
van de mens van de absolute heerschappij van bovenmenselijke bewakers, 
zijn plaatsing onder de wet van oorzaak en gevolg en de natuurwetten en 
de gave van wijn, worden beschreven in de verhalen van Noach en Mo-
zes, dat verschillende verhalen zijn van dezelfde gebeurtenis. Zowel Noach 
als Mozes leidden hun volgelingen door het water. Mozes roept hemel en 
aarde tot getuigen dat hij voor hen de zegening en de vervloeking heeft 
geplaatst, vermaant hen om het goede te kiezen of de gevolgen van hun 
daden te aanvaarden, en verlaat hen dan. 
   Voor het verschijnen van een regenboog moet de zon dichtbij de hori-
zon staan; hoe dichter hoe beter. Bovendien moet de atmosfeer helder zijn 
met een donkere regenwolk tegenover de zon. Als iemand dan met zijn 
rug naar de zon gekeerd staat, kan hij de door de regendruppels gebro-
ken zonnestralen als een regenboog zien. In het vroege Atlantis, toen er 
nog geen regen bestond zoals nu, en de atmosfeer een warme, vochtige 
mist was, waardoor de zon scheen als onze booglampen op een mistige 
dag, was het zien van een regenboog onmogelijk. De regenboog kon pas 
verschijnen toen de mist tot water was gecondenseerd, dat de zeeën vorm-
de en de atmosfeer helder maakte, zoals in het verhaal van Noach wordt 
beschreven. Hierdoor kwam de wetmatigheid van de wisselende kringlo-
pen als dag en nacht, zomer en winter, tot stand, waaraan de mens nu on-
derworpen is. Noach bracht de wijn in cultuur en voorzag daarmee de 
mens van een geest die hem stimuleerde. Dus met een samengestelde con-
stitutie, een daarop afgestemde voeding, en goddelijke wetten om hem te 
leiden, werd de mensheid in de strijd om het bestaan aan haar lot overgela-
ten. 
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4. Het Avondmaal of de communie; deel 2 
 

Om mij te gedenken 
 
“In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 
sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor 
jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de 
maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat 
door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drin-
ken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de 
beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daar-
om maakt iemand die op onwaardige manier van het brood eet en uit de 
beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het 
bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat 
hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar 
niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroorde-
ling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke men-
sen en zijn er al velen onder u gestorven.” 1 Kor. 11:23-30. 
   In de voorgaande passages schuilt een diep verborgen esoterische be-
tekenis die vooral in de Engelse vertaling duister is. Maar in de Neder-
landse, Duitse en Griekse tekst heeft men nog steeds een aanwijzing over 
wat bedoeld werd met deze laatste opdracht bij het afscheid van onze 
redder aan zijn leerlingen. Maar laten wij eerst de woorden ‘om mij te 
gedenken’ bezien waarna wij beter begrijpen wat met ‘beker’ en ‘brood’ 
wordt bedoeld. 
   Veronderstel dat iemand uit een ver land, die van stad naar stad reist, in 
ons midden verschijnt. Overal zal hij kleine geloofsgemeenschappen vin-
den die zich om de Avondmaalstafel opstellen om de heiligste van alle 
christelijke ceremonieën te vieren. Als hij zou vragen waarom, dan wordt 
hem geantwoord dat dit gebeurt als herinnering aan iemand die een leven 
leidde, bewonderenswaardiger dan wie ook op aarde. Iemand die de ver-
persoonlijking was van vriendelijkheid en liefde, die de dienaar was van 
iedereen, zonder financieel voordeel voor zichzelf. Wat zou deze vreemde-
ling zien als hij deze zondagsviering van de geloofsgemeenschap zou ver-
gelijken met hun persoonlijke levens tijdens de rest van de week?  
   In de wereld vecht iedereen de strijd om het bestaan. Gebukt onder deze 
noodzaak vergeten wij de liefde die in het leven van een christen de drijf-
veer behoort te zijn. Iedereen heft zijn hand op tegen zijn medemens en 
streeft naar een goede positie en rijkdom en de daaraan verbonden macht. 
Op maandag zijn wij vergeten wat wij op zondag van plan waren, waar-
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door de hele wereld slecht is. Ook maken wij verschil tussen het brood en 
de wijn die wij tijdens het Avondmaal of de communie gebruiken en het 
voedsel dat wij op andere tijden tot ons nemen. Maar de Bijbel maakt hier 
geen onderscheid tussen, want wij kunnen lezen dat, of wij nu eten of drin-
ken of wat wij ook doen, alles moet worden gedaan ter verheerlijking van 
God. Elke handeling die wij uitvoeren behoort een gebed te zijn. Het 
gebed voor de maaltijd uit gewoonte is in feite een godslastering, en een 
stille gedachte van dankbaarheid aan de Gever van ons dagelijks brood 
verdient verre de voorkeur. Als wij tijdens elke maaltijd bedenken dat de 
bestanddelen daarvan door de aarde geleverd werden, die het lichaam van 
de inwonende Christusgeest is, beseffen wij dat zijn lichaam dagelijks voor 
ons wordt gebroken en leren wij de alles omvattende liefde waarderen die 
hem ertoe bracht zich voor ons te geven. Want zolang Christus aan de aar-
de is gebonden gaat er geen moment voorbij, zowel overdag als ’s nachts, 
dat hij niet voor ons lijdt. Als wij op die manier eten en de ware situatie 
beseffen, toont ons dit de werkelijke betekenis van de dood van de Heer 
wiens geest gebukt gaat en zucht in afwachting van de dag van bevrijding 
waarop wij een grofstoffelijke atmosfeer als nu niet meer nodig zullen heb- 
ben. 
   Maar er schuilt nog een ander, groter en wonderlijker geheim achter deze 
woorden van Christus. Met de intuïtie van de kunstenaar voelde Richard 
Wagner dit aan toen hij op een Goede Vrijdag aan het meer van Zürich zat 
te mijmeren en de gedachte bij hem opkwam welk verband er bestaat tus-
sen de dood van onze redder en het ontspruiten van de talloze zaden in de 
aarde op deze tijd van het jaar. Als wij over dit leven, dat jaarlijks in de lente 
wordt uitgestort, nadenken, zien wij dat als iets overweldigends en ont-
zagwekkends. Een golf van leven die in korte tijd de doodse, ijzige aarde in 
verjongend leven omtovert. Het leven dat zich op deze manier in de ontel-
bare uitlopende planten verspreid is, het leven van de Aardgeest. 
   Dat is de oorsprong van zowel het graan als de druif. Zij zijn het lichaam 
en het bloed van de gekerkerde Aardgeest, gegeven om de mens in zijn 
tegenwoordige fase van ontwikkeling te onderhouden. Wij verwerpen de 
opvatting van hen, die menen dat de wereld hen het bestaan verschuldigd 
is, ongeacht hun eigen inspanning en zonder materiële verantwoordelijkheid 
van hun kant. Ik blijf echter volhouden, dat aan het brood en de wijn van 
het Avondmaal of communie, een geestelijke verantwoordelijkheid ver-
bonden is. Het moet eerbiedig gegeten worden onder bedreiging met de straf van pijn, 
ziekte of zelfs de dood. Oppervlakkig gezien schijnt dit vergezocht, maar als 
wij het in het licht van de esoterie bezien, andere Bijbelvertalingen onder-
zoeken, en de omstandigheden van de tegenwoordige wereld bekijken, zul-
len wij zien dat het helemaal niet vergezocht is. 
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   Om te beginnen moeten wij teruggaan tot de tijd dat de mens onder de 
bescherming van de engelen stond en onbewust bouwde aan het lichaam 
dat hij nu gebruikt. Dat was in het oude Lemurië. Voor het ontwikkelen 
van het denken waren hersenen nodig en om gedachten mondeling uit te 
drukken een strottenhoofd. Om die reden werd de helft van de schep-
pingskracht bij de mens naar boven geleid om deze organen te vormen. 
Zo werd de mens eenslachtig en werd hij gedwongen naar iemand van 
een ander geslacht te zoeken als het nodig was een nieuw lichaam voort 
te brengen dat als instrument in een hogere fase van ontwikkeling kon die-
nen. 
   Zolang de scheppingsdaad onder het wijze toezicht van de engelen 
plaatsvond, was het menselijk bestaan zonder verdriet, pijn en dood. Maar 
toen de mens onder voogdij van de luciferische geesten van de boom van 
de kennis at en zich voortplantte, zonder rekening te houden met de 
krachtlijnen tussen de planeten, overtrad hij de wet. Met als gevolg dat 
zijn lichamen zich erg snel kristalliseerden en op een veel duidelijk waar-
neembare manier onderworpen werden aan de dood als tot dusver het 
geval was. Naarmate de tijd van leven in deze lichamen korter werd, werd 
men gedwongen vaker nieuwe lichamen te verwekken. De hemelse be-
wakers van de scheppingskracht verdreven de mens uit de tuin der liefde 
in de woestijn van de wereld en zo werd hij verantwoordelijk gesteld voor 
zijn daden en handelingen onder de kosmische wet die het heelal bestuurt. 
Zo worstelde de mens voort, de eeuwen door, in een poging zichzelf te 
redden, met als gevolg dat de aarde steeds vastere vorm aannam. 
   Goddelijke hiërarchieën, met inbegrip van de Christusgeest, werkten van 
buitenaf op de aarde in, op dezelfde manier als de groepsgeest de dieren 
leidt die hij onder zijn hoede heeft. Zoals Paulus terecht zei, kon onder de 
wet niemand van schuld worden vrijgesproken, want onder de wet zon-
digden wij allemaal, en moest iedereen sterven. Onder het Oude Verbond 
bestaat er geen hoop die verder reikt dan het heden, behalve de aankondi-
ging van één die komen zal en de gerechtigheid zal herstellen. Dus, zegt 
Johannes, dat de wet door Mozes werd gegeven en genade door Jezus Chris-
tus. Maar wat is genade? Kan genade tegenstrijdig zijn aan de wet en die 
zelfs helemaal opheffen? Beslist niet! De wetten van God zijn onveran-
derlijk, anders zou het een chaos worden. De wet van de zwaartekracht 
houdt onze huizen op hun plaats zodat, als wij van huis gaan, wij zeker 
weten dat wij bij terugkeer ons huis weer op dezelfde plaats zullen terug-
vinden. Op dezelfde manier gelden in het heelal ook deze onveranderlijke 
wetten. 
   Zoals de wet, zonder liefde, zonde voortbracht, zo is genade het kind van 
de wet, verzacht door liefde. Laten wij een voorbeeld uit onze samenleving 
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nemen. Wij hebben wetten die bij een bepaalde overtreding een zekere 
straf opleggen. Als deze wet wordt uitgevoerd noemen wij dat gerechtig-
heid. Langdurige ervaring leert dat gerechtigheid is als de Colchische dra-
kentanden2, zij brengt in toenemende mate strijd en twist voort. Onder de 
wettelijke maatregelen blijft de zogenoemde misdadiger misdadig en ver-
hardt steeds meer. Maar als de tegenwoordige, mildere maatregelen wor-
den toegepast en iemand die een overtreding heeft begaan voorwaarde-
lijk wordt veroordeeld, zodat het vonnis voorlopig niet ten uitvoer wordt 
gebracht, dan valt men onder genade, en niet onder de wet. Op dezelfde 
manier wordt de christen, die in Christus voetstappen probeert te treden, 
door genade vrijgemaakt van de wet van zonden als hij het pad van zon-
den uit de weggaat. 
   De zonde van onze voorvaderen in het oude Lemurië was dat zij hun 
zaad, zonder rekening te houden met de wet en zonder liefde, verspreid-
den. Maar het voorrecht van de christenen is, in gedachtenis aan de Heer, 
zichzelf door kuisheid te verlossen. Johannes zegt: ‘… zijn zaad blijft in 
hem …’ 1 Joh. 3:9. En dit is de verborgen betekenis van het brood en de 
wijn. In de Engelse vertaling lezen wij eenvoudig: ‘Dit is de beker van het 
Nieuwe Testament.’3 In het Duits is het woord voor beker ‘Kelch’ en in 
het Latijn ‘calix’. Beide betekenen de vruchtbodem van de bloem. In het 
Grieks bestaat nog een subtielere aanduidding die niet te vertalen is in 
een andere taal, in het woord ‘poterion’ waarvan de betekenis duidelijk 
blijkt als wij zien waar het woord ‘pot’ van is afgeleid. Het roept hetzelf-
de denkbeeld op als de Avondmaalsbeker of kelk, een vruchtbodem. Het 
Latijnse ‘potare’ (drinken) toont ook aan dat de ‘beker’ een vat is, geschikt 
om een vloeistof in te bewaren. De woorden ‘potent’ en ‘impotent’, let-
terlijk kunnend en niet kunnend, geeft verder de betekenis weer van dit 

 
2  Uit de Griekse Mythologie, de Argonauten: een vijftigtal Griekse helden die op het door 

Glaucus bestuurde schip Argo onder leiding van Jason naar Colchis voeren om het gul-
den vlies, een gouden schapenvacht, te halen, dat op een draak veroverd werd. Colchis 
is een oudheidkundige streek ten oosten van de Zwarte Zee, tegen de Kaukasus, in het 
tegenwoordige Georgië gelegen.  

3  Matt. 26:26-29 ‘Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, 
brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: Neem, eet, dit is mijn li-
chaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor ve-
len wordt vergoten tot vergeving van zonden.’ 

    De Bijbel wordt in 2 delen verdeeld: het Oude Verbond, of Oude Testament gesloten 
met Mozes, en het Nieuwe Verbond of Nieuwe Testament, gesloten met Christus. In de 
diverse vertalingen worden zowel de woorden testament als verbond gebruikt. Hetzelf-
de geldt voor de woorden: beker, drinkbeker en kelk.  
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Griekse woord dat vooruitloopt op de ontwikkeling van de mens tot su-
permens. 
  Wij hadden al een mineraal-, plant- en dierachtig bestaan doorgemaakt 
voordat wij mensachtig werden, zoals nu het geval is. Vóór ons liggen nog 
verdere ontwikkelingen in het verschiet, waarin wij steeds meer het god-
delijke zullen benaderen. Zonder aarzelen zal men toegeven, dat het onze 
dierlijke hartstochten zijn die ons op het pad van vooruitgang tegenhou-
den. De lagere aard voert voortdurend strijd tegen het hogerzelf. In hen, 
die een geestelijk ontwaken hebben ervaren, woedt een stille strijd, die des 
te bitterder is omdat zij wordt onderdrukt. Goethe verwoordde dit op 
meesterlijke manier in de woorden van Faust, de strevende ziel, die tot zijn 
materialistischer vriend Wagner sprak: 
 
         U bent u slechts bewust van d’ene dorst, 
           o leer nooit de andere onderscheiden. 
           Twee zielen, ach! wonen in mijn borst, 
          de ene wil zich van de andere scheiden; 
           de ene, in der zinnen doornen hof, 
           tracht ’s werelds heil hartstochtelijk te benadren; 
           de ander heft onstuimig zich uit ’t stof 
           tot de gewesten van zijn vadren.4    
 
   Het was het besef van deze absolute noodzaak van kuisheid - behalve 
met het doel zich voort te planten - voor hen, die tot geestelijk ontwaken 
zijn gekomen, die in de woorden van Christus ligt opgesloten. De apostel 
Paulus verkondigde een esoterische waarheid toen hij zei dat zij, die aan 
het Avondmaal deelnamen zonder het leven te leiden, in gevaar van ziek-
te en dood verkeerden. [1 Kor. 11:30] Want, zoals een kuis leven de disci-
pel, die onder geestelijke begeleiding staat, fantastisch kan verheffen, zo 
heeft onkuisheid veel grotere gevolgen op zijn gevoeliger geworden licha-
men dan op die van hen, die nog onder de wet vallen en nog geen deel 
hebben aan de genade door de beker van het Nieuwe Testament. 

 
4 Vertaling van C. S. Adama van Scheltema. 



 19 

5. De doop 
 
Na het bestuderen van de esoterische betekenis van onze christelijke hoog-
tijdagen als Kerstmis en Pasen, en de leer van de onbevlekte ontvangenis, 
doen wij er goed aan nu onze aandacht aan de geestelijke betekenis van de 
gewijde handelingen van de kerk te besteden, die in christelijke landen 
hoogtepunten in het leven van de mens op zijn reis van de wieg naar het 
graf zijn. 
   Zodra de mens zijn levensweg betreedt wordt hij, op een moment waar-
op hij zelf nog niet verantwoordelijk is voor zijn daden, door de kerk in 
haar schoot opgenomen door de plechtigheid of het sacrament van de 
doop. Later, wanneer zijn geestelijke capaciteiten iets meer ontwikkeld 
zijn, bekrachtigt hij deze verbintenis door belijdenis of communie te doen 
waar het brood wordt gebroken en de wijn wordt geschonken ter gedach-
tenis aan de stichter van ons geloof. Later volgt op zijn levensweg het hu-
welijk, en tot slot wordt, als de weg is afgelegd en de geest weer terug-
keert tot God die haar geschonken heeft, het stoffelijk lichaam weer toe-
vertrouwd aan de aarde, aan de stof waaruit het is voortgekomen, verge-
zeld van de zegeningen van de kerk. 
   In onze protestantse tijd kan de geest van protest buitensporig zijn en 
zijn stem verheffen tegen de veronderstelde eigendunk van het priester-
schap en verwerpt men deze plechtigheden als je reinste poppenkast. Als 
gevolg van deze houding hebben deze plechtigheden weinig of geen be-
tekenis meer in de samenleving. Overal is tweedracht en onenigheid ont-
staan, zelfs onder de geestelijken zelf, en de ene sekte na de andere scheid-
de zich van de oorspronkelijke apostolische gemeente af. 
   Ondanks alle protesten zijn de vele leerstellingen en plechtigheden van 
de kerk, toch het fundament van het gewelf van onze ontwikkeling. Want 
zij doordringen de mens met hoge ethische normen. Zelfs materialistische 
geleerden als Huxley hebben toegegeven dat in het dierenrijk zelfbescher-
ming leidt tot natuurlijke selectie, en daarom de grondslag voor de ontwik-
keling van de dieren vormt, maar dat voor de menselijke vooruitgang, zelf-
opoffering de belangrijkste grondslag vormt. Als dat voor gewone sterve-
lingen het geval is, dan geldt dit in nog hogere mate voor onze Goddelijke 
Schepper. 
   Onder dieren geldt het recht van de sterkste, maar wij erkennen dat de 
zwakken recht hebben op bescherming door de sterken. De vlinder zet 
haar eieren af tegen de onderkant van een groen blad en bekommert zich 
daar verder niet meer om. Bij zoogdieren is het moederinstinct sterk ont-
wikkeld. Wij zien hoe de leeuwin voor haar welpen zorgt en klaarstaat die, 
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met inzet van haar leven, te verdedigen. Maar pas bij de ontwikkeling van 
het mensenrijk begint de vader zijn verantwoordelijkheid als ouder te de-
len. Onder primitieve mensen eindigt de zorg voor de kinderen feitelijk 
zodra zij lichamelijk voldoende in staat zijn om voor zichzelf te kunnen 
zorgen. Maar hoe hoger wij in beschaving stijgen des te langer ontvangen 
de kinderen ouderlijke zorg en des te meer wordt de nadruk gelegd op ver-
standelijke opvoeding zodat als zij volwassen zijn, de levensstrijd meer 
verstandelijk dan op lichamelijk gebied kan worden gestreden. Hoe ver-
der wij op het pad van ontwikkeling vorderen, hoe meer wij het overwicht 
van de geest over de stof zullen ervaren. Als gevolg van voortschrijdende 
zelfopoffering van de ouders wordt het ras fijngevoeliger. Wat wij aan ma-
teriële ruwheid verliezen winnen wij aan gevoeligheid voor geestelijke in-
drukken. 
   Als dit vermogen sterker wordt en zich verder ontwikkelt, zal de stem 
van de in dit aardse lichaam opgesloten geest, luider het verlangen om de 
geestelijke zijde van zijn ontwikkeling te begrijpen, doen horen. Wallace, 
Darwin, Huxley en Spencer brachten naar voren hoe de ontwikkeling 
van de vorm in de natuur zich ontwikkelde. Ernest Haeckel probeerde het 
raadsel van het heelal op te lossen. Maar geen van hen kon van alles wat 
wij zien een bevredigende verklaring geven van de Goddelijke Schepper. 
Naarmate de jaren verstrijken wordt de grote godin, natuurlijke selectie, door 
de ene na de andere van haar aanhangers in de steek gelaten. Zelfs de 
aartsmaterialist Haeckel toonde in zijn laatste jaren een bijna vurig ver-
langen een plaats voor God in zijn stelsel in te ruimen. De dag is niet ver 
meer dat de wetenschap even religieus zal zijn als de religie zelf. De kerk 
echter, hoewel nog altijd buitengewoon conservatief, verliest intussen 
langzamerhand haar autocratische dogmatiek en wordt in haar exegese 
wetenschappelijker. Zo zullen wij in de toekomst de eenwording van we-
tenschap en godsdienst zien, zoals die destijds in de oude mysterietem-
pels bestond. Als het zover is zal blijken dat de leer van de kerk en haar 
plechtigheden op kosmische wetten berusten die even belangrijk zijn als 
de wet van de zwaartekracht die de ronddraaiende planeten in haar baan 
om de zon houdt. Zoals het lente- en herfstpunt en de zomer- en winter-
zonnewende keerpunten in de cyclische gang van een planeet zijn - bekend 
als hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen – zijn ook geboorte, belijdenis, hu-
welijk en overlijden keerpunten op het cyclische pad van de menselijke 
geest om haar centrale bron: God. 
   Wij zullen nu de ceremonie van de doop nader bezien. Andersdenken-
den hebben tegen het gebruik geageerd om een kind in de kerk op te ne-
men en het daardoor, als het ware, een godsdienstig leven toe te wijzen. 
Twistgesprekken over sprenkelen of onderdompelen tijdens de doop heb-
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ben tot afscheiding geleid. Als wij de ware betekenis van de doop willen le-
ren kennen dienen wij terug te keren tot de vroegste geschiedenis van het 
menselijk ras zoals dat in het geheugen der natuur staat opgetekend. Al-
les wat ooit gebeurd is staat onuitwisbaar in de ether gegrift als beelden op 
een film, en kan op elk gewenst moment op een projectiescherm gere-
produceerd worden. De beelden in het geheugen der natuur kunnen door 
elke geoefende helderziende worden bekeken, zelfs al zijn er miljoenen 
jaren verstreken sinds het moment waarop zij zich in werkelijkheid af-
speelden. 
   Wanneer wij dit onweerlegbare verslag raadplegen, blijkt dat er een tijd 
was dat onze aarde donker en ongevormd uit de Chaos tevoorschijn kwam, 
zoals de Bijbel dat aangeeft. De stromingen, die geestelijke factoren in de-
ze mistige massa ontwikkelden, wekten warmte op en de massa ontvlamde 
op het moment dat God zei: ‘Er zij licht.’ De hitte van de vurige massa 
en de omringende koude ruimte deden vochtigheid ontstaan. De vurige mist 
werd omgeven door kokend water waardoor er in de atmosfeer stoom 
werd uitgestoten. Zo scheidde God het water … van de wateren … het 
dichtste water, dat het dichtst bij de vurige mist was, van de stoom, dat 
water in dampvorm is, zoals in de Bijbel wordt verhaald. 
   Als water, dat bezinksel bevat, voortdurend blijft koken, vormt er zich 
een laag ketelsteen. Op dezelfde manier vormde het water, dat onze pla-
neet omgaf, uiteindelijk een korst om de vurige kern. De Bijbel zegt verder 
dat er mist van de grond opsteeg. Wij kunnen ons voorstellen hoe die 
vochtigheid van onze planeet in vroeger tijden langzamerhand verdampte. 
   Oude mythen worden tegenwoordig meestal als bijgeloof afgedaan, 
maar in werkelijkheid bevatten zij een grote, geestelijke waarheid in schil-
derachtige symbolen weergegeven. Deze fantasievolle verhalen werden de 
kindmensheid gegeven om zedelijke lessen in te prenten, die het pas 
ontwikkelde intellect nog niet kon bevatten.   
   Een van de belangrijkste sagen is De Nibelungen, het verhaal van een kost-
bare schat die op de bodem van de Rijn verborgen ligt. Het betrof een 
klomp zuiver goud, die gelegen op een hoge steen, de hele omgeving on-
der water verlichtte, waar nimfen vrolijk en onschuldig ronddartelden. 
Maar één van de nimfen, door hebzucht gedreven, maakte zich meester 
van de schat, haalde hem uit het water en vluchtte. Hij kon het goud ech-
ter onmogelijk van vorm doen veranderen tot hij afstand van de liefde 
deed. Toen maakte hij er een ring van die hem macht gaf over alle aardse 
schatten, maar tegelijk onenigheid en ruzie inluidde. Voor deze ring ver-
raadde men zijn vriend, en doodde men zijn broer. Overal bracht hij neer-
slachtigheid, verdriet, zonde en dood, totdat de ring uiteindelijk weer naar 
het water werd teruggebracht en de aarde in vlammen verging. Maar later 
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herrees, als een verjongde feniks uit de as van de oude vogel, een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde waar rechtvaardigheid werd hersteld. 
   Deze oude sage geeft een prachtige schildering van de menselijke ont-
wikkeling. De naam Nibelungen is afgeleid van de Duitse woorden ‘ne-
bel’, dat nevel of mist betekent en ‘ungen’ dat kinderen5 betekent. Het 
woord Nibelung betekent dus kinderen van de nevel en heeft betrekking 
op die tijd in het verre verleden toen de mensheid in de mistige atmos-
feer leefde die onze aarde omgaf, zoals hiervoor beschreven. Toen leefde 
de mensheid in één onmetelijke broederschap, onschuldig en van geen 
kwaad bewust, als een pasgeboren kind, nu verlicht door de universele 
geest, gesymboliseerd door het Rijngoud dat zijn licht over de waternim-
fen uitstraalt. Na verloop van tijd koelde de aarde echter steeds meer af, 
de mist verdichtte zich tot water dat de lagergelegen gedeelten van de 
aarde vulde. De atmosfeer klaarde op, de ogen van de mens werden geo-
pend en hij bemerkte dat hij een op zichzelf staande geest was. Toen werd 
de universele geest van liefde en saamhorigheidsgevoel verdrongen door 
eigenwaan en egoïsme.  
   Dat was de roof van het Rijngoud. Verdriet, zonden, strijd en verraad na- 
men de plaats in van de kinderlijke liefde die onder de mensen in die primi-
tieve levensstaat bestond, toen zij lang geleden in die waterige atmosfeer 
leefden. Deze verandering trad langzamerhand op en de vloek van egoïs-
me werd hoe langer hoe duidelijker. De onmenselijkheid van mens tegen-
over mens hangt als een doodskleed over de aarde en moet onvermijdelijk 
leiden tot vernietiging van bestaande omstandigheden. De hele schepping 
kreunt en zwoegt, en wacht op de dag van verlossing. [Rom. 8:22,23] De 
westerse godsdienst wijst de juiste weg om hieraan te ontkomen door ons 
aan te sporen onze naaste lief te hebben, want dan wordt egoïsme ver-
vangen door universele broederschap en liefde.  
   Als iemand daarom tot de kerk wordt toegelaten, dat een geestelijke in-
stelling is waar liefde en broederschap de drijfveer tot handelen vormen, 
is het terecht hem bij de doop onder water te houden, als symbool van 
de heerlijke toestand van kinderlijke onschuld en liefde die er heerste toen 
de mensheid in het verleden onder de mist verbleef. In die tijd waren de 
ogen van de kindmens nog niet geopend voor de materiële voordelen van 

 
5  In tegenstelling tot wat Heindel zegt, tonen de naslagwerken niet aan dat ‘ung’ in het 

Duits ‘kind’ betekent. Het achtervoegsel ‘ing’ wordt ook in het Nederlands vaak ge-
bruikt b.v. vonden, vondeling; vreemde, vreemdeling en ‘nevel’, ‘Neveling’. Het He-
breeuwse woord Nefilim, te vinden in Gen. 6:4 en Num. 13:33, is in het Nederlands, 
Duits en Engels vertaald als ‘reuzen’; alleen de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige 
Schrift, van de Jehova’s getuigen, heeft Nefilim wat Nevelingen betekent.  
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deze wereld. Het kleine kind dat in de kerk wordt gebracht, is zich even-
min bewust van de verlokkingen van het leven. Anderen nemen de ver-
plichting op zich om hem te leiden en tot een godsdienstig leven op te 
voeden, al naar hun bekwaamheid, omdat de ervaring, sinds de vloed, ons 
heeft geleerd dat de brede weg van de wereld bezaaid is met pijn, verdriet 
en teleurstelling. En dat wij alleen door het volgen van het rechte en smal-
le pad kunnen ontsnappen aan de dood en deel kunnen uitmaken van het 
eeuwige leven. 
   Wij zien dus dat er een zeer diepe, esoterische betekenis in de plechtig-
heid van de doop ligt. Dat die ons doet denken aan de vreugden die ten 
deel vallen aan hen die lid zijn van een broederschap waar egoïsme naar 
de achtergrond is verdrongen en waar hulp aan anderen het uitgangspunt 
en de drijfveer is. Vanuit een werelds standpunt is hij, die anderen weet te 
overheersen, het grootst. In de kerk geldt daarentegen de uitspraak van 
Christus: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal wil-
len zijn en ieders dienaar.’ Marcus 9:35. 
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6. Het huwelijk 
 
Afgezien van wat kleinigheden, kan het standpunt van de orthodox chris-
telijke godsdienst, als volgt worden weergegeven: Ten eerste: dat onze 
stamouders, verleid door de duivel, zondigden en uit hun oorspronkelijke 
staat van hemelse gelukzaligheid werden verbannen en onder de wet wer-
den geplaatst, sterfelijk werden en onbekwaam om zich door eigen inspan-
ning te bevrijden. 
   Ten tweede: dat God de wereld zo lief had, dat hij Christus schonk, zijn 
eniggeboren Zoon, voor haar verlossing en om het koninkrijk van de he-
melen te vestigen. Zo zal de dood uiteindelijk in onsterfelijkheid worden 
omgezet. 
   Dit eenvoudige geloof heeft atheïsten doen glimlachen, maar ook intel-
lectuelen die bovenzinnelijke stelsels met hun nuances van logica en ar-
gumenten bestudeerd hebben en zelfs wel sommigen die de westerse 
mysterieleringen bestudeerden. Toch is deze afwijzende houding volko-
men ongegrond. Wij zouden immers kunnen bedenken dat de goddelijke 
leiders van de mensheid niet zouden toestaan dat miljoenen mensen tij-
dens duizenden jaren zouden dwalen. Als de westerse mysterieleer ont-
daan wordt van haar toelichtingen en gedetailleerde beschrijvingen, en 
haar grondstellingen worden beschouwd, blijkt dat die volkomen overeen-
stemt met de orthodox christelijke leer.  
   Ooit was er een tijd dat de mens in zondeloze staat leefde, en verdriet, 
pijn en dood onbekend waren. Ook is de persoonlijke duivel van het chris-
tendom geen mythe, want de luciferische geesten kunnen zeer goed als 
gevallen engelen worden beschouwd. Hun verleiding van de mens be-
stond daarin, dat zij het menselijk bewustzijn op de stoffelijke fase van 
zijn bestaan vestigden, waar hij valt onder de wet van verval en dood. 
Ook de zending van Christus is waar, die kwam om de mensheid te hel-
pen door haar naar een etherischer staat te verheffen, waar de dood niet 
langer noodzakelijk is om van zijn lichamen bevrijd te worden omdat zij 
te verhard zijn geworden voor verder gebruik. Want wat wij nu bezitten is 
echt een ‘lichaam van de dood’, waarvan alleen het kleinste deel echt le-
vend is. Want een deel bestaat uit voedingsstoffen die nog niet geassimi-
leerd zijn, en een groot deel dat bezig is het lichaam te verlaten. Tussen 
beide bevindt zich het materiaal dat echt door de geest tot leven komt. 
   In voorgaande hoofdstukken werden het Avondmaal of de communie 
en de doop beschouwd, plechtigheden die hoofdzakelijk met de geest te 
maken hebben. Wij willen nu proberen een dieper inzicht in de huwelijks-
plechtigheid te krijgen, die hoofdzakelijk met het lichaam te maken heeft. 
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Evenals de andere plechtigheden had de instelling van het huwelijk haar 
begin en zal ook tot een einde komen. Het begin werd door Christus be-
schreven toen hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij 
het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? ... Daarom zal een man 
zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee 
zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één.’ Matt. 19:4-6. Hij 
gaf ook het einde van het huwelijk aan toen hij zei: ‘Want bij de opstan-
ding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt; ze zijn 
dan als engelen in de hemel.’ Matt. 22:30. 
   In dit licht bezien blijkt duidelijk de logische reden van deze leer. Want 
het huwelijk was noodzakelijk om te zorgen dat geboorten nieuwe licha-
men zouden verschaffen als vervanging van hen die door de dood waren 
weggerukt. Als de dood eenmaal voor onsterfelijkheid heeft plaatsgemaakt 
en er geen behoefte meer is aan het voortbrengen van nieuwe lichamen, 
zal het huwelijk ook niet meer nodig zijn. 
   De wetenschap heeft met bewonderenswaardige onverschrokkenheid 
geprobeerd het geheim van de bevruchting op te lossen. Zij zet uiteen hoe 
een eicel in de eierstok tot rijping komt, hoe die door de eileider naar om-
laag wordt gevoerd en daar door een zaadcel bevrucht wordt om zich 
vervolgens in de baarmoeder te nestelen om zich daar te ontwikkelen. Er 
wordt dan verondersteld dat wij bij de bron van de oorsprong van het 
leven zijn aangekomen. Maar het leven heeft noch begin noch einde. Wat 
de wetenschap ten onrechte beschouwt als de bron van het leven, is in 
feite de oorsprong van de dood, omdat alles uit de moederschoot vroeg 
of laat is gedoemd te sterven. Het huwelijksfeest, dat de geboorte voor-
bereidt, levert op dezelfde tijd het voedsel voor de gulzige kaken van de 
dood. Zolang het huwelijk nodig is voor voortplanting en geboorte, is 
daarvan ook ontbinding en dood het onafwendbare gevolg. Het is daarom 
van het grootste belang de geschiedenis van het huwelijk te kennen, de 
wetten die er betrekking op hebben, de duur van deze instelling en hoe 
het huwelijk overbodig wordt. 
   Toen wij in het Hyperborese tijdvak ons levenslichaam kregen, waren 
zon, maan en aarde nog samengevoegd en doordrongen de zon-maan- 
krachten ieder wezen in gelijke mate, zodat alle in staat waren om hun 
soort door middel van kiemen en sporen - zoals sommige planten nu nog 
doen - voort te planten. De inspanning van het levenslichaam om het grof-
stoffelijk lichaam zacht en levend te houden, werden toen niet onderbro-
ken, en deze eerste, plantachtige lichamen leefden eeuwen. De mens was 
zich toen nergens bewust van en aan dezelfde plaats gebonden als een 
plant, en spande zich niet in. De toevoeging van een begeertelichaam sti-
muleerde en gaf gevoelens van verlangen. De strijd tussen het levensli-



 26 

chaam, dat het stoffelijk lichaam opbouwt, en het begeertelichaam, dat het 
stoffelijk lichaam afbreekt, gaf bewustzijn. 
   De dood van het stoffelijk lichaam werd daarom een kwestie van tijd, 
vooral omdat de opbouwende energie van het levenslichaam noodzake-
lijkerwijs gesplitst moest worden in een deel dat gebruikt werd om het 
stoffelijk lichaam in leven te houden en een ander deel dat diende als 
vervanging van het stoffelijk lichaam als dat door de dood verloren ging. 
Maar evenals voor het ontstaan van een krachtveld de twee polen van 
een magneet of dynamo nodig zijn, zijn er ook twee eenslachtige wezens 
nodig voor de voortplanting. Zodoende werden huwelijk en geboorte 
noodzakelijk om tegen de gevolgen van de dood een tegenwicht te vor-
men. De dood is dan ook de prijs die wij voor bewustzijn in de stoffelij-
ke wereld moeten betalen. Huwelijk en telkens weer geboren worden zijn 
onze wapens tegen de vorst der verschrikking totdat onze gesteldheid zal 
veranderen en wij worden als engelen.   
   Merk op dat niet gezegd wordt dat wij engelen worden, maar áls enge-
len. Want de engelen waren de mensheid in de Maanperiode. Zij behoren 
tot een heel andere levensgolf, zoals de tegenwoordige mensheid ver-
schilt van de dieren. Paulus zegt in zijn Brief aan de Hebreeën dat de mens 
‘voor een korte tijd lager dan de engelen is geplaatst.’ Hebr. 2:7. Tijdens 
de Aardeperiode daalde de mensheid een trede lager af in stoffelijkheid, 
terwijl de engelen nooit een bol hebben bewoond die dichter was dan 
ether. Terwijl wij onze lichamen opbouwen uit de scheikundige bestandde-
len van de aarde, bouwen de engelen de hunne uit ether. Deze stof is de 
rechtstreekse toegangsweg van alle levenskracht. Als de mens eenmaal als 
de engelen geworden is en geleerd heeft zijn lichaam uit ether op te bou-
wen, bestaat er natuurlijk geen dood meer en is er daarom geen behoefte 
meer om door middel van een huwelijk kinderen geboren te laten worden. 
   Maar als wij het huwelijk vanuit een ander standpunt bezien, als een ver-
bintenis tussen geesten in plaats van seksen, komen wij in aanraking met 
het wonderbaarlijke mysterie van de liefde. Vereniging van de geslachten 
mag dan dienen om het ras voort te laten bestaan, maar het ware huwelijk 
is ook een kameraadschap tussen geesten die boven het seksuele uitgaat. 
Toch zullen zij, die echt in staat zijn op dat verheven niveau van geeste-
lijke verbondenheid samenkomen met vreugde hun lichamen aanbieden 
als levend offer op het altaar van de liefde van de ongeborene om een 
wachtende geest over te halen in een onbevlekt lichaam te worden gebo-
ren. Zo kan de mens uit de macht van de dood gered worden. 
   Dit wordt snel duidelijk als wij de vriendelijke werking van het levens-
lichaam vergelijken met die van het begeertelichaam tijdens een driftaan-
val wanneer gezegd wordt dat iemand zijn zelfbeheersing heeft verloren. 
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Dan spannen de spieren zich en wordt de energie in de zenuwen op zo’n 
moordende manier verbruikt dat het lichaam na zo’n aanval soms weken 
geveld is. Het zwaarste werk is niet zo vermoeiend als een driftaanval. 
Evenzo zal een kind dat onder de kristalliserende neiging van de begeer-
teaard in hartstocht verwekt wordt, als regel kort leven. Het valt te be-
treuren dat het woord levensduur nu [anno 1918] eigenlijk een verkeerde 
benaming is. Gezien de hoge kindersterfte kan men beter spreken van de 
kortheid van bestaan. 
   De opbouwende eigenschappen van het levenslichaam, dat het lichaam 
van liefde is, daarvan is de werking niet gemakkelijk na te gaan. Waarge-
nomen is dat tevredenheid het leven verlengt. Wij kunnen daarom veilig 
aannemen, dat een kind verwekt in een sfeer van harmonie en liefde, betere 
levenskansen heeft dan een kind verwekt tijdens boosheid, dronkenschap 
of hartstocht. 
   Volgens Genesis werd tegen de vrouw gezegd: ‘Je zwangerschap maak 
ik tot een zware last ...’ Gen. 3:16. Voor Bijbeluitleggers is het altijd een 
vraag geweest, welk logisch verband er bestaat tussen het eten van een 
vrucht en barensweeën. Maar als wij de kuise omschrijving in de Bijbel 
met betrekking tot de voortplanting begrijpen, is het verband duidelijk. 
Terwijl de minder gevoelige negerin of indianenmoeder na de bevalling 
bijna onmiddellijk haar werk op het land weer kan hervatten, vindt de wes-
terse vrouw, gevoeliger en met een hoger gespannen zenuwstelsel, het 
steeds moeilijker de pijnlijke ervaring van het moederschap te doorstaan 
ondanks dat zij door ervaren en goed geschoolde hulp wordt bijgestaan. 
   Daarvoor bestaan verschillende redenen. Hoewel wij zeer zorgvuldig te 
werk gaan bij het fokken van onze paarden en koeien en een stamboek 
aanleggen zodat wij de veestapel voortdurend kunnen verbeteren, nemen 
wij géén selectie in acht bij de keuze van een vader en een moeder voor 
onze kinderen. Wij trouwen meestal in een opwelling en betreuren het la-
ter en worden bijgestaan door wetten die het gemakkelijk maken te trou-
wen of te scheiden. De woorden, door de geestelijke of de ambtenaar van 
de burgerlijke stand uitgesproken, beschouwt men als een vrijbrief om on-
beperkt toe te geven aan geslachtsverkeer. Alsof een door mensen gemaak-
te wet ooit vrijheid zou kunnen verlenen om de wet van God te overtre-
den. Terwijl dieren alleen maar op een bepaalde tijd van het jaar paren en 
de moeder tijdens de zwangerschap met rust wordt gelaten, is dit bij de 
mens niet het geval. 
   Is het, met deze feiten voor ogen, te verwonderen dat er tegen het moe-
derschap wordt opgezien? Wordt het niet tijd dat wij daarin verbetering 
proberen te brengen door de verhouding tussen huwelijkspartners gezon-
der te maken? Astrologie toont de geaardheid en neigingen van iemand, 
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zodat het mogelijk is de karakters van twee mensen te verenigen zodat een 
liefdesleven kan worden geleid. Ook geeft astrologie de tijden aan waarin 
de planeetstanden het gunstigst zijn voor een pijnloze bevalling. Daardoor 
is het mogelijk uit de schoot van de natuur kinderen met liefde te ontvan-
gen die in goede gezondheid lang kunnen leven. Eens zal de tijd aanbre-
ken dat deze lichamen in hun etherische reinheid zo volmaakt zullen zijn 
dat zij het hele komende tijdperk intact blijven en een huwelijk dus over-
bodig maken. 
   Maar als wij nú kunnen liefhebben terwijl wij elkaar ‘door een beslagen 
bril’ zien, door het masker van de persoonlijkheid en de sluier van mis-
verstand, kunnen wij ervan verzekerd zijn dat de liefde van geest tot geest, 
gezuiverd van hartstocht in het louteringsvuur van smart, in de hemel onze 
helderste diamant zal zijn in vergelijking met haar schaduw die wij op aarde 
kennen. 
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7. De zonde die niet wordt vergeven en verloren zielen 
 
Enige studenten stellen belang in de zonde die niet wordt vergeven. Om-
dat dit onderwerp een bepaalde samenhang met het huwelijk heeft, waar-
van het ene een ontheiliging en het andere een sacrament of heiliging is, 
is het goed dit onderwerp vanuit een ander standpunt te bezien dan voor-
heen in onze literatuur. 
   Laten wij allereerst bezien wat er bedoeld wordt met sacrament of hei-
liging en waarom de ceremonieën van doop, Avondmaal of communie, 
huwelijk en laatste oliesel zo worden genoemd. Dan zullen wij beter be-
grijpen wat ontheiliging is en waarom dit onvergeeflijk is. 
   De Rozenkruisers leren, alleen wat uitvoeriger, precies hetzelfde wat 
Paulus predikt - in 1 Kor. 15 beginnend bij vers 35 - dat wij behalve een li-
chaam van vlees en bloed ook een zielenlichaam, een soma psuchicon 
hebben, [in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2007] vertaald met een ‘aards’ 
lichaam, en een ‘geestelijk’ lichaam; dat elk lichaam uit een ander zaad-
atoom is ontstaan en dat er voor Adam of de mens drie stadia van ontwik-
keling zijn. De eerste Adam werd gevormd uit aarde en bezat geen bewust 
leven. Aan de tweede Adam werd een ziel toegevoegd en bezat hij gees-
telijk leven dat als een zuurdesem werkt om de aardse mens tot God te 
verheffen. Als de beschikbare vermogens van de ziel, opgebouwd uit de 
ervaringen van het stoffelijk lichaam tot het geestelijke zijn verheven zal 
de laatste Adam, een levengevende geest, in staat zijn om de levensim-
puls rechtstreeks aan anderen door te geven, zoals een vlam van een kaars 
aan andere kaarsen kan worden doorgegeven zonder dat de helderheid van 
het oorspronkelijke licht vermindert.  
   Ondertussen moest de kiem voor ons aardse lichaam in vruchtbare bo-
dem worden geplant om tot een geschikt lichaam uit te groeien. Om dat 
te bereiken waren er vanaf het begin voortplantingsorganen aanwezig. In 
Gen 1:27 wordt gezegd dat de Elohim [God] hen schiep, man en vrouw. 
De Hebreeuwse woorden zijn ‘sacre va n’cabah’. Dit zijn namen van de 
geslachtsorganen. Letterlijk vertaald betekent sacre ‘kiemdrager’. Daarom 
is het huwelijk een sacr-ament, want het opent de weg om een stoffelijk 
zaadatoom van de vader naar de moeder over te brengen wat er toe leidt 
het ras tegen vernietiging door de dood te beschermen. De doop als sa-
crament betekent de ontkiemende drang van de geest naar geestelijk leven. 
Het Avondmaal of de communie waaraan wij deel hebben met brood, ge-
maakt van het zaad van kuise planten, en wijn waarvan de beker de harts-
tochtloze zaadkelk symboliseert, duidt op het komende tijdperk, een tijd 
waarin het onnodig zal zijn het zaad van de vader naar een moeder over 
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te brengen, een tijd waarin wij rechtstreeks ons bestaan in het kosmische 
leven zullen vinden en zo de dood zullen overwinnen. Het laatste oliesel 
ten slotte, is het sacrament dat het losmaken van het zilveren koord bete-
kent en de vrijmaking van de gewijde kiem, zodat die opnieuw in een ande-
re n’cabah of moeder kan worden ingeplant. 
   Daar de zaadcel en de eicel de basis en grondslag van de voortplanting en 
de ontwikkeling van het ras vormen, is het logisch dat er geen ernstiger 
zonde bestaat dan het misbruiken van de scheppingsfunctie. Want door 
deze heiligschennis of sacr-ilège, belemmeren wij de ontwikkeling van vol-
gende generaties en zondigen wij tegen de heilige Geest, Jehova, die de 
bewaker van de scheppende maankrachten is. Zijn engelen kondigden ge-
boorten aan, zoals van Izaäk, Johannes de Doper en Jezus. Als hij zijn 
trouwe volgeling wilde belonen, beloofde hij zijn zaad talrijk te maken als 
‘het zand op het strand aan de zee’. Hij deelde ook verschrikkelijke straf-
fen uit aan de Sodomieten die sacr-ilège begingen door hun zaad te ver-
spillen. Hij laat zelfs voor de schuld van de ouders de kinderen boeten en 
ook het derde en het vierde geslacht, Deut. 5:9, want onder zijn bestuur 
was de wet oppermachtig. De mens heeft zich nog niet zover ontwikkeld 
dat hij ontvankelijk is voor liefde. Het is nog altijd: ‘oog om oog en tand 
om tand’ en: ‘met dezelfde maat waarmee hij meet zal hij gemeten wor-
den.’ 
   Hoewel dit erg wreed lijkt voor ons, die dagelijks steeds meer de eigen-
schappen van liefde en mededogen ontwikkelen, dienen wij te bedenken 
dat deze vergelding uitsluitend betrekking heeft op het stoffelijk lichaam 
dat, net als elke andere scheikundige samenstelling in de wereld, onderge-
schikt is aan natuurwetten. Als misbruik het stoffelijk lichaam heeft ver-
zwakt is het niet meer geschikt om zijn taak te vervullen, net als elk ander 
apparaat dat wij uit de grondstoffen om ons heen hebben geconstrueerd. 
Er bestaan geen wonderen die nodig zijn om een gezond en sterk lichaam 
voort te brengen uit ouders die de natuurwetten hebben geschonden door 
hun misbruik. Daarom kan deze zonde niet worden kwijtgescholden en 
moet worden uitgeboet. Maar als de tijd en de verzorging van het lichaam 
weer de nodige kracht en bloei hebben teruggegeven, kan het zijn diensten 
weer op normale en gezonde manier uitvoeren. 
   U dient te beseffen dat de wet geen genade kent, alleen liefde kent gena-
de. Het was daarom in overeenstemming met de kosmische wet toen 
Christus, de Heer van liefde zei, dat voor alles wat de mensen tegenover 
hem zouden doen, vergeving zou worden geschonken, omdat in zijn ko-
ninkrijk liefde de belangrijkste plaats inneemt; maar voor alles wat tegen 
de wet van Jehova wordt gedaan men volledig zal moeten boeten. Wij 
kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor de prachtige godsdienst die hij 
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ons schonk, vooral als wij die vergelijken met die waaronder minder ont-
wikkelde volken nu worstelen. Laten wij als voorbeeld het boeddhisme 
nemen. Hoe groot en geweldig hun leider ook was, zag hij alleen maar ver-
driet, een voortdurende strijd tegen de natuurwetten. Hij streefde ernaar 
zijn volgelingen te leren om door absolute gehoorzaamheid boven deze si-
tuatie uit te komen op de manier waarop wij de wetten van de elektriciteit 
en andere natuurkrachten hebben leren beheersen. De boeddhist kent al-
leen de kille, genadeloze wet. Wij, in de westerse wereld, hebben van de 
wieg tot het graf het prachtige beeld voor ogen van iemand die zei: ‘Kom 
naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven.’ Matt. 11:28.  
   ‘Maar’, zult u vragen, ‘hoe zit het nu met verloren zielen? Is dat een ver-
zinsel?’ Hierop is het antwoord ‘Ja’, hoewel er enige toelichting nodig is. 
Wij zullen dit het best begrijpen als wij teruggaan in de geschiedenis van 
de mensheid en de ervaringen bezien van hen die een overtreding hebben 
begaan. Want zij kunnen als voorbeeld dienen van wat er kan gebeuren. 
Om dit punt goed duidelijk te maken zullen wij een en ander uit De we-
reldbeschouwing der Rozenkruisers aanhalen dat betrekking heeft op de oor-
sprong van de aarde en de mens. Aan onze tegenwoordige Aardeperiode 
zijn drie grote ontwikkelingsperioden vooraf gegaan. De Vader is de hoog-
ste ingewijde van de Saturnusperiode die hoofdzakelijk de geestelijke zon 
bewoont. De Zoon, de Kosmische Christus, is de hoogste ingewijde uit 
de Zonneperiode die de centrale zon bewoont en door een straal van zich-
zelf de planeten in hun baan leidt en tot inwonende geest van iedere pla-
neet wordt zodra die tot voldoende ontwikkeling is gekomen om zo’n 
groot Wezen te kunnen bevatten. Jehova, de heilige Geest, is de hoogste 
ingewijde van de Maanperiode en bewoont de stoffelijke, zichtbare zon. 
Hij is de bestuurder van de verscheidene, door sommige planeten afge-
worpen manen, die tot doel hebben om de wezens die achtergebleven zijn 
in hun ontwikkeling, een strengere tucht te geven onder een strengere wet 
en hun daardoor, indien mogelijk, wakker te schudden en aan te sporen de 
goede richting te volgen. 
   Als wij het hemelgewelf bestuderen, zien wij dat sommige planeten een 
aantal manen hebben en andere niet. Maar omdat er in elke grote gemeen-
schap achterblijvers zijn, en er manen nodig zijn om deze achterblijvers te 
helpen hen zo mogelijk in hun vroegere staat te herstellen, is het zeker dat 
de planeten die nu geen manen bezitten, deze in het verleden wel hebben 
gehad. De grote Wezens over wie De wereldbeschouwing der Rozenkruisers 
spreekt als de Heren van Venus en Heren van Mercurius waren in feite 
achterblijvers van deze beide planten. In het verre, schemerige verleden 
bewoonden zij manen die hun baan om de genoemde planeten beschre-
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ven en slaagden zij er grotendeels in hun achterstand in ontwikkeling, on-
der de strenge tucht waaraan zij daar onderworpen waren, in te halen. Later 
kregen zij gelegenheid de mensheid van onze aarde te dienen en daardoor 
op hun eigen planeet, vanwaar zij verbannen waren, terug te keren. Onder 
de wet waren zij verloren, maar door de liefde werden zij verlost. Wij mo-
gen dan ook veronderstellen dat gelegenheden om te dienen, ook aan an-
dere wezens die verlost willen worden, geboden wordt om het verleden 
goed te maken. 
   Tegen de lezers die willen weten wat er van de manen wordt waarop der-
gelijke wezens een tijdje verblijven, kan worden gezegd dat het zonne-
stelsel bezien moet worden als het lichaam van de grote Geest die wij God 
noemen. Evenals elk, door een abnormaal proces ontstaan aangroeisel, 
ons lichaam pijn doet, zijn ook verhardingen als manen voor dat grote 
wezen oorzaak van pijn. Op dezelfde manier als ons eigen lichaam abnor-
male aangroeisels tracht te verwijderen, probeert ook het heelal manen, 
die hun taak hebben vervuld, te verdrijven. Zolang als de wezens, die naar 
een maan zijn verbannen, zich daar nog bevinden, houdt de planeetgeest 
van de moederplaneet, in zijn zorg voor deze wezens, de maan in haar 
baan. Wij noemen deze liefde voor hen de wet van aantrekking. Maar als 
zij naar de moederplaneet zijn teruggekeerd heeft de planeetgeest geen 
belangstelling meer voor hun versteende woning. Langzamerhand ver-
wijdt haar baan zich en wordt de afstand tussen de moederplaneet en de 
verlaten maan hoe langer hoe groter om ten slotte in de ruimte te worden 
verdreven. De asteroïden zijn overblijfselen van manen die ooit om Venus 
en Mercurius cirkelden. Er zijn nog andere schijnbare manen en maan-
fragmenten in ons zonnestelsel, maar De wereldbeschouwing der Rozenkruisers 
houdt zich hiermee niet bezig, omdat zij buiten het gebied van onze ont-
wikkeling vallen. 
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8. De onbevlekte ontvangenis 
  
De periodieke eb en vloed van de materiële en geestelijke krachten die de 
aarde omgeven zijn de onzichtbare oorzaken van fysieke, morele en gees-
telijke activiteiten op onze aarde. In overeenstemming met het hermeti-
sche axioma ‘zo boven, zo beneden’, moet er een dergelijke werking ook 
in de mens plaatsvinden, die niet anders dan een miniatuur uitgave van 
moeder Natuur is. 
   De dieren hebben 28 paar6 ruggenmergszenuwen en zijn nu in hun 
maanstadium, volkomen afgestemd op de achtentwintig7 dagen waarin de 
maan de dierenriem doorloopt. In wilde staat regelt de groepsgeest hun 
paring. Daarom hebben de dieren geen periodieke vloed.8 De mens daar-
entegen verkeert in een overgangstoestand; hij is te ver ontwikkeld voor de 
maantrillingen, want hij heeft 31 paar ruggenmergszenuwen, maar is nog 
niet afgestemd op de zonnemaand van eenendertig dagen. Hij plant zich 
het hele jaar voort, vandaar de periodieke vloed bij de vrouw die onder be-
paalde omstandigheden benut wordt om een deel van het lichaam van een 
kind volmaakter te vormen dan zijn ouders. Op dezelfde manier wordt de 
periodieke vloed in de mens de krachtbron van de vooruitgang van de ras-
sen. De periodieke vloed van de geestelijke krachten van de aarde die met 
Kerstmis plaatsvindt, geeft geboorte aan redders die van tijd tot tijd een 
nieuwe impuls aan de geestelijke lichamen van het menselijk ras geven.  
   De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. 
Het Oude Testament geeft, na een korte beschrijving van de manier waar-
op de wereld ontstond, het verhaal van de zondeval. Met betrekking tot 

 
6  Dit is onjuist. Op 14 juni 1983 schreef Prof. Dr. C.J.G. Wensing van de Universiteit 

Utrecht, Vakgroep Functionele Morfologie mij: ‘De mens is uiteraard ook een zoogdier 
en gesteld kan worden dat het aantal wervels en daarmee ook het aantal ruggenmergs-
zenuwen bij de diverse zoogdieren nogal varieert. Alle zoogdieren hebben zeven hals-
wervels en acht halszenuwen, het aantal borstwervels en daarmee het aantal borstze-
nuwen varieert sterk. Zo heeft het paard bijvoorbeeld 18 borstzenuwen terwijl veel an-
dere zoogdieren er maar 13 hebben en de mens maar twaalf. Ook het aantal lenden- en 
heiligbeenzenuwen varieert nogal. Zo hebben vleeseters zeven, het paard en rund zes 
en de mens vijf lendenzenuwen. Het aantal heiligbeenzenuwen is bij de mens vijf, het 
rund en paard vier en bij de vleeseters drie. Het aantal staartwervels en dus staartzenu-
wen is bij veel zoogdieren aanzienlijk. In conclusie: bij het zoogdier mens is het aantal 
ruggenmergszenuwen niet opvallend groot. Diverse andere zoogdieren hebben meer 
dan 31-33 (afhankelijk van het aantal staartwervels) ruggenmergszenuwen die bij de 
mens voorkomen. Het paard heeft er bijvoorbeeld meer dan 40.’   

7  De omlooptijd van de maan om de aarde is 27 dagen, 7 uur en 43 minuten. 
8  Zoogdieren worden ook ongesteld, maar het bloed wordt door het lichaam opgeno- 
   men. 
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wat in onze literatuur is meegedeeld vernemen wij dat de zondeval veroor-
zaakt werd door het impulsieve en onwetende gebruik van de seksuele 
krachten door de mens, op tijden dat de stralen van de planeten onderling 
niet bevorderlijk waren voor het voortbrengen van de zuiverste en beste 
lichamen. Zodoende werd de mens geleidelijk aan in een grofstoffelijk li-
chaam gekerkerd en door zondige hartstocht gekristalliseerd; dus een on-
volmaakt lichaam, dat blootstaat aan pijn en dood. 
   Toen begon de levensreis door de stof. Tijdens duizenden jaren leven wij 
al in deze harde en onvermurwbare lichamelijke schil die het hemelse licht 
van de geest van binnen verduistert. De geest is als een ongeslepen dia-
mant. De hemelse diamantbewerkers, de Heren van het Lot of Opteke-
nende Engelen, zijn onophoudelijk bezig te proberen de deklaag te verwij-
deren zodat de geest door het lichaam, dat het bezielt, moge heen schijnen. 
   Als de diamantslijper de diamant tegen de slijpsteen houdt, laat de dia-
mant bij het verwijderen van het donkere, ondoorschijnende oppervlak 
een snerpend geluid horen, als een kreet van pijn. Maar door steeds in aan-
raking te komen met de slijpsteen zal de ruwe diamant uiteindelijk een 
juweel van buitengewone schoonheid en zuiverheid worden. Evenzo hou-
den de hemelse Wezens, die met onze ontwikkeling zijn belast, ons dicht 
tegen de slijpsteen van de ervaring. Pijn en lijden brengen de geest die bin-
nenin ons sluimert tot ontwaken. De mens, tot nu toe tevreden met het 
najagen van materiële doeleinden, vervuld van zinnelijkheid en seks, wordt 
dan van geestelijke onvrede vervuld, die hem aanzet het geestelijke leven te 
zoeken. 
   De vervulling van dat streven is meestal pas na een hevige strijd met de 
lagere natuur te bereiken. Het was tijdens deze worsteling dat Paulus met 
alle zielensmart van een oprecht en strevend hart uitriep: ‘Ik ongelukkig 
mens! … het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. 
Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik 
doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn 
verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van zonde, 
die in mij leeft.’ Rom. 7:24,19,22,23. 
   Als een bloem geplet wordt, komt haar reuk vrij en vervult de omgeving 
met een heerlijke geur, tot vreugde van iedereen die in de nabijheid is. Zo 
kunnen ook verpletterende slagen van het lot een mens, die het stadium 
van geestelijke bloei heeft bereikt, terneerslaan. Dit zal echter alleen tot 
gevolg hebben dat de beminnelijkheid van het karakter en de schoonheid 
van de geest worden versterkt tot zij met een schittering als van een stra-
lenkrans schijnt, die de drager ervan kenmerkt. Dan bevindt men zich op 
het pad van inwijding. Dan wordt geleerd hoe ongebreidelde geslachtsge-
meenschap, zonder de planeetinvloeden in acht te nemen, hem of haar in 
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het lichaam heeft gekerkerd en hij of zij daar nog altijd door wordt gebon-
den. En hoe een juist gebruik van deze kracht, in harmonie met de plane-
ten, hem of haar langzamerhand zal vrijmaken, en het lichaam etherischer 
zal doen worden en hem of haar uiteindelijk zal bevrijden van het stoffe-
lijk bestaan. 
   Een scheepstimmerman kan van vurenhout geen solide eiken schip bou- 
wen. Men kan geen druiven plukken van doornen. Soort zoekt soort. Een 
geest met een hartstochtelijk karakter die geboren wil worden zal worden 
aangetrokken tot ouders met hetzelfde karakter, waar zijn lichaam wordt 
verwekt in een opwelling van een vlaag van hartstocht. 
   De geest die van de lijdenskelk, die het gevolg is van het misbruiken van 
de scheppingskracht, een slok heeft genomen en deze beker tot de bittere 
droesem heeft gedronken, zal geleidelijk aan ouders zoeken van steeds 
minder hartstochtelijke geaardheid tot hij uiteindelijk inwijding bereikt.     
   Als men tijdens het proces van inwijding de invloed van de planeten op 
de voortplanting heeft geleerd, zal het volgende lichaam dat men zich ver-
schaft, door ouders die ingewijden zijn, zonder hartstocht worden voort-
gebracht tijdens planeetstanden die het gunstigst zijn voor het werk dat 
men in het komende leven overweegt te gaan doen. Daarom beginnen de 
evangeliën, die inwijdingsformules zijn, met het verhaal van de onbevlek-
te ontvangenis en eindigen met de kruisiging, beide prachtige idealen die 
wij ooit moeten bereiken. Want iedereen is een wordende Christus en 
maakt zowel de esoterische geboorte als de esoterische dood, als aange-
kondigd in de evangeliën, mee. Door kennis kunnen wij die dag verhaasten 
door verstandig mee te werken in plaats van, zoals nu vaak het geval is, 
door onwetendheid onze geestelijke ontwikkeling te vertragen.  
   Met betrekking tot de onbevlekte ontvangenis heerst in alle opzichten 
misverstand; zoals de voortdurende maagdelijkheid van de moeder, zelfs 
na de geboorte van andere kinderen; de nederige positie van Jozef, de ver-
onderstelde pleegvader. Ik wil deze punten kort bezien in het licht van de 
feiten zoals die in het geheugen der natuur staan opgetekend. 
   In sommige delen van Europa worden mensen van hogere stand betiteld 
als ‘weledelgeboren’ of zelfs ‘hooggeboren’ wat betekent dat zij afstam-
men van beschaafde ouders van hoog aanzien. Zulke mensen zien vaak 
met geringschatting neer op mensen van nederiger afkomst. Ik heb niets 
tegen de uitdrukking ‘weledelgeboren’, integendeel, ik zou willen dat ieder 
kind ‘weledelgeboren’ was, bij ouders van moreel hoog gehalte, onver-
schillig wat hun maatschappelijke positie ook is. Er bestaat maagdelijkheid 
van de geest, die niet afhankelijk is van de toestand van het lichaam, een 
reinheid van geest waardoor iemand tijdens de geslachtsgemeenschap niet 
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door hartstocht wordt bezoedeld en de moeder in staat stelt haar ongebo-
ren kind in seksloze liefde onder haar hart te dragen. 
   Vóór de tijd van Christus was dit onmogelijk. In de vroegere fase van de 
menselijke ontwikkeling op aarde was kwantiteit belangrijker dan kwali-
teit, vandaar het bevel: ‘ga heen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u.’ 
Daarbij kwam dat het noodzakelijk was dat de mens zijn geestelijke aard 
tijdelijk zou vergeten om zijn energie op materiële zaken te richten. Het 
toegeven aan de geslachtsdrift bevordert dat, waardoor de begeerteaard 
hoogtij vierde. Polygamie kwam tot bloei, en man en vrouw werden ge-
eerd naar het aantal kinderen dat zij hadden, terwijl onvruchtbaarheid als 
de grootst mogelijke ramp werd beschouwd. 
   In andere opzichten werd de begeerteaard door van God gegeven wetten 
in bedwang gehouden. Gehoorzaamheid aan deze goddelijke bevelen werd 
door snelle en strenge bestraffing van de overtreder afgedwongen, bij-
voorbeeld door oorlog, pest of hongersnood. Aan beloning voor het 
plichtsgetrouw nakomen van de wettelijke voorschriften ontbrak het even- 
min. De rechtvaardigen kregen talrijke kinderen en vee, en de oogst was 
overvloedig; hij versloeg zijn vijanden, en zijn beker stroomde over van 
gelukzaligheid. 
   Later, toen na de Atlantische vloed de aarde voldoende bevolkt was, 
raakte polygamie langzamerhand in onbruik, met als gevolg dat de kwali-
teit van de lichamen verbeterde. In de tijd van Christus hadden de verst ge-
vorderden van het mensenras hun begeerteaard dusdanig onderworpen, 
dat de geslachtelijke vereniging uit zuivere liefde, zonder hartstocht, kon 
worden volbracht, zodat een kind onbevlekt kon worden ontvangen. 
   Aan deze voorwaarde voldeden de ouders van Jezus. Van Jozef wordt 
gezegd dat hij timmerman was, maar hij was geen houtbewerker. Hij was 
een ‘bouwer’ in hogere zin. God is de Opperbouwmeester van het heelal. 
Onder zijn leiding werken veel bouwers van verschillende graad van gees-
telijke luister, waaronder zelfs zij die wij als vrijmetselaars kennen. Allen 
zijn bezig om zonder het geluid van hamerslagen een tempel te bouwen, 
waaronder Jozef. 
   Soms wordt gevraagd waarom ingewijden altijd mannen zijn. Dat is niet 
zo. In de lagere graden zijn veel vrouwen. Maar als een ingewijde in staat is 
zijn geslacht te kiezen, neemt hij meestal een positief, mannelijk lichaam. 
Het leven dat hem tot inwijding bracht, heeft namelijk zijn levenslichaam 
vergeestelijkt en dit onder alle omstandigheden positief gemaakt, zodat hij 
met een mannelijk stoffelijk lichaam in het bezit is van een lichaam van de 
beste kwaliteit. 
   Er zijn echter tijden en omstandigheden dat een vrouwelijk lichaam no-
dig is, wanneer bijvoorbeeld een lichaam van de hoogste kwaliteit tot ge-
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boorte moet worden gebracht, voor een geest van de allerhoogste graad. 
In een dergelijk geval zal een hoge ingewijde een vrouwelijk lichaam aan-
nemen en weer moeder worden, na dit misschien al verscheidene levens 
te hebben vermeden, zoals het geval was met de bewonderenswaardige 
persoon die wij kennen als Maria uit Betlehem. 
   De in dit hoofdstuk genoemde punten samenvattend komen wij tot de 
slotsom dat ieder mens een wordende christus is, dat wij eens ons ka-
rakter zo rein dienen te hebben gemaakt dat wij het waard zijn lichamen te 
be- wonen die onbevlekt ontvangen zijn dat, hoe sneller wij beginnen met 
ons verstand van hartstochtelijke gedachten te zuiveren, wij dit doel des te 
eerder zullen bereiken. Dit hangt uiteindelijk helemaal af van de ernst van 
ons streven en onze wilskracht. De omstandigheden zijn nu zodanig dat 
wij een kuis leven kunnen leiden, of wij getrouwd zijn of niet, en een 
koele zusterbroer relaties evenmin noodzakelijk zijn. 
   Als een leven van absolute kuisheid voor sommigen nog niet haalbaar is, 
wees dan niet ontmoedigd: Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. 
Blijf streven ook al faalt u steeds weer, want de enige echte mislukking is te 
stoppen met proberen. 
   Moge God u bij uw streven naar kuisheid en zuiverheid kracht geven. 
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9. Christus bij zijn terugkeer 
 
Al eerder werd besproken hoe de kindmensheid in Atlantis als eenheid on-
der de directe leiding van goddelijke leiders leefde en hoe ten slotte de uit-
tocht uit het water in de opgeklaarde atmosfeer plaats had, en het afge-
scheiden zijn van elkaar plotseling duidelijk werd. 
   ‘God is Licht’, het Licht dat in de mens tot leven kwam. In de mistige 
atmosfeer in het vroege Atlantis was het licht schemerig, kleurloos en dif-
fuus, even kleurloos als de lucht op een erg mistige dag in onze dagen. 
Vandaar de eenheid van al die menselijke wezens die in dat licht leefden. 
Maar toen de mens zich boven het water verhief, toen hij in de lucht te-
voorschijn kwam, waar de goddelijke manifestatie Licht, in een grote ver-
scheidenheid aan kleurschakeringen werd gebroken, werd dit verschillend 
gekleurde licht door iedereen verschillend in zich opgenomen. Toen de 
mens door de reusachtige poort van de regenboog met zijn uiteenlopen-
de, prachtige kleuren ging, markeerde dit het begin van de afgescheiden-
heid. Die boog kan daarom als een toegangspoort naar het ‘beloofde land’ 
worden beschouwd, de wereld zoals die nu is samengesteld. Hier heeft het 
Licht van God niet langer een onbestemde tint, zoals in het vroegere At-
lantis. Het schitterende kleurenspel in onze tijd zegt ons dat het wacht-
woord van deze tijd ‘scheiding’ is [in rassen, volken, stammen en families]. 
Zolang wij daarom in de tegenwoordige omstandigheden verkeren, onder 
de wet van wisselende kringlopen, waar zomer en winter, eb en vloed el-
kaar ononderbroken in afwisseling opvolgen, zolang Gods boog als sym-
bool van verscheidenheid aan de hemel staat, is het nog de dag van het ko-
ninkrijk van de mensen en blijven wij in afwachting van het koninkrijk van 
God. 
   Maar even zeker als de paradijselijke toestand op de door vuur omrin-
gende eilanden van het oude Lemurië in de scheiding in twee geslachten 
eindigde, die elk één element van het scheppingsvuur uitdrukken, waar-
door voor het scheppen van een nieuw lichaam de vereniging van man en 
vrouw even noodzakelijk is als het samenbrengen van waterstof en zuur-
stof voor het maken van water; en even zeker als de overgang van de wa-
terachtige atmosfeer van Atlantis naar de luchtatmosfeer van Ariana, de 
tegenwoordige wereld, nog meer scheidingen veroorzaakte in op zichzelf 
staande volken en personen die tegen elkaar oorlog voeren en elkaar plun-
deren, omdat de duidelijk van elkaar gescheiden vormen die zij waarna-
men hen verblindden voor de onvervreemdbare eenheid van elke geest 
met alle anderen; zo zullen even zeker ook de omstandigheden op aarde 
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zo veranderen dat er ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen, 
waar rechtvaardigheid zal wonen’. 
   In het vroegere Atlantis woonden wij in de diepst gelegen dalen van de 
aarde waar de mist het dichtst was. Wij ademden door middel van kieuwen 
en waren niet in staat in een atmosfeer zoals wij nu hebben, te leven. Na 
verloop van tijd bracht het verlangen tot verder onderzoek, de uitvinding 
van luchtschepen, die werden voortbewogen door de uitzettingskracht van 
ontkiemend graan. De geschiedenis van de ark is een verkeerd opgevatte 
herinnering aan dat feit. Deze luchtschepen vergingen trouwens op de 
bergtoppen waar de atmosfeer te ijl was om ze te dragen. Tegenwoordig 
drijven onze schepen op het element waarin de Atlantische schepen eens 
waren ondergedompeld. Wij hebben nu verschillende manieren van voort- 
bewegen ontdekt die ons in staat stellen ons over de toppen van de aarde 
te vervoeren en begeven ons in de atmosfeer om ook dat element te ver-
overen, zoals wij het water hebben onderworpen; even zeker als onze At-
lantische voorouders het element water, dat zij inademden, geschikt maak-
ten voor verkeer en er toen bovenuit kwamen om in een nieuw element te 
leven; zo zullen ook wij de lucht veroveren en er dan bovenuit stijgen, in 
het nieuw ontdekte element dat ether wordt genoemd. 
   Zo heeft ieder tijdperk zijn eigen specifieke omstandigheden en wetten. 
De wezens die zich daar ontwikkelden hadden een lichamelijke gesteld-
heid die aangepast werd aan de omstandigheden van dat tijdperk, maar 
worden door natuurkrachten overheerst totdat men geleerd heeft daarmee 
in overeenstemming te handelen. Dan worden deze krachten zeer waarde-
volle dienaren, zoals stoom en elektriciteit die wij onder controle hebben. 
De wet van de zwaartekracht houdt ons nog steeds in haar machtige greep 
hoewel wij met mechanische middelen in het nieuwe element [ether] pro-
beren te ontsnappen. Wij zullen in de nabije toekomst heerschappij over 
de lucht verkrijgen. Zoals de luchtschepen op de bergtoppen van de aar-
de strandden omdat de opwaartse druk te laag was om in de ijlere vochtig-
heid op deze hoogte hoger te komen, en omdat de ademhaling bemoei-
lijkt werd; zo zal de toenemende ijlheid van onze tegenwoordige atmos-
feer ons beletten in de ‘nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ binnen te gaan, 
die het toneel van het Nieuwe Testament of de Nieuwe Bedeling zijn. 
   Voor wij die staat kunnen bereiken moeten er zowel fysiologische als 
morele en geestelijke veranderingen plaatshebben. De Griekse tekst van 
het Nieuwe Testament laat ons hierover niet in twijfel, hoewel gebrek aan 
kennis van de mysterieleer, de vertalers dit niet tot uitdrukking hebben 
kunnen brengen. Als wij alleen maar geloofden in de Bijbel, zelfs zoals wij 
die nu hebben, dan zouden ons allerlei misvattingen en veel onzekerheid 
over deze tijd zijn bespaard. Veel sekten hebben op een bepaalde dag hun 
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bezittingen van de hand gedaan in afwachting van de terugkeer van Chris-
tus en hebben daarna onnoemelijk veel ontberingen moeten lijden. Bedrie- 
gers hebben zichzelf als Christus of zelfs voor God uitgegeven, zijn ge-
trouwd, hebben een gezin gesticht en zijn gestorven, zoons nalatend die 
meenden Christussen te zijn en te vechten voor het koninkrijk. Een van 
deze militante Christussen werd naar een eiland in de Middellandse Zee 
verbannen en een ander naar een Aziatische stad waar hij onder militair 
toezicht werd geplaatst. Er zijn aanwijzingen die doen veronderstellen dat 
er in de toekomst meer van dergelijke pseudo-Christussen zullen opstaan, 
zodat het heiligschennend bedrog zich zelfs uitbreidt. 
   Wij kunnen er zeker van zijn dat de goddelijke leiders van onze ontwik-
keling geen fout maakten toen zij de christelijke godsdienst aan de westerse 
wereld gaven, de verhevenste leer voor de verst gevorderden onder de 
mensheid. Het dient daarom als een achteruitgang te worden beschouwd 
als een organisatie probeert het hindoeïsme – dat uitstekend is voor het 
volk waaraan zij door God werd gegeven – te enten op ons volk [de wester-
lingen]. 
   Als wij de woorden van Christus geloven: ‘Mijn koninkrijk is niet van de-
ze wereld’ - het Griekse woord ‘kosmos’ voor ‘wereld’, betekent ‘orde op 
zaken’; niet onze planeet de aarde, die ‘gaea’ heet – weten wij beter, dan nu 
uit te zien naar een op aarde teruggekeerde Christus.   
   ‘Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven,’ evenmin 
als het in het vroegere Atlantis mogelijk was voor de door kieuwen ade-
mende wezens om onder de tegenwoordig heersende atmosferische om-
standigheden te leven, waarin het ‘koninkrijk van de mensen’ bestaat. Pau-
lus zegt - als hij over de wederopstanding spreekt - zoals in de Nederlandse 
vertaling van de Bijbel staat: ‘Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een 
geestelijk lichaam.’9 1 Kor. 15:44. Paulus verzekert ons dat er een ‘soma 
psuchicon’, een zielenlichaam bestaat, en zet in de voorafgaande verzen 
uiteen hoe dit uit een ‘zaad’ ontstaat, op dezelfde manier als dit in de Ro-
zenkruisersleer wordt uiteengezet. De Bijbel bevestigt dat onze lichamen 
vergankelijk zijn. Ook dat één orgaan, het hart, een uitzondering is, wat 
verwijst naar het zaadatoom in het hart. Psalm 22:27.10 Voordat Christus 
kan komen moeten daarom onze lichamen worden veranderd. 

 
9  Dit is de vertaling van het Nederlandse Bijbelgenootschap uit 1939 en 2007. De Leidse 

vertaling uit 1912 en de Petrus Canisius vertaling uit 1929 hebben daarentegen het juiste 
woord ‘zielenlichaam’. 

10 In de bijbelvertaling van 2007 staat in vers 27: ‘Voor altijd mogen jullie leven.’ Andere  
   vertalingen: (1951) ‘uw hart leve op, voor immer.’; NBG 1948; ‘Ulieder hart zal in eeu-  
   wigheid leven.’ Luther vertaling: 27, ‘eur Herz lebet immerdar.’ King James vertaling,  
   vers 26 [let op, niet 27] ‘uw hart zal voor eeuwig leven.’     
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   Wanneer aan deze woorden geloof wordt gehecht zouden bedriegers 
weinig aanhang hebben en zouden zij stank voor dank krijgen. Maar de 
westerse kranten schenken helaas teveel aandacht aan zulke intriganten in 
plaats van hen als een grap te zien zoals zij zelf vaak doen. Want het is bela-
chelijk te geloven dat het grote en wijze Wezen dat onze ontwikkeling 
leidt, zo kortzichtig zou kunnen zijn om niet te weten dat de westerse 
wereld nooit als haar redder iemand zou aannemen afkomstig van wat 
gezien wordt als een geringere beschaving.11 
   Toen er 2000 jaar geleden voorbereidingen werden getroffen voor de be-
lichaming van de redder van de wereld, was Galilea het toevluchtsoord 
voor zwervende geesten. Daarheen trok men vanuit Azië, Afrika, Grieken-
land, Italië en andere delen van de wereld in die tijd. Toen waren de le-
vensomstandigheden daar buitengewoon aantrekkelijk zodat Galilea - vol-
gens de mening van verscheidene geleerden die dit onderzocht hebben - 
even kosmopolitisch als Rome zelf was. Het was in feite de smeltkroes van 
die tijd. Ook Jozef en Maria, de ouders van Jezus, waren onder andere van-
uit Judea naar Nazareth in Galilea getrokken voor de komst van hun eerst-
geborene. Het in deze omgeving verwekte lichaam was afwijkend van het 
doorsnee joodse rastype.  
   Het is een onloochenbaar feit, dat bij de ontwikkeling de omgeving een 
grote rol speelt. Nu zijn er drie grote rassen op aarde. De negers hebben 
haar dat in doorsnede plat is. Het hoofd is lang en smal en aan de zijkanten 
afgeplat. De oogholten zijn ook lang en smal. De negers zijn afstammelin-
gen van het Lemurische ras. 
   De Mongolen, en met hen verwante volken, hebben ronde hoofden. 
Hun haar heeft een ronde doorsnede en de oogkassen zijn ook rond. Zij 
zijn degenen die zijn overgebleven van het Atlantische ras. 
   Het Arische ras heeft ovaal haar, ovale schedels en ovale oogholtes, 
kenmerken die vooral bij de Angelsaksen, die momenteel de bloem van het 
ras vormen, voorkomen. 
   In Amerika, nu het paradijs van de volken, zijn deze rassen natuurlijk 
vertegenwoordigd. Hier bevindt zich de smeltkroes waarin zij worden ver- 
mengd. Men heeft vastgesteld dat er verschil is tussen de kinderen uit 
hetzelfde gezin. De schedels van de jongste kinderen, in Amerika geboren, 
benaderen meer de ovale vorm dan de hoofden van hun oudere broers en 
zusters die niet in Amerika geboren zijn. 
   Uitgaande van dit feit en van andere, die hier niet hoeven te worden ver- 
meld, is duidelijk dat op het Amerikaanse vasteland een nieuw ras in op- 
komst is. Gebaseerd op het bekende feit dat Christus tweeduizend jaar ge-

 
11 Dit heeft waarschijnlijk betrekking op Krishnamurti die als zodanig werd afgeschilderd. 
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leden voortkwam uit het meest kosmopolitische deel van de beschaafde 
wereld, ligt het voor de hand te verwachten dat, als er een nieuwe belicha-
ming voor dat verheven wezen wordt gezocht, zijn lichaam eerder wordt 
geboren uit iemand van het nieuwe ras dan uit een oud ras. Omgekeerd, 
als het verdienstelijk zou zijn een redder geboren te laten worden in een 
van de oudere rassen, waarom dan niet een Bosjesman of een Hottentot?  
   Maar wij kunnen ervan verzekerd zijn, dat bedriegers na kortere of lan-
gere tijd worden ontmaskerd en dat hun plannen tot niets zullen leiden. 
Ondertussen gaat onze ontwikkeling door en brengt ons steeds nader tot 
het Aquarius tijdperk12 en zal er een Leraar komen om aan de christelijke 
godsdienst een impuls in een nieuwe richting te geven. 

 
12 Volgens berekeningen aan de hand van Astrologie; de boodschap der sterren, Max Heindel en 

Augusta Foss Heindel, Amersfoort 1924, p. 11: Het Arische tijdperk, begon in ongeveer 
504 n. Chr., en begint het Aquarius- of Watermantijdperk omstreeks 2664. Deze laatste 
datum werd door de ‘International Astronomical Union’ in 1929 te Leiden ook rond 
het jaar 2600 vastgesteld. Nu, ongeveer 2016, zitten wij in de overgangsperiode daar 
naartoe. 
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10. Het komende tijdperk 
 
Als er in de Bijbel gesproken wordt van het ‘komende tijdperk’, van ‘de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde’, en ook van het Aquarius- of ‘Water-
mantijdperk’ is het verschil daartussen misschien niet duidelijk. Verwar-
ring in het gebruik van uitdrukkingen en benamingen is één van de groot-
ste oorzaken van misverstanden. De Rozenkruisersleer probeert dit te 
voorkomen door een zo duidelijk mogelijke naamgeving. Soms is nadere 
toelichting noodzakelijk om vaagheid te voorkomen die ontstaan is door 
algemeen aanvaarde vage omschrijvingen van andere personen, ongetwij-
feld even oprecht als ikzelf, maar die niet zo gelukkig zijn tot de onverge-
lijkelijke westerse wijsheidsleer toegang te hebben.  
   In onze literatuur wordt geleerd dat er vier grote tijdvakken van ontwik-
keling aan onze tegenwoordige zijn voorafgegaan. Dat de dichtheid van de 
aarde, haar atmosferische omstandigheden, en heersende natuurwetten, 
in alle vier tijdvakken anders waren, evenals de fysiologische gesteldheid 
van de mens. 
   De lichamen van ADM - de naam betekent rode aarde, de mensheid van 
het vurige Lemurië - werden gevormd uit het ‘stof der aarde’, de rode, he-
te, vulkanische modder en waren daardoor uitstekend geschikt voor hun 
omgeving. In de vreselijke hitte van die tijd zouden vlees en bloed ver-
schrompeld zijn. Hoewel onze lichamen voor de hedendaagse omstan-
digheden geschikt zijn, vertelt Paulus ons dat zij aan het koninkrijk van 
God geen deel kunnen hebben. 1 Kor. 15:50. Het is daarom duidelijk dat, 
voordat er een nieuw tijdperk ingeluid kan worden, de lichamelijke ge-
steldheid van de mens totaal veranderd moet worden, om nog maar te 
zwijgen van de geestelijke levenshouding. Het zal een lange tijd vragen om 
het hele menselijke ras op een hoger niveau te brengen en geschikt te ma-
ken zodat zij in etherische lichamen kunnen leven. 
   Anderzijds komt een nieuwe omgeving nooit in een kort ogenblik tot 
stand, want land en volk zijn vanaf het prilste begin samen ontwikkeld. 
Toen de mist van Atlantis zich begon te verdichten, hadden sommige 
voorouders van ons, rudimentaire longen ontwikkeld, en werden daardoor 
gedwongen naar de hoger gelegen streken te gaan, lang voor hun soortge-
noten. Zij zwierven in ‘de woestijn’ terwijl ‘het beloofde land’ uit de lichter 
wordende nevels verrees en hun longen zich gelijktijdig ontwikkelden en 
geschikt werden om in de tegenwoordige atmosfeer te leven. In de dieper 
gelegen dalen van de aarde ontwikkelden zich nog twee rassen voordat een 
opeenvolging van vloeden hen naar de hoger gelegen streken verdreef. 
Zoals de Egyptische priesters aan Plato meedeelden, had de laatste vloed 
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ongeveer tienduizend jaar geleden plaats, toen de zon bij precessie het wa-
terteken Kreeft binnenging. Zo zien wij, dat als er een nieuw tijdvak wordt 
ingeluid, er geen plotselinge verandering van de aarde voor de hele mens-
heid plaatsheeft, maar dat een overlapping plaatsvindt waardoor het voor 
de meeste mensen mogelijk is zich, door geleidelijke aanpassing, naar de 
nieuwe vormen te voegen. Voor de mens schijnt de verandering vaak plot-
seling, omdat de geestelijke voorbereiding en aanpassing zich onbewust 
heeft voltrokken. De metamorfose van een kikkervisje, als bewoner van 
het water, in een volwassen kikker, die lucht inademt, laat de overeenkomst 
met het verleden zien. De gedaanteverwisseling van de aan de aarde ge-
bonden rups in de zich in de lucht verheffende vlinder is een goed voor-
beeld van het komende tijdperk. Toen de hemelse tijdaanwijzer [de zon] bij 
precessie in het teken Ram kwam, begon er een nieuwe cyclus en predikte 
Christus de ‘blijde boodschap’. Hij predikte stilzwijgend tot zijn leer-
lingen, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog niet gereed waren, 
met de woorden: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later 
zul je mij volgen.’ Joh. 13:36. ‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; 
zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal ma-
ken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. 
Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.’ 
Joh. 14: 2-3. 
   Johannes zag later in een visioen het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neer- 
dalen, en Paulus schreef aan de Tessalonicenzen: ‘Wij zeggen u met een 
woord van de Heer … zullen eerst de doden die Christus toebehoren ... 
op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tege-
moet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.’ 1 Tess. 4:15-17. 
   Maar tijdens deze verandering zijn er altijd voorlopers die vóór hun 
broeders het koninkrijk van God binnentreden. In Mattëus 11:12 zegt 
Christus: ‘Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van 
de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met ge-
weld beslag op te leggen.’ Die vertaling is onjuist en hoort te zijn: ‘Sinds de 
dagen van Johannes de Doper tot op heden is men het koninkrijk van de 
hemelen binnengedrongen (biaxetai) en hebben indringers zich van haar 
meestergemaakt.’ Er zijn al mannen en vrouwen die door een heilig en 
hulpvaardig leven, hebben geleerd hun lichaam van vlees en bloed niet 
meer te gebruiken, hetzij met tussenpozen of voor altijd, om met gevleu-
gelde voeten de hemel te bewandelen, gekleed in het etherische ‘bruilofts-
kleed’ van de nieuwe bedeling, steeds gereed de Heer te dienen. Deze ver-
andering kan tot stand worden gebracht door een leven van eenvoudige 
hulpvaardigheid en gebed, zoals dat door toegewijde christenen in praktijk 
wordt gebracht, ongeacht tot welke kerk men behoort, evenals door de 
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speciale oefeningen die door de Rosicrucian Fellowship worden gegeven. 
Die oefeningen zullen vruchteloos blijken als zij niet vergezeld gaan van 
handelingen van liefde. Want liefde zal het uitgangspunt zijn van het ko-
mende tijdperk, zoals nu de wet geldt. De krachtige uitdrukking van deze 
kwaliteit van liefde doet de lichtende schittering en de dichtheid van de 
ethers in ons levenslichaam toenemen, de vurige stroom verbreekt de band 
met het aardse ongerief. De mens, bij zijn verrijzenis uit Atlantis ooit uit 
water geboren, wordt nu uit geest geboren in het koninkrijk van God. De 
dynamische kracht van zijn liefde heeft een weg naar het land van liefde 
geopend. Onbeschrijflijk is de vreugde van hen die daar al zijn als er nieu-
we ‘indringers’ komen, want elke nieuwkomer bespoedigt de komst van de 
Heer en de definitieve vestiging van zijn koninkrijk. 
   In godsdienstige kringen hoort men voortdurend de uitroep: ‘Hoe lang, 
o Heer, hoe lang nog?’ Ondanks de uitdrukkelijke verklaring van Chris-
tus, dat die dag en dat uur onbekend zijn, zelfs voor hem, blijft men ge-
loof hechten aan de woorden van ‘profeten’ die zijn komst op een bepaal-
de dag voorspellen. En is men teleurgesteld als die dag zonder de verwach-
te gebeurtenis voorbijgaat. Deze vraag werd ook door onze lezers naar vo-
ren gebracht. Dit hoofdstuk probeert aan te tonen hoe verkeerd het is 
om over vijftig of honderd jaar naar de terugkeer van Christus uit te zien. 
De Oudere Broeders beperken zich er dan ook toe door uiteen te zetten 
wat er dan eerst tot stand moet zijn gebracht. 
   In de tijd van Christus stond de zon bij precessie in ongeveer zeven gra-
den Aries, de Ram. Het duurde ongeveer vijfhonderd jaar voordat de zon 
bij teruggang in dertig graden Vissen stond. Tijdens die periode verkeerde 
de nieuwe kerk in een staat van aanvallend en verdedigend geweld, die de 
woorden van Christus rechtvaardigden: ‘Ik ben niet gekomen om vrede 
te brengen, maar het zwaard.’ Matt. 10:34. Onder de negatieve invloed van 
het teken Vissen zijn sinds die tijd nog eens veertien eeuwen verstreken, 
waardoor de macht van de kerk verstevigd werd en de mensen door ge-
loofsbelijdenissen en dogma’s aan banden werden gelegd. 
   Omstreeks 1850 kwam de zon bij precessie binnen de invloedsfeer van 
het verstandelijke teken Waterman. Hoewel er nog ongeveer zeshonderd 
jaar zullen verlopen voordat het Aquariustijdperk begint, is het erg leer-
zaam na te gaan welke veranderingen alleen al door het in aanraking ko-
men met de Watermaninvloed in de wereld teweeg zijn gebracht. Deze 
beperkte ruimte belet een opsomming van de verbazingwekkende vorde-
ringen die sinds die tijd gemaakt zijn. Maar het is zeker niet teveel gezegd 
dat de wetenschap, uitvindingen, en de daaruit voortvloeiende industrie, 
het maatschappelijk leven en de economische omstandigheden in de we-
reld volkomen hebben veranderd. De grote vooruitgang in communica-
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tiemiddelen hebben ertoe bijgedragen om de hindernissen van rassen-
vooroordeel weg te nemen en ons voor te bereiden op universele broeder-
schap. De vernietigingsmiddelen zijn zo afschuwelijk dat strijdlustige vol-
ken weldra gedwongen worden hun zwaarden tot ploegijzers en hun spe-
ren tot sikkels om te smeden. Tijdens het Vissentijdperk heeft het zwaard 
overheerst, maar in het Watermantijdperk zal de wetenschap overheersen.  
   In het land van de ondergaande zon zullen wij als eerste de ideale om-
standigheden van het Watermantijdperk kunnen zien: een vermenging van 
godsdienst en wetenschap met als gevolg een godsdienstige wetenschap en 
een wetenschappelijke godsdienst, die in hoge mate gezondheid, geluk en 
vreugde in het leven zullen bevorderen. 
 

Suiker in de plaats van alcohol 
 
   In hoofdstuk 17 van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, waar onder an-
dere de wet van assimilatie wordt toegelicht, staat geschreven dat minera-
len niet door ons stoffelijk lichaam kunnen worden geassimileerd omdat 
zij geen levenslichaam hebben. Door het ontbreken hiervan is het voor 
de mens onmogelijk hun trillingsgraad tot eigen hoogte op te voeren. Plan-
ten bezitten een levenslichaam, maar geen zelfbewustzijn en kunnen daar-
door zeer gemakkelijk geassimileerd worden en langer in het menselijk li-
chaam blijven dan de cellen van dierlijk vlees, die door een begeerteli-
chaam doordrongen worden. De trillingsgraad van vlees is hoog en er is 
veel energie nodig om dit te assimileren. Deze cellen verdwijnen ook weer 
snel en dwingen de vleeseter vaak te eten. 
   Wij weten dat alcohol een ‘vreemde geest’ is, en een ‘geest van ontbin-
ding’ omdat het door gisting buiten het lichaam van de gebruiker wordt 
opgewekt. Als ‘geest’-rijk vocht trilt het met een zodanig hoge snelheid 
dat de menselijke geest niet in staat is het trillingsgetal hiervan te verlagen 
en in bedwang te houden, zoals met elk voedingsmiddel behoort te ge-
beuren, zodat van omzetting van voedingsstoffen geen sprake is. Omdat 
wij het trillingsgetal van deze ‘vreemde geest’ niet kunnen verlagen tot de 
trillingsgraad van ons eigen lichaam, kan deze ‘geest’ ons trillingsgetal op-
voeren en daardoor ons beheersen in plaats van omgekeerd, zoals in ge-
vallen van dronkenschap. Daarom is alcohol een groot gevaar voor de 
mens waarvan wij ons moeten bevrijden voordat wij ons van onze godde-
lijke aard bewust kunnen worden. 
   Zolang wij ons met vlees blijven voeden is een stimulerend middel no-
dig, anders zou vooruitgang niet meer mogelijk zijn. Voor de voorlopers 
in het Westen bestaat een voedingsmiddel dat aan alle vereisten in dit op-
zicht voldoet, namelijk suiker. Uit suiker maakt de geest zelf alcohol BIN-
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NEN het eigen lichaam volgens dezelfde processen van de stofwisseling. 
Dit product is zowel een voedingsmiddel als opwekkingsmiddel dat ge-
heel aansluit bij de trillingsgraad van ons lichaam. Het bezit in verhoogde 
mate zelfs alle goede eigenschappen van alcohol maar niet de nadelen. 
Kijk, om de invloed van dit voedingsmiddel goed te leren kennen, naar de 
mensen uit Oost-Europa, waar maar weinig suiker wordt geconsumeerd. 
De Oost-Europeanen zijn onderdanig; zij spreken geringschattend over 
zichzelf; het voornaamwoord ‘ik’ wordt altijd met een kleine letter ge-
schreven, maar ‘U’ met een hoofdletter. Engeland verbruikt vijfmaal zo-
veel suiker per hoofd van de bevolking13 als Rusland. In Engeland tref-
fen wij dan ook een heel andere mentaliteit aan. ‘Ik’ (I) staat altijd met een 
hoofdletter en ‘u’ (you) met een kleine letter. In Amerika worden de snoep- 
winkels geduchte concurrenten van de cafés, want iemand die snoept zal 
geen alcohol drinken. Er bestaat geen beter middel om een alcoholist van 
de drank af te brengen dan hem ertoe te bewegen veel zoetigheid te eten. 
Een alcoholist heeft echter een afkeer van suiker, omdat zijn lichaam 
onder de invloed van de ‘vreemde geest’ staat. 
   De drankbestrijding begon in het land waar de meeste suiker werd ge-
bruikt en heeft daar de ‘geest van zelfrespect’ doen ontstaan.   

 
13 Deze getallen gelden voor 1918. In een eeuw is het verbruik van 1 kg naar 50 kg per per-

soon per jaar gestegen, afgezien van het indirecte suikerverbruik in snoepgoed, fris-
dranken, ijs, conserven enz., en vormt dan ook een groot probleem. 
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11. Eten en drinken als factoren in onze ontwikkeling 
 
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij gezien hoe door bovenmense-
lijke voogden voor de kindmensheid werd gezorgd, hoe de mensheid voor- 
zien werd van het juiste voedsel, hoe zij van gevaarlijke wegen werden ge-
weerd en in alle opzichten werden beschut totdat zij tot menselijk formaat 
waren uitgegroeid en in staat waren de school van de ervaring binnen te 
treden om in de wereld van de uiterlijke verschijnselen hun levenslessen te 
leren. Ook zagen wij hoe de regenboog duidt op natuurwetten die eigen 
zijn aan onze tegenwoordige tijd; hoe de mens onder deze wetten een vrije 
wil kreeg en de wijngeest haar intrede deed om de mens te prikkelen, en 
stuwkracht te geven aan zijn bedeesde aard, en hem te sterken voor de le-
vensstrijd. 
   Op soortgelijke manier wordt het niet voor zijn daden verantwoorde-
lijke kind, dat onder het water van de doop is gebracht, in zijn jeugdjaren 
door zijn natuurlijke beschermers verzorgd, terwijl zijn verschillende li-
chamen worden gevormd. Als het ouderlijke bloed, dat in de thymusklier 
ligt opgeslagen, is opgebruikt en het kind op deze manier zelfstandig 
wordt, ontwaakt zijn individualiteit, het gevoel van ‘ik ben’. Het kind is 
dan uitgerust met een zekere kennis van goed en kwaad om de levens-
strijd aan te gaan. Op dat tijdstip wordt de jeugd naar de kerk gebracht 
en krijgen zij brood en wijn om hen geestelijk te sterken en te voeden, bo-
vendien is hij mondig en alleen verantwoording schuldig aan de wetten van 
God. Al naar deze vrijheid wordt gebruikt zal zij een zegen of een vloek 
zijn. 
   In het vroegere Atlantis vormde de mensheid een universele broeder-
schap van onderworpen kinderen zonder de minste neiging tot oorlog of 
strijd. Later werd de mensheid verdeeld in volken, en doordrong oorlog 
hen van trouw aan verwanten en vaderland. Elke heerser had absolute 
macht over lijf en leven van zijn onderdanen, soms honderden miljoenen, 
die zich vrijwillig, in slaafse onderworpenheid, overgaven. Deze levens-
houding wordt nu nog bij de miljoenen tellende Aziatische bevolking aan-
getroffen, die vegetariër zijn en daarom geen behoefte hebben aan alcohol. 
   Toen de mens vlees ging eten werd wijn steeds meer een gewone drank. 
Als gevolg van het eten van vlees was er kort voor de komst van Christus 
grote materiële vooruitgang. Het wijngebruik had tot gevolg, dat een toe-
nemend aantal mensen zich als leiders deden gelden, zodat in plaats van 
een paar grote volken, zoals het Aziatische, in Zuid-West-Europa en 
Klein-Azië, veel kleine volken ontstonden.  
  Maar hoewel de grote mensenmassa die deze verschillende volken vorm-   
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den, als vakmensen boven hun Aziatische broeders uitstaken, waren zij 
onderworpen aan hun leiders en hielden zich, net als de Aziaten, vast aan 
hun tradities. Christus berispte hen, omdat zij er zich op beroemden Abra-
hams zaad te zijn. Hij zei hun dat ‘ ... van voordat Abraham er was, ben ik 
er. [Eer Abraham was, BEN IK’], Joh. 8:58 dat wil zeggen dat het ego altijd 
heeft bestaan. 
   Het is Christus opdracht de mensheid van de wet te bevrijden en haar 
naar de Liefde te leiden; de ‘koninkrijken van de mensen’ met hun onder-
linge vijandigheden en wedijver af te breken en op hun ruïnes ‘het konink-
rijk van God’ te bouwen. Een voorbeeld zal dit verduidelijken. 
   Als wij een aantal stenen huizen bezitten en hiervan één groot gebouw 
willen maken, moeten wij die huizen eerst afbreken en de stenen daarvan 
afbikken. Evenzo moet elk mens worden bevrijd van familiebanden. Van-
daar dat Christus zei: ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en 
moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn ei-
gen leven, kan niet mijn leerling zijn.’ Luc. 14:26. Men moet uitgroeien bo-
ven godsdienstige partijdigheid en patriottisme en moet met de veel ge-
smade en weinig begrepen Thomas Paine leren zeggen: ‘De wereld is mijn 
vaderland en goeddoen mijn geloof.’    
   Christus bedoelde niet dat wij hen, die recht hebben op onze hulp en 
steun, in de steek moeten laten, maar dat wij niet moeten toestaan dat uit 
eerbied voor familietradities en geloof, onze persoonlijkheid wordt onder-
drukt. 
   Daarom kwam hij ‘niet om vrede te brengen, maar het zwaard.’ Terwijl 
de oosterse godsdiensten het gebruik van wijn tegengaan, was Christus’ 
eerste wonder het veranderen van water in wijn. Het zwaard en de wijnkelk 
zijn de kenmerken van de christelijke godsdienst, want hiermee worden 
volken ontbonden en wordt de mens bevrijd. Regeren door het volk en 
voor het volk is in Noordwest-Europa een feit, terwijl men alleen in naam 
staatshoofd is. 
   Het koesteren van de krijgshaftige geest zoals in Europa heerst, is alleen 
maar een middel tot een doel. De afgescheidenheid en de verbrokkeling 
die er het gevolg van zijn, moeten plaatsmaken voor een sfeer van broe-
derschap zoals Thomas Paine verklaart. Een nieuwe stap was nodig om 
dit te veroorzaken. Er moest een nieuwe soort voeding gevonden worden, 
die zodanig op de geest inwerkt, dat de persoonlijkheid wordt versterkt en 
men zichzelf handhaaft zonder anderen te onderdrukken en zonder ver-
lies van zelfrespect. Wij hebben het als wet verkondigd, dat alleen geest 
kan inwerken op geest en daarom moest dat voedingsmiddel van geestelij-
ke aard zijn, maar niet verdoven. Maar laten wij, voor dit voedingsmiddel 
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te beschrijven, eerst nagaan wat vleesvoeding voor de ontwikkeling van 
de wereld heeft betekend.  
   Er werd al gezegd dat de mens tijdens het Polaire tijdvak alleen een grof-
stoffelijk lichaam bezat. In dit opzicht was hij gelijk aan de tegenwoordige 
mineralen en daarom even bewegingloos en passief.  
   Door absorptie van door planten voortgebrachte kristalloïden14 ontwik-
kelde de mens tijdens het Hyperborese tijdvak een levenslichaam en werd 
hij in opbouw en geaardheid plantachtig, want hij leefde zonder inspan-
ning en even onbewust als een plant. 
   Later onttrok hij melk aan de toen vast op hun plaats blijvende dieren. 
Begeerte naar dit gemakkelijker te verkrijgen voedsel spoorde de mens aan 
zich in te spannen en werd tijdens het Lemurische tijdvak zijn begeerte-
aard ontwikkeld. De constitutie die hij daardoor kreeg komt overeen met 
die van de tegenwoordige plantenetende dieren. Hoewel in het bezit van 
een hartstochtelijke aard, was de mens toch gedwee en kon hij niet tot 
vechten worden aangezet, tenzij om zichzelf, zijn kameraad of zijn gezin 
te verdedigen. Alleen honger was in staat hem strijdlustig te maken.  
   Toen dan ook later de dieren zich konden verplaatsen en probeerden 
aan hun genadeloze parasieten te ontsnappen, ontstond er voor de mens 
een probleem om aan hun begeerde melk te komen en nam hun hunke-
ring zulke vormen aan dat als hij een dier had opgejaagd en gevangen, hij 
niet langer tevreden was met het leegzuigen van hun uiers, maar zij zich 
begonnen te voeden met hun bloed en vlees. Toen werd de mens dus even 
woest als onze tegenwoordige roofdieren. 
   Het verteren van vlees vereist een veel krachtiger chemische werking en 
een veel snellere verwijdering van het onverteerbare gedeelte, dan van 
plantaardig voedsel, zoals uit scheikundige analyse van het maagsap van 
dieren is aangetoond en ook blijkt uit het feit dat het darmkanaal van die-
ren die alleen plantaardig voedsel gebruiken, veel langer is dan van carni-
voren of vleesetende dieren van gelijke grootte. Carnivoren worden gauw 
suf en afkerig van inspanning. 
   De woeste wolf, gedreven door knagende honger, vervolgt met onver-
moeibare vasthoudendheid zijn prooi, en de veerkrachtige sprong van de 
in elkaar gedoken koning der dieren overtreft de snelheid van de snelle an-
tilope. Vanuit een hinderlaag weten de katachtigen zelfs hun snelste slacht- 
offers te overmeesteren en hun poging om te ontvluchten, te verijdelen. 
De slimheid van de vos is spreekwoordelijk. Het heimelijke, nachtelijke 
gedrag van de hyena en andere aaseters laten de verdorvenheid zien die het 
gevolg is van het eten van bedorven en tot ontbinding overgaand vlees. 

 
14 Stof, die in opgeloste toestand, door een halfdoordringbare wand kan treden. 
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   De ondeugden die door het eten van vlees worden aangekweekt zijn 
loomheid, gewelddadigheid, sluwheid en verdorvenheid. Wij kunnen de 
plantenetende dieren, als runderen en olifanten, temmen. Hun voedsel 
maakt hen mak en geeft hen enorme kracht die zij bij langdurige en zwa-
re arbeid gewillig in onze dienst stellen. Het vlees dat carnivoren als voed-
sel voor hun lichaam nodig hebben maakt hen gevaarlijk en ongeschikt als 
huisdier. Een kat kan elk moment krabben en het muilkorven van honden 
in veel grote steden spreekt boekdelen voor het gevaar dat zij opleveren. 
Bovendien wordt van de energie die zich in het voedsel van de vleeseter 
bevindt, zoveel gebruikt voor de spijsvertering, dat ze gauw slaperig en on-
geschikt voor langdurig werk zijn, zoals een paard en een olifant dat wel 
zijn. 
   De slaperigheid na een overvloedige vleesmaaltijd is overbekend, en de 
gewoonte om bij het eten alcohol te gebruiken vloeit voort uit de wens om 
de krachtverspillende werking van dood vlees tegen te gaan. De krachtige 
uitwerking van het eten van veel vlees in bedorven toestand kan men in 
hogere kringen waarnemen waar banketten van ‘adellijk’ wild vergezeld 
gaan van wilde braspartijen gevolgd door bevrediging van lage driften. 
   De westerling, die kan leven op vegetarisch, zoet, gezond voedsel van 
groenten, granen en fruit wordt niet loom van zijn voeding en heeft ook 
geen behoefte aan alcohol. Er zijn geen vegetariërs die alcoholist zijn. Het 
kalmerende effect van vegetarisch voedsel, waarneembaar als fijnere ge-
voelens, komen in de plaats van de door vleesvoeding aangekweekte 
woestheid. Veel mensen hebben nu nog behoefte aan zowel plantaardige 
als aan vleesvoeding, want niets heeft de vooruitgang in de wereld zo be-
vorderd als het eten van vlees; of het moet de daarmee vergezeld gaande 
dronkenschap zijn. Hoewel wij niet kunnen zeggen dat zij, onder het 
mom van goed, een zegen waren, zijn zij toch ook niet helemaal een vloek. 
Want in het koninkrijk van de Vader werkt alle kwaad uiteindelijk toch, 
in één of ander opzicht, ten goede, ook al lijkt dat oppervlakkig bezien 
niet het geval. Straks zullen wij zien hoe. 
   De East India Company [1600-1874], een Britse, particuliere onderneming, 
begon en voltooide praktisch de onderwerping van India met een bevol-
king van 300 miljoen zielen, omdat de Engelsen geweldige vleeseters zijn, 
terwijl de vegetarische voeding van de hindoes onderdanigheid aankweekt. 
Maar toen de Engelsen tegen de vleesetende Boeren15 vochten, waren zij 
aan elkaar gewaagd en de toen wederzijds betoonde dapperheid leeft nog 
in onze herinnering voort. Fysieke zowel als morele moed is een deugd en 
lafheid een ondeugd. Het eten van vlees heeft zelfbewustheid aangekweekt 

 
15 Zuid-Afrikaanse Vrijheidsoorlog 1899-1902. 
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en heeft ons geholpen om wilskracht te ontplooien, helaas veelal ten kos-
te van anderen die zich niet weten te weren. Het eten van vlees heeft echter 
nog meer gedaan, zoals uit het volgende zal blijken. 
   Als gezegd, is de sluipende kat gedwongen list te gebruiken om zich van 
zijn prooi meester te maken om op die manier zijn krachten te sparen en 
voldoende energie over te hebben om zijn vangst te verteren. Op deze 
manier worden de hersenen bondgenoot van de spieren. In het oude At-
lantis ontwikkelde de begeerte naar vlees het vernuft van de primitieve 
mens en bracht hem ertoe de vlugge bewoners van bos en veld met val-
len te vangen. De valstrik van de jager behoort dan ook tot de eerste ar-
beidbesparende vindingen die het begin van de ontwikkeling van het ver-
stand inluiden en een onophoudelijke strijd van het door vlees gevoede 
verstand om de heerschappij over de materie.  
   Wij zeggen ‘het door vlees gevoede verstand’ en herhalen dit nog eens 
nadrukkelijk, dat de volken die zich met vlees voeden, het meest vooruit 
zijn gegaan. De vegetarisch levende Aziatische volken staan op een lager 
beschavingsniveau. Hoe westelijker wij komen, des te meer het vleesge-
bruik toeneemt en des te minder het lichaam geneigd is zich in te span-
nen, en spannen de hersenen zich in om arbeidbesparende vindingen te 
ontdekken. Het Amerikaanse bouwland beslaat honderden hectaren en 
toch wordt de oogst met minder lichamelijke inspanning binnengehaald 
dan die de landbouwer in het Oosten moet doen, die niet meer dan een 
klein lapje grond bezit. Dit komt omdat de arme, zwoegende vegetari-
sche oosterling niets anders heeft dan zijn handen en zijn schoffel, die hij 
dag in dag uit hanteert, terwijl de vleesetende, vooruitstrevende wester-
ling zijn machinaal aangedreven landbouwwerktuigen op zijn vruchtbare 
akker brengt en in zijn luie stoel toekijkt hoe het werk voor hem wordt ge-
daan. De één gebruikt zijn spieren, de ander zijn verstand. 
   De ontembare moed en energie die het aanzien van de westerse wereld 
totaal hebben veranderd, zijn deugden die rechtstreeks op het eten van 
vlees zijn terug te voeren, terwijl het eten van vlees ook gemakzuchtig 
maakt en daardoor aanzet tot het uitdenken van arbeidbesparende mid-
delen. Alcohol prikkelt de ondernemingslust om de uitgedachte plannen, 
met een minimum aan arbeid en een maximum aan gemak, te verkrijgen. 
   Maar de geest van alcohol wordt door een gistingsproces verkregen. Het 
is een geest van ontbinding, volkomen tegengesteld aan de geest van le-
ven in de mens. Deze valse geest lokt de mens alsmaar naar iets anders en 
houdt hem voortdurend visioenen voor van toekomstige grootsheid, en zet 
hem aan tot zware inspanning van lichaam en verstand om steeds maar 
nieuwe dingen te verkrijgen. Als hij dan echter zijn pogingen met succes 
bekroond ziet komt hij tot de ontdekking van de absolute nutteloosheid 
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van zijn verkregen goed. Niets van wat de wereld te bieden heeft kan uit-
eindelijk voldoening geven. Dan komt opnieuw de dodelijke drank de te-
leurstelling uitdoven, en zweert het verstand weer bij een nieuwe illusie. 
Die jaagt hij met hernieuwde ijver en hoge verwachtingen na, om opnieuw 
teleurgesteld te worden, wat leven na leven zo doorgaat, totdat hij uitein-
delijk leert dat wijn een bedrieger en alles ijdelheid is, behalve God te die-
nen en zijn wil te doen. 
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12. Een levend offer 
 
Boekdelen of juister gezegd: hele bibliotheken, zijn volgeschreven om het 
wezen van God te verklaren. Het is waarschijnlijk bij iedereen zo, dat hoe 
meer verklaringen wij van anderen lezen des te minder wij ervan begrijpen. 
Er is één beschrijving, van de geïnspireerde apostel Johannes die zegt: 
‘God is Licht’, die even helder is als de andere vaag zijn. Iedereen die deze 
passage zo nu en dan overdenkt zal rijkelijk beloond worden. Want hoe 
vaak wij dit onderwerp ook beschouwen, onze eigen ontwikkeling in de 
loop van de tijd zorgt elke keer voor een vollediger en juister begrip hier-
van. Elke keer als wij ons in deze drie woorden verdiepen, verkwikken wij 
ons aan een geestelijke bron van onuitputtelijke diepte en elke keer door-
gronden wij de geweldige diepte beter en komen wij nader tot onze Vader 
in de hemel. 
   Om ons onderwerp toe te lichten moeten wij teruggaan in de tijd, zodat 
wij in onze tegenwoordige en toekomstige lijn van ontwikkeling inzicht 
krijgen. 
   Korte tijd nadat wij in Atlantis ons verstand kregen en duidelijk onze 
ontwikkeling als mens begonnen, werd ons bewustzijn voor het eerst naar 
het licht gekeerd. Atlantis, het land van de nevel, verzonken in de diepe 
laagten van de aarde waar, uit de afkoelende aarde, warme nevel opsteeg en 
als een dichte mist over het land hing. Men zag nooit de met sterren be-
zaaide hemel en evenmin kon het bleke licht van de maan door de dichte, 
mistige atmosfeer heendringen. Zelfs de gloed van de stralende zon was 
bijna onzichtbaar. Uit het geheugen der natuur lijkt in die tijd de zon over-
een te komen met een booglamp op een hoge mast bij mistig weer. De zon 
was toen buitengewoon verduisterd en had een aureool van verscheidene 
kleuren die veel leken op die rond een booglamp. Maar dat licht had een 
bijzondere aantrekkelijkheid. De goddelijke hiërarchieën die zich onder de 
mensen bevonden leerden hen naar dat licht te streven. Omdat de helder-
ziendheid toen al aan het afnemen was – zelfs de goddelijke boodschap-
pers, de Elohim, werden door de meeste mensen maar met moeite waar-
genomen – verlangden zij des te vuriger naar het nieuwe licht, want zij wa-
ren bang voor de duisternis waar zij zich, door het hun geschonken ver-
stand, bewust van waren geworden. 
   Door het afkoelen en condenseren van de mist kwam toen de onver-
mijdelijke vloed. De atmosfeer werd helder, en het ‘uitverkoren volk’ was 
gered. Zij, die door aan zichzelf te werken, geleerd hadden de noodzake-
lijke organen op te bouwen om in een atmosfeer zoals wij die nu kennen te 
ademen, overleefden en kwamen tot het licht. Dit was geen willekeurige 
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uitverkiezing: het werk in het verleden bestond uit het opbouwen van een 
stoffelijk lichaam. Zij die alleen maar beschikten over kieuwspleten, zoals 
de foetus nu nog in zijn voorgeboortelijke ontwikkeling gebruikt, waren li-
chamelijk even ongeschikt het nieuwe tijdperk in te gaan als de foetus on-
geschikt is om in onze tijd geboren te worden als het nagelaten heeft om 
longen te vormen. Het zou sterven, evenals mensen in het verleden stier-
ven toen de ijle atmosfeer het gebruik van kieuwspleten onbruikbaar had 
gemaakt. 
   Vanaf de dag toen wij uit het oude Atlantis kwamen, zijn onze lichamen 
praktisch voltooid. Dat wil zeggen, dat er geen nieuwe lichamen of voer-
tuigen meer aan worden toegevoegd. Maar vanaf die tijd moeten zij, die 
het licht willen volgen, zielengroei nastreven. De lichamen, die wij om ons 
hebben gekristalliseerd, moeten worden opgelost en het essentiële uit on-
ze ervaring moet hieruit worden onttrokken dat als ‘ziel’ met de geest moet 
samensmelten om de geest te voeden en die van onmacht tot almacht te 
ontwikkelen. Daarom werd aan de vroegere mens de tabernakel of tent in 
de woestijn gegeven waar ‘het licht van God op het offeraltaar neerdaal-
de.’ Dit is van grote betekenis. Het ego was nog maar net in zijn taberna-
kel, zijn lichaam, nedergedaald. Wij kennen allemaal de neiging van ons 
primitieve instinct naar egoïsme. Als wij in de ethiek thuis zijn weten wij 
hoe ondermijnend het toegeven aan egoïstische drijfveren voor het goe-
de is. God plaatste daarom voor de mens als eerste het Goddelijke licht op 
het offeraltaar. Na iedere overtreding werden de mensen gedwongen op 
dit altaar hun dierbare bezit te offeren. God bleek voor hen een harde 
leermeester wiens ongenoegen je beter niet op je hals kon halen. Maar 
steeds trok het licht hen. Zij wisten toen dat het vergeefse moeite was aan 
de hand van God te ontsnappen. Zij hadden nog nooit de woorden van 
Johannes ‘God is Licht’ gehoord, maar zij hadden wel al, tot op zekere 
hoogte, van de hemelen en de betekenis van oneindigheid volgens de 
maatstaf van het rijk van het licht, geleerd. Want wij horen David uitroe-
pen: ‘Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ont-
komen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het 
dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik: ‘Laat het duister mij op-
slokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ ook dan zou het 
duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag het 
duister helder zijn als het licht.’ Ps. 139:7-12.   
   Met elk jaar dat verstrijkt, en door de kennis die de grootste telescopen - 
die door het vernuft en de kennis van de mens kunnen worden geconstru-
eerd kunnen verschaffen, wordt het steeds duidelijker, dat de oneindigheid 
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van het licht ons de oneindigheid van God leert. Als wij horen dat ‘de 
mensen de duisternis liefhebben boven het licht, omdat hun daden slecht 
waren,’ dan geldt dat ook voor wat wij tegenwoordig helaas kennen. Het 
maakt het wezen van God voor ons duidelijk. Want is het niet zo, dat wij 
ons altijd bang en bedreigd voelen in het donker, en dat het licht ons een 
gevoel van veiligheid geeft, zoals een kind zich veilig voelt als het zich be-
schermt weet door de hand van zijn vader? 
   De volgende stap in Gods werk met ons was om deze toestand van in het 
licht te zijn, te doen voortduren. Dit bereikte zijn hoogtepunt met de ge-
boorte van Christus, die als lichamelijke aanwezigheid van de Vader, dat 
Licht in zichzelf geboren deed worden. Want het Licht kwam in de we-
reld, opdat iedereen die gelooft in Christus, niet zal sterven maar het 
eeuwige leven zal hebben. Christus zei: ‘Ik ben het Licht voor de wereld.’ 
Joh. 8:12. Het altaar in de tabernakel of tent had de waarde van het offer 
als middel tot wedergeboorte aangetoond. Daarom zei Christus tot zijn 
leerlingen: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
Jullie zijn mijn vrienden ...’ Joh. 15:13, 14. En meteen begon zijn offer, dat in 
tegenstelling tot de algemeen geldende orthodoxe opvatting niet werd 
volbracht in een paar uur van lichamelijk lijden aan een stoffelijk kruis, 
maar blijft doorgaan zoals de offers die op het altaar van de tabernakel in 
de woestijn werden gebracht. Dit offer bestaat uit de jaarlijkse neerdaling 
in de aarde en het ondergaan van alles wat de belemmerende aardse om-
standigheden voor zulk een grote geest moeten betekenen. 
   Dit offer moet zolang voortduren, totdat een voldoende aantal mensen 
zover is ontwikkeld dat zij de last van de duistere bol, die wij aarde noe-
men en als een molensteen om de hals van de mensheid hangt en verdere 
geestelijke groei belemmert, op zich kan nemen. Als wij geleerd hebben in 
zijn voetstappen te volgen, kunnen wij verder naar het Licht groeien. 
   Er wordt verhaald dat toen Leonardo da Vinci zijn beroemde schilderij 
Het laatste Avondmaal voltooid had, hij het aan een vriend liet zien en zijn 
oordeel vroeg. Deze vriend bekeek het schilderij enige tijd kritisch en zei 
toen: ‘Ik denk dat je je hebt vergist met de bekers waaruit de apostelen 
drinken. Je hebt ze te mooi versierd en alsof ze van goud zijn geschilderd. 
Mensen in hun positie zullen niet uit zulke kostbare bekers drinken. Da 
Vinci haalde toen met zijn penceel een streep door alle bekers die de kritiek 
van zijn vriend hadden opgewekt, maar hij was diepbedroefd, want hij had 
zijn hart en ziel in het schilderij gelegd. Hij had gebeden dat het aan de 
mensheid een boodschap zou mogen brengen. Hij had alle vaardigheid 
van zijn kunst en de oprechtheid van zijn wezen te hulp geroepen om een 
Christus uit te beelden, die het woord zou spreken dat de mensen zou aan-
sporen zijn daden na te volgen. 
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   Kunt u Jezus zien, zoals hij aan die feestelijke tafel zit, de belichaming van 
het Licht en de geweldige, mystieke woorden spreekt: ‘… dit is mijn lichaam, 
… dit is mijn bloed, … dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van 
zonden.’ Matt. 26:26-28, een levend offer. 
   In de voorbije periode van onze geestelijke ontwikkeling hebben wij uit-
gezien naar een Licht buiten onszelf, maar nu zijn wij het punt genaderd, 
waar wij moeten uitzien naar het Licht van de Christus in ons. Wij moeten 
hem navolgen door van onszelf levende offers te maken, zoals hij doet. 
Bedenk dat als het offer, dat op onze weg komt, ons prettig toeschijnt en 
onze voorkeur heeft, als wij in staat zijn om ons werk in zijn wijngaard te 
kiezen en doen wat ons aanstaat, wij niet echt een offer brengen zoals hij 
deed. Evenmin als wij door de mensen worden geprezen om onze vrijge-
vigheid. Maar als wij bereid zijn hem van dat feestmaal te volgen, waar hij 
onder vrienden werd geëerd, naar de hof van Getsemane, waar hij alleen 
was en waar hij worstelde met het grote probleem waar hij voor stond 
terwijl zijn vrienden sliepen, dan brengen wij een levend offer. 
   Wanneer wij bereid zijn in zijn voetspoor te treden tot het punt van zelf-
opoffering, waar wij uit de grond van ons hart kunnen zeggen: ‘laat uw wil 
gedaan worden en niet de mijne,’ dan hebben wij met zekerheid het licht in 
ons en zullen wij geen duisternis meer kennen, want wij zullen wandelen in 
het licht. 
  Dit is ons grote voorrecht. De overdenking van de woorden van de apos-
tel, ‘God is licht’ zal ons helpen dit ideaal te verwezenlijken als wij aan ons 
geloof, werken toevoegen, en bij onze daden zeggen, zoals de Christus van 
Da Vinci, ‘Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed’, een levend offer op 
het altaar van de mensheid. 
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13. Witte en zwarte magie 
 
Van tijd tot tijd, als daartoe aanleiding is, worden studenten van The Rosi-
crucian Fellowship, in aan hen persoonlijk gerichte brieven, gewaarschuwd 
om geen spiritistische seances bij te wonen, noch demonstraties van 
hypnotiseurs, of plaatsen te bezoeken waar door dilettanten in het occul-
tisme wierook wordt gebrand. Op bijna ongelooflijk grote schaal wordt 
er zowel bewust als onbewust zwarte magie bedreven. ‘Kwaadaardig dier-
lijk magnetisme’, wat alleen maar een andere naam voor zwarte kracht is, is 
verantwoordelijk voor méér mislukkingen in zaken, verlies van gezond-
heid, en disharmonie in het gezinsleven, dan de meeste mensen vermoe-
den. Zelfs de daders van deze wandaden zijn zich vaak niet bewust van het 
kwaad dat zij aanrichten. Het lijkt daarom verstandig enige wetten van de 
magie nader toe te lichten die zowel voor witte als zwarte magie gelden. Er 
bestaat maar één kracht, die zowel voor goed als voor kwaad kan worden 
gebruikt. De achterliggende motieven bij het gebruik ervan bepalen of zij 
zwart of wit is.  
   Het spreekt vanzelf dat uit niets, niets kan voortkomen. Er moet een 
zaadje zijn voordat er een bloem tevoorschijn kan komen. Maar waar dat 
eerste zaadje vandaan kwam is iets dat de wetenschap nog niet heeft kun-
nen verklaren. De occultist weet dat alle dingen uit archè, de onbegrensde 
oersubstantie van de Chaos, door God, de grote bouwmeester, voor de 
bouw van ons heelal wordt gebruikt. Als van iets de kern gegeven is, kan 
de bekwame magiër van deze zelfde essentie gebruikmaken om meer vor-
men te scheppen. Christus had bijvoorbeeld zeven broden en twee vissen. 
Met behulp van deze kernen maakte hij van de oersubstantie gebruik om 
deze voorraad aan te vullen, waarmee hij het wonder deed van het te eten 
geven aan vierduizend mensen. Matt. 15:36. Voor een menselijk magiër 
[Christus was een aartsengel] wiens macht niet zo groot is, is het gemak-
kelijker gebruik te maken van dingen die al uit de oersubstantie van de 
Chaos zijn gematerialiseerd. Hij kan bloemen of vruchten nemen die aan 
iemand toebehoren, die dichtbij of ver weg woont. Die kan hij in atomen 
ontbinden, ze door de lucht verplaatsen en ze vervolgens, in de kamer 
waar hij bezig is zijn vrienden te verbazen, dwingen hun gebruikelijke stof-
felijke vorm weer aan te nemen. Een dergelijke magie is hooguit grijs te 
noemen, zelfs als hij de eigenaar financieel schadeloos stelt voor wat hij 
heeft weggehaald. Als hij dat niet doet, en een ander van zijn spullen be-
rooft, is dat zwarte magie. Om wit te zijn, dient magie altijd belangeloos te 
worden gebruikt en bovendien voor een goed doel, zoals om iemand die 
lijdt of in nood verkeert te redden. Toen Christus de menigte van voedsel 
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voorzag had hij als reden voor zijn gedrag, dat zij al verscheidene dagen bij 
hem waren, en dat zij, als zij zonder voedsel naar huis terugkeerden, on-
derweg uitgehongerd zijn en konden flauwvallen. 
   God is de grote bouwmeester van het heelal en de ingewijden van de wit-
te scholen zijn ook archè-tectons, bouwers uit de oersubstantie, in hun 
weldadig werk voor de mensheid. Deze onzichtbare helpers hebben een 
celkern of nucleus van het levenslichaam van de patiënt nodig, die wordt 
afgestaan uit het fluïdum van de hand die het papier doordringt waarop 
de patiënt [met vloeibare inkt] een aanvraag doet om hulp en genezing. 
Met deze celkern of nucleus van het levenslichaam van de patiënt zijn de 
onzichtbare helpers in staat oermaterie tot zich te trekken om de gezond-
heid van de patiënt te herstellen door diens lichaam op te bouwen en te 
versterken. 
   Zwartmagiërs zijn rovers die door haat en boosaardigheid tot handelen 
worden gedreven. Ook zij hebben een celkern voor het uitoefenen van 
hun misdadige praktijken nodig. Die kunnen zij het gemakkelijkst verkrij-
gen van het levenslichaam tijdens spiritistische of hypnotische seances, 
waar de deelnemers ontspannen zijn en zichzelf in een negatieve gemoeds-
toestand hebben gebracht, en hun individualiteit door allerlei mediamieke 
oefeningen verzwakt is. Zelfs zij, die zulke bijeenkomsten niet bezoeken, 
zijn hier vatbaar voor, want er zijn bepaalde producten van het levensli-
chaam die door iedereen onnadenkend worden weggegooid en die door de 
zwartmagiër kunnen worden gebruikt; vooral haren en nagels. De negers 
gebruiken in hun voodoomagie ook de placenta voor slechte doeleinden. 
Een bijzonder slecht mens, wiens praktijken een tiental jaren geleden wer-
den onthuld, gebruikte het levensfluïde van jongens voor zijn duivelse ver-
richtingen. Zelfs zoiets onschuldigs als een glas water dat dicht bij bepaal-
de lichaamsdelen van het toekomstige slachtoffer wordt geplaatst, terwijl 
de zwartmagiër een gesprek met hem voert, kan volstaan om een deel van 
het levenslichaam van het slachtoffer te absorberen. Dit zal de zwartma-
giër de benodigde celkern verschaffen. Ook kan hij die celkern verkrijgen 
door middel van een kledingstuk van de betreffende persoon. Dezelfde 
onzichtbare uitstraling uit een kledingstuk, waardoor een speurhond het 
spoor van iemand kan volgen, zal ook de magiër, wit of zwart, leiden naar 
de verblijfplaats van die persoon en hem toegang tot het organisme van de 
betrokkene geven, waarmee hij hem of haar kan helpen of schade toebren-
gen, al naar de bedoeling die de magiër heeft. 
   Maar er zijn methoden om u tegen schadelijke beïnvloeding te bescher-
men, die ik aan het eind van dit hoofdstuk zal noemen. Ik heb lang geaar-
zeld of het wel verstandig is om de aandacht van u op deze feiten te ves-
tigen en ben tot de conclusie gekomen dat niemand er iets aan heeft om de 
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struisvogel na te doen die bij dreigend gevaar zijn kop in het zand steekt. 
Het is beter om voorgelicht te zijn over dingen die ons bedreigen, zodat 
men in noodgevallen voorzorgsmaatregelen kan treffen. De strijd tussen 
goede en kwade krachten wordt met een intensiteit gevoerd waarvan al-
leen iemand, die aan die strijd deelneemt, zich een voorstelling kan maken. 
De Oudere Broeders van het Rozenkruis en aanverwante orden die, zo 
zou men kunnen zeggen, gezamenlijk de heilige graal vertegenwoordigen, 
leven op de liefde en de essentie van onbaatzuchtige dienstverlening, die 
zij bijeengaren en opzamelen, zoals de bijen honig verzamelen, van hen 
die er naar streven het leven te leiden. Dit voegen zij bij de luister van de 
heilige graal, die daardoor steeds grootser en schitterender wordt en een 
steeds sterkere invloed uitstraalt op iedereen die geestelijk gezind is en 
hen met meer bezieling, enthousiasme en vuur doordringen in het goede 
werk, en om de goede strijd te strijden. Evenzo vinden de kwade krachten 
van de zwarte graal hun voedingsbodem in haat, verraad, wreedheid en in 
elke duivelse daad op de lijst van de misdaad. Om te kunnen blijven be-
staan moeten zowel de zwarte als de witte graalkrachten gevoed worden 
om te kunnen voortbestaan en kracht te hebben om te kunnen strijden; de 
ene door het kwaad, de ander door het goede. Als zij deze voeding niet 
ontvangen, worden zij zwakker en verliezen zij hun kracht. Vandaar de 
meedogenloze strijd tussen beide. 
   Elke middernacht, tijdens hun dienst, openen de Oudere Broeders hun 
borst om de pijlen van haat, afgunst, venijn en van welk ander kwaad ook, 
aan te trekken die de afgelopen vierentwintig uur zijn afgeschoten. Aller-
eerst om de zwarte graalkrachten van hun voeding te beroven, en ten twee- 
de om kwaad in goed om te zetten. Zoals de planten het trage koolzuurgas, 
dat door de mensen wordt uitgeademd, in zich opnemen en daaruit hun li-
chaam opbouwen, zo zetten de Broeders van de heilige graal het kwaad om 
voor de bouw van de Tempel. En zoals de planten de vrijgekomen zuur-
stof, onmisbaar voor het menselijk leven, weer afgeven, zo laten ook de 
Oudere Broeders de omgezette essentie van het kwaad, samen met het 
goede, weer als wroeging naar de mensheid terugkeren, opdat de wereld 
elke dag beter moge worden.  
   In plaats van het kwaad om te zetten, stoppen de Zwarte Broeders er een 
grotere dynamische energie in om het kwaad op zijn missie te doen rond-
waren, en tevergeefs proberen de krachten van het goede te overwinnen. 
Voor dit doel maken zij gebruik van elementalen en andere, niet beli-
chaamde wezens die, omdat zij tot een lagere orde behoren, voor zulke 
verachtelijke praktijken geschikt zijn. Toen men nog dierlijke olie en kaar-
sen van dierlijk vet maakte, zwermden daar elementalen als duivels en de-
monen omheen, en probeerden iedereen die daartoe gelegenheid gaf, in 
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bezit te nemen. Zelfs waskaarsen bieden voedsel aan deze entiteiten. Maar 
de tegenwoordige verlichting door elektriciteit, petroleum of zelfs paraffi-
nekaarsen zijn hun vreemd. Zij hangen nog wel massaal rond cafés en 
slachterijen en soortgelijke plaatsen waar hartstochten van dieren woed-
den en van zich als dieren gedragende mensen. Zij houden ook van een 
omgeving waar wierook wordt gebrand, want dat biedt ook een moge-
lijkheid om toegang tot iemand te verkrijgen. Wanneer de aanwezigen bij 
een seance de geur van de wierook inademen, ademen zij daarmee ook de 
elementalen in die, al naar hun karakter, op hen inwerken. 
   Hier volgt de bescherming, waarover aan het begin van dit hoofdstuk 
werd gesproken, die men kan toepassen. Als wij een rein en zuiver leven 
leiden, als onze dagen in dienst van God en onze medemens worden door-
gebracht, en onze gedachten en handelingen geheel van onbaatzuchtigheid 
vervuld zijn, weven wij voor onszelf het gouden bruiloftskleed dat een 
stralende kracht voor het goede is. Geen kwaad kan dit pantser doordrin-
gen, want het kwaad werkt dan als een boemerang en keert terug naar de-
gene die het uitzond en aan hem het kwaad toebrengt dat hij ons wilde aan- 
doen. 
   Maar helaas is niemand volmaakt. Wij kennen de strijd tussen het vlees 
en de geest maar al te goed en kunnen niet aan het feit ontkomen dat wij 
als Paulus, het goede dat wij willen niet doen, en het kwade, dat wij niet 
willen, wél doen. Maar al te vaak leiden onze goede voornemens tot niets 
en doen wij het verkeerde, omdat dat het gemakkelijkst is. Wij hebben 
daarom de kern, het beginsel van het kwaad, in ons, wat een opendeur 
voor de kwade krachten is. Daarom is het het beste om ons niet onnodig 
op plaatsen op te houden waar seances worden gehouden met voor ons 
onzichtbare geesten, onverschillig hoe verheven hun leer ook voor de on-
ervarene mag klinken. Ook kunnen wij beter niet deelnemen, aan demon-
straties van hypnotiseurs, zelfs als toeschouwer, want ook daar stelt een 
negatieve houding ons bloot aan het gevaar van bezetenheid. Wij zouden 
er goed aan doen de raad van Paulus op te volgen en ons toe te rusten met 
de wapenrusting van God. In onze strijd voor het goede en tegen het 
kwaad dienen wij positief te zijn en moeten nooit een gelegenheid verlo-
ren laten gaan om de Oudere Broeders met woord en daad te helpen in 
de grote strijd voor geestelijke oppermacht. 
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14. Ons onzichtbare bestuur 
   
Zij, die de leer van het Rozenkruis bestuderen, weten dat iedere diersoort 
door een groepsgeest geleid wordt, die hun voogd is, op zijn pupillen let 
en voor hen zorgt met de bedoeling hen op hun pad van evolutie te sti-
muleren dat voor hun ontwikkeling het best geschikt is. Het doet er niet 
toe waar deze dieren zich op aarde bevinden. De leeuw in de wildernis van 
Afrika wordt door dezelfde groepsgeest geleid als de leeuw in een kooi 
van een circus in de westerse wereld. Daarom komen hun belangrijkste 
kenmerken overeen. Zij hebben dezelfde voorkeur wat voedsel betreft en 
gedragen zich, onder gelijke omstandigheden, op vrijwel dezelfde manier. 
Als iemand van de leeuw of de tijger een studie wil maken volstaat het één 
exemplaar van deze soort te bestuderen, want er is er niet één die zich an-
ders gedraagt dan de andere, want zij gedragen zich allemaal volgens de 
bevelen van hun groepsgeest. Een mineraal heeft geen keuze of het al dan 
niet wil kristalliseren; de roos wordt gedwongen te bloeien; de leeuw is ge-
dwongen een prooi te vangen. In al deze gevallen wordt dit gedrag door de 
groepsgeest ingegeven. 
   Maar ieder mens is verschillend. Als wij de mens willen bestuderen zien 
wij dat elk mens als het ware een soort op zichzelf is. Wat de één in een be-
paalde situatie doet zegt niets over wat een ander, in gelijke omstandighe-
den, zal doen; ieder mens heeft zijn eigen sympathieën en antipathieën. Dit 
komt omdat de mens, zoals wij hem in de stoffelijke wereld zien, de uit-
drukking van een persoonlijke, inwonende geest is, die schijnbaar vrij is in 
zijn doen en laten. 
   Maar het is een feit, dat de mens niet zo vrij is als het schijnt. Alle soci-
aal-psychologen weten, dat in bepaalde gevallen, veel mensen zullen han-
delen alsof zij door één geest worden geleid. Zonder het occultisme erbij 
te halen is duidelijk te zien dat verschillende volken bepaalde fysieke ken-
merken hebben. Wij kennen allemaal het Duitse, Franse, Engelse, Italiaan-
se en Spaanse type. Elk volk heeft zijn specifieke kenmerken, wat een aan-
wijzing is dat er een rasgeest moet bestaan om deze kenmerken op terug te 
voeren. De occultist die helderziend is, weet dat dit het geval is en dat ie-
der volk zijn eigen rasgeest heeft die als een wolk over het hele land hangt. 
In hem leeft en beweegt zich zijn volk: hij is hun voogd en werkt voort-
durend aan hun ontwikkeling, bouwt hun beschaving op en kweekt hoge 
idealen aan waarvoor zij, op hun niveau, vatbaar zijn. 
   In de Bijbel lezen wij dat Jehova Elohim, die de rasgeest van de joden was, 
voor hen uitging in een pilaar en een wolk. In het boek Daniël kunnen wij 
veel inzicht over de werkwijze van deze rasgeesten krijgen. De verschijning 
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die Nebukadnezar in een droom had gezien, met een hoofd van goud en 
voeten van leem, toont duidelijk hoe een beschaving, oorspronkelijk op-
gebouwd met gouden idealen, steeds verder ontaardt, totdat in het laatste 
deel van haar bestaan de voeten tot wankel, afbrokkelend leem zijn ver-
worden waardoor het beeld gedoemd is te vallen. Daniël 2:31-45. Zo heb-
ben alle beschavingen, als zij door de rasgeesten worden ingeluid, grote en 
gouden idealen, maar de mens, tot op zekere hoogte in het bezit van een 
vrije wil en eigen voorkeur, volgt niet blindelings de bevelen van de ras-
geest op, zoals de dieren de bevelen van de groepsgeest opvolgen. Vandaar 
dat na verloop van tijd een volk ophoudt zich te verheffen. Omdat er in 
het heelal geen stilstand bestaat, begint die beschaving te ontaarden, tot-
dat de voeten tot leem zijn verworden en het noodzakelijk is dat zij tenon-
dergaat, opdat een andere beschaving op haar puinhopen kan worden ge-
grondvest. 
   Maar imperiums komen niet zonder slag of stoot ten val. Daarom wordt 
tegen de tijd waarop dat volk gedoemd is ten onder te gaan, een werktuig 
van de rasgeest van dat volk daartoe opgeroepen. Het 10de en 11de hoofd-
stuk van Daniël laat zien hoe het onzichtbare bestuur van de rasgeest, de 
macht achter de troon, te werk gaat. Daniël was zeer terneergeslagen en 
vastte drie volle weken terwijl hij bad om inzicht. Aan het einde van die tijd 
verscheen een aartsengel, een rasgeest aan hem die zei: ‘Wees niet bang 
Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen 
door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom 
ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij een-
entwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaam-
ste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo 
alleen stond.’ Nadat hij aan Daniël verteld had wat er zou gaan gebeuren, 
zegt hij: ‘Weet je waarom ik naar je toegekomen ben? Ik moet spoedig te-
rugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden, en zodra ik hem over-
wonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland.’ … Niemand steunt mij 
in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve je vorst Michaël.’ Dan. 10:12-14; 
20-21. De aartsengel zegt ook: ‘In het eerste jaar van Darius de Mediër 
steunde en beschermde ik hem.’ Dan. 11:1.  
   Dus wordt, als het handschrift op de muur verschijnt, iemand geroepen 
om slag te leveren. Het mag een Cyrus zijn, of een Darius, een Alexander 
de Grote, een Caesar, een Napoleon of andere keizer. Zo iemand mag dan 
zichzelf zien als initiatiefnemer, een onafhankelijk persoon die handelt 
naar eigen keus en eigen recht, maar in werkelijkheid is hij alleen maar een 
werktuig van het onzichtbare bestuur van de wereld, de machten achter de 
tronen, de rasgeesten die het noodzakelijk vinden om beschavingen, die 
hun bloei hebben gehad, te beëindigen, om de mensheid opnieuw op weg 
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te helpen en zich onder een nieuw en hoger ideaal te kunnen ontwikkelen 
dan het vorige.  
   Christus zei zelf toen hij op aarde was: ‘Ik ben niet gekomen om vrede 
te brengen, maar het zwaard’. Want het was hem volkomen duidelijk, dat 
zolang de mensheid in rassen en volken verdeeld is, er geen vrede op aarde 
kan zijn. Alleen wanneer de volken in één universele broederschap ver-
enigd zijn is vrede mogelijk. De hindernissen van nationalisme dienen 
verwijderd te worden. Om die reden werden de Verenigde Staten van 
Amerika tot een smeltkroes gemaakt waarin al het goede uit de oude vol-
ken wordt samengebracht en vermengd, zodat een nieuw ras met hogere 
idealen en gevoel voor universele broederschap voor het Aquariustijdperk 
geboren kan worden. Door het verschrikkelijke conflict [van 1914-1918] zijn 
ondertussen ook de barrières van het nationalisme in Europa gedeeltelijk 
afgebroken, wat universele vriendschap nader brengt en de broederschap 
der mensheid verwezenlijkt. 
   Er is nog iets anders dat verkregen moet worden. Van alle verschrikkin-
gen waaraan de mens onderworpen is, is er geen zo erg als de dood die ons 
scheidt van hen die wij liefhebben, omdat wij niet in staat zijn hen nog 
waar te nemen als zij hun stoffelijk lichaam hebben afgelegd. Maar even 
zeker als de dag volgt op de nacht zal elke traan iets wegnemen van de slui-
er die onze ogen verblindt voor het ongeziene land van de levende doden. 
Ik heb herhaaldelijk gezegd, en bevestig dit nog eens, dat een van de groot-
ste weldaden die uit de oorlog zal voortvloeien, helderziendheid zal zijn dat 
een groot aantal mensen zal ontwikkelen. Het intense verdriet van miljoe-
nen mensen en het verlangen de dierbaren terug te zien die zo plotseling en 
meedogenloos van ons zijn weggerukt, vormen een kracht van ongekende 
sterkte. Evenals zij die in de bloei van hun leven door de dood zijn wegge-
rukt en nu in de geestelijke wereld verblijven, sterk verlangen naar hun 
dierbaren zodat zij een woord van geruststelling kunnen spreken en hun 
ervan kunnen overtuigen dat het hun goed gaat. Men zou dus kunnen zeg-
gen dat er twee grote groepen van miljoenen mensen aan weerszijden, uit 
alle macht bezig zijn een tunnel te graven door de muur die de zichtbare 
en onzichtbare wereld van elkaar scheidt. Elke dag wordt deze sluier dun-
ner en vroeg of laat zullen de levenden, en de levende doden, elkaar in 
het midden van de tunnel ontmoeten. Vóór wij het beseffen zal de verbin-
ding tot stand zijn gekomen en zal het voor ons de gewoonste zaak van de 
wereld zijn dat wij, wanneer onze geliefden hun versleten en zieke lichaam 
verlaten, geen verdriet voelen noch een gemis, omdat wij in staat zullen zijn 
hen in hun etherische lichamen te zien, terwijl zij zich onder ons bevinden, 
zoals zij gewoon waren. Zo zullen wij als overwinnaar over de dood uit de 
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strijd komen en kunnen zeggen: ‘Dood, waar is je overwinning? Dood, 
waar is je angel?’ 1 Kor. 15:55.    
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15. Praktische voorschriften voor praktische mensen 
 
‘Als ik zaken zou doen volgens de regels uit de Bergrede, zou ik binnen een 
jaar failliet zijn,’ zei een criticus laatst. ‘In onze hedendaagse economische 
omstandigheden is de Bijbel absoluut onpraktisch; het is onmogelijk er 
naar te leven.’ 
   Als dat waar is, is er een goede reden voor het ongeloof van de mensen. 
Maar in de rechtszaal krijgt de verdachte altijd een eerlijk proces. Laten wij 
daarom de Bijbel eens grondig onderzoeken voordat wij oordelen. Wat is 
precies de aanklacht? ‘Nou, het zijn er ontelbare’, antwoordde de criticus, 
‘maar laten wij, om er een paar te noemen, uitdrukkingen nemen zoals: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van 
de hemel[en]. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezit-
ten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden.’ Matt. 5:3, 5, 6. Zulke ideeën wijzen de weg naar het ar-
menhuis.  
   ‘Goed’, zei de verdediger, ‘laten wij de laatste beschuldiging het eerst 
nemen.’ In Matteüs 6:24-33 lezen wij: ‘Niemand kan twee heren dienen; ... 
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon [mamona is Aramees voor 
rijkdom.] Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat 
je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. 
Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan de kle-
ding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en 
vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn 
jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te ma-
ken ook maar één el [pègun, (tijd)spanne] aan zijn levensduur toevoegen? 
En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk 
hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven [nethei, spinnen] niet. 
Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. 
Als God het groen [chorton, gras] dat vandaag nog op het veld staat en 
morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel 
meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet 
bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: ‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waar-
mee zullen we ons kleden?’ Dat zijn allemaal dingen die de heidenen naja-
gen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek 
liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij gegeven worden.’  
   Als hiermee wordt bedoeld dat wij alles wat wij hebben, moeten verspil-
len in een leven van verkwisting en losbandigheid, is dat niet alleen onprak-
tisch maar ook demoraliserend. Een dergelijke interpretatie is echter in 
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strijd met de strekking en de leer van het hele boek, en het wordt ook niet 
zo gezegd. Het Griekse woord merimnon betekent: overdreven bezorgd of 
angstig zijn. Als wij de betreffende passage lezen met deze wijziging, zien 
wij dat zij een andere les leert die ook nog praktisch is. Mammon is het Ara-
mese woord voor rijkdom, begeerd door dwazen. In de voorgaande ver-
zen vermaande Christus hen om geen dienaren of slaven van rijkdom te 
worden, die men moet achterlaten als het zilveren koord wordt verbro-
ken en de geest naar God terugkeert. Maar in tegendeel proberen een leven 
van liefde en hulpvaardigheid te leiden en schatten van goede daden te 
vergaren, die men naar het koninkrijk van de hemelen kan meenemen. 
Wees in die tussentijd - zo vermaande hij - niet overdreven bezorgd over 
wat u zult eten of drinken en waarmee u zich zult kleden. Waarom u be-
zorgd maken? Met al uw bezorgdheid kunt u geen haarbreedte aan uw 
lengte toevoegen. Bezorgdheid is de meest verwoestende en slopende van 
al onze emoties en leidt tot niets. Jullie hemelse Vader kent jullie materi-
ele behoeften. Zoek daarom eerst zijn koninkrijk en gerechtigheid en al het 
andere dat u nodig hebt zal u gegeven worden. Bij tenminste twee gelegen-
heden, toen een grote mensenmenigte tot Christus kwam, ver van huis en 
ver verwijderd van plaatsen waar voedsel te verkrijgen was, demonstreer-
de hij dit. Allereerst gaf hij hun het geestelijke voedsel dat zij zochten en 
daarna voorzag hij, rechtstreeks vanuit een geestelijke bron, in hun licha-
melijke behoeften.  
   Geldt dat ook voor onze tijd? Er zijn inderdaad zoveel bewijzen, dat het 
niet nodig is op één ding in het bijzonder onze aandacht te vestigen. Als wij 
werken en bidden, bidden en werken en ons leven tot een levend gebed 
maken om anderen te kunnen helpen, zullen alle aardse dingen, als wij die 
nodig hebben, als vanzelf in ruime mate tot ons komen naarmate wij die in 
dienst van God nodig hebben. Als wij onszelf alleen als rentmeesters en 
bewaarders van alle aardse goederen die wij bezitten, beschouwen, zijn wij 
in feite arm van geest, voor zover het vergankelijke aardse schatten betreft, 
maar rijk aan duurzame schatten van het koninkrijk van de hemelen. Als 
wij geen volslagen materialisten zijn is dit beslist een praktische instelling. 
   Nog niet zolang geleden was ‘caveat emptor’ - laat de koper op zijn hoe-
de zijn – de strijdkreet van de kooplieden die naar aardse schatten streefden 
en de koper als hun wettige prooi beschouwden. Als zij hun waren ver-
kocht hadden en hun geld opgestreken kon het hun niet schelen of de ko-
per al dan niet tevreden was. Zij waren er zelfs trots op een minderwaardig 
product te verkopen dat snel versleten is, zoals blijkt uit hun kortzichtige 
motto: ‘De slechte kwaliteit van de artikelen is de kracht van de handel.’ 
Maar langzamerhand laten zelfs zij, die de gedachte om godsdienst bij hun 
zakendoen te betrekken bespottelijk vinden, hun motto varen en nemen 
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onbewust het gebod van Christus aan: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet 
de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Marc. 9:35. Overal 
maken de beste zakenlieden er aanspraak op over de service die zij de ko-
per bieden. Het blijkt dat deze tactiek geld oplevert en kan daarom worden 
toegevoegd aan de praktische voorschriften van de Bijbel. 
   Maar ondanks het streven om de klant van dienst te zijn gebeurt het 
soms dat er iets mis gaat en dat een geërgerde, ontevreden koper de zaak 
binnenkomt en tekeergaat over de slechte kwaliteit van de ontvangen goe-
deren. Vroeger, onder het oude motto, zou de koopman alleen maar heb-
ben gelachen, of de koper de deur uit hebben gezet. Maar niet de moderne 
winkelier die de Bijbel bij zijn zakendoen betrekt. Die herinnert zich de 
wijsheid van Salomo: ‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, 
krenkende woorden wakkeren toorn aan.’ Spr. 15:1. En de verzekering van 
Christus, dat ‘de zachtmoedigen het land zullen bezitten.’ Matt. 5:5. En 
maakt daarom zijn verontschuldiging voor de geconstateerde gebreken 
en biedt aan de goederen terug te nemen, en laat de in het begin onte-
vreden klant tevreden heengaan, die maar al te graag bereid is lof rond te 
bazuinen over de zaak die hem zo vriendelijk en keurig heeft behandeld. 
Dus door gehoorzaamheid aan het praktische voorschrift uit de Bijbel om 
zachtmoedig te zijn, wint de zakenman steeds meer klanten die in het vol-
ste vertrouwen, op een eerlijke behandeling, bij hem komen. Zijn verhoog- 
de omzet maakt al gauw het verlies goed dat door een enkele ontevreden 
klant wordt veroorzaakt. 
   Het loont als men leert zich te beheersen en meegaand te zijn, maar mo-
reel en geestelijk bezien levert het nog meer op. Is er een beter devies voor 
de zakenman te vinden dan in Prediker: ‘Wijsheid is beter dan wapenge-
kletter…’ Pred. 9:18. ‘Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet 
overijld met geheel je hart geloften.’ Pred. 5:1. ‘Heb een lange adem en be-
heers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de dwa-
zen.’ Pred. 7:9. Tact en diplomatie zijn altijd beter dan geweld. Als de Bijbel 
zegt: ‘Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet 
meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans 
van slagen.’ Pred. 10:10. De weg van de minste weerstand is altijd de beste 
zolang die zuiver en eervol is. Daarom: ‘Heb je vijanden lief, wees goed 
voor wie jullie haten.’ Luc. 6:27. 
   Zakelijk bezien is het een goede stelregel om te proberen ons te ver-
zoenen met hen die ons kwaad doen zodat zij ons niet meer schade toe-
brengen. Het is beter om over haatdragendheid heen te stappen, dan die 
te koesteren want ‘wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ Gal. 6:7. Als 
wij haat en gemeenheid zaaien, roepen wij in anderen dezelfde gevoelens 
op. Bovendien zijn deze dingen in ons privéleven, als in het maatschappe-
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lijk verkeer, als in het zakenleven, van toepassing. Hoeveel ruzie zou er 
voorkomen kunnen worden als wij mildheid in ons huiselijk leven zou-
den bevorderen. Hoeveel vreugde en geluk zouden er niet in ons leven 
komen als wij in onze maatschappelijke en zakelijke betrekkingen leerden 
aan anderen te doen wat wij zouden willen dat zij ons deden. 
   Het is niet nodig dat er zoveel mensen onder grote geestelijke spanning 
moeten werken omdat zij bezorgd zijn wat zij zullen eten of drinken. Onze 
hemelse Vader behoort de aarde toe en alles wat daarop is, evenals alle die-
ren. Als wij echt leren onze zorgen op hem af te wentelen is er geen twij-
fel mogelijk dat de middelen die wij nodig hebben om uit onze moeilijk-
heden te komen, ons worden verschaft. Het is een feit, aan onderzoekers 
bekend, dat er verhoudingsgewijs weinig mensen sterven door gebrek aan 
de noodzakelijke levensbehoeften, maar meer mensen door overdaad. Uit 
praktische ervaring van mij en anderen blijkt, dat als wij naar beste kun-
nen ons dagelijks werk doen, ons altijd de middelen van bestaan voor mor-
gen worden verschaft. Als wij volgens de voorschriften van de Bijbel han-
delen, ons werk doen ‘als was het voor de Heer,’ doet het er niet toe op 
welke manier wij ons eerzaam werk doen. Wij zijn dan gelijktijdig bezig 
het koninkrijk van God te zoeken. Maar als wij alleen leven bij de dag, wer-
ken uit angst voor de toekomst of om gunst te verkrijgen, kunnen wij niet 
verwachten op de duur succes te hebben. Gezondheid, voorspoed en ge-
luk kunnen tijdelijk met ons zijn, maar zonder de vaste basis van de Bijbel 
is er geen blijvende levensvreugde en geen echte voorspoed in zaken. 
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16. Geluid, stilte en zielengroei 
 
Serieuze onderzoekers van de geesteswetenschap willen vanzelfsprekend 
in de gratie zijn om in het grote werk voor de menselijke vooruitgang beter 
te kunnen dienen. Omdat zij bescheiden zijn, zijn zij zich maar al te pijnlijk 
bewust van hun eigen tekortkomingen.  
   Als zij koortsachtig naar middelen zoeken om hun vooruitgang te be-
vorderen vragen zij zich vaak af: Wat belemmert mij? Vooral in vroeger 
tijden, toen het leven nog niet zo intens werd geleefd als nu, kwamen 
sommige mensen tot de overtuiging dat het alledaagse leven voor de ge-
wone mensen veel nadelen had. Om dit te ontlopen en hun zielengroei te 
bevorderen, trokken zij zich uit de maatschappij terug en namen hun in-
trek in een klooster, of trokken de bergen in waar zij zich ongestoord aan 
geestelijk leven konden overgeven. 
   Wij weten echter dat dit niet de juiste weg is. De meeste mensen die de 
leer van het Rozenkruis bestuderen weten, dat als zij vandaag een pro-
bleem uit de weg gaan, zij er morgen weer tegenaan zullen lopen en dat de 
wereld overwonnen wordt door haar tegemoet te treden en niet door haar 
te ontvluchten. De omgeving waarin wij door de Optekenende Engelen 
zijn geplaatst, was onze eigen keuze toen wij ons op het keerpunt van onze 
levenscyclus in de derde hemel in een zuiver geestelijke toestand bevon-
den, niet verblind door de materie die ons inzicht nu vertroebelt. Daarom 
is die omgeving ongetwijfeld de juiste, die voor ons de nodige lessen bevat, 
en doen wij er verkeerd aan als wij daaraan proberen te ontkomen. 
   Wij hebben echter met een duidelijke bedoeling ons verstand gekregen, 
namelijk om over bepaalde dingen en omstandigheden logisch na te den-
ken, zodat wij leren onderscheid te maken tussen dat wat belangrijk en on-
belangrijk is; dat wat bedoeld is om ons te belemmeren met het doel ons te 
dwingen deze hindernis te overwinnen en zo een deugd te leren, en dat wat 
een onoverkomelijke hindernis vormt, die onze gevoeligheid kwetst en 
onze zenuwen verwoest zonder dat daar geestelijke winst tegenover staat. 
Het zal ons ten goede komen als wij onderscheid leren te maken, en onze 
krachten te sparen voor alleen dat wat wij voor ons geestelijk welzijn die-
nen te ondergaan. Wij zullen dan veel energie overhouden en ook meer zin 
hebben om de juiste richting te volgen. De bijzonderheden van dat pro-
bleem zijn voor ieder leven anders. Er zijn echter bepaalde algemene uit-
gangspunten die bij toepassing in ons leven, voor iedereen van nut zijn, en 
daartoe behoort de invloed van stilte en geluid op zielengroei. 
   Op het eerste gezicht zal het ons verwonderen te horen dat geluid en stil-
te zulke belangrijke factoren voor zielengroei zijn. Maar als wij de zaak na-
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der onderzoeken zullen wij spoedig inzien dat deze opmerking op goede 
gronden berust. Denk in de eerste plaats aan de veelzeggende uitdrukking 
‘oorlog is de hel’ en stel u hierbij een oorlogssituatie voor. De aanblik is 
verschrikkelijk, vooral voor iemand die helderziend is, want anderen kun-
nen hun ogen tenminste dichtdoen als zij dat willen. Voor de onzichtbare 
helper, die niet alleen hoort en ziet maar ook vanbinnen het leed en de pijn 
voelt van het leed dat hij om zich heen ziet, zoals Parsifal de wond van de 
zwaar beproefde graalkoning Amfortas voelde, zijn de verschrikkingen 
zeer aangrijpend. Zonder dat intense, persoonlijke gevoel van eenheid met 
hen die lijden zou er geen genezing of hulp geboden kunnen worden. Er 
is echter één ding waaraan niemand kan ontsnappen, en dat is het vrees-
lijke geluid van de granaten, het oorverdovende gebulder van de kanon-
nen, het scherpe geratel van de machinegeweren, het gekreun van de ge-
wonden en het gevloek van een bepaald soort strijders. Het behoeft geen 
nadere toelichting om aan te tonen dat het echt een hels getier is en voor 
zielengroei zo ondermijnend is als het maar kan. Het slagveld is wel de laat-
ste plaats die iemand met gezond verstand zou uitkiezen om er zielengroei 
op te doen, hoewel men niet moet vergeten dat dit door edele daden van 
zelfopoffering te doen, wel kan, ondanks de omstandigheden en niet als 
gevolg daarvan. 
   Stel u als tegenstelling een kerk voor doordrongen van de prachtige to-
nen van een gregoriaans gezang of een oratorium van Händel, op de klan-
ken waarvan de gebeden van de strevende geest naar de Schepper van ons 
wezen zweeft. Die muziek kan zeker hemels worden genoemd en de kerk 
kan beslist als een ideale plaats voor zielengroei worden beschouwd. Maar 
als wij ons daar steeds zouden ophouden en daardoor onze plichten ver-
waarlozen bereikten wij niets, ondanks de ideale omstandigheden. 
   Daarom blijft er voor ons maar één veilige methode over, namelijk stand 
te houden in het kabaal van het slagveld van de wereld en door onbaat-
zuchtige hulp - zelfs onder de moeilijkste omstandigheden - te proberen 
materiaal voor zielengroei op te doen en gelijktijdig in ons binnenste een 
heiligdom te bouwen, vervuld van die stille muziek die steeds in de geest 
die dient, als een bron van verheffing, boven alle wisselvalligheden van het 
aardse bestaan uitklinkt. Als wij die levende kerk binnenin ons hebben, als 
wij echt levende tempels zijn, dan kunnen wij ons op elk tijdstip, als onze 
zorg niet voor wereldse zaken wordt opgeëist, ons terugtrekken in dat 
geestelijke huis, dat niet met handen gemaakt is, en ons verkwikken aan de 
daar heersende harmonie. Dit kunnen wij vele malen per dag doen en zo 
steeds de harmonie herstellen die door de storende geluiden in de dagelijk-
se omgang verstoord wordt. 
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   Hoe kunnen wij die tempel bouwen en hem met hemelse muziek vullen 
als wij daarnaar verlangen? Wat kan ons daarbij helpen en hinderen? Dit 
zijn problemen die om een praktische oplossing vragen. Ik zal proberen 
een zo duidelijk en praktisch mogelijk antwoord te geven omdat het hier 
een zeer belangrijke zaak betreft. De kleine dingen zijn juist van groot be-
lang. De beginneling moet zelfs met de onbeduidendste dingen rekening 
houden. Als wij in de harde wind een lucifer willen aansteken, gaat hij uit 
nog voordat hij behoorlijk brandt. Maar als een klein vlammetje in een bos-
je droog hout wordt gehouden en in de beschutting gelegenheid krijgt vlam 
te vatten zal een opstekende wind de vlam aanwakkeren in plaats van uit-
doven. Adepten of grote geesten kunnen onder omstandigheden kalm blij- 
ven, die de beginneling overstuur maken. Behalve als de beginneling zijn 
onderscheidingsvermogen gebruikt, en zich niet onnodig blootstelt aan 
omstandigheden die zielengroei onmogelijk maken. Wat de aspirant in de 
eerste plaats nodig heeft is evenwichtigheid. Om die te verkrijgen is niets 
zo nadelig als lawaai. 
   Men kan niet ontkennen dat ons woongebied veel weg heeft van een 
gekkenhuis. En dat wij gerechtigd zijn aan sommige geluiden te ontsnap-
pen voor zover dat mogelijk is. Zoals het gierende geluid van trams als zij 
de bocht omgaan. Het is niet nodig dat wij op een dergelijke hoek wonen 
die schade aan ons zenuwstelsel toebrengt of hindert als wij proberen ons 
te concentreren. Maar als wij een ziek en huilend kind hebben dat dag en 
nacht onze aandacht vraagt, doet het er niet toe of dat op onze zenuwen 
werkt. Wij hebben dan voor God noch de mens het recht weg te lopen of 
het kind aan zijn lot over te laten om ons te kunnen concentreren. Dat is 
volkomen duidelijk en zal iedereen beamen. Als gezegd, zijn de dingen die 
ons het meest helpen of belemmeren zo onbeduidend, dat zij volkomen 
aan onze aandacht ontsnappen. Door ze te noemen zal dit waarschijnlijk 
een ongelovige glimlach te voorschijn roepen. Als men hier echter over 
nadenkt, zal men gauw de waarde hiervan inzien. Als men denkt aan de 
spreuk dat men aan de vruchten de boom kent, zal de praktijk onze bewe-
ring bevestigen, dat stilte een van de beste hulpmiddelen voor zielengroei 
is en door de kandidaat daarom in zijn huis, zijn persoonlijk gedrag, bij 
het wandelen, zijn gewoonten en hoe ongerijmd het ook mag klinken, zelfs 
bij zijn spreken, in praktijk dient te worden gebracht. 
   Een bewijs voor de weldaad van een godsdienst is dat hij mensen geluk-
kig maakt. Het grootste geluk zit meestal te diep om dat uiterlijk te tonen. 
Zij vervult ons hele wezen zodanig dat het bijna beangstigend is. Een luid-
ruchtige manier van leven gaat nooit samen met dat ware geluk, omdat 
luidruchtigheid een kenmerk van oppervlakkigheid is. De luide stem, de 
ruwe lach, de drukke manieren, de harde stap die klinkt als een mokerslag, 
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het dichtslaan van deuren en het rammelen met de borden, zijn allemaal 
kenmerken van iemand die maar weinig ontwikkeld is. Zo iemand houdt 
van lawaai, hoe harder hoe liever, omdat het zijn begeertelichaam prikkelt. 
Kerkmuziek verafschuwen zij. Aan een schetterend koperblazersensem-
ble, hoe wilder de dans hoe liever, geven zij de voorkeur boven elke andere 
vorm van vermaak. Bij de aspirant naar geestelijk leven ligt dat anders, al-
thans behoort dat anders te zijn. 
   Toen Herodes met moorddadige bedoelingen het kindje Jezus zocht, 
bestond diens enige veiligheid in de vlucht. Zo werd zijn leven gered en 
kon hij volwassen worden om zijn taak te volbrengen. Evenzo kan de aspi-
rant, als Christus in hem is geboren, zijn geestelijk leven het best beveiligen 
door uit de omgeving te vluchten van hen die nog maar weinig vorderin-
gen hebben gemaakt, die deze hinderlijke gewoonten nog hebben, en een 
onderkomen te zoeken bij anderen waarmee men geestelijk verwant is, als 
dat tenminste mogelijk is. Maar als men een verantwoordelijke taak binnen 
een gezin heeft is men verplicht, door gezag en voorbeeld, de disharmoni-
sche omstandigheden te veranderen, zodat na verloop van tijd een verfijn-
dere en gecultiveerde omgeving ontstaat die harmonie en kracht uitstraalt 
die in het hele huis heerst. Voor het geluk van de kinderen is het niet nodig 
dat zij zo hard mogelijk mogen schreeuwen en wild door het huis rennen, 
met deuren slaan of de inboedel vernielen. Integendeel, het is beslist ver-
keerd, want het leert hen om hun eigen genoegens te bevredigen zonder 
de gevoelens van anderen te ontzien. Zij hebben er zelf nog meer plezier 
van dan hun moeder, als zij leren buitenshuis te ravotten en thuis rustig te 
spelen, de deuren zacht te sluiten en op gewone toon te spreken, net zoals 
hun moeder. 
   In onze jeugd worden onze zenuwen al overmatig geprikkeld wat later 
voor problemen zorgt. Als wij onze kinderen de genoemde les leren, be-
sparen wij hen veel ongemak in hun leven, en bevorderen wij ook onze 
eigen zielengroei. Het kan jaren duren om een gezin van deze schijnbaar 
onbelangrijke fouten te zuiveren en een geschikte sfeer voor zielengroei te 
scheppen, vooral als de kinderen groot zijn en zich tegen dergelijke veran-
deringen verzetten. Maar het loont zeker de moeite hier tijd aan te beste-
den. Wij kunnen en moeten uiteindelijk de deugd van stilte in ons ontwik-
kelen, anders zal onze zielengroei gering zijn. Misschien dat deze nood-
zaak nog duidelijker spreekt als wij de zaak vanuit occult standpunt bezien 
in verband met het belangrijke levenslichaam. 
   Wij weten dat ons levenslichaam voortdurend bezig is ons grofstoffe-
lijk lichaam van kracht te voorzien dat in de school van ondervinding ge-
bruikt wordt, en dat overdag het begeertelichaam deze energie door aller-
lei handelingen, die ervaring geven - die uiteindelijk in zielengroei wordt 
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omgezet – wordt verkwist. Tot zover is alles nog goed. Maar als de teugels 
niet strak worden gehouden heeft het begeertelichaam de neiging op hol te 
slaan. Het houdt ervan onbeheersd te keer te gaan, hoe woester hoe liever. 
Als het begeertelichaam niet in toom wordt gehouden danst en springt het 
stoffelijk lichaam en doet het allerlei onnodige en onwaardige dingen die 
schadelijk voor zielengroei zijn. In de ban van zulke disharmonische krach-
ten en lawaai, is de mens in de stoffelijke wereld afgesloten voor geestelijke 
gelegenheden. Als zo iemand ’s nachts zijn lichaam verlaat, vergt het her-
stelproces van het stoffelijk lichaam zoveel tijd, dat er weinig of geen tijd 
overblijft om [in de geestelijke wereld] te werken, ook al had men het vaste 
voornemen hiertoe.  
   Als wij niet verplicht zijn lawaai aan te horen moeten wij daarom tot elke 
prijs daaraan zien te ontvluchten en ons een rustige maar vriendelijke hou-
ding aan kweken, een harmonieuze stem, een rustige gang, een onopval-
lend voorkomen en allerlei andere deugden die harmonie geven. Want dan 
is het proces van herstel snel achter de rug en zijn wij het grootste deel van 
de nacht vrij om in de geestelijke werelden te werken en daardoor meer 
zielengroei te verkrijgen. Laten wij bij ons streven om ons te verbeteren, 
ons niet door tijdelijke mislukking laten ontmoedigen, daarbij denkend aan 
Paulus’ aansporing om geduldig en volhardend voort te gaan met weldoen. 
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17. Het grote mysterie van het Rozenkruis 
 
Af en toe ontvangen wij brieven van studenten waarin zij hun spijt uit-
drukken dat zij bij de bestudering van de Rozenkruisersleer zo alleen staan. 
Dat hun echtgenoot, vrouw, kinderen of andere verwanten onwelwillend 
of zelfs vijandig gezind zijn tegenover de leer, ondanks alle pogingen hen 
gunstig te stemmen en hun belangstelling te wekken om medestudent te 
worden, of tenminste volledige vrijheid te krijgen om hun eigen weg te 
gaan. Deze wrijving geeft hen een zeker ongenoegen en zij vragen mij dan 
om raad hoe deze vijandige houding te overwinnen en hun verwanten te 
bekeren. Daar heb ik schriftelijk gehoor aan gegeven en het lukte in vrij 
veel gezinnen de omstandigheden te veranderen toen mijn advies werd 
opgevolgd. Het is bekend, dat zij die vaak het meest lijden, niets van zich 
laten horen. Vandaar het besluit aan dit onderwerp enige tijd te besteden. 
   Terecht wordt gezegd, zeer terecht zelfs, dat een beetje kennis gevaar-
lijk is, wat zowel voor de leer van het Rozenkruis als voor elk ander on-
derwerp geldt. Daarom is de eerste stap na te gaan of u over genoeg kennis 
beschikt om zeker van uw zaak te zijn. Vandaar de vraag: wat wilt u in de 
Rozenkruisersleer zo graag met anderen delen en waartegen verzetten zij 
zich? Zijn het de beide wetten oorzaak en gevolg, en wedergeboorte? Zij 
zijn zeer geschikt om een groot aantal levensproblemen te verklaren en 
kunnen veel troost bieden als de man met de zeis verschijnt om ons van 
iemand, die ons dierbaar is, te beroven. Bedenk dan wel dat er veel men-
sen zijn die geen behoefte hebben aan een verklaring. Zij zijn overeenkom-
stig hun lichamelijke gesteldheid even ongeschikt om deze wetten te aan-
vaarden als een doofstomme om een telefoon te gebruiken. Het is juist dat 
het voordelen biedt als wij ons van deze wet bewust zijn en haar zin be-
grijpen. Maar laten wij troost putten uit het feit dat deze wetten voor ie-
dereen gelden, of men zich daarvan bewust is of niet. Daarom is deze ken-
nis niet van wezenlijk belang. Door het niet aannemen van deze leer zal 
men niet veel missen en men ontsnapt aan het gevaar dat verbonden is 
aan het bezit van een beetje kennis. 
   In India, waar men bekend is met deze feiten die door miljoenen mensen 
aanvaard worden, spant men zich weinig in om materieel vooruit te ko-
men, omdat men weet dat men eeuwig de tijd heeft. En wat in dit leven niet 
wordt bereikt kan wachten tot een volgend leven, of nog langer. Veel wes-
terlingen die de leerstelling van wedergeboorte hebben aangenomen, heb-
ben opgehouden nuttige leden van de maatschappij te zijn en wierpen, 
door een leven van ledigheid, blaam op de zogenoemde geestelijke leer. 
Als uw vrienden niets van deze leer willen weten, dring daarop dan niet 
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verder aan. De hoofdzaak van de Rozenkruisersleer is in geen geval be-
keerlingen te maken. De wachter op de drempel zal hen niet op hun kennis 
onderzoeken. Hij kan sommige mensen toelaten die hier totaal niet van op 
de hoogte zijn en voor anderen de deur sluiten die hun hele leven gewijd 
hebben aan de studie en verspreiding van deze wetten. 
   Als kennis van de leer over oorzaak en gevolg, en wedergeboorte dus 
onbelangrijk is, moet dan de ingewikkelde samenstelling van de mens als 
zodanig worden beschouwd? Het is ongetwijfeld van belang te weten dat 
wij niet alleen dit zichtbare lichaam zijn, maar een levenslichaam hebben 
om het met energie te laden, een begeertelichaam om deze kracht te ver-
bruiken, een verstand om onze energie in goede banen te leiden, en dat 
wij maagdelijke geesten zijn die in een drievoudige sluier als ego’s gevan-
gen zitten. Is het ook niet van belang te weten dat het stoffelijk lichaam de 
tegenhanger van de goddelijke geest is, het levenslichaam een kopie is van 
de levensgeest, het begeertelichaam de afschaduwing is van de menselijke 
geest, en het verstand de schakel vormt tussen de drievoudige geest en het 
drievoudige lichaam?  
   Nee, het is niet echt belangrijk om deze dingen te weten. Op de juiste 
manier gebruikt, biedt deze kennis een voordeel. In gevallen waarin men 
maar over weinig kennis hierover beschikt, kan het beslist een nadeel vor-
men. Er zijn veel mensen die altijd aan het mijmeren zijn over het hoger-
zelf, en daarbij helemaal niet denken aan de vele lagere zelven aan hun ei-
gen deur die in nood verkeren. Er zijn veel mensen die dag en nacht van de 
tijd dromen dat zij hun dagelijkse zielenvluchten als onzichtbare helper 
zullen maken om de pijn te verlichten van de zieken en treurenden maar 
géén geld voor de tram over hebben en een uur vrije tijd ter beschikking 
stellen om iemand in het ziekenhuis een bloemetje of een troostend woord 
te brengen. Ik herhaal dat de wachter op de drempel eerder degene zal toe-
laten die deed wat in zijn vermogen lag, dan de dromer die niets deed om 
zijn lijdende medemens te helpen. 
   Als u mensen ertoe zou kunnen bewegen daarna de Rozenkruisersleer 
over de dood en het leven te bestuderen, zou u het belangrijk vinden dat zij 
ook op de hoogte zijn van het zilveren koord dat pas na een periode van 
ongeveer drieëneenhalve dag verbroken wordt nadat de geest zijn lichaam 
heeft verlaten, en dat dit lichaam tijdens die periode niet verstoord mag 
worden omdat het panorama van het afgelopen leven dan op het be-
geertelichaam wordt geëtst om in de geestelijke wereld als scheidsrechter 
van zijn leven te dienen. U zou ook willen dat zij goed op de hoogte zijn 
van het verblijf van de geest in het louteringsgebied; hoe de slechte da-
den uit zijn leven hun weerslag hebben als pijn om geweten te vormen om 
in een volgend leven herhaling van de daden, die pijn veroorzaakten, te 
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voorkomen. U zou dan ook willen dat zij beseften dat hun goede handelin-
gen in het afgelopen leven zullen worden omgezet in deugden die in latere 
levens tot uiting komen, zoals in onze leer wordt uiteengezet.  
   Ongetwijfeld was u verbaasd bij de verzekering dat kennis van de belang-
rijke tweelingwetten niet noodzakelijk is. Misschien dat de daarop volgen-
de verklaring, dat het onbelangrijk is wat anderen leren over de samen-
stelling van de mens, u aanstoot heeft gegeven. Ongetwijfeld zult u ge-
schokt zijn door de mededeling dat de Rozenkruisersleer over de dood en 
het verblijf van de geest in de geestelijke wereld betrekkelijk onbelangrijk 
is voor het doel dat wij proberen te bereiken. Het doet er echt niet toe of 
uw familie al dan niet in deze leer gelooft. Voor wat uw eigen overlijden be-
treft zal een dringend verzoek om uw lichaam drieëneenhalve dag met 
rust te laten waarschijnlijk wel letterlijk worden opgevolgd. Want men 
heeft in de regel een bijna bijgelovige eerbied voor de laatste wilsbeschik-
king. Wanneer één van uw vrienden komt te overlijden kunt u, met uw 
kennis, doen wat juist voor hem is. Het doet er daarom niet toe of zij wei-
geren dit deel van de Rozenkruisersleer te aanvaarden. 
   ‘Maar’, zult u zeggen: ‘als kennis van de hiervoor genoemde onderwer-
pen, die van zoveel praktisch nut scheen, niet belangrijk is om vorderin-
gen te maken, dan volgt daaruit dat bestudering van de tijdvakken, rond-
ten, wereldbollen en ga zo maar door, ook nutteloos is. Dat geldt dan 
voor alles wat in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers wordt geleerd, en 
blijft er niets over van de leer die wij hebben aanvaard en waarop wij ons 
vertrouwen hebben gevestigd!’ 
   Blijft er dan niets over? ALLES BLIJFT OVER! Want de zojuist genoemde 
zaken zijn alleen maar de doppen die verwijderd moeten worden om bij 
de noot te komen, de kern van alles. Waarschijnlijk hebt u De wereldbeschou-
wing vele malen gelezen, misschien zelfs bestudeerd en bent u trots op uw 
kennis van het wereldmysterie. Maar hebt u ooit het mysterie gelezen dat 
tussen de regels verborgen is? Dat is de grote en wezenlijke leer, de enige 
leer, die bij uw vrienden weerklank zal vinden, als u die tenminste kunt 
vinden en aan hen door kunt geven. De wereldbeschouwing predikt op iedere 
bladzijde HET EVANGELIE VAN HULPVAARDIGHEID. In ons belang schiep 
God het heelal. De grote scheppende hiërarchieën waren, en enkelen zijn 
dat nog steeds, onze dienaren. De lichtgevende Sterengelen, waarvan wij 
hun vurige lichamen door de ruimte zien ronddraaien, hebben eeuwen ge-
leden met ons gewerkt. Gaandeweg kwam Christus de geestelijke impuls 
brengen die toen nodig was. Het is ook van bijzondere betekenis dat in 
de gelijkenis van het laatste oordeel Christus niet zegt: ‘Goed zo, grote en 
geleerde wijsgeer die de Bijbel, de Kabbala en De wereldbeschouwing kent en alle 
andere raadselachtige boeken die de werking van de natuur verklaren’; 
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maar hij zegt: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar, 
omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag… 
Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Want ik had honger en jullie 
gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.’ Matt. 
25:21,35. Geen enkel woord over kennis; de nadruk wordt alleen gelegd op 
trouw en hulpvaardigheid. 
   Hiervoor bestaat een gegronde, occulte reden, want hulpvaardigheid 
bouwt het zielenlichaam op, het schitterende bruiloftskleed, zonder het-
geen niemand het koninkrijk van de hemelen, of occult gezegd: het Nieu-
we Galilea kan binnentreden. Het doet er niet toe of wij ons daarvan be-
wust zijn of niet, zolang wij maar het werk doen. Als bovendien het stra-
lende zielenlichaam in en om iemand groeit, zal dit licht hem of haar, 
zonder de hulp van boeken, over de mysteriën onderrichten. Iemand die 
op die manier door God onderwezen wordt weet meer dan alle boeken 
op de wereld bevatten. In de toekomst zal men helderziend worden en 
zal de weg naar de Tempel worden getoond. Als u uw vrienden kennis wilt 
bijbrengen, het doet er niet toe hoe sceptisch zij ook mogen zijn, zullen zij 
u geloven als u het evangelie van hulpvaardigheid predikt. 
   Maar u moet prediken door het zelf in praktijk te brengen. Als u wilt dat 
zij in u geloven moet u zelf een dienaar van de mensen worden. Als u wilt 
dat zij u zullen volgen, dan moet u zelf voorgaan, anders zullen zij het recht 
hebben aan uw oprechtheid te twijfelen. Bedenk dat u een stad op een heu- 
vel bent. Als u van uw opvattingen getuigt, hebben zij het recht u te beoor-
delen naar uw handelwijze; zeg daarom weinig en help daarom veel. 
   Veel mensen vinden het prettig tijdens het diner te praten over geweld-
loosheid en vrede, onbewust van het feit dat het gebraden vlees op tafel 
en de sigaar in hun mond het effect tenietdoen. Anderen aanbidden hun 
maag en bestuderen liever de voedingsleer dan de Bijbel. Zij staan altijd 
klaar om hun vrienden in hun kraag te pakken om over de laatste voe-
dingsgrillen van gedachten te wisselen. Ik heb een man gekend die aan het 
hoofd stond van een esoterische groep. Zijn vrouw was een tegenstand-
ster van het occultisme en vegetarisme. Hij dwong haar om thuis vegeta-
risch te koken met de mededeling, dat als zij ooit in zijn keuken vlees durf-
de mee te nemen en zijn borden daarmee durfde te verontreinigen, hij haar 
met bord en al op straat zou zetten en voegde daaraan toe, dat als zij zich 
als een varken wilde gedragen, zij haar gang kon gaan en vlees gaan eten in 
een restaurant. 
   Is het verwonderlijk dat zij de leer beoordeelde naar de belijder en er 
niets van wilde weten? Dit is natuurlijk afkeurenswaardig voor iemand die 
zijn broeders hoeder is. Hoewel dit een uitzonderlijk geval betreft, is het 
voorbeeld des te duidelijker. Het is Mohammeds grote verdienste, dat zijn 
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vrouw zijn eerste volgeling werd. Het is een duidelijk bewijs van zijn vrien-
delijkheid en het aanzien dat hij thuis genoot. Als wij onze vrienden voor 
het geestelijke leven willen winnen, doen wij er goed aan Christus voor-
beeld te volgen. Want hoewel alle godsdiensten uiterlijk verschillen heb-
ben zij allemaal als kern: liefde. 
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18. Struikelblokken 
 
Vaak wordt door mensen die geen waardering voor onze leer hebben en 
geen zin hebben om een geestelijk leven te leiden, de opmerking gemaakt 
dat het de mensen ongeschikt maakt voor het werken in de wereld. Helaas 
kan niet worden ontkend dat deze opmerking gerechtvaardigd schijnt, 
hoewel in feite het eerste vereiste voor het leiden van een geestelijk leven 
de verplichting inhoudt zich serieus met de stoffelijke materie bezig te 
houden. Want hoe kunnen wij anders verwachten dat ons grotere verant-
woordelijkheid wordt toevertrouwd als wij niet trouw zijn in kleine dingen? 
Het lijkt daarom gepast ditmaal een les te besteden aan de bespreking van 
enkele zaken die in het leven van de aspirant struikelblokken kunnen vor-
men. 
   In het bijbelverhaal, waar de koning zijn dienaren uitzond met een uit-
nodiging voor een feest dat hij van plan was te geven, wordt ons verteld 
dat zijn uitnodiging om verschillende redenen werd geweigerd. Iedereen 
had materiële zorgen: men kocht, men verkocht, men trouwde, maar nie- 
mand had tijd voor geestelijke zaken. Voor de meeste mensen geldt dat nu 
nog steeds. Zij worden te zeer in beslag genomen door aardse beslomme-
ringen om zelfs maar een gedachte aan iets hogers te wijden. Maar er zijn 
ook mensen die bij de eerste kennismaking met een geestelijke leer, on-
middellijk bereid zijn hun werk op te geven, elke verplichting naast zich 
neer te leggen en al hun tijd te besteden aan wat zij zo graag het helpen 
van de mensheid noemen. Zij zullen zonder aarzelen toegeven dat het tijd 
kost om het vak van horlogemaker, schoenmaker, werktuigkundige of mu-
sicus te leren. Het zal geen moment bij hen opkomen om hun tegenwoor-
dige baan op te geven en zich als schoenmaker, horlogemaker of muziek-
leraar te vestigen, alleen omdat zij enthousiast voor dat vak zijn, en er zich 
toe aangetrokken voelen om dat werk te doen. Zij weten dat zij door gemis 
aan voorbereiding en ervaring gedoemd zijn te mislukken. Desondanks 
zijn zij van mening dat door hun geestdrift voor de geestelijke leer, zij 
geschikt zijn om hun tijd aan het helpen van anderen te kunnen besteden, 
zoals Christus tijdens zijn verblijf op aarde deed, en hun werk, dat hetzelf-
de karakter draagt maar van lagere orde is, meteen in de steek kunnen laten. 
   De één schrijft: ‘Ik heb het eten van vlees opgegeven en verlang er vu-
rig naar een ascetisch leven te leiden, ver van de storende, wereldse ge-
luiden. Ik wil mijn leven geven voor de mensheid.’ Een ander zegt: ‘Ik wil 
een geestelijk leven leiden, maar ik heb een vrouw die mijn zorg en steun 
nodig heeft. Vindt u, dat ik het recht heb om haar te verlaten om mijn me-
demensen te helpen?’ Een derde zegt: ‘Ik heb een zaak die verre van gees-
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telijk is. Elke dag moet ik dingen doen die mij tegen de borst stuiten. Maar 
ik heb een dochter die van mij afhankelijk is, en die ik moet opvoeden. Wat 
moet ik doen: de zaak voortzetten of die van de hand doen?’ Er zijn na-
tuurlijk nog veel meer vragen die ons worden voorgelegd, maar de ge-
noemde dienen goed als voorbeeld. De vragenstellers vertegenwoordigen 
een groep mensen die bereid zijn bij het minste of geringste hun verplich-
tingen niet na te komen en de hemel te bestormen in de verwachting dat zij 
onmiddellijk vleugels zullen krijgen. Als dit soort mensen door bepaalde 
banden gebonden is, verbreken zij die zonder gewetensbezwaar en zonder 
daar ook maar een moment over na te denken.    
   Een andere groep heeft nog wel enig verantwoordelijkheidsgevoel, maar 
kan ook makkelijk worden overgehaald de boel in de steek te laten om wat 
zij noemen: een geestelijk leven te kunnen leiden. Het valt niet te ontken-
nen dat als men in een dergelijke geestestoestand komt men de lust verliest 
om te werken, lui wordt en zijn plicht verzuimt, zo iemand treft afkeuring. 
   Maar, als gezegd, dit gedrag berust op een verkeerd begrip van de gees-
telijke leer en wordt in de Bijbel en door de Oudere Broeders beslist niet 
goedgekeurd. 
   Als iemand vegetariër wordt, is dat een stap in de goede richting, omdat 
men medelijden met de dieren heeft. Er zijn ook veel mensen die geen 
vlees eten uit gezondheidsoverweging, maar dat is geen verdienste, om-
dat de beweegreden van egoïstische aard is. Als een kandidaat tot het gees-
telijk leven zich gedrongen voelt vegetariër te worden omdat men de ver-
fijnende invloed van een vleesloze voeding op het lichaam beseft en helpt 
om het lichaam voor geestelijke indrukken gevoeliger te maken, is dat 
evenmin een verdienste. Natuurlijk zal degene die om gezondheidsrede-
nen geen vlees meer eet, evenals iemand die vegetariër wordt om het li-
chaam gevoeliger te maken, daar de voordelen van ondervinden. Maar 
geestelijk gezien zijn beide gevallen vrijwel gelijk. Anderzijds zal iedereen 
die geen vlees eet - omdat hij beseft dat het leven van God ook in elk dier 
klopt net als in hemzelf en dat God uiteindelijk al het dierenleed voelt en 
dat het ‘je zult niet doden’ een goddelijke wet is, en dat men zich door 
medelijden moet laten leiden en niet door eigen gezondheid, of het ge-
voeliger maken van het eigen lichaam voor geestelijke invloeden - be-
loond worden in de vorm van zielengroei, dat veel waardevoller is dan wat 
ook. Daarom zeg ik, eet geen vlees meer, maar overtuig u ervan of uw be-
weegredenen uit geestelijke overweging zijn, want anders zal deze veran-
dering van voeding u in geen enkel opzicht geestelijk van nut zijn. 
   Als een enthousiasteling zegt dat hij zich van de wereld wil afzonderen 
en zich uit het lawaai terug trekken om een ascetisch leven te gaan leiden, 
is dat op zijn zachtst gezegd een vreemde opvatting van hulp bieden. De 
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reden waarom wij op aarde zijn is om ervaring op te doen, die vervolgens 
in zielengroei wordt omgezet. Als een ruwe diamant in een la wordt gelegd 
en daar jaren blijft liggen, zal hij niet veranderen. Maar als hij door een 
diamantbewerker tegen de slijpsteen wordt gehouden, zal het snerpende 
slijpproces het laatste restje van het ruwe omhulsel verwijderen en een 
prachtig en schitterend juweel laten zien. Wij zijn allemaal ruwe diaman-
ten. En God, de grote diamantslijper, gebruikt de wereld als slijpsteen om 
het ruwe en afstotende omhulsel weg te slijpen, waardoor ons geestelijke 
wezen te voorschijn komt en lichtgevend wordt. Christus was daar een le-
vend voorbeeld van. Hij trok zich niet terug uit de beschaafde wereld, maar 
ging steeds met zieken en armen om, hen lerend, genezend en helpend 
tot deze verleende goddelijke hulp zijn lichaam op de berg der verheerlij-
king [Matt. 17:1-8], stralend maakte, en hij, die de weg bereid had, zijn vol-
gelingen vermaande ìn de wereld, maar niet vàn de wereld te zijn. Dat is 
de grote les die iedere aspirant moet leren. 
   Wij kunnen de bergen intrekken waar niemand is die ons tegenspreekt of 
kwetst en daar onze rust vinden en ons evenwicht bewaren. Maar wij kun-
nen ook proberen ons geestelijke ideaal in stand te houden en in de wereld, 
waar alles ons onaangenaam aandoet, ons evenwicht bewaren. Als wij dan 
op dit pad blijven, verkrijgen wij een zelfbeheersing die op geen andere 
manier te verkrijgen is. 
   Maar al bereiden wij ons voedsel met nog zoveel zorg, eten wij geen vlees 
meer, en doen wij afstand van alle andere verontreinigende invloeden van 
buitenaf, en wij graag de bergen intrekken om de slechte invloeden van het 
stadsleven te ontvluchten, om ons te bevrijden van alle invloeden van bui-
tenaf die een struikelblok voor onze vooruitgang blijken te zijn, wat moe-
ten wij dan met de dingen die van binnenuit komen, de gedachten die bij 
ons opkomen en ons geestelijk voedsel? Als wij ons lichaam met nectar en 
ambrozijn konden voeden, het etherische voedsel van de goden, zou dit 
ons van geen enkel nut zijn als ons verstand een knekelhuis is, een verblijf-
plaats van lage gedachten. Wij zouden dan niet meer dan witgepleisterde 
graven zijn, die aan de buitenkant een mooie aanblik bieden, maar van-
binnen walgelijk stinken. Deze verstandelijke tekortkoming kan in de een-
zaamheid evengoed in stand blijven, of zelfs nog beter in de eenzaamheid 
van de bergen of een zogenoemde geestelijke rustplaats, dan in de omge-
ving waar wij ons werk doen. Het is beslist juist dat luiheid des duivels oor-
kussen is. De veiligste weg om geestelijke zuiverheid te bereiken is om het 
verstand steeds bezig te houden, en onze verlangens, gevoelens en emoties 
op de praktische levensproblemen te richten. En in eigen omgeving te let-
ten op de armen en hulpbehoevenden, zodat passende hulp kan worden 
geboden. Zij, die zelf geen familie hebben, kunnen met anderen, die geen 
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vrienden hebben of niet geliefd zijn, vriendschappelijke betrekkingen aan-
knopen. 
   Wanneer wij voor een familielid moeten zorgen, zoals vrouw, dochter, 
echtgenoot of wie ook die daarop aanspraak maakt, laten wij dan denken 
aan de woorden van Christus toen hij zei: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn 
mijn broers?’ en deze vraag beantwoordde met: ‘Want ieder die de wil 
van mijn Vader in de hemel[en] doet, is mijn broer en zuster en moeder.’ 
Matt. 12:46-50. Deze uitspraak heeft bij sommige mensen aanleiding tot 
misverstand gegeven, die meenden dat Christus zijn stoffelijke verwant-
schap afwees ter wille van zijn geestelijke. Wij hoeven alleen maar te den-
ken aan de laatste ogenblikken van zijn leven op aarde, toen hij de leer-
ling, die hij het meest liefhad, bij zich riep en hem naar zijn moeder 
bracht en hem haar als zoon gaf en hem opdroeg voor haar te zorgen. 
Liefde is de eenmakende kracht in het leven. In overeenstemming met de 
geestelijke leer wordt van ons liefde voor onze bloedverwanten geëist. 
Maar van ons wordt ook gevraagd onze liefde te ontwikkelen zodat zij ie-
dereen omvat. Het is goed dat wij van onze eigen ouders houden, maar 
moeten ook leren die van anderen lief te hebben. Want universele broe-
derschap kan nooit werkelijkheid worden zolang onze liefde uitsluitend 
tot onze familie beperkt blijft. Zij moet alles omvattend zijn. 
   Er was één leerling die Christus in het bijzonder liefhad, en zijn voor-
beeld volgend, kunnen ook wij een bijzondere genegenheid voor een be-
paald persoon koesteren, hoewel wij iedereen behoren lief te hebben en 
voor iedereen goed behoren te zijn, zelfs zij die ons vijandig gezind zijn. 
Dit zijn hoge idealen en op ons tegenwoordige ontwikkelingsniveau erg 
moeilijk te verwezenlijken. Maar zoals de stuurman zijn schip stuurt, geleid 
door de Poolster, en de gewenste haven bereikt maar nooit de ster zelf, zo 
zullen ook wij, door onze idealen hoog te stellen, hoogstaander en beter 
leven dan wanneer wij geen verlangens hebben. Na verloop van tijd en na 
vele malen geboren te zijn, zullen wij uiteindelijk ons ideaal bereiken, om-
dat onze ingeboren goddelijkheid dit van ons vraagt.  
   Het doet er dus echt niet toe waar wij in het leven worden geplaatst; of 
dat in een hoge positie of op een lage plaats is. Onze tegenwoordige omge-
ving met haar mogelijkheden en beperkingen past precies bij onze per-
soonlijke behoeften zoals wij die in ons voorgaande bestaan zelf hebben 
bepaald. Onze omgeving bevat daarom de les die wij moeten leren om op 
de juiste manier vooruit te komen. Als wij een vrouw, een dochter of an-
dere familie hebben die ons aan die omgeving bindt, moet dit worden be-
schouwd als deel uit te maken van datgene waarmee wij moeten afrekenen. 
Door tegenover hen onze plicht te doen leren wij de vereiste les. Als zij te-
genstanders zijn van onze overtuiging en niet sympathiseren met onze ide-
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alen, als wij door hen in een zaak moeten blijven en dingen doen die ons 
tegenstaan, is dat omdat wij hiervan iets moeten leren. Voor de serieuze 
aspirant is de juiste weg de omstandigheden recht in de ogen te zien met de 
bedoeling na te gaan wat hieruit te leren valt. Dat is niet altijd even gemak-
kelijk. Het kan weken, maanden, zelfs jaren duren om het probleem op te 
lossen. Maar zolang de aspirant zich oprecht hiermee bezig houdt, kan hij 
er zeker van zijn dat het licht eens zal doorbreken en zal hij zien wat ver-
eist wordt en waarom deze situaties hem werden opgedrongen. Als hij dan 
de les heeft geleerd en de bedoeling begrepen, zal hij, als hij de juiste instel-
ling heeft, zijn last kalm dragen omdat hij weet dat hij op de juiste weg is. 
En dat als hij deze les geleerd heeft er zich beslist een nieuwe weg zal voor-
doen, die hem de volgende schrede om vooruit te gaan zal tonen. Op die 
manier zullen de struikelblokken worden veranderd in springplanken, wat 
nooit gebeurd zou zijn als hij de moeilijkheden uit de weg was gegaan. In 
dit verband wil ik het volgende gedichtje aanhalen:  
 
Let us not waste our time in longing     Laten wij onze tijd niet verknoeien met te verlangen 
for bright but impossible things.         naar prachtige maar onmogelijk te bereiken dingen. 
Let us not sit supinely waiting                Laten wij niet neerzitten in lusteloos wachten 
for the sprouting of angel wings.          op het tevoorschijn komen van engelenvleugels. 
Let us not scorn to be rush lights,        Laten wij het niet minachten een zwak lichtje te zijn;         
everyone can’t be a star.               niet iedereen kan een ster zijn. 
But let us fulfill our mission            Maar laten wij onze taak vervullen 
by shining just where we are.         door te schijnen gewoon waar wij zijn. 
 
There is need of the tiniest candle    Er is behoefte zowel aan het zwakste kaarslichtje 
as well as the garish sun;                als aan het licht van de verblindende zon; 
and the humblest deed is ennobled   en de nederigste daad wordt veredeld 
when it is worthily done.                 als zij met waardigheid wordt gedaan. 
We may never be called on to brighten  Misschien worden wij nooit geroepen   
those darkened regions afar,            te verlichten die verre, donkere sferen, 
so let us fulfill our mission              laten wij daarom onze opdracht vervullen 
by shining just where we are.           door te schijnen waar wij nu eenmaal zijn. 
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19. De schutsluis 
 
Hebt u wel eens gezien hoe schepen, die een kanaal of een rivier opvaren, 
van het ene naar het andere waterpeil worden opgeheven? Het is een inte-
ressant en leerzaam proces. Eerst vaart het schip in een kleine, af te sluiten 
ruimte waarin het water hetzelfde peil heeft als waar het schip vandaan 
komt. Daarna worden de sluisdeuren achter het schip gesloten waarna het, 
in een diepe bak gelegen, afgesloten is van de buitenwereld en niet meer 
terug kan. Ook het licht tussen de hoge sluismuren en het schip is getem-
perd, alleen daarboven lonken de voortdrijvende wolken of de heldere zon-
neschijn. Zonder hulp kan het schip niet omhoogkomen. De zwaarte-
kracht kan het water, waar het schip vandaan komt, onmogelijk doen stij-
gen, zodat van die kant geen hulp verwacht kan worden. Aan de andere 
kant van de sluis bevinden zich ook deuren die verhinderen dat het hoger 
gelegen water aan de andere kant zich met geweld in de sluis stort en het 
schip in een oogwenk verplettert. Toch is het vanboven dat de kracht moet 
komen om het schip tot het hogere peil van de waterspiegel van de rivier 
op te heffen. Om dat veilig te doen wordt via een kleine opening, laag in de 
deuren van de sluis, water binnengelaten, waardoor het schip weliswaar 
langzaam, maar veilig stijgt tot het niveau van de hoger gelegen rivier. Pas 
wanneer dezelfde waterstand is bereikt kunnen de deuren, zonder gevaar 
voor het schip, worden geopend en kan het zijn reis voortzetten. Daarna 
wordt het waterniveau in de schutsluis weer langzaam naar beneden ge-
bracht door het water te laten afvloeien en is de sluis klaar om een volgend 
schip te schutten. 
   Als gezegd, is dit een interessant en leerzaam proces, dat laat zien hoe 
menselijke bekwaamheid en vindingrijkheid grote moeilijkheden overwint 
door van natuurkrachten gebruik te maken, maar in geestelijk opzicht van 
veel groter belang is voor iedereen die naar een hoger leven streeft en dat 
wil leiden. Want het illustreert de enige, veilige methode waarop de mens 
van de stoffelijke naar de geestelijke wereld kan opstijgen en die bovendien 
de valse leraren in het ongelijk stelt die voor persoonlijk gewin inspelen op 
de verlangens van de neofiet, en beweren de kennis te bezitten om de 
poort tot de geestelijke wereld te openen in ruil voor een vergoeding voor 
die inwijding. Genoemd voorbeeld van de schutsluis toont aan dat dit on-
mogelijk is, omdat natuurwetten dit verhinderen. 
   Om dit duidelijk te maken wil ik de rivier uit het voorbeeld, de rivier van 
het leven noemen en wij mensen zijn de schepen die daarop varen. De la-
ger gelegen rivier is ons tijdelijke, aardse bestaan. Als wij dat deel vele le-
vens achtereen in alle richtingen bevaren hebben, komen wij onvermijde-
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lijk aan de schutsluis die aan het eind ligt. Wij kunnen misschien een lange 
tijd voor de ingang heen en weer varen en ernaar kijken en, door een inner-
lijke drang gedreven, naar binnen willen gaan, maar door een andere drijf-
veer steeds weer tot de brede rivier van het leven worden aangetrokken. 
Lange tijd lijkt de sluis, met zijn hoge en kale wanden, afstotend en een-
zaam, terwijl de rivier van het leven vrolijk is met gebolde zeilen van de-
zelfde soort bootjes die vrolijk heen en weer varen. Maar wanneer de 
geestelijke drang krachtig genoeg is drijft die ons uiteindelijk naar de sluis 
met het vaste besluit niet om te keren naar de rivier van het wereldse leven. 
Maar zelfs in dat stadium zijn er sommige mensen die weifelen en bang zijn 
de poort achter zich te sluiten. Soms verlangen zij naar het leven op een 
hoger niveau, maar voelen zich minder eenzaam als zij achterom kijken 
naar de rivier van het wereldse leven. Zij kunnen soms vele levens in die 
toestand blijven en zich verbazen waarom zij geen vooruitgang bemerken 
en er geen geestelijke verheffing in hun leven is. Het voorbeeld maakt de 
reden daarvan duidelijk. Hoe dringend de kapitein ook mag smeken, de 
sluiswachter zal er niet over piekeren het water van de bovenloop van de 
rivier in de sluis te laten stromen voordat de sluisdeuren achter het schip 
gesloten zijn. Op die manier zal het schip geen centimeter hoger komen te 
liggen. Maar ook zou het water, door de geopende deuren, naar de bene-
denloop wegstromen en dus verkwist worden. Evenmin zullen de bewa-
kers van de poorten van de geestelijke werelden de stroom voor onze gees-
telijke verheffing doorlaten, al smeken wij daar nog zo vurig om, voordat 
wij de deur naar de wereld achter ons hebben gesloten ja, goed te hebben 
afgesloten, met het oog op de verlangens en verlokkingen van het leven die 
ons zo gemakkelijk in bezit nemen en die wij in de zorgeloze wereldse da-
gen zo gekoesterd hebben. Als wij echt aan de voorwaarden willen voldoen 
om de stroom voor onze geestelijke verheffing te ontvangen, moeten wij 
hiervoor de deur sluiten. Als wij eenmaal de deur achter ons gesloten heb-
ben en ons gezicht onherroepelijk naar voren hebben gekeerd, begint lang- 
zaam maar zeker de uitstorting, zoals de waterstroom van de sluiswachter 
die het schip omhoog tilt.  
   Maar als de aspirant de wereldse aangelegenheden met al haar beslom-
meringen achter zich heeft gelaten en zijn blik voorwaarts naar de geeste-
lijke werelden heeft gekeerd, wordt de hunkering sterker. Naarmate de tijd 
voortschrijdt, voelt hij in toenemende mate de leegte aan beide zijden van 
zijn wezen. De wereldse aangelegenheden zijn als een last van hem afge-
vallen. Lichamelijk mag hij in de wereld verblijven om er zijn plichten te 
vervullen, maar hij heeft de belangstelling ervoor verloren; hij is nog wel 
ín de wereld, maar niet meer ván de wereld. De geestelijke wereld, waar-
van hij staatsburger wil worden, schijnt even ver van hem verwijderd als de 
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stoffelijke wereld. Hij is helemaal alleen en zijn hele wezen schreeuwt het 
uit en hij kronkelt zich in smart, smachtend naar licht. 
   Dan is het de beurt van de verleider: ‘Ik heb een inwijdingsschool en ben 
in staat om tegen vergoeding, mijn leerlingen snel vooruit te helpen.’ 
Meestal wordt dat niet zo duidelijk gezegd, maar de strekking is dezelfde. 
Wie zal er dan een blaam werpen op de arme aspirant die bezwijkt voor 
de listen van deze misleiders? Men mag van geluk spreken, en meestal is 
dat het geval, als men alleen aan een ceremonieel wordt onderworpen en 
een nietszeggende graad ontvangt. Maar het kan ook voorkomen dat men 
iemand ontmoet die in magie heeft rondgescharreld en in staat is om de 
sluisdeuren naar het hogere niveau te openen. Dan zal de met geweld bin-
nenstromende geestelijke kracht het gestel van het ongelukkige slachtoffer 
net zo verwoesten als het water van de rivier het schip uit het voorbeeld, 
wanneer een onwetend en boosaardig mens de sluisdeuren openzet. Uit 
veiligheidsoverweging moet het vaartuig langzaam worden opgeheven. 
Geduld en een onwrikbaar doorzettingsvermogen in weldoen is essentieel, 
terwijl de deur naar wereldse genoegens gesloten moet blijven. Als dat 
wordt gedaan zal het opstijgen naar de hoogte van de geestelijke wereld 
beslist tot een goed einde worden gebracht met alle gelegenheid voor ver-
dere zielengroei die men daar kan vinden. Want dit is een natuurlijk proces, 
geleid door natuurwetten, net zo als het opheffen van een schip naar een 
hoger niveau van de rivier door een stelsel van sluizen. 
   Maar hoe kan ik in een schutsluis verblijven en toch mijn medemensen 
helpen? Als zielengroei alleen door hulpvaardigheid wordt aangekweekt, 
hoe kan ik dan door afzondering groeien? Dit zijn vragen die bij de lezer 
als vanzelf kunnen opkomen. Als antwoord daarop moet ik weer bena-
drukken dat alleen iemand een ander geestelijk omhoog kan brengen als 
hijzelf zich op een hoger niveau bevindt. Niet zoveel hoger dat hij onbe-
reikbaar is, maar hoog genoeg om binnen het bereik te zijn van de hand die 
wordt uitgestoken. Helaas zijn er maar al teveel mensen die de geestelijke 
leer verkondigen, maar een leven op dezelfde manier leiden van de gemid-
delde mens of zelfs lager. Hun getuigenis maakt de geestelijke leer tot een 
aanfluiting en een voorwerp van spot. Maar zij die volgens de geestelijke 
leer leven, hoeven die niet mondeling te verkondigen. Zij staan apart en 
worden opgemerkt. Hoewel zij nadeel ondervinden door de misdragingen 
van hen die zeggen het te weten, winnen zij na verloop van tijd de ach-
ting en het vertrouwen van hun omgeving. Misschien roepen zij, in de 
mensen om hen heen, het verlangen naar het geestelijke wakker, zij veran-
deren degenen die tegen hen waren en oogsten in ruil voor deze dienst 
evenredige zielengroei.  
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   Nu, met Kerstmis is het de tijd van het jaar dat de hoogste golf van gees-
telijke kracht de aarde omhult. Die bereikt haar hoogtepunt tijdens de win-
terzonnestilstand wanneer Christus opnieuw in onze planeet wordt gebo-
ren. Zijn leven, voor ons gegeven, kan door u het gemakkelijkst in dit jaar-
getijde voor zielengroei benut worden. Daarom doet iedereen die zijn 
geestelijke groei op een hoger niveau wil brengen er goed aan tijdens dit 
jaargetijde, in dit opzicht, speciale pogingen in die richting in het werk te 
stellen.   
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20. De kosmische betekenis van Pasen; deel 1 
 
Op de morgen van Goede Vrijdag 1857 zat Richard Wagner, de geniale 
componist uit de negentiende eeuw, op de veranda van zijn Zwitserse vil-
la aan het meer van Zürich. Het hem omringende landschap baadde zich in 
heldere zonneschijn; vrede en rust scheen door de hele natuur te trillen. De 
hele schepping klopte van leven. De lucht was doortrokken van de heerlij-
ke geur van het bloeiende dennenbos, een heilzame balsem voor een be-
droefd hart of een rusteloze gedachten. 
   Toen kwam plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, in de gevoe-
lige geest van Wagner een herinnering naar boven aan de betekenis van die 
onheilspellende dag, de donkerste en verdrietigste in het kerkelijk jaar. Het 
overmande hem bijna met droefheid toen hij de schrille tegenstelling over-
dacht. Er was zo’n groot verschil tussen het vriendelijke landschap vóór 
hem - de duidelijk waarneembare bedrijvigheid in de natuur, overeind 
krabbelend door nieuw leven na de lange winterslaap - en de doodstrijd 
van een gemartelde redder aan het kruis tussen de luidkeelse zang van le-
ven en liefde van de talloze gevederde zangers in bos en heide, en de drei-
gende kreten van haat van de woedende menigte toen zij het verhevenste 
ideaal dat de wereld ooit heeft gekend, uitjouwden en bespotten; tussen de 
verbazingwekkende, scheppende energie van de natuur in de lente, en het 
vernietigende element in de mens die het edelste wezen dat ooit onze aarde 
heeft gesierd, ter dood bracht. 
   Terwijl Wagner zo over de ongerijmdheden van het bestaan nadacht, 
kwam bij hem de vraag op of er een verband bestaat tussen de dood van de 
redder aan het kruis met Pasen en de levensenergie die in de lente zo over-
vloedig tot uitdrukking komt als in de natuur het leven van een nieuw jaar 
begint. 
   Hoewel Wagner de volle betekenis van het verband tussen het sterven 
van de redder en de verjonging van de natuur niet bewust doorgrondde, 
had hij echter zonder het te weten, toevallig de sleutel van een van de meest 
verheven mysteriën ontdekt waarmee de mens tijdens zijn levensreis van 
aards schepsel tot een god geconfronteerd wordt. 
   In de donkerste nacht van het jaar, als de aarde in diepe slaap in de koude 
omhelzing van de noordenwind is verzonken, wanneer de stoffelijke be-
drijvigheid tot een minimum is beperkt, brengt een golf van geestelijke 
energie met Kerstmis het goddelijke, scheppende Woord vanuit de hemel 
tot een mysterieuze geboorte Als een stralende wolk hangt de geestelijke 
impuls boven de wereld die het niet in haar macht heeft gekregen, want 
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het schijnt in de duisternis van de winter als de natuur krachteloos is en 
verstomd. Joh. 1:5. 
   Dit goddelijke, scheppende Woord, heeft zowel een boodschap als een 
opdracht. Het werd geboren om de wereld te redden en zijn leven voor de 
wereld te geven. Het is beslist noodzakelijk dat het zijn leven opoffert om 
de verjonging van de natuur tot stand te brengen. Geleidelijk aan begraaft 
het zich in de aarde en begint het de ontelbare zaden, die sluimerend in 
de grond liggen, met zijn eigen levensenergie te doordringen. Het fluis-
tert het woord van het leven in de oren van de dieren totdat het evange-
lie of de blijde boodschap aan alle schepselen is verkondigd. Als de zon 
tijdens de lentenachtevening, omstreeks 21 maart, loodrecht boven de eve-
naar staat, is het offer geheel voltrokken. Dan blaast het goddelijke schep-
pende Woord de laatste adem uit. In mystieke zin sterft het met Pasen aan 
het kruis onder het slaken van een laatste overwinningskreet: ‘het is vol-
bracht!’ 
   Zoals een echo vele malen weerkaatst tot ons terugkeert, zo wordt ook 
de hemelse zang van het leven telkens door de aarde weerkaatst. De hele 
schepping neemt deze lofzang over. Een veelstemmig koor herhaalt het 
steeds weer. De zaadjes in de schoot van moederaarde beginnen te ont-
kiemen; zij barsten open, en schieten uit alle richtingen omhoog, zodat al 
gauw een prachtig mozaïek van leven, een fluweelzacht groen tapijt, ver-
fraait met veelkleurige bloemen, de plaats van het smetteloos witte win-
terkleed inneemt. Uit de talloze dieren weerklinkt het woord van het leven 
als een liefdeslied en zet hen aan tot paren. Overal is voortplanting en ver-
meerdering de leus; de geest is opgestaan en tot overvloedig leven geko-
men. 
   Mystiek bezien kunnen wij de jaarlijkse geboorte, de dood en de opstan-
ding van de redder als de opkomst en ondergang van een geestelijke im-
puls zien die tijdens de winterzonnestilstand, met Kerstmis, haar hoogte-
punt bereikt en zich kort na Pasen uit de aarde terugtrekt als het Woord, 
en met Pinksteren naar de hemel opstijgt. Maar het Woord zal daar niet 
voor altijd blijven. Het zal, zo wordt gezegd, ooit terugkeren om te oor-
delen. Wanneer de zon in oktober beneden de evenaar door het teken 
Weegschaal gaat, als de vruchten van dat jaar worden geoogst, gewogen 
en gesorteerd, begint de Geest van het nieuwe jaar aan zijn afdaling, die 
met Kerstmis zijn laagste punt bereikt. 
   De mens is een wereld in het klein. Wat op grote schaal in het leven van 
een planeet gebeurt zoals onze aarde, heeft op kleinere schaal plaats in de 
loop van een mensenleven. Een planeet is het lichaam van een geweldig 
groot en verheven wezen, één van de zeven Geesten voor de troon (de 
Vader-zon). De mens is ook een geest en gemaakt naar hun evenbeeld. 
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Zoals een planeet in haar baan om de zon draait, waar zij uit voortkomt, zo 
beschrijft ook de menselijke geest zijn baan om zijn centrale bron, name-
lijk God. Planeten beschrijven een ellipsvormige baan, waarvan de pun-
ten dan weer het dichtst dan weer het verst van de zon verwijderd zijn. 
Dat geldt ook voor de menselijke geest waarvan de baan ook ellipsvor-
mig is. Wanneer onze cyclische reis ons in de hemelse sfeer van bedrij-
vigheid brengt, de hemel, zijn wij het dichtst bij God. En als wij op aarde 
zijn, zijn wij het verst van hem verwijderd. Deze afwisseling is voor onze 
zielengroei noodzakelijk. Zoals de jaarlijkse kerkelijke feestdagen de steeds 
terugkerende belangrijke gebeurtenissen in het leven van een grote Geest 
aangeven, zijn onze geboorte en dood regelmatig terugkerende gebeurte-
nissen. Voor een menselijke geest is het even onmogelijk om altijd in de 
hemel of op aarde te blijven als het voor een planeet is om in haar baan 
stil te blijven staan. Dezelfde onveranderlijke wet van regelmatige terug-
keer die de ononderbroken opeenvolging van de jaargetijden bepaalt, de 
afwisseling van dag en nacht, de getijden eb en vloed, bepaalt ook de 
voortgang van de menselijke geest, zowel in de hemel als op aarde. 
   Vanuit de gebieden van hemels licht, waar wij in vrijheid leven, niet ge-
hinderd door beperkingen van tijd en ruimte, waar wij in overeenstemming 
trillen met de oneindige harmonie van de sferen, dalen wij af om in de stof-
felijke wereld te worden geboren, waar ons geestelijk gezicht verduisterd 
wordt door ons sterfelijk omhulsel dat ons aan deze beperkende fase van 
ons bestaan bindt. Wij leven hier een poosje, sterven en stijgen dan op 
naar de hemel, om weer geboren te worden en opnieuw te sterven. Elk 
leven op aarde is een hoofdstuk van een aaneengeschakeld levensverhaal. 
In het begin erg eenvoudig, maar toenemend in belangrijkheid en beteke-
nis, naarmate wij opklimmen naar een steeds hogere post van menselijke 
verantwoordelijkheid. Er is geen grens aan deze ontplooiing, want in we-
zen zijn wij goddelijk en moeten daarom de onbegrensde mogelijkheden 
hebben van God die in ons sluimert. Wanneer wij alles geleerd hebben wat 
wij in deze wereld leren kunnen, zal een ruimere ervaringswereld, een gro-
tere sfeer van bovenmenselijke bruikbaarheid aan onze grotere bekwaam-
heid richting geven. 
 

   Bouw steeds grootsere verblijven, o mijn ziel! 
   Terwijl de jaren snel voorbijgaan! 
   Verlaat uw vroegere laaggewelfde stulp. 
   Laat iedere nieuwe tempel, verhevener [zijn] dan de vorige, 
   die u door een steeds grootsere koepel van de hemel scheidt, 
   totdat u tenslotte vrij bent 
   en uw uitgegroeide schelp in ’s levens rusteloze zee achterlaat. 
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         Build thee more stately mansions, o my soul.  
 As the swift seasons roll, 
 leave thy low vaulted past; 
 Let each new temple, nobler than the last, 
 shut thee from heaven with a dome more vast, 
 till thou at length art free, 
         leaving thine outgrown shell by life’s unresting sea. 
 
Zo verwoordt Oliver Wendell Holmes16 het, door de voortgang in de 
steeds zich verwijdende spiraalvormige gekronkelde schelp van de nauti-
lus, een poliepslak, te vergelijken met de uitbreiding van bewustzijn, dat bij 
een zich ontwikkelend menselijk wezen het resultaat is van zielengroei. 
   ‘Maar wat heeft dat met Christus te maken?’ zult u zeggen. ‘Gelooft u 
niet in hem?’ U hebt het over Pasen, het feest dat herinnert aan de gru-
welijke dood en de luisterrijke, triomferende opstanding van de redder. 
Maar u schijnt dit meer te beschouwen vanuit een allegorisch standpunt 
dan vanuit een reëel feit.’ 
   Natuurlijk geloof ik in Christus. Ik heb hem lief met heel mijn hart en 
ziel. Maar ik wil er de nadruk op leggen dat Christus de eerste van de ge-
storvenen is. 1 Kor. 15:20. Hij zei dat wij de dingen zullen doen die hij deed, 
zelfs grotere. Dus zijn wij Christussen in wording.   
 
       Al werd Christus ook duizendmaal in Betlehem geboren 
       en niet in uzelf, dan gaat uw ziel toch verloren. 
        Vergeefs hebt u het kruis op Golgota aanschouwd, 
        tenzij u in uzelf het weer hebt opgebouwd. 
 
Zegt Angelus Silesius17 met het zuivere inzicht van de mysticus over wat 
van essentieel belang is voor het verkrijgen van talenten. 
   Wij zijn teveel geneigd naar een redder buiten ons te kijken terwijl wij 
binnenin ons een duivel koesteren. Maar, zegt Paulus: Gal. 4:19. ‘… zolang 
Christus geen gestalte in u krijgt,’ zullen wij vergeefs zoeken. Want zoals 
het voor ons alleen mogelijk is om licht en kleuren waar te nemen die 
om ons zijn als onze gezichtszenuw hun trillingen kunnen registreren, en 
wij alleen geluid horen als de gehoorzenuw geluid overbrengt, kunnen 
wij ook alleen maar Christus zien en horen als wij de binnenin ons slui-
merende geestelijke eigenschappen tot ontwikkeling hebben gebracht. 
Maar wanneer deze eigenschappen eenmaal ontwaakt zijn zullen zij de 
Heer van liefde als de belangrijkste werkelijkheid erkennen, en wel volgens 
het principe dat als een stemvork wordt aangeslagen, een tweede met de-

 
16 Oliver Wendell Holmes 1809-1894, Amerikaans arts en dichter. 
17 Johann Scheffer, pseudoniem Angelus Silesius 1624-1677, Duits arts en dichter. 
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zelfde toonhoogte zal beginnen mee te trillen, terwijl stemvorken met een 
andere toonhoogte geen geluid zullen geven. Daarom zei Christus dat zijn 
schapen de klank van zijn stem kennen en daarop reageren. Maar iemand 
anders volgen zij niet. Joh. 10:3-5. Wat ons geloof ook mag zijn wij zijn al-
lemaal broeders/zusters van Christus. Laten wij daarom blij zijn dat Chris-
tus is opgestaan. Laten wij hèm zoeken en onze kerkelijke gezindte en an-
dere kleine verschillen vergeten.  
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21. De kosmische betekenis van Pasen; deel 2 
 
Opnieuw hebben wij de slotfase in het kosmische drama bereikt dat de 
neerdaling van de zonne-Christusstraal in de materie van de aarde met 
zich brengt. Dit neerdalen wordt voltooid door de mystieke geboorte die 
met Kerstmis wordt gevierd, en de mystieke dood en bevrijding die kort 
na de lentenachtevening [omstreeks 21 maart], wanneer de zon van het 
nieuwe jaar naar de hogere sferen van de noordelijke hemel begint op te 
stijgen, nadat zij haar leven heeft uitgestort om de mensheid te redden en 
alle wezens op aarde nieuw leven te schenken. In deze tijd van het jaar 
breekt een nieuw leven en een verhoogde energie door, dat met onweer-
staanbare kracht door alle aderen van alle levende wezens stroomt, die 
hen bezielt, en hen met nieuwe hoop en nieuw leven doordringt, en hen 
aanzet tot nieuwe bedrijvigheid waardoor zij in de school van de ervaring 
nieuwe lessen kunnen leren. Bewust of onbewust voor deze weldaden 
wordt alles wat leeft door deze opwellende energie gestimuleerd. Zelfs 
planten reageren hierop met een verhoogde sapcirculatie, wat de blad-
groei en de vruchtafzetting doet toenemen waardoor dit rijk zich nu uit-
drukt, en een hogere graad van bewustzijn tot gevolg heeft.  
   Maar hoe schitterend deze zichtbare manifestatie ook is, en hoe prach-
tig deze verandering genoemd mag worden die de aarde van een sneeuw- 
en ijsvlakte omtovert in een prachtige bloeiende tuin, zinkt dit in het niet 
bij de geestelijke activiteit die hiermee gepaard gaat. De in het oog sprin-
gende kenmerken van dit kosmische drama, vallen samen met de stoffe-
lijke werking van de zon in de vier hoofdtekens - Ram, Kreeft, Weegschaal 
en Steenbok. Want de belangrijkste gebeurtenissen hebben plaats tijdens 
de zonnewenden en nachteveningen [ca. 21 maart, 22 juni, 23 september en 
23 december].  
  Het is wel degelijk waar dat wij in God leven, ons bewegen en zijn.’ Hand. 
17:28. Buiten God zouden wij niet kunnen bestaan. Wij leven dankzij en 
door middel van zijn kracht. Zijn kracht maakt het mogelijk dat wij kun-
nen handelen. Het is zijn almacht die onze woonplaats, de aarde, in stand 
houdt. Zonder zijn onvermoeibare, standvastige inspanning zou het heelal 
zelfs uiteenvallen. Ons wordt geleerd dat de mens gemaakt werd naar 
Gods evenbeeld [Gen. 1:26] en dat wij volgens de wet van overeenkomst 
daarom bepaalde krachten in ons moeten hebben die overeenkomen met 
die, welke op zo grootse wijze in het werk van God, in het heelal, tot uit-
drukking komen. Dit maakt het jaarlijkse kosmische drama van dood en 
de opstanding van de zon zo belangrijk. Het leven van de Godmens, Je-
zus Christus, verliep helemaal in overeenstemming met de geschiedenis 
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van de zonnegeest. Het geeft een voorafschaduwing van alles wat op een 
zelfde manier gebeuren kan met de mens-god, waarvan Jezus Christus 
voorspelde: ‘Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer 
dan dat …’ Joh. 14:12 ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, 
later zul je mij volgen.’ Joh. 13:36. 
   De natuur is de symbolische uitdrukking van God. Zij doet niets dat nut-
teloos is of zonder reden, want achter elke handeling en elk ding schuilt 
een bedoeling. Daarom moeten wij waakzaam zijn en letten op tekenen 
aan de hemel. Want zij hebben een diepe en belangrijke betekenis in ver-
band met ons eigen leven. Een juist begrip van haar [astrologie] bedoe-
ling, stelt ons in staat om beter met God samen te werken in zijn poging 
om ons ras van de onderworpenheid aan de natuurwetten te bevrijden, 
en samen voor zijn bevrijding door ons geloof en onze kennis als zonen 
van God een eenheid vormen [naar Efeziërs 4:13]van de volmaakte mens, 
gekroond met roem, eer en onsterfelijkheid en bevrijd van de macht van 
zonde, ziekte en lijden die nu ons leven verkorten als gevolg van onze 
onwetendheid en ons niet voegen naar Gods wetten. Het goddelijke plan 
vereist deze bevrijding. Maar of dit zal gebeuren volgens het lange en ver-
velende proces van evolutie of langs het veel snellere pad van inwijding 
hangt af van wat wij willen, en onze medewerking. De meeste mensen 
gaan door het leven met ogen die niet zien en oren die niet horen. Zij 
worden door hun materiële bezigheden in beslag genomen, zoals kopen 
en verkopen, werken en ontspanning, en hebben absoluut geen begrip of 
belangstelling voor het doel van ons bestaan. Als hun dat zou worden 
duidelijk gemaakt valt nauwelijks te verwachten dat zij met dit doel zullen 
instemmen en ernaar zullen streven, vanwege de offers die daarmee ver-
bonden zijn. 
   Het is niet verwonderlijk dat Christus vooral een beroep doet op de ar-
men en dat hij het probleem van de rijken benadrukt om het koninkrijk 
van de hemelen binnen te gaan. Zelfs nu nog, nu de mensheid sindsdien 
in haar ontwikkeling twee duizend jaar verder is, zien wij dat de mensen 
nog altijd meer waarde hechten aan hun huis en stuk grond, hun garde-
robe, de genoegens van het uitgaan, danspartijen en diners, dan de he-
melse schatten die door hulpvaardigheid en zelfopoffering verzameld 
worden. Hoewel zij met hun verstand het mooie van het geestelijk leven 
wel inzien, verdwijnt dit verlangen in het niet als de daarmee vereiste op-
offering daarmee wordt vergeleken. Net als de rijke jonge man zouden zij 
Christus wel willen volgen, als er maar geen offer werd gevraagd. Zij gaan 
liever weg als zij beseffen dat dit offer de enige voorwaarde is om disci-
pel te worden. Daarom is het paasfeest voor hen alleen maar een feest van 
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vreugde, omdat de winter voorbij is en de zomer begint, en men naar bui-
ten kan om zich te vermaken.  
   Voor hen die vastbesloten voor het pad van zelfopoffering hebben ge-
kozen, dat naar bevrijding leidt, is Pasen het jaarlijkse teken dat hen als be-
wijs van de kosmische basis van hun hoop en sterven wordt gegeven. 
   Zoals Paulus dat zo mooi zegt in het prachtige vijftiende hoofdstuk aan 
de Korintiërs: ‘Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder 
inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God 
over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus 
heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat 
niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook 
Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof 
nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de do-
den die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op 
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar 
Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorve-
nen.’ 1Korintiërs 15:14-20. 
   In de paaszon, die bij het lentepunt in de noordelijke hemel begint te 
rijzen na zijn leven voor de aarde te hebben afgelegd, hebben wij het kos-
mische symbool van de waarheid van de opstanding. Als wij op dit kos-
misch feit, de wet van overeenkomst toepassen, die de macrokosmos met 
de microkosmos verbindt, hebben wij de zekere belofte dat iedereen ooit 
kosmisch bewustzijn zal krijgen en uit eigen ervaring zal weten dat er geen 
dood bestaat, maar dat wat zo lijkt alleen maar de overgang naar een ijlere 
sfeer is. 
   Het is een jaarlijks symbool dat onze ziel sterkt in het goeddoen en zo 
ons gouden bruiloftskleed doet toenemen dat nodig is om ons tot zonen 
van God te maken, in de hoogste en heiligste betekenis. Het is letterlijk 
waar dat als wij in het licht wandelen zoals God in het licht is, wij in 
vriendschap met elkaar leven. Door het brengen van offers en het verle-
nen van diensten die van ons worden gevraagd, die ons helpen bij het 
loskomen van ons ras, bouwen wij het zielenlichaam van een stralend goud 
licht, dat de speciale substantie is die voortkomt uit en door de zonnegeest, 
de kosmische Christus. Wanneer die gouden substantie ons met voldoende 
dichtheid omkleedt, kunnen wij in navolging van de paaszon opstijgen 
naar hoger sferen. 
   Met deze idealen in ons denken gegrift, wordt de paastijd een tijd die ge-
schikt is om ons leven van het vorige jaar te overzien en om nieuwe voor-
nemens voor het komende jaar te maken, die onze zielengroei bevorde-
ren. Het is een seizoen waarin het symbool van de rijzende zon ons een 
duidelijk besef moet brengen van het feit dat wij niet meer dan pelgrims 
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en vreemdelingen op aarde zijn. Dat voor ons, als geesten, ons ware thuis 
in de hemel is. Wij moeten proberen de lessen van de levensschool zo snel  
mogelijk, met het verlenen met gepaste hulp, te leren. Evenals eerste paas-
dag de opstanding en bevrijding van de Christusgeest uit de lagere sferen 
van de aarde betekent, kunnen ook wij voortdurend uitzien naar het aan-
breken van die dag, die ons, samen met onze medebroeders in gevangen-
schap, ons voorgoed zal bevrijden van de mazen van de materie en van 
een lichaam van zonde en dood. Want geen ware aspirant kan zich voor-
stellen bevrijd te worden als dat niet ook zou gelden voor hen die in gelijke 
omstandigheden verkeren. 
   Dat is een enorme taak. Het overdenken hiervan moet wel het moedig-
ste hart afschrikken. Als wij daar alleen voor stonden zou het niet tot stand 
gebracht kunnen worden. Maar de goddelijke hiërarchieën, die de mens-
heid vanaf het prilste begin op hun pad van ontwikkeling hebben geleid, 
zijn nog steeds actief. Met hun hulp zullen wij uiteindelijk in staat zijn de 
verheffing van de mensheid als geheel tot stand te brengen en zelf ook 
luister, eer en onsterfelijkheid bereiken. Laten wij met deze grote verwach-
ting in onszelf, met deze grote opdracht, in de wereld werken als nooit 
tevoren, om betere mensen te worden, zodat wij door ons voorbeeld in 
anderen het verlangen wekken een leven te leiden dat tot bevrijding leidt. 
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22. De nieuwgeboren Christus 
 
In onze literatuur is vaak gezegd dat het offer van Christus, dat op Golgota 
plaats had, geen gebeurtenis was die na een paar uur voor eens en voor 
altijd was afgelopen. Maar dat de geboorte en dood van de redder kosmi-
sche gebeurtenissen zijn die steeds opnieuw plaatsvinden. Daaruit kunnen 
wij afleiden dat dit offer voor onze stoffelijke en geestelijke ontplooiing, 
in onze tegenwoordige fase van ontwikkeling nodig is. Als de jaarlijkse ge-
boorte van het Christuskind nadert, is dit altijd weer een nieuw thema om 
te overpeinzen, waarmee wij ons voordeel kunnen doen door er over na 
te denken en te bidden dat het in ons hart nieuw licht mag ontsteken om 
ons op het pad van geestelijke wedergeboorte te geleiden. 
   De bezielde apostel geeft ons een juiste omschrijving van God als hij 
zegt: ‘God is licht.’ Daarom wordt in de leer van het Rozenkruis het woord 
‘licht’ gebruikt om het wezen van God aan te geven, in het bijzonder in 
het mysterie van de Drie-eenheid. In alle heilige schriften wordt helder uit-
eengezet dat God één en ondeelbaar is. Tegelijkertijd zien wij echter dat 
dit ene witte licht in drie primaire kleuren: rood, geel en blauw, kan wor-
den gebroken. Dus tijdens zijn openbaring verschijnt God, bij het uitoe-
fenen van zijn drie goddelijke functies, in een drievoudige rol van schep-
pen, instandhouden en ontbinding.  
   Als hij zijn scheppingswerkzaamheid verricht, verschijnt God als Jehova, 
de heilige Geest. Hij is dan de Heer van wet en voortplanting en straalt de 
natuurwet van vruchtbaarheid indirect via de manen van alle planeten uit 
waar het nodig is lichamen te leveren voor de zich ontwikkelende wezens. 
   Als hij de eigenschap van instandhouding uitoefent met het doel de licha-
men die door Jehova onder de natuurwetten geschapen zijn in stand te 
houden, dan verschijnt God als de redder, Christus, en straalt hij de princi-
pes van liefde en wedergeboorte rechtstreeks in elke planeet waar de 
schepselen van Jehova deze hulp nodig hebben om zich uit de netten van 
sterfelijkheid en egoïsme te bevrijden om altruïstisch te worden en eeuwig 
te leven. 
   Als God de eigenschap van ontbinding uitoefent, verschijnt hij als de Va-
der, die ons terugroept naar ons hemelse thuis om daar de vruchten van 
onze ervaring en zielengroei, tijdens de dag van openbaring door ons ver-
zamelt, in ons op te nemen. Dit universele oplosmiddel, de straal van de 
Vader, wordt door de onzichtbare, geestelijke zon uitgestraald. Dit god-
delijke proces van schepping en geboorte, instandhouding en leven, en van 
ontbinding, dood en terugkeer tot onze oorspronkelijke Schepper, zien wij 
overal om ons heen. Wij herkennen daarin dat het de werking is van de 
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Drie-enige God die zich openbaart. Maar hebben wij ooit beseft, dat er in 
de geestelijke wereld helemaal geen sprake is van bepaalde gebeurtenissen, 
van statische omstandigheden. Dat het begin en einde van alle voorvallen 
van alle tijden aanwezig is in het eeuwige hier en nu? Vanuit de boezem van 
de Vader is er een voortdurende uitstroom van de essentie van dingen en 
gebeurtenissen die het rijk van ruimte en tijd binnentreedt. Daar kristalli-
seert deze essentie geleidelijk en wordt traag wat ontbinding noodzakelijk 
maakt waardoor er ruimte voor andere dingen en gebeurtenissen komt.  
   Aan deze kosmische wet valt niet te ontkomen en die geldt voor alles in 
het rijk van tijd en ruimte, met inbegrip van de Christusstraal. Zoals het 
meer, dat zijn water afvoert naar de zee, steeds weer wordt aangevuld wa-
neer het weggestroomde water verdampt en terugkeert als regen, wat ein-
deloos doorgaat. Zo wordt ook de Geest van Liefde eeuwig uit de Vader 
geboren en stroomt ononderbroken in het heelal om ons van de stoffelijke 
wereld, die ons in haar dodelijke greep gevangen houdt, te bevrijden. Zo 
wordt dus vanuit de zon golf na golf naar alle planeten uitgezonden, die 
een ritmische impuls geven aan alle wezens die zich daar ontwikkelen.  
   Zo is er dus in letterlijke zin sprake van een nieuwgeboren Christus, die 
bij elk naderend kerstfeest door ons verwelkomd wordt. Kerstmis is voor 
ons de levenskrachtigste jaarlijkse gebeurtenis, of wij ons daar bewust van 
zijn of niet. Het is niet alleen maar een herdenking van de geboorte van 
onze geliefde Oudere Broeder Jezus, maar het is de terugkeer van de ver-
jongende liefde van het leven van onze hemelse Vader, door hem uitge-
zonden om ons te verlossen uit de dodelijke greep van de winter. Zonder 
dit ingieten van nieuw goddelijk leven en nieuwe energie, zouden wij li-
chamelijk spoedig omkomen en zou onze regelmatige vooruitgang, voor 
zover dat onze tegenwoordige ontwikkelingsgang betreft, verijdeld wor-
den. Dit is een punt dat wij goed dienen te beseffen zodat wij de betekenis 
van Kerstmis naar waarde leren schatten. 
  In dit opzicht kunnen wij een les van onze kinderen leren, of uit onze 
eigen jeugd herinneren. Hoe groot waren toen onze verwachtingen niet 
bij het naderende feest. Hoe gespannen zaten wij niet te wachten op het 
moment waarop wij de cadeautjes zouden krijgen die de kerstman, de ge-
heimzinnige, universele weldoener, ons zou brengen, het speelgoed voor 
het komende jaar. Hoe zouden wij het hebben gevonden als onze ouders 
ons het kapotte speelgoed van het afgelopen jaar hadden gegeven? Wij 
zouden dat beslist als een grote teleurstelling hebben gevoeld en het zou 
ons vertrouwen hebben geschokt, zo erg, dat zelfs de tijd moeite zou 
hebben dat te helen. Toch zinkt dit in het niet in vergelijking met de kosmi-
sche ramp die de mensheid zou overkomen als onze hemelse Vader in ge-
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breke zou blijven door ons niet de nieuwgeboren Christus als kosmisch 
kerstgeschenk te zenden.  
   De Christus van het afgelopen jaar kan ons evenmin van hongersnood 
redden als de regen van het voorgaande jaar de bodem opnieuw kan door-
drenken en de ontelbare zaden kan doen ontkiemen die in de aarde slui-
meren en op de ontkiemende werking van het leven van de Vader wachten 
om te kunnen groeien. De Christus van het vorige jaar kan niet opnieuw in 
ons hart het geestelijke vuur aanwakkeren dat ons op onze zoektocht 
voortdrijft, evenmin als de warmte van de zomer ons nu nog kan ver-
warmen. De Christus van het vorige jaar gaf ons onbeperkt zijn liefde en 
zijn leven, tot de laatste snik. Toen hij het vorige jaar werd geboren, gaf hij 
leven aan de zaden die zich ontwikkelden en onze graanschuren overvloe-
dig hebben gevuld met voedsel voor ons stoffelijk welzijn. Hij stortte vrij-
gevig zijn liefde, over ons uit die hem door de Vader werd geschonken. 
Toen hij ook nog overvloedig zijn leven had gegeven, stierf hij met Pasen 
om weer naar de Vader terug te keren, zoals een rivier door verdamping 
opstijgt naar de hemel. 
   Maar de goddelijke liefde stroomt eindeloos. Zoals een vader zich over 
zijn kinderen ontfermt, zo helpt ook onze hemelse Vader ons uit de nood, 
want hij kent onze lichamelijke en geestelijke tekortkomingen en onze af-
hankelijkheid. Daarom verwachten wij steeds weer vol vertrouwen op de 
geboorte van de Christus voor het komende jaar die met nieuw leven en 
nieuwe liefde door de Vader wordt gezonden om ons voor stoffelijke en 
geestelijke hongersnood te behoeden die zonder dit jaarlijkse offer zou 
plaatsvinden. 
  Jonge geesten vinden het vaak moeilijk om hun denken los te maken van 
het persoonlijkheidsbegrip van God, Christus of de heilige Geest. Zij kun-
nen alleen de mens Jezus liefhebben. Zij vergeten de grote geest Christus, 
die een nieuw tijdperk inluidt, waarin de volken die onder het bestuur van 
Jehova gevormd werden, uiteenvallen zodat de sublieme structuur van 
universele broederschap op haar overblijfselen kan worden opgebouwd. 
In de toekomst zal de hele wereld beseffen dat God geest is, om te wor-
den aanbeden in geest en in waarheid. Het is goed om Jezus lief te heb-
ben en hem na te volgen. Wij kennen geen verhevener ideaal en persoon 
die het meer waard is vereerd te worden. Als er een edeler mens had be-
staan, zou Jezus nooit als voertuig zijn gekozen voor dat verheven We-
zen, de Christus, waarin de Godheid woonde. Wij doen er goed aan in zijn 
voetspoor te volgen. 
   Tegelijkertijd moeten wij God in ons bewustzijn verheerlijken door in 
ons geheugen het woord van de Bijbel te prenten dat hij geest is en wij van 
hem geen gelijkenis kunnen maken omdat hij aan niets op aarde of in de 
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hemel gelijk is. De fysieke lichamen van Jehova kunnen wij als manen om 
verscheidene planeten zien rondcirkelen. Ook kunnen wij de zon zien, die 
het stoffelijk lichaam van Christus is. Maar de onzichtbare zon, die het li-
chaam is van de Vader en de bron is van alles, zien de grootste zieners van 
de mensheid slechts als een hogere octaaf van de fotosfeer, het lichtge-
vende oppervlak van de zon, als een paarsachtig blauwe, lichtgevende ring 
achter de zon. Maar het is niet nodig dat wij die ring zien, wij kunnen zijn 
liefde voelen. Dat gevoel is nooit zo sterk als in de kersttijd, als hij ons de 
grootste van alle gaven schenkt: de Christus voor het komende jaar.       
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23. Waarom ik een Rozenkruiser ben 
 
Tijdens openbare voordrachten komt het vaak voor dat de spreker uiteen-
zet waarom hij of zij baptist, methodist of Christian Scientist is en wat dit 
voor de betreffende persoon betekent. Vaak vragen studenten mij hen te 
helpen bij het aan hun omgeving duidelijk maken waarom zij de leer van 
de Oudere Broeders, die door de Rosicrucian Fellowship wordt verspreid, 
hebben aangenomen en hoger achten dan het geloof dat zij hebben ver-
laten. Daarom wil ik nu proberen van die reden een beknopte samenvat-
ting te geven. Er zijn ongetwijfeld meer redenen te bedenken die evengoed 
of zelfs beter zijn, waarmee wat hier gezegd wordt, kan worden aangevuld. 
   Vooraf dient te worden gezegd dat zij, die de leer van de Rosicrucian Fel-
lowship bestuderen, zich geen Rozenkruiser noemen. Deze benaming is 
alleen voorbehouden aan de Oudere Broeders, die de hiërofanten van de 
westerse wijsheidsleer zijn. In geestelijke ontwikkeling staan zij even ver 
boven de grootst levende heilige, als die heilige boven de laagste afgoden-
dienaar. 
   Als ons levensscheepje zich, door een gunstige wind van gezondheid en 
voorspoed op een kalme zee voortbeweegt; als er veel vrienden zijn die 
klaarstaan om ons te helpen bij het verzinnen van genoegens die ons nog 
meer kunnen laten genieten van de wereldse goederen; als onze sociale po-
sitie en politieke macht het mogelijk maakt al onze wensen, op welk gebied 
dan ook, te vervullen, schijnen wij met recht te kunnen zeggen dat de we-
reld ons toelacht. Maar als aan de kalme zee van voorspoed een eind komt 
en stormen van tegenspoed ons op de rotsen hebben schipbreuk doen lij-
den en de golven van ellende ons dreigen te verzwelgen; als onze vrienden 
ons in de steek laten en er niemand is die ons helpt, moeten wij uitzien naar 
een leidsman in de hemel, zoals de zeeman als hij zijn schip over de woeste 
wateren stuurt. 
   Maar als de kapitein de hemel afzoekt naar een ster waarop hij een veilige 
koers kan uitzetten, bemerkt hij dat het hele hemelgewelf in beweging is. 
Dan zou het noodlottig kunnen zijn één van de vele zichtbare dwaalster-
ren te volgen. Om aan de gestelde eisen te voldoen moet de ster, die als 
gids dient, onbeweeglijk en vast op zijn plaats blijven. Er is maar één ster 
die aan die voorwaarden voldoet, de Poolster. Geleid door de Poolster kan 
de stuurman zijn schip in goed vertrouwen richting geven en naar een vei-
lige haven leiden. Evenzo zal ook degene die naar een leidsman uitziet 
waarop hij in momenten van verdriet en tegenspoed kan vertrouwen, tot 
een religie toetreden die gegrondvest is op eeuwige wetten en onwrikbare 
beginselen. Zij moet in staat zijn het mysterie van het leven op een logi-
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sche manier te verklaren zodat het verstand wordt bevredigd. En dient bo-
vendien een stelsel van toewijding te bevatten dat aan het hart voldoening 
schenkt, zodat aan beide facetten in het leven wordt rechtgedaan. Alleen 
wanneer iemand een duidelijke en verstandelijke voorstelling van het plan 
van de menselijke ontwikkeling heeft, kan hij zich hierachter scharen. Als 
duidelijk is dat dit plan in hoge mate weldadig en goed is, dat alles door 
goddelijk liefde wordt bestuurd, zal dit vroeg of laat in hem oprechte toe-
wijding en instemming wekken om een medewerker van God in zijn werk 
in de wereld te worden. 
   Als zoekenden aan de kerkdeur kloppen om een eind aan hun verdriet te 
maken, kunnen zij niet met dooddoeners tevreden worden gesteld als dat 
het Gods wil is dat men verdriet heeft en lijdt en dat hij in zijn goddelijke 
voorzienigheid het nodig vindt hem te straffen. Dat men dit als een teken 
moeten zien dat hij hen als zijn geliefde kinderen ziet en dat men tevre-
den moet zijn, wat er ook gebeurt. Zij kunnen Gods gerechtigheid niet 
herkennen in het feit dat hij sommige mensen rijk maakt en velen arm, en-
kelen gezond en sterk en veel mensen ziekelijk. En dat het maar al te vaak 
voorkomt dat het de slechte mensen voor de wind gaat en dat de deugd-
zamen gebrek lijden.  
   De leer van het Rozenkruis geeft een helder en logisch inzicht betreffen-
de de wereld en de mens, en lokt vragen uit in plaats van die bij voorbaat 
te verbieden. Op die manier zal de zoeker naar geestelijke waarheid ver-
standelijk tevreden worden gesteld. De leer is zuiver wetenschappelijk en 
daarnaast ook in overeenstemming met de christelijke godsdienst. Voor in-
formatie over de levensproblemen verwijst zij naar wetten die in hun toe-
passing even onveranderlijk zijn als de Poolster die aan de hemel staat. 
   Hoewel de aarde met duizelingwekkende snelheid om haar as draait, 
kunnen wij op elke plek van de wereld veilig gaan staan omdat de zwaar-
tekracht verhindert dat wij in de ruimte worden geslingerd. Wij weten dat 
de wet van de zwaartekracht eeuwig is; zij zal niet vandaag van kracht zijn 
en morgen worden opgeheven. Als wij van een hydraulische lift gebruik 
maken, vertrouwen wij helemaal op de waterkolom, omdat deze vloeistof 
minder samendrukbaar is dan de meeste vaste stoffen. Die eigenschap gold 
gisteren net zoals vandaag, ja, geldt voor altijd! Als dit ook maar voor een 
paar seconden niet het geval was, zou dit de dood van duizenden mensen 
veroorzaken. Maar deze wet is onveranderlijk en daarom vertrouwen wij 
erop. 
   De wet van oorzaak en gevolg is ook onveranderlijk. Als wij een steen in 
de lucht gooien keert hij door de wet van de zwaartekracht beslist naar de 
aarde terug. In morele zin wordt deze wet uitgedrukt in: ‘wat de mens zaait, 
zal hij ook oogsten.’ Gal. 6:7. En in: Gods molens malen langzaam, maar 
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uiterst fijn. Als eenmaal een handeling verricht is zal daarop ooit een reac-
tie volgen, evenals een steen, die in de lucht geworpen, weer tot de aarde 
terugkeert.  
   Het is duidelijk dat alle oorzaken die wij in dit leven in werking stellen, 
niet in dit leven hun gevolgen hebben. Zij moeten dus ergens anders en op 
een ander tijdstip hun gevolgen hebben, anders zou de wet haar geldigheid 
verloren hebben. Een veronderstelling die even absurd is als dat de zwaar-
tekracht tijdelijk buiten werking kan worden gesteld, want in beide geval-
len zou de kosmos tot Chaos vervallen. 
   De leer van het Rozenkruis verklaart dit door te stellen dat de mens een 
geestelijk wezen is, dat in de levensschool zijn latente, geestelijke ver-
mogens moet ontwikkelen en dat, om dit te bereiken, er veel levens in 
een aards lichaam van steeds fijnere structuur nodig zijn die hem in staat 
stellen zich steeds beter uit te drukken. In de laagste groepen van deze 
ontwikkelingsschool bezit de mens nog maar weinig vermogens. Iedere 
levensdag krijgt hij in de ochtend van zijn jeugd op school lessen die hij 
leren moet. ’s Avonds, als hij oud en grijs is, legt de dood hem te slapen, 
zodat hij van zijn arbeid kan uitrusten, tot de dageraad van een nieuwe 
levensdag hem wekt, waarop hij een nieuw kinderlichaam en nieuwe lessen 
ontvangt. Elke dag helpt ervaring, de leraar van die school, hem om enige 
levenslessen te leren en wordt hij langzamerhand steeds bedrevener en 
meer ervaren. Eens zal hij het hele studiepakket van de school, dat zowel 
het opbouwen als het gebruiken van zijn lichamen omvat, hebben ge-
leerd. 
   Als wij dus iemand ontmoeten die over maar weinig vermogens beschikt, 
dan weten wij dat hij een jonge geest is, die nog maar enkele dagen op de 
levensschool zit. Als wij echter iemand met een prachtig karakter ontdek-
ken, herkennen wij daarin een oudere geest die veel tijd heeft besteed aan 
het leren van zijn lessen. Daarom twijfelen wij niet aan Gods liefde als wij 
die ongelijkheid in het leven zien, omdat wij weten dat wij allemaal in de 
loop van de tijd volmaakt zullen zijn zoals onze Vader in de hemel vol-
maakt is.  
   De Rozenkruisersleer neemt ook de angel uit de zwaarste van alle be-
proevingen weg, het verlies van onze geliefden, zelfs als zij tot de zoge-
noemde zwarte schapen hebben behoord. Want wij weten dat het een reëel 
feit is, dat wij ons in God bewegen, in hem leven en bestaan. Want als er 
ook maar een enkeling verloren zou gaan, zou er een deel van God zelf ver-
loren gaan, en een dergelijke veronderstelling is absurd. Onder de onver-
anderlijke wet van oorzaak en gevolg zijn wij in de toekomst verplicht onze 
geliefden later, onder andere omstandigheden, weer te ontmoeten en 
wordt de liefde die ons bindt voortgezet totdat zij volledig tot uitdrukking 
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is gekomen. Als een steen, die vanaf de aarde omhoog wordt gegooid, in 
de lucht zou blijven zweven, zouden de natuurwetten geweld worden aan-
gedaan. Onder dezelfde, onveranderlijke wetten, moeten zij, die naar ho-
gere sferen gingen, terugkeren. Christus zei: ‘Jullie moeten wedergeboren 
worden’ en ‘Als ik tot mijn Vader ga, zal ik terugkeren.’  
   Hoewel ons verstand diep in de levensmysteriën kan doordringen, be-
staat er nog een hoger stadium, namelijk echte eerstehands kennis. Het is 
een feit dat het voorgaande betoog door iedereen aan de werkelijkheid kan 
worden getoetst, omdat wij allemaal, latent, een zesde zintuig bezitten. Dat 
zal ons ooit in staat stellen de geestelijke wereld net zo duidelijk te zien als 
wij nu de wereldse aangelegenheden waarnemen. In de loop van onze ont- 
wikkeling zal dit zesde zintuig door iedereen worden ontwikkeld. Als men 
daarvoor de nodige tijd en moeite wil nemen zijn er nu al bepaalde me-
thoden om dat te doen. Sommige mensen deden dit en vertelden ons over 
hun reizen in de geestelijke wereld. Wij geloven hun ervaringen, evenals 
wij de verhalen geloven van mensen die Afrika of Australië hebben be-
zocht. Net zoals wij zeggen dat wij weten dat de aarde om haar as draait 
en zich in een baan om de zon beweegt omdat geleerden, die deze feiten 
geconstateerd hebben, ons hierover hebben geïnformeerd. Daarom kun-
nen wij ook zeggen, dat wij weten dat de doden leven en dat wij allen, dood 
of levend, hetzij in ons lichaam of daarbuiten, omgeven worden door de 
liefde van onze hemelse Vader, zonder zijn wil zelfs het kleinste musje niet 
naar beneden valt. Hij zorgt voor alles en leidt onze stappen volgens zijn 
plan om onze geestelijke krachten zo goed mogelijk te ontwikkelen. 
   Daarom volgen wij de logische en ook het gevoel bevredigende leer van 
het Rozenkruis in plaats van andere stelsels, en nodigen wij anderen, die 
dit geluk ook willen leren kennen, uit haar te onderzoeken.     
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24. Het doel van The Rosicrucian Fellowship 
 
Het doel van The Rosicrucian Fellowship wordt in onze literatuur duide-
lijk uiteengezet evenals de middelen waarmee zij dat doel probeert te be-
reiken. Als reactie op vragen naar een beknopte samenvatting wordt dit 
hoofdstuk hieraan gewijd. 
   De wereld is Gods oefenschool. In het verleden hebben wij geleerd hoe 
verschillende lichamen op te bouwen, waaronder ons stoffelijk lichaam. 
Door dit werk doorliepen wij fase na fase, elk met haar bepaalde vorm van 
bewustzijn. Wij ontwikkelden ogen, opdat wij zouden kunnen zien, oren 
om te horen en organen om te proeven, te ruiken en te tasten. Maar niet 
elke geest ging over naar een volgende fase. Toen in de tijd van Atlantis 
de waterdamp in de dampkring condenseerde en de bekkens van de aar-
de met water vulde als oceanen, werd de mens naar hoger gelegen land ge-
dreven. Veel mensen kwamen toen door verstikking om het leven omdat 
zij geen longen hadden ontwikkeld. Zij konden de poort van de regen-
boog, die zogezegd de toegang tot het nieuwe tijdperk met zijn droge at-
mosfeer vormde, niet doorgaan.  
   Opnieuw is er een grote wereldverandering in aantocht, hoewel niet be-
kend is wanneer. Zelfs Christus zei de dag en het uur niet te weten. Maar 
hij waarschuwde ons dat die dag zal komen als een dief in de nacht. Hij 
voorspelde dat die gesteldheid gelijk zou zijn aan die in de tijd van Noach. 
De mensen gaven zich in die tijd achteloos over aan de genoegens van het 
leven, toen plotseling de sluizen van de hemel werden geopend en dood en 
verderf over hen verspreidde. 
   Christus zegt dat het mogelijk is ‘met geweld beslag op het koninkrijk 
van God te leggen’ [Matt. 11:12] en het bewustzijn en de levensvoorwaar-
den te verkrijgen die daar heersen. Maar Paulus zegt, ‘wat uit vlees en bloed 
bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; 1 Kor. 15:50 en 
dat wij een zielenlichaam, een soma psuchicon, hebben [1 Kor. 15 begin-
nend bij vers 35 in de opnieuw bewerkte Bijbelvertaling18 van 2007, vertaald 
met een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam] en dat als de Heer 
komt, wij hem zullen ontmoeten in de lucht. Dit zielenlichaam is daarom 
even noodzakelijk om het nieuwe tijdperk van het koninkrijk van God 
binnen te treden, als de Atlantiërs een lichaam voorzien van longen no-
dig hadden toen zij het tijdperk waarin wij nu leven, wilden binnengaan. 
Daarom is het noodzakelijk dat wij onze roeping en uitverkiezing veilig 
stellen door het gouden bruiloftskleed, het zielenlichaam, dat alleen onze toe-
lating tot het mystieke huwelijk kan waarborgen, te maken. 

 
18 Bijbelvertaling van 2007, vierde druk 2010, Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem.  
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   De menigte, geleid door de verschillende kerken, beweegt zich langzaam 
in de goede richting. Maar er is een steeds groeiend aantal mensen dat als 
het ware de vleugels van het zielenlichaam voelt ontluiken om met geweld 
beslag op het koninkrijk van God te leggen. Hoewel zij zich niet bewust 
zijn van een bepaald ideaal, beseffen zij instinctief dat er een geestelijke 
waarheid en een betrouwbaarder licht is dan de kerk uitstraalt. Zij zijn de 
gelijkenissen moe en verlangen vurig naar de onderliggende feiten, die aan 
de gelijkenissen ten grondslag liggen, zélf aan de voeten van Christus te le-
ren kennen. 
   The Rosicrucian Fellowship werd opgericht met het doel deze mensen 
de weg naar geestelijke verlichting te wijzen, om hen te helpen met het 
vormen van het zielenlichaam en het ontwikkelen van zielenkracht, die hen 
in staat stelt bewust het koninkrijk van God binnen te gaan en eerstehands 
kennis te verkrijgen. 
   Dit is een geweldige onderneming die door geen andere kan worden o- 
vertroffen. Zelfs onder de best denkbare omstandigheden gaat vooruit-
gang maar langzaam. Maar als de aspirant geduldig volhardt door goed te 
doen, kan het lukken. 
   De te volgen methoden zijn duidelijk, wetenschappelijk en godsdienstig. 
Zij zijn door de westerse school van de Orde van het Rozenkruis uitge-
dacht en zijn daarom vooral geschikt voor westerlingen. Soms, maar dat is 
zeer zelden het geval, hebben zij in korte tijd resultaat, maar meestal duurt 
het jaren of zelfs levens voordat de aspirant zijn doel bereikt. Maar het vol-
gende systeem zal uiteindelijk aan ieders vurigste wens voldoen. 
   Zoals Paulus zegt, was de tent of tabernakel in de woestijn een symbo-
lische weg tot God: ‘een voorafschaduwing van het hemelse heiligdom.’ 
Hebr. 8:5. Elk voorwerp in de tabernakel had zijn geestelijke betekenis. De 
tafel met toonbroden leert ons een belangrijke les die nauw samenhangt 
met onze beschouwing. U zult zich herinneren dat de vroegere Israëlieten 
bevolen werd op bepaalde tijden toonbrood naar de tabernakel te bren-
gen. Het graan, waarvan de broden gebakken waren, was hen door God 
gegeven. Maar zij moesten zelf de bodem bewerken waarin het graan 
moest groeien, het zaaien en verzorgen. Zij moesten wieden en water ge-
ven om een zo groot mogelijke opbrengst te verkrijgen. Zij moesten dor-
sen, malen en bakken voordat zij de broden hadden die zij naar de taber-
nakel als brood van hun zwoegen konden tonen. God geeft ook het graan 
van de gelegenheden aan iedereen om het te benutten. Maar het is onze 
taak om in de bodem van liefdevolle vriendelijkheid deze gelegenheden 
aan te kweken, te verzorgen en te onderhouden opdat zij veel mag voort-
brengen. Wij dienen steeds de woorden van Christus in gedachten te hou-
den, dat hij kwam om zijn boodschap te brengen en hulp te bieden. Daar-



 108 

om moet iedereen die er naar streeft in zijn voetspoor te treden en groot 
te zijn in het koninkrijk van God, uitzien naar gelegenheden om zijn me-
demensen te helpen. Elke dag moet, zoveel als maar mogelijk is, gevuld 
zijn met vriendelijke daden, want zij vormen de schering en de inslag waar-
van het gouden bruiloftskleed wordt geweven. Zonder deze daden zullen 
gebeden, vasten of andere godsdienstige oefeningen, geen waarde hebben. 
Het is nutteloos zonder brood naar de tempel te gaan, om te kunnen to-
nen dat wij echt in de wijngaard van de Heer hebben gewerkt. 
   Het voorgaande is ook de leer van de kerken. Maar het volgende geeft de 
specifieke wetenschappelijke leer en methode van het Rozenkruis, die be-
rust op zeer grondige kennis van geestelijke feiten, die de aspirant in staat 
stelt in elk leven een maximum aan zielengroei te verkrijgen, zodat zijn 
geestelijke vooruitgang sneller gaat dan hij in zijn mooiste dromen ooit had 
kunnen denken. Daarom is dit de belangrijkste geestelijke leer die in deze 
moderne tijd aan de mens is gegeven. Iedereen, die oprecht probeert deze 
eenvoudige methode te volgen, zal daarvan de heilzame gevolgen onder-
vinden. 
   De middenstof voor het overbrengen van licht dat een beeld op een film 
achterlaat, is ether. Het doordringt de lucht. Met elke ademtocht, vanaf de 
geboorte tot aan onze dood, ademen wij ook de ether in die een beeld van 
onze omgeving en ons handelen op een atoom in ons hart afdrukt. Zo 
draagt dus ieder mens een volledig verslag van zijn leven met zich mee, dat 
na de dood geassimileerd wordt. Boetedoening van de slechte daden in het 
louteringsgebied of vagevuur, veroorzaakt pijn en lijden. Daar wordt dit 
omgezet in geweten om herhaling van dezelfde fouten in een volgend le-
ven te voorkomen. De goede daden worden omgezet in liefde en vriende-
lijkheid. In plaats van te wachten tot na de dood voor deze omzetting van 
het toonbrood van het leven, kan de aspirant die met geweld beslag wil leg-
gen op de hemel, dagelijks de vruchten assimileren als hij gaat slapen en 
vóór het slapengaan de gebeurtenissen van de afgelopen dag overziet. De 
voorvallen van die dag moeten in omgekeerde volgorde worden beoor-
deeld, zodat wat in de avond plaatsvond als eerste in aanmerking komt. 
Daarna volgen de gebeurtenissen die in de middag en tot slot die in de och-
tend plaatshadden. Dit is belangrijk, omdat het overeenkomt met de ma-
nier waarop het levenspanorama na de dood aan ons voorbijtrekt: eerst de 
gebeurtenissen vlak voor ons sterven, als laatste de voorvallen uit onze 
jeugd. De bedoeling is eerst de gevolgen te tonen en die daarna met de 
voorafgaande oorzaken in verband te brengen. 
   De terugblik is zinloos als de aspirant, waar hij iets verkeerds deed, vluch-
tig over de voorvallen heengaat en mild over zichzelf oordeelt. Meestal is 
hij maar al te graag bereid zich over zijn goede daden te prijzen. Maar hij 
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moet het brandofferaltaar in gedachten houden, het altaar waar offers voor 
begane zonden werden gebracht. Deze offers werden eerst met zout inge-
wreven en daarna op het altaar gelegd om vervolgens door het door God 
ontstoken vuur te worden verbrand. Iedereen weet hoe pijnlijk het is als 
zout in een wond wordt gewreven. Dit inwrijven met zout symboliseert de 
pijn die de aspirant voor zijn verkeerde daden moet voelen. Merk op dat 
het verboden was het offer op het altaar te leggen als dit niet met zout was 
ingewreven. God zou het niet eerder aanvaarden, maar zodra het gezou-
ten was, werd het door vuur verteerd, dat door God zelf ontstoken was. 
Lev. 2:13 en 9:24. 
   Hiermee is duidelijk dat alleen als wij onze verkeerde daden van de dag 
in het zout van onze tranen en oprecht berouw hebben gewassen, God 
ons boetvaardig offer zal aannemen. Pas als wij oprecht spijt voelen zullen 
onze zonden worden weggewassen en zal ons optekenend atoom zuiver 
worden als pas gevallen sneeuw. Voor wat onze goede daden betreft, zult 
u zich herinneren dat er op de beide stapels toonbroden twee hoopjes 
wierook lagen die op het reukofferaltaar werden geofferd en waarvan de 
rook, als een zoete geur voor de Heer, opsteeg. Dit in tegenstelling tot de 
walgelijke stank die van het altaar waarop de zondeoffers werden verbrand 
opsteeg. Is het vreemd dat God geen plezier had in het offeren van stieren 
en kalveren, maar wel in een berouwvol hart en een boetvaardige geest? 
   Het is dit geestelijke, aromatische extract van onze goede daden, dat ons 
zielenlichaam opbouwt om te oogsten wat wij gezaaid hebben. In het ge-
wone, natuurlijke proces duurt dit, na de dood, ongeveer een derde van 
het aantal geleefde jaren. Maar als de aspirant aan het einde van elke dag de 
vruchten van zijn leven door een nauwgezette terugblik heeft geassimi-
leerd, is hij vrij zodra hij overleden is en kan hij de jaren, die door anderen 
in het louteringsgebied en de eerste hemel worden doorgebracht, gebrui-
ken zoals hij dat zelf wil. Daar hij bovendien geen voedsel, onderdak en 
slaap nodig heeft kan hij vierentwintig uur per dag aan hulpverlenen beste-
den. Dus heeft hij na de dood praktisch evenveel jaren als zijn aardse leven 
om te helpen en zielengroei op te doen. Omdat hij in dit werk geoefend en 
geschoold is, zijn zijn vorderingen waarschijnlijk groter dan anders in een 
aantal levens dat hij op de gewone manier heeft geleefd, het geval zou zijn.  
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