Heling, in spirat ie en vern ieuwing

Tallozen gingen je voor en hebben de weldadige invloed
daarvan ervaren. Versterk je fundament voor innerlijke
ontwikkeling door van 22 december tot en met 6 januari
iedere avond een verhaal uit het Aquarius Evangelie te lezen,
en iedere ochtend een beschouwing die daarop is gebaseerd.
De teksten hebben me heel wat blije momenten opgeleverd
- diepe blije gevoelens - en ik zal er zeker nog vaak aan terug
denken. Heerlijk om zo de dag te beginnen en af te sluiten.
Ada
De verdiepende teksten waren een bevestiging voor mijn
zielepad. Het leven is zoveel groter dan wij kunnen zien. Dat
maakt het leven zo wonderlijk en uniek.
Angelique

SPIRITUELE KERST

De kerstperiode is ideaal om je te richten op dat waar het in
het leven werkelijk om gaat. Deze donkere tijd van het jaar is
bij uitstek geschikt voor heling, inspiratie en vernieuwing. Ga
je tijd vrijmaken voor bezinning en bezieling in de periode
van de heilige nachten en de heilige dagen?

SPIRITUELE KERST

Wat een geweldige teksten om de dag mee te beginnen in
deze speciale tijd. Ze kleuren je dag en geven een enorme
bemoediging.
Astrid
Dit is een heel ander verhaal dan mij ooit is bijgebracht. Het
geeft een hele andere dimensie en spirituele verdieping dan
ooit gedacht.
Leo

Handreiking voor bezinning en bezieling rondom
Kerstmis en Oud en Nieuw

Zoveel gezegd met zo weinig woorden, in zulke eenvoudige
taal. Dat raakt het hart. De basis van het leerlingschap staat
hier gebeeldhouwd.
Ruud
Mijn spirituele zoektocht leek altijd een eenzame weg, omdat ik met niemand werkelijk mijn geloof leek te kunnen
delen. Maar nu ervaar ik, door actief mee te doen met deze
serie lessen, dat ik door een diep transformatieproces ga.
Hierbij ervaar ik de energie van – een gemeenschap die
werkelijk het spirituele pad gaat.
Stephan
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Woord vooraf

I

n het najaar van 2014 kwamen we in contact met André de
Boer, die vervuld was van het idee om een online-programma
te maken over de diepere betekenis van Kerstmis en Oud en
Nieuw. Hij stelde voor om met een klein team een serie geschreven en gesproken teksten te realiseren, waarin we de spirituele
weg die de mens kan gaan zouden bespreken aan de hand van de
verborgenheden achter het christelijke kerstverhaal.
Mensen zoeken en vinden steeds vaker via internet waar zij behoefte aan hebben. Dat geldt zeker ook voor wijsgerige kennis,
spiritualiteit en wijsheid. We waren dan ook snel overtuigd dat
een online-programma, waarbij mensen in de kerstperiode dagelijks een e-mail ontvangen met links naar teksten die zijn afgestemd op de dag van het jaar, een bijzonder goede manier is om
esoterische achtergronden van Kerstmis en Oud en Nieuw met
een breed publiek te delen.
Ruim 900 mensen deden mee aan het online-programma Spirituele Kerst, dat werd uitgevoerd namens Pentagram boekwinkel. In
zestien aaneengesloten dagen ontvingen zij van 22 december tot
en met 6 januari elke dag een verhaal uit het Aquarius evangelie,
gevolgd door een beschouwing over dat verhaal.
De deelnemers waren enthousiast over het online programma.
Niet alleen omdat de teksten hun aanspraken, maar ook omdat
zij deze konden beluisteren en de kerstperiode zo meer waarde
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en betekenis voor hen kreeg. Velen vroegen om soortgelijke
online-programma’s die aansluiten op de twee andere belangrijke
christelijke feestdagen. Dat verzoek hebben we opgepakt, en zo
kwamen in het voorjaar van 2015 ook de online-programma’s
‘Spirituele Pasen’ en ‘Spirituele Pinksteren’ tot stand. Daaraan
hebben ongeveer 1300 mensen deelgenomen.
Al snel na afloop van het programma kwamen de vragen om de
teksten toch vooral ook in boekvorm uit te geven. Er was een
duidelijke wens om de teksten van papier te kunnen lezen; ook
zijn deze teksten in boekvorm uitermate geschikt als geschenk.
Zo zien we dat actieve deelname aan de digitale wereld juist de
belangstelling voor het gedrukte woord vergroot! Wij zijn dan ook
bijzonder verheugd dat het online-programma ‘Spirituele Kerst’
nu als boek en e-book is verschenen.
Het programma ‘Spirituele Kerst’ wordt ook dit jaar weer aangeboden via e-mail en de website www.spiritueleteksten.nl.
‘Spirituele Kerst’ als boek stelt u in staat de teksten offline te lezen en mee te lezen met het gesproken woord.
Tot slot willen wij Daniël van Egmond bijzonder bedanken voor
de diepzinnige woorden waarmee hij dit boek inleidt.
Rozekruis Pers
Doride Zelle
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Inleiding
HET WONDER VAN DE LICHTGEBOORTE
Daniël van Egmond

T

ijdens de herfstequinox zijn licht en duisternis precies
met elkaar in evenwicht. Daarna begint de invloed van de
duisternis almaar toe te nemen en wordt de kracht van het licht
steeds zwakker. Rondom de kersttijd is de duisternis het diepst
en kunnen we alleen maar in vertrouwen wachten tot het licht
opnieuw wordt geboren. Zo ervoeren de mensen van oudsher de
afwisseling en strijd tussen licht en duisternis in hun eigen leven.

Toen de dorpen en steden nog niet in kunstlicht baadden, was
de toenemende duisternis voor hen bijna tastbaar aanwezig en
konden ze niet anders dan vol verlangen wachten op het nieuwe
licht. Zij hoorden de verhalen over de wonderbaarlijke geboorte
die in een ver verleden in deze duisternis had plaatsgevonden:
Gods zoon was geboren op een verborgen plek om de mensheid te
bevrijden van de duisternis.
Het licht dat straks weer sterker zou worden, was een teken van
die geboorte. Het was niet alleen een uiterlijk licht, maar kon
ervaren worden als een innerlijk licht dat de duisternis van het
dagelijks leven doorbreekt.
In de christelijke mystieke stromingen werd van oudsher de Kerst
altijd al op een spirituele wijze geduid. Of de zoon van God nu wel
of niet ooit in Bethlehem op aarde was gekomen is niet zo belangrijk; het gaat erom dat zijn geboorte in ons gaat plaatsvinden.
Pas met de opkomst van de rozenkruisersbeweging in de 17e
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eeuw en de toenemende invloed van de geschriften van Jacob
Boehme, werd de innerlijke betekenis van Kerstmis steeds vaker buiten de kloostermuren besproken: met Kerst gaat het niet
zozeer om het herdenken van een historische gebeurtenis, maar
om een wonder dat zich aan ieder van ons kan voltrekken: de geboorte van deze zoon in ons.
De christelijk-theosofische traditie van Jacob Boehme vertelt dat
wij, zolang er geen innerlijke transformatie of wedergeboorte
heeft plaatsgevonden, in duisternis leven. Wat voor onze gewone
ogen licht is, is diepe duisternis voor de innerlijke mens.
Deze traditie benadrukt dat we een radicaal onderscheid moeten
maken tussen de uiterlijke en de innerlijke mens. De uiterlijke
mens zijn wij, zoals we in ons dagelijks leven functioneren. Onze
aandacht wordt voortdurend aangetrokken door onze zintuiglijke ervaringen. Maar bovenal worden we beheerst door de onophoudelijke stroom van gedachten, gevoelens, fantasieën en
begeerten.
Hoewel we menen dat wijzelf de bron zijn van deze voortdurende
stroom, zijn we niet in staat deze te stoppen. Daaruit blijkt al dat
wij door deze stroom worden bepaald, in plaats van dat wij zelf
de inhoud van ons bewustzijn bepalen. Daar dit te vergelijken is
met de droomtoestand, benadrukken de meeste tradities dat we
in ons dagelijks leven helemaal niet wakker zijn, maar dat we ook
overdag nog steeds slapen.
Het enige onderscheid met de gewone slaap is, dat we nu wel
reageren op allerlei zintuiglijke prikkels. En net zoals we tijdens
de slaap menen wakker te zijn, zijn we in onze zogenaamde waaktoestand voortdurend in een soort slaap. Maar wat of wie is dan
de innerlijke mens?
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Die is de ziel die in ons geboren kan worden. Net zoals Jezus uit
Maria geboren werd, kan de ziel uit ons, uiterlijke mensen, geboren worden. Vandaar dat Angelus Silesius, leerling van de christelijk-theosofische en rozenkruiserstraditie, schrijft:
Wat baat het Gabriël, of gij Maria groet,
Indien gij niet aan mij dezelfde boodschap doet?
Wij kunnen – zoals Maria – leren om ons niet langer te vereenzelvigen met de onophoudelijke stroom van gedachten, gevoelens
en verlangens. Maar dat betekent dat wij, uiterlijke mens, wakker
moeten worden en bereid moeten zijn te luisteren naar de woorden die Gabriël en andere boodschappers tot ons spreken. Levend
in onze duisternis, maar wakker geschud door deze boodschappers, leren we vol overgave te zeggen: “mij geschiede naar uw
woord”. Vandaar dat Angelus Silesius zegt:
God zelf heeft God gebaard, zal hij hem in u baren,
Zo moet uw wil zich eerst daartoe bereid verklaren.
Als gij het Eeuwige Woord in u wilt horen spreken,
Laat dan het mensenwoord de stilte niet verbreken.
Het moet in ons stil worden, we moeten zo aandachtig worden
dat we deze boodschap kunnen ontvangen. Dit betekent dat we
niet langer automatisch reageren op wat er zoal verteld wordt,
maar dat we werkelijk gaan luisteren, en als Maria de woorden
in ons hart bewaren als een kiem die later tot ontplooiing kan
komen. Deze aandachtige levenshouding is een noodzakelijke
voorwaarde opdat de innerlijke mens – de zoon van God – in ons
geboren kan worden. Zo’n levenshouding houdt in dat we op een
ontvankelijke manier leren luisteren en waarnemen.
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Gewoonlijk hebben wij echter al onze mening klaar voordat een
ander is uitgesproken en luisteren we niet echt wat hij of zij ons
te zeggen heeft. Ook laten we ons zelden nog verrassen door wat
zich in de wereld aan ons toont. We hebben immers alles al zo
vaak gezien, zodat we nu wel weten hoe de wereld eruit ziet.
Een ontvankelijke manier van waarnemen maakt het echter
mogelijk dat de alledaagse dingen zich plotseling op een nieuwe,
frisse wijze aan ons tonen.
Dat is het begin van de wederkomst van het licht! Door te wachten, stil en ontvankelijk te zijn, kan het licht tot de duisternis van
ons waakbewustzijn doordringen en is het moment van de innerlijke Kerst aangebroken.
De uiterlijke mens leeft meestal voornamelijk vanuit het hoofd.
Vandaar dat de onophoudelijke gedachtestroom ons voortdurend
op sleeptouw neemt. In de traditie van het Rozenkruis staat daarentegen het hart centraal, vaak gesymboliseerd door de roos. Dat
hart opent zich, naarmate we meer en meer leren om met aandacht te leven. Zoals Angelus Silesius zegt:
Uw hart ontvangt als dauw genaden menigvoud
Indien gij als een roos uzelf voor God ontvouwt.
De dauw is een alchemistisch symbool. Als de dauw uit de hemelen
neerdaalt op de uiterlijke, gestorven mens, vindt de wederopstanding plaats: de ziel – de zoon van God – staat op uit het aardse
omhulsel van de uiterlijke mens. Ja, dit betekent dat de uiterlijke
mens moet sterven.
Als wij niet langer vanuit onze eigen wil en begeerte handelen en
spreken, maar aandachtig en ontvankelijk worden, begint de uiterlijke mens daadwerkelijk te sterven. Zonder dit stervensproces,
zonder de duisternis die aan de geboorte van het licht voorafgaat,
kan de ziel niet tot geboorte komen:
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God moest opdat gij leeft, het aardse leven derven.
Hoe denkt gij zonder dood zijn leven te beërven?
Zonder deze geboorte is ons leven als uiterlijke mens onvruchtbaar. De uiterlijke mens is van stof gemaakt en zal tot stof wederkeren. Met ‘stof’ wordt niet alleen het fysieke lichaam aangeduid,
maar onze persoonlijkheid, alles waarmee wij ons gewoonlijk
identificeren. Dat alles moeten we leren los laten, want:
Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren
En niet in u, helaas, gij zijt dan toch verloren.
Dat klinkt ernstig en dat is het ook. Maar de jaarlijkse terugkeer
van het licht dat we met Kerst vieren, herinnert ons er steeds
opnieuw aan dat het licht in ons geboren kan worden.
De jaarlijkse – en dagelijkse – terugkeer van het uiterlijke licht
voedt onze hoop en ons vertrouwen dat ook in ons het wonder
van de geboorte kan plaatsvinden.

Bilthoven, oktober 2015.

De vertaling van de teksten van Angelus Silesius
zijn ontleend aan het boek van Jaques Benoit:
Zwerver tussen hemel en aarde,
uitgegeven in 1971 door N. Kluwer.
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 december
JEZELF VOORBEREIDEN

 DECEMBER beschouwing

JEZELF VOORBEREIDEN

I

n dit boek of e-book vind je de teksten van de dagelijkse e-mails
die in de kerstperiode van 2014/2015, van 22 december tot en
met 6 januari, aan 900 belangstellenden werden toegestuurd. De
keuze voor de data is bewust: 22 december is de dag na de winterzonnewende, 6 januari is de dag van Driekoningen of Epifanie.
De teksten stellen je in staat je te bezinnen op de esoterische betekenis van het kerstfeest en van de kerstperiode. Door je aandacht
daarop te richten schep je een ontvankelijkheid voor een bijzonder
spiritueel proces: de lichtgeboorte in jezelf. Dat kerstwonder is het
ontwaken en werkzaam worden van het goddelijke in je. Dat is het
begin van een volstrekt nieuwe spirituele weg die nooit eindigt.
De kerstvakantie heeft in de Engelse taal een betekenisvolle benaming: holidays. Dat betekent letterlijk ‘heilige dagen’, dagen die je
kunt beschouwen als een geschenk om je te richten op heling in
de meest uitgebreide zin van het woord. Het zijn dagen waarin je
‘leeg’ mag zijn van je gebruikelijke beslommeringen, zodat je vervuld kunt worden van helende krachten.
Het woord vakantie is afgeleid van het woord ‘vacant’, dat ‘leeg’
betekent, terwijl het woord ‘heilig’ verwant is aan ‘heel, heel zijn’.
Volgens meerdere tradities staan de kosmische poorten ‘tot het
goddelijke’ wijd open in de periode van 24 december tot en met 6
januari. Er wordt wel gesproken over de Kerstnacht en de twaalf
heilige nachten die daarop volgen tot Driekoningen of Epifanie.
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Dit idee is niet gebaseerd op historische gebeurtenissen van ruim
tweeduizend jaar geleden, maar op kosmische processen.
Spirituele ontwikkelingsgang
Waar komt het idee van die twaalf nachten vandaan? Lang voordat het christendom in Europa kwam, vierden Germaanse en
Keltische volkeren na de winterzonnewende een midwinterfeest
(of joelfeest) dat soms elf dagen en twaalf nachten duurde. Dat
was precies het verschil tussen twaalf omlopen van de maan om de
aarde in 29,5 dagen (354 in totaal) en de 365 dagen die de aarde
nodig heeft om één keer rond de zon te draaien: 365 – 354 = 11
dagen (en 12 nachten).
Het getal twaalf drukt onder andere volheid en volledigheid uit.
Denk aan de twaalf tekens van de dierenriem, de twaalf uren van
de dag en van de nacht. Denk ook aan de twaalf stammen van
Israël, de twaalf discipelen van Jezus en de twaalf ridders van de
Tafelronde. Twaalf is het product van drie en vier: 3 x 4 = 12.
De twaalf heilige nachten kunnen worden gezien als stadia van
een spirituele ontwikkelingsweg zoals deze symbolisch wordt aangeduid in onder andere de twaalf uren van het Nuctemeron van
Apollonius van Tyana, de twaalf werken van Hercules en de dertien boetezangen van het Evangelie van de Pistis Sophia.
Drie wordt in vele tradities gezien als een goddelijk getal, terwijl
vier wordt beschouwd als een aards getal. Zo beschouwd houdt het
getal 12 dus zowel het aardse als het goddelijke in zich besloten.
Ook de mens heeft zowel het aardse als het goddelijke in zichzelf.
De mens zoals wij die kennen is weliswaar een manifestatie van
het goddelijke, maar is zelf niet goddelijk en zal dat ook nooit worden. Ons stoffelijke lichaam zal eens sterven. Het fysieke lichaam
is stof en zal tot stof terugkeren.
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Brug tussen eeuwigheid en tijd
Diverse wijsheidsstromingen spreken over een onsterfelijk goddelijk beginsel dat in iedere mens sluimerend aanwezig is en dat
erop wacht om te ontwaken en werkzaam te worden. Op basis van
dat ontwaakte en werkzame goddelijke principe kan de mens een
brug worden tussen eeuwigheid en tijd. Het gaat er niet om dat wij
in de eeuwigheid komen, maar dat het onvergankelijke in ons tot
leven komt. Dat is de kern van alle gnostieke leringen en ook van
het esoterisch christendom: de mens is een tweevoudig wezen.
De dagteksten met de beschouwingen zijn geïnspireerd op geselecteerde hoofdstukken van het Aquarius Evangelie. Dat is een boek
dat Levi Dowling publiceerde in 1908.
Het Aquarius Evangelie is gekozen omdat het de essentie van het
innerlijke christendom bijzonder krachtig en zuiver weergeeft.
Innerlijk christendom wordt ook wel oorspronkelijk christendom,
esoterisch christendom of gnostiek christendom genoemd.
Het gnostieke christendom plaatst het goddelijke in de mens, het
uiterlijke christendom verklaart dat het goddelijke uitsluitend buiten de mens is. Bovendien is er in het Aquarius Evangelie aandacht
voor andere wereldreligies, die allemaal aspecten tot uitdrukking
brengen van wat we een ‘universele wijsheidsleer’ kunnen noemen.
Diverse onderzoekers hebben op basis van steekhoudende argumenten betoogd dat het Aquarius Evangelie en de evangeliën in
de Bijbel historisch gezien niet juist zijn. Waarschijnlijk hebben ze
gelijk. Voor ons doet dat er niet toe, want de verhalen zijn wel vol
van diepere betekenis. En dat zal in de loop van dit programma
steeds duidelijker worden.
Als je verdere verdieping zoekt over bepaalde onderwerpen in de
beschouwingen, kun je klikken op links die in de ebook-teksten
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zijn opgenomen. Dat doorklikken kun je het beste pas doen nadat
je eerst de hele tekst hebt gelezen. De links verwijzen naar blogs of
boeken die dieper ingaan op het genoemde onderwerp.
Gerichtheid
We raden aan om de dagtekst uit het Aquarius Evangelie te lezen
vlak voor het slapen gaan en bijbehorende toelichting de volgende
dag vlak na het opstaan. Zo eindig en begin je iedere dag met gerichtheid en openheid. Je neemt het verhaal mee in je slaap, waar
het onbewust bronnen van innerlijk weten kan openen. En de beschouwing kun je gedurende de dag meedragen in je hart.
De slaap is het meest heilzaam als het nachtbewustzijn zich kan
verheffen in een gebied waar het gewone waakbewustzijn niet kan
volgen. ‘De slaap van het lichaam wordt de nuchterheid van de
ziel’ is een diepzinnig woord van Hermes Trismegistus.
Door gerichtheid op het innerlijk kan de rust van het lichaam de
vrijheid van de ziel worden. De ziel vindt in de tijdruimtelijke natuur geen plaats om te rusten. Zij begeeft zich tijdens de slaap
naar die plaats die in het beweeg van de vele tegenstellingen niet
kan worden gevonden; de tempel van de stilte. In die gewijde
plaats wordt zij gevoed met de essence van hoger menselijk leven
en ontvangt de rijke leringen van universele wijsheid.
Bij het ontwaken zal de ziel de innerlijke zekerheid daarvan overdragen aan de lichamelijke mens en zo kan de slaap een zegen zijn
voor hen die zoeken naar waarheid.
We wensen je een inspirerende kerstperiode.
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 DECEMBER verhaal

DE GEBOORTE VAN MARIA
Hoofdstuk  van het Aquarius Evangelie

C

easar Augustus regeerde en Herodes Antipas was stadhouder
van Jeruzalem. Het land van Palestina omvatte drie provincies:
Judea, Samaria en Gallilea. Joachim was een joodse schriftgeleerde,
een rijk man; hij woonde in Nazareth van Gallilea, en Anna, uit de
stam van Juda, was zijn vrouw. Hun werd een kind geboren, een gezond meisje, en zij waren blij; en zij noemden het kind: Maria.
Joachim gaf ter ere van het kind een feest, maar hij nodigde niet de
rijken, de aanzienlijken en de hooggeplaatsten uit. Hij riep de armen,
de kreupelen, de verlamden, de blinden, en schonk hen allen kledij,
voedsel of andere benodigdheden. Hij zei : ‘God heeft mij deze overvloed gegeven; ik ben slechts rentmeester bij zijn genade en wanneer
ik niet aan zijn kinderen in nood geef, dan zal hij deze weelde tot een
vloek voor mij maken’.
Toen het kind drie jaar oud was, namen haar ouders haar mee naar
Jeruzalem en zij werd in de tempel door de priesters gezegend. De
hogepriester was een profeet en een ziener. Toen hij het kind zag,
zei hij : ‘Ziet, dit kind zal de moeder worden van een geëerde profeet
en een meester van de wet; zij moet binnen deze heilige tempel van
God blijven’. En Maria bleef in de tempel van God; en Hillel, opperste
van het Sanhedrin, onderwees haar alle voorschriften van de joodse
wet en zij ging geheel op in de wet van God. Toen Maria de volwassen
leeftijd bereikte, werd ze uitgehuwelijkt aan Jozef, zoon van Jacob,
een timmerman van Nazareth. En Jozef was een oprecht mens en een
toegewijd lid van de Essenen.
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 december
DE INNERLIJKE MENS IN JE
HERKENNEN

 DECEMBER beschouwing

DE INNERLIJKE MENS IN JE HERKENNEN

S

pirituele ontwikkeling wordt vaak gezien als het gaan van een
lange en moeizame reis. Op een bepaalde manier is dat juist,
maar wie zich gaat wijden aan werkelijke spirituele ontwikkeling,
ervaart dat in de praktijk bijna alles anders is dan hij of zij zich had
voorgesteld. Het daadwerkelijk gaan van een spiritueel pad vraagt
dat iemand zijn bezieling in het leven ontdekt en dat deze zich
kan bewegen tussen hemel en aarde en op basis daarvan door een
drang van binnenuit ernaar streeft zijn innerlijke hemelse mens
tot uitdrukking te laten komen in het dagelijkse uiterlijke leven.
Hoewel de reis lang en bij tijden zwaar kan zijn, is het een reis die
iedereen eens moet beginnen, in dit leven of in een volgend.
Komen tot een grens
Het pad van de ziel tussen hemel en aarde, tussen persoonlijkheid
en innerlijke mens, komt op een zeker moment tot een grens. De
mens op die grens overziet dat hij zich nog op enorm veel manieren zou kunnen ontwikkelen: de maatschappelijke, sociale, culturele, wetenschappelijke horizonten zijn nog lang niet bereikt…..
Maar wat ligt er achter die horizonten?
Wat dragen die ontwikkelingsmogelijkheden echt bij aan het vinden van de waarheid?
Is dat bereiken wel wat hij écht wil?
Achter die grens gaan twee wegen verder: het uiterlijke pad waarop
we ons al zo lang bevinden en een innerlijk pad.
De mens die op de levensgrens vanuit onweerstaanbare drang be-

20

wust dit innerlijke pad verkiest, gaat letterlijk gestalte geven aan de
innerlijke mens. Op dat pad kan de uiterlijke mens stapje voor stapje leren hoe hij het beste zijn taak en roeping als gestaltegever kan
vervullen en plaats kan maken voor de Andere-in-hem: hij maakt
de paden recht voor degene die na hem komt. Zo gesteld is een spirituele weg een proces waartoe twee mensen, een uiterlijke en een
innerlijke, beiden worden geboren en zelfs samen op weg zijn.
Om het pad te begrijpen is het goed voor ogen te houden dat de
mens een tweevoudig wezen is. Hermes Trismegistus stelt dat van
alle schepselen alleen de mens tweevoudig is: alleen de mens heeft
een sterfelijk lichaam maar een onsterfelijke ziel. De mens is de bewoner van twee werelden: van de uiterlijke wereld van materie en
zintuigen en van een innerlijke wereld van bewustzijn. Daarom is
ook het menselijk bewustzijn verbonden met beide werelden. Eén
deel van het bewustzijn is verbonden met de persoonlijkheid en
bestrijkt alle mogelijke snaren van menselijke gewaarwordingen,
hartstochten en gedachten, van de allerhoogste tot de allerlaagste.
Met dit persoonlijke bewustzijn (dat ook het onderbewustzijn omvat) zijn we redelijk vertrouwd: het maakt ons tot wie we zijn en
we hebben het nodig om ons te kunnen handhaven in ons leven.
We maken ons ermee kenbaar aan anderen. Het uit zich in onze
voorkeuren en afkeren, in onze talenten en tekortkomingen, en
het bepaalt hoe we reageren op de materiële wereld. Via de vijf
zintuigen, onze bewustzijnsopeningen naar de materiële wereld,
bepaalt de materiële wereld op zijn beurt weer ons bewustzijn.
Het andere deel van ons bewustzijn is verbonden met ons ‘ware
zelf’. Deze ‘innerlijke mens’ is niet zichtbaar en manifesteert zich
niet zo krachtig als het ‘ik’, maar het doorstraalt ons leven als een
fragmentarische gewaarwording die je zou kunnen kenschetsen
als een niet aflatende stille roep: ‘zoek mij…’. Heel af en toe lijkt
het geluid even weg te vallen.
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Leerling van de ziel
De eerste stap op het gnostiek-spirituele pad is de herkenning van
de innerlijke stem en een bewuste erkenning van de eigen dualiteit. Pas dan kan worden besloten die andere-in-ons te zoeken.
Het gaan van het pad kan worden beschouwd als het gaan door
een innerlijke poort, als een reis in jezelf van het uiterlijke naar
het innerlijke leven. Een diep gevoeld verlangen om de andere te
vinden is voorwaarde om de ingang van de doorgang, die poort
te vinden. En dát verlangen leidt de mens onherroepelijk tot de
plaats waar de gevoelde maar nog niet gekende ziel zich bevindt:
tot het hart van de mens.
De ‘andere’ is een wezen dat als nog niet ontkiemd zaad in ons
hart verborgen is en dat stamt uit een hogere orde van mens-zijn,
verbonden met liefde, wijsheid, compassie, vriendschap, eenheid.
In ons hart dragen we de kiem van die andere met ons mee en
zijn beeld laat ons niet los. Het wekt onophoudelijk gevoelens van
heimwee en onrust en de sensatie ergens anders thuis te horen.
Het is het teken dat het zaad ontkiemt, dat de ‘Innerlijke mens’ op
het punt staat geboren te worden en dat de uiterlijke mens geroepen wordt aan die geboorte mee te werken.
Door alle tijden heen zijn liefde en mededogen gezien als de kern
van alle spiritualiteit, en werd ervaren dat de weg naar God via het
hart loopt. Maar naast liefde zijn ook hoge rede en geïnspireerde
daadkracht belangrijk.
Een gezuiverd denkvermogen is onmisbaar op het pad naar hoger
zieleleven omdat alleen een zuiver denken wijsheid kan omvatten.
Liefde verzekert het bewustzijn van de eenheid van al wat bestaat.
Bewustzijn van de eenheid is het voertuig van Liefde. Wijsheid
brengt ons de kennis en behoedt de beweging van de ziel tot
haar oorsprong. Daadkracht stuwt de ziel tot die beweging voort.
Daarom verbindt het ervaren van eenheid ons direct met de ver-
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antwoordelijkheid voor die eenheid. Een bijzondere verantwoordelijkheid die zich via onze geïndividualiseerde persoonlijkheden kan
uitdrukken zodra wij bereid zijn ‘leerlingen van de ziel’ te worden
en ons te richten naar de hoge lessen van de ziel.
Dienstbaar zijn
Dienst, dienstbaar zijn, is daarom een vanzelfsprekend aanzicht
van de ziel en van de leerling op het pad. Waar voorheen ‘dienst’
werd vereenzelvigd met lijden en opoffering, kan de leerling van
de ziel ‘dienstbaar zijn’ begrijpen in zijn hoogste vorm: met vreugde jezelf overgeven aan de nieuwe orde van het innerlijke leven,
onder alle omstandigheden en binnen alle sociale, politieke, culturele en wetenschappelijke structuren.
Het ervaren van de eigen dualiteit, het ervaren ‘niet te zijn wie je
in diepste wezen bent’ en het verlangen je hogere zelf tot uitdrukking te brengen in je hele leven, zijn de beginpunten voor een
spiritueel pad. Vanuit dat ervaren ga je onmiddellijk een andere
relatie met jezelf aan en komt er een nieuw richtpunt in je leven:
de zuivere en hogere levensstaat waarvan je zeker weet dat die
bestaat. De gerichtheid op gebruikelijke zaken als maatschappelijk
succes, individuele rijkdom en welvaart verdwijnt geleidelijk en
als vanzelf naar de achtergrond en maakt plaats voor een nieuwe
gerichtheid.
Een nieuwe zekerheid
De weg naar je ware identiteit begint dus met een geboorte, de geboorte van een nieuwe innerlijke zekerheid. Het leven dat daarop
volgt, is een leven vol streven om het hoogste in jezelf tot uitdrukking te brengen, van levenskracht te voorzien en tot volwassenheid te brengen. En daarom begint het kerstverhaal in het Aquarius Evangelie met de geboorte van... Maria, de moeder van Jezus.
Maria wordt geboren uit Joachim, een joods schriftgeleerde en een
rijk man, en uit Anna uit de stam van Juda. Ter ere van de ge-
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boorte geeft Joachim een feest waarbij de armen, de kreupelen, de
verlamden en de blinden worden uitgenodigd: ‘…en hij schonk hen
allen kledij, voedsel of andere dingen die zij nodig hadden. Hij zei:
‘God heeft mij deze overvloed gegeven. Ik ben slechts rentmeester
bij zijn genade, en wanneer ik niet aan zijn kinderen in nood geef,
dan zal hij deze weelde voor mij tot een vloek maken’.
Iemand die tracht te beantwoorden aan de fluisteringen van de
ziel, zal altijd spontaan vanuit de eenheid denken en handelen.
Het kan dus niet anders of Maria, de geboortegeefster aan Jezus,
wordt geboren bij zulke ouders. Wie zijn die ouders? Joachim
(betekenis: doet Jehova opstaan) en Anna (betekenis: genade)
zijn aspecten in ons zelf! Het zijn die krachten van onze persoonlijkheid die zich hebben vrijgemaakt door de louteringen van het
dagelijkse leven en door onze gerichtheid op het goede in deze
materiële wereld. Deze louteringen hebben hart en hoofd tot een
grens gevoerd en op een hogere vorm van leven voorbereid.Maria
(betekenis: bitter/bedroefd en ook: zee, het levensveld van de ziel),
de onwrikbare innerlijke zekerheid, is voorbestemd tot een bijzonder levensdoel en wordt op driejarige leeftijd, ‘opgenomen in de
tempel’: de nog zo prille innerlijke staat wordt beschermd en voorbereid op haar hoge taak. Eenmaal volwassen wordt Maria uitgehuwelijkt aan Jozef, timmerman en toegewijd lid van de Essenen.
De Essenen waren voornamelijk gericht op innerlijke ontwikkeling
en Jozef is die bouwende kracht in ons die de opdracht samen met
Maria kan gaan uitvoeren.
Zo wordt de weg naar het nieuwe leven voorbereid door een nieuwe zekerheid en een nieuwe innerlijke kracht.
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Spoedig zal de morgenster uit de Hoge ons bezoeken
om voor hen die in duisternis van de schaduwen
van de dood zitten de weg te verlichten, en hij zal
onze voeten op de weg van de vrede richten.
Aquarius Evangelie 2 : 26

 DECEMBER verhaal

DE GEBOORTE VAN JOHANNES
Hoofdstuk  van het Aquarius Evangelie

Z

acharias en Elizabeth woonden in de heuvels van Juda, in
de buurt van Hebron. Zij waren vroom en rechtvaardig en
lazen iedere dag in de wet, de profeten en de psalmen, waarin gesproken werd van één die zou komen, én die sterk was om te verlossen; en ze verbeidden de koning. Nu was Zacharias priester en
op zijn beurt leidde hij de tempeldienst in Jeruzalem.
Zo geschiedde het dat Zacharias toen hij voor God stond en de
wierook op de heilige plaats brandde, dat Gabriël voor hem verscheen. En Zacharias was bevreesd: hij dacht dat een of ander
groot ongeluk over de joden zou komen.
Maar Gabriël zei: ‘O, man Gods, vrees niet! Ik breng u en de gehele
wereld een boodschap van welbehagen en vrede op aarde. Luister:
de vredevorst, de koning die gij verwacht, zal spoedig komen.
Uw vrouw zal u een zoon baren over wie de profeet schreef: ‘Zie,
ik zend Elia weer tot u voor de komst van de Heer, en hij zal de
heuvels slechten en de dalen vullen en de paden recht maken
voor hem die verlossen zal. Vanaf de aanvang van de eeuw heeft
uw zoon de naam van Johannes gedragen – God is genadig – zijn
naam is Johannes’. Hij zal geëerd worden voor Gods aangezicht;
hij zal geen wijn drinken en vanaf zijn geboorte zal hij vervuld
worden met de heilige adem.’
En Gabriël stond voor Elizabeth toen ze zich in haar woning in
stilte teruggetrokken had en deelde haar alles mee wat hij tot
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Zacharias in Jeruzalem gezegd had. Toen hij zijn dienstbeurt vervuld had, ging de priester naar huis en hij en Elizabeth verheugden
zich.
Vijf maanden gingen voorbij en toen kwam Gabriël tot Maria in
haar woning in Nazareth, en zei: ‘Heil u, Maria, heil. Eenmaal gezegend in de naam van God, tweemaal gezegend in de naam van
de heilige adem, driemaal gezegend in de naam van de Christus;
want gij zijt waardig bevonden en zult een zoon baren die Immanuël genoemd zal worden. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn
volk van hun zonden verlossen’.
Toen Jozef zijn dagtaak verricht had en thuis kwam, vertelde Maria hem alles wat Gabriël tot haar gezegd had, en zij verheugden
zich, want zij geloofden dat hij, de man Gods, woorden van waarheid gesproken had.
En Maria ging haastig naar Elizabeth en vertelde haar over de beloften van Gabriël; en zij verheugden zich samen. En Maria bleef
90 dagen in het huis van Zacharias en Elizabeth; daarna keerde zij
weer terug naar Nazareth.
Bij Zacharias en Elizabeth werd een zoon geboren en Zacharias
zei: ‘Boven alles is de naam van God gezegend, want hij heeft de
bron van zegeningen voor zijn volk Israël geopend. Zijn beloften
zijn waar gemaakt, want hij heeft de woorden die de profeten in
oude tijden gesproken hebben, tot werkelijkheid gemaakt’.
En Zacharias keek neer op de zuigeling Johannes en zei: ‘Gij zult
de profeet van de alleen-heilige genoemd worden, en gij zult uitgaan voor zijn aangezicht en zult zijn weg voorbereiden. En gij
zult aan Israël de boodschap van de redding brengen en gij zult het
evangelie van berouw en de uitwissing van de zonden prediken.
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Let op, want spoedig zal de morgenster uit de hoge ons bezoeken
om voor hen die in duisternis van de schaduwen van de dood zitten, de weg te verlichten en hij zal onze voeten op de weg van de
vrede richten’.
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 december
JE WEG BEREIDEN
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 DECEMBER beschouwing

JE WEG BEREIDEN

I

n tijden dat het menselijke denken nog veel meer beeldend
was dan nu, werd er vooral over het spirituele pad gesproken
en geschreven in de vorm van verhalen als sprookjes, mythen en
legenden. Als we zulke met universele waarheid geladen verhalen
diep op ons laten inwerken, veranderen we innerlijk. De beelden
van de oer-wijsheid worden in het onderbewustzijn geëtst.
Ook op de mens van nu, met zijn meer rationele en geïndividualiseerde bewustzijn, kan er van dergelijke verhalen een heilzame,
transformerende invloed uitgaan. En zelfs een krachtiger werking
dan van beschouwingen, want symbolen werken heel anders in op
de menselijke psyche dan verstandelijke overwegingen en intellectuele concepten.
Al bijna tweeduizend jaar maken de geschreven verhalen over het
leven van Jezus van Nazareth diepe indruk op de mensheid. De
verhalen stellen ons voor raadsels, voor dichte deuren die slechts
met de sleutel van de ‘menselijke tweevoudigheid’ te openen zijn.
Pas dan worden de raadsels ‘blijde boodschappen’ (evangelie betekent ‘goede boodschap’).
Van de vele evangeliën die zijn geschreven, zijn er uiteindelijk
vier in de Bijbel opgenomen. Daarvan hebben alleen Matteüs en
Lucas de geboorte van Jezus beschreven. Het geboorteverhaal in
Matteüs is niet helemaal vergelijkbaar met het geboorteverhaal
in Lucas. Marcus en Johannes schrijven helemaal niet over de
stoffelijke geboorte van Jezus, maar beginnen bijna direct met
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Z bovenzinnelijke geboorte van Christus bij de doop in de rivier
de
de Jordaan. Het leven van Jezus zoals dat in de evangeliën wordt
beschreven, kunnen we zien als een uiterst nauwkeurige weergave
van een spirituele weg die ieder mens kan gaan. Zo beschouwd
zijn de evangeliën symbolische verslagen van innerlijke processen
waarin de personen die daarin optreden, aspecten zijn van zowel
de uiterlijke als de innerlijke mens.
Het kerstverhaal, het geboorteverhaal van Jezus, is het begin van
een veel groter verhaal. Het is het verhaal van Jezus die opgroeit,
wonderen en genezingen verricht, discipelen kiest, en wiens
stoffelijke leven uiteindelijk eindigt op Golgotha waarna de opstanding volgt. Het is het verhaal van een tocht door de uiterlijke
wereld naar de wereld achter de innerlijke horizon, naar de wereld
van de Geest. Het verhaal van die tocht begint in het Aquarius
Evangelie met de geboorte van Maria.
De naam Maria betekent naast bitterheid of droefheid ook ‘ster
van de zee’. In vroeger tijden werd de koers voor een schip bepaald
op basis van de stand van de sterren. De geboorte van Maria-inons geeft ons leven een nieuwe ‘ster’, een nieuw doel om op te
varen. Hoe zouden we anders de innerlijke zee kunnen oversteken,
de ingang tot de innerlijke doorgang kunnen vinden?
Het grote heimwee
Maria kunnen we zien als de onverklaarbare maar rotsvaste zekerheid dat er een leven van hogere orde en grootse menselijke waardigheid bestaat. De zekerheid van dat andere leven is tevens de
grote belofte dat we het eens zullen bereiken. Het maakt zich kenbaar als een gevoel dat in Het Boek van Mirdad van Mikhaïl Naimy
‘het grote heimwee’ wordt genoemd. Dat is een heimwee dat vervuld is van nog ongeboren vormen maar een heel bijzonder doel
heeft. In hoofdstuk 31 van Het Boek van Mirdad lezen we daarover onder andere: ‘Het grote heimwee is als een nevel. Uitgaande
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van het hart sluit het het hart buiten zoals een nevel, uitgaande
van land en zee, zowel de zee als het land uitwist. En zoals de nevel het oog berooft van de zichtbare werkelijkheid en zich tot de
enige werkelijkheid maakt, onderwerpt dit heimwee de gevoelens
van het hart en maakt zich tot een alles overheersend gevoel. En
hoewel schijnbaar even vormloos, blind en doelloos als de nevel, is
het toch evenals de nevel, vervuld van ongeboren vormen, daarbij
helder van gezicht en heeft het een zeer bepaald doel.’
De hoge realiteit van het ‘leven achter de horizon’ zal zich onherroepelijk aan die mens kenbaar maken die zich vervreemd voelt
van de wereld om hem of haar heen. Het heimwee verheft het
hart tot hogere regionen en sluit het als met een nevel af voor de
dorheid en de flinterdunne schijn van het uiterlijke leven. Dan
ontstaat er bereidheid en openheid om ‘leerling van de ziel’ te worden, te gaan luisteren naar de innerlijke stem die een heel andere
richting wijst.
In het Evangelie van Lucas en in het Aquarius Evangelie wordt
de geboorte van Jezus vooraf gegaan door de aankondiging en de
geboorte van Johannes, die later Johannes de Doper wordt. Johannes wordt geboren uit de oude priester Zacharias en zijn hoogbejaarde vrouw Elizabeth.
Ieder mens die tot zijn of haar levensgrens is gekomen, tot zijn eigen jaar 0, is een Zacharias-Elizabeth-mens. Hoofd en hart weten
niet meer waar zij zich op zouden kunnen richten. Zij worden stil.
Alle levenservaringen in de uiterlijke wereld zijn vruchteloos, ‘kinderloos’, gebleken. De ‘hoge ouderdom’ en de ‘kinderloosheid’ zijn
in werkelijkheid tekenen van bijzondere rijpheid en van vruchtbare bodem voor iets nieuws: Johannes…
Er gebeurt iets bijzonders: Zacharias verneemt tijdens zijn werk in
de tempel de stem van de engel Gabriël. Die zegt hem dat de profetie vervuld wordt dat Elia wordt uitgezonden voor de komst van
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de heer, en dat zijn vrouw Elizabeth een zoon zal baren die Johannes genoemd dient te worden.
‘Zo geschiedde het dat Zacharias toen hij voor God stond en de
wierook op de heilige plaats brandde, dat Gabriël voor hem verscheen. En Zacharias was bevreesd, hij dacht dat een of ander
groot ongeluk over de Joden zou komen.’
Het ontdekken van de dorheid van het bestaan en het innerlijk
herkennen van een andere realiteit kunnen de zuiverende werking
van een schokeffect hebben. De krachten uit het veld van de ziel
breken in in de stil geworden persoonlijkheid. En diep van binnen
leeft het weten dat er een grote verandering op til is, dat vanaf dat
moment niets hetzelfde zal blijven.
Vervolgens richt Gabriël zich tot Elizabeth ‘toen zij zich in haar
huis in stilte teruggetrokken had’ en kondigt ook haar de geboorte
aan. Johannes, de wegbereider, wordt geboren uit ons steeds verder doodlopende streven naar een goed en zuiver leven (Elizabeth)
en een zoeken naar waarheid en kennis (Zacharias).
Ieder van ons loopt onherroepelijk eens tegen die grens aan. Ieder
van ons ervaart vroeg of laat dat die zuiverheid en kennis die we
écht zoeken, zich altijd achter een bepaalde grens schijnt te bevinden die vooruit schuift met dezelfde snelheid als waarmee wij ons
voortbewegen. Hoeveel we ook lezen en weten, hoeveel goed we
ook doen voor onze medemensen, nooit is het genoeg.
Dat is Johannes: het zielsverlangen van de andere-in-ons, die
kracht geeft nieuwe wegen in te slaan en bereid is ‘leerling te worden van hem die na hem komt’. Want wanneer we het grote heimwee ervaren, het diepe verlangen naar het leven achter de grens,
gaan zich twee processen in ons voltrekken: het steeds bewuster
ervaren van de vruchteloosheid en dorheid van dit bestaan en een
steeds sterker wordend verlangen naar hoger leven. Johannes is, zo
wordt gezegd, de incarnatie van de profeet Elia. Elia symboliseert
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de immateriële spirituele erfenis in de vorm van kracht en wijsheid
die in onze wereld is achtergelaten door alle menselijke entiteiten
die de weg terug naar de wereld van de geest zijn gegaan.
Wordt Johannes in ons geboren, dan wordt ons ‘Elia’ ter beschikking gesteld. De uiterlijke mens wordt geboren tot Johannes-mens.
De naam Johannes betekent ‘God is genadig’ want deze toestand
betekent dat het hogere leven zich als meer dan heimwee kenbaar
kan maken. Johannes, de uiterlijke mens, vangt uit innerlijke drang
aan ‘zijn paden recht te maken voor degene die na hem komt’.
Door Maria hebben we de innerlijke zekerheid, door Johannes hebben we de nieuwe kracht om te gaan. En in Elia staat alle innerlijke
kennis die we nodig hebben, ons terzijde. Johannes is de mens die
zich in dienst stelt van de innerlijke mens – gesymboliseerd door
Jezus – die na hem maar ook ín hem geboren zal worden.
‘Vijf maanden gingen voorbij en toen kwam Gabriël tot Maria in
haar woning in Nazareth, en zei: ‘Heil u, Maria, heil. Eenmaal gezegend in de naam van God, tweemaal gezegend in de naam van
de heilige adem, driemaal gezegend in de naam van de Christus;
want gij zijt waardig bevonden en zult een zoon baren die Immanuël genoemd zal worden. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn
volk van hun zonden verlossen’….
En Maria ging haastig naar Elizabeth en vertelde haar over de beloften van Gabriël; en zij verheugden zich samen. En Maria bleef
90 dagen in het huis van Zacharias en Elizabeth; daarna keerde zij
weer terug naar Nazareth.’
Een nieuwe fase op het pad breekt aan.
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Vrees niet. Zie, ik breng u een blijde tijding: te middernacht is
in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die reeds
zo lang door u werd verwacht, geboren.
Aquarius Evangelie 3 : 11

 DECEMBER verhaal

DE GEBOORTE VAN JEZUS
Hoofdstuk  van het Aquarius Evangelie

D

e tijd voor de geboorte van Jezus was bijna aangebroken en
Maria verlangde Elizabeth te zien, en zij en Jozef richtten
hun schreden naar de heuvels van Judea. En toen ze bij Bethlehem
kwamen, was de dag gedaald en zij moesten de nacht overblijven.
Maar Bethlehem was overvol met mensen die op weg waren naar
Jeruzalem. De herbergen en woningen waren vol gasten, en Jozef
en zijn vrouw konden geen andere rustplaats vinden dan een grot
waarin dieren gehouden werden. En hier sliepen ze.
Tegen middernacht klonk de kreet:
er is een kind geboren in gindse grot tussen de dieren.
En ziet, de beloofde mensenzoon was geboren.
En vreemdelingen namen de kleine en wikkelden hem in schone
kleertjes die Maria had gemaakt en legden hem in een trog waaruit de lastdieren aten. Drie mannen in hagelwitte kleren kwamen
binnen en stonden voor het kind, en zeiden : ‘Alle kracht, alle wijsheid en alle liefde zij u, Immanuël’.
Nu graasden er op de heuvelen van Bethlehem grote kudden
schapen, en herders bewaakten hen. De herders waren vroom, ze
waren mensen van gebed en ze verwachtten de sterke bevrijder
die komen zou. En toen het kind van de belofte was geboren, verscheen voor hen een man in sneeuwwit gewaad en zij deinsden
van vrees terug.
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De man kwam naar voren en zei: ‘Vreest niet. Ziet, ik breng u een
blijde tijding: te middernacht is in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die reeds zo lang door u werd verwacht, geboren’.
En toen waren de herders verheugd, zij voelden dat alle heuvelen
vol lichtboodschappers waren, die zeiden: ‘Glorie aan God in de
hoge! Vrede, vrede op aarde, welbehagen in mensen’.
En toen gingen de herders in grote haast naar Bethlehem, naar de
grot, opdat ze hem die de mensen Immanuël hadden genoemd,
zouden zien en vereren. Toen het morgen werd, kwam een herderin, wier huis in de nabijheid was, en maakte voor Jozef en Maria
en het kind een kamer gereed, en hier bleven zij vele dagen.
En Jozef zond met spoed een boodschap naar Zacharias en Elizabeth met de mededeling: het kind is in Bethlehem geboren. En
Zacharias en Elizabeth namen Johannes en kwamen verheugd te
Bethlehem. En Maria en Elizabeth somden met elkaar al die wonderlijke dingen op, die gebeurd waren. De mensen voegden zich bij
hen en samen loofden ze God.
Naar de gewoonte van de joden werd het kind besneden en toen
zij vroegen: hoe wilt u het kind noemen, zei de moeder: zijn naam
is Jezus, zoals de man Gods beslist had.
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 januari
NEERDALING VAN DE HEILIGE ADEM

169

 JANUARI beschouwing

NEERDALING VAN DE HEILIGE ADEM

D

e datum 6 januari wordt in de christelijke traditie gezien
als het einde en ook als het hoogtepunt van de kerstperiode die begint met de kerstnacht van 24 op 25 december. Op 6
januari wordt herdacht dat de drie koningen of wijzen uit het Oosten arriveerden bij Jozef en Maria om de pasgeboren Jezus te vereren met de geschenken goud, mirre en wierook. Het verhaal over
de verering door de magische priesters is een uitnodiging om ons
hoofd, ons hart en onze handen in dienst te stellen van de nieuwe
ziel, van de Ander-in-ons, van de pasgeboren Jezus in onszelf.
Op 6 januari wordt echter ook een gebeurtenis herdacht die volgens de overleveringen precies dertig jaar na de verering door de
magische priesters plaatsvond: de doop van Jezus door Johannes
de Doper in de rivier de Jordaan. Bij deze doop verbond de kosmische Christuskracht zich met de stoffelijke mens Jezus.
In hoofdstuk 64 van het Aquarius Evangelie lezen we daarover:
‘Toen leidde Johannes Jezus naar de rivier bij de doorwaadbare
plaats en hij doopte hem in de heilige naam van Hem die Jezus
gezonden had om de Christus aan de mensen te openbaren. En
toen zij uit de rivier opstegen, daalde de heilige adem neer in de
gedaante van een duif en zette zich op het hoofd van Jezus. Een
stem uit de hemel zei: Dit is de zeer-geliefde zoon van God, de
Christus, de geopenbaarde liefde van God.’
Aquarius Evangelie 64 : 11-13
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Hiermee wordt duidelijk waarom 6 januari ook ‘het feest van
Epifanie’ is genoemd, want Epifanie betekent ‘verschijning uit de
hoge’. In onze samenleving kent bijna iedereen de achtergrond
van het Kerstfeest: de herdenking van de fysieke geboorte van de
mens Jezus. Maar slechts weinigen kennen de achtergrond van
Epifanie: de herdenking van de bovenzinnelijke ‘geboorte’ van
Christus in de mens Jezus.
Het kerstverhaal over de geboorte van Jezus wordt maar in twee
van de vier evangeliën van het Nieuwe Testament beschreven.
Alle vier Bijbelse evangelisten besteden echter aandacht aan de
doop in de Jordaan, waardoor de mens Jezus van Nazareth ‘Jezus
de Christus’ werd. De bovenzinnelijke geboorte van de Christus
is dus minstens zo belangrijk als de lichamelijke geboorte van de
mens Jezus.
De schrijver van het Evangelie van Johannes – dat was een andere persoon dan Johannes de Doper – hecht veel waarde aan het
gegeven dat de Christuskracht zich verbond met een mens die in
een stoffelijk lichaam leefde op aarde. Want in de proloog van het
Johannes Evangelie, dat algemeen wordt beschouwd als het meest
gnostieke evangelie in de Bijbel, schrijft hij dat het woord, een
aanduiding voor de Logos of Christus, is geïncarneerd op aarde:
‘Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep:
‘Hij is het over wie ik zei: ‘Die na mij komt is meer dan ik, want
hij was er vóór mij!’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met zijn goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en
waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.’
Het Evangelie van Johannes 1 : 14-17
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In de afgelopen vijftien beschouwingen kwam steeds naar voren
dat we de gebeurtenissen in de evangeliën kunnen zien als processen die in onszelf optreden als we de gnostieke weg gaan. De
innerlijke geboorte van Jezus is nog maar het begin van een spiritueel pad waar we ons richten op de vervulling van de innerlijke
opdracht: het herstellen van de levende verbinding met het hoge
goddelijke domein waaruit we zijn voortgekomen.
In het programma ‘Spirituele Kerst’ hebben we vier verschillende
geboorten uit het Aquarius Evangelie toegelicht. Het gaat om
de geboorten van achtereenvolgens: Maria, Johannes, Jezus en
Christus. Deze vier figuren zijn ook aspecten in onszelf en kunnen dan geruime tijd naast elkaar tegelijkertijd tot ontwikkeling
komen. Het is dus niet zo dat Maria verdwijnt als Johannes verschijnt. En Johannes verdwijnt niet direct als Jezus verschijnt.
Hoe kunnen we die vier geboorten zien?
1. De geboorte van Maria verwijst naar het vernemen van de innerlijke opdracht.
2. De geboorte van Johannes verwijst naar het voorbereiden van
de innerlijke opdracht.
3. De geboorte van Jezus verwijst naar het groeiend volvoeren
van de innerlijke opdracht.
4. De bovenzinnelijke geboorte van Christus verwijst naar het
bekronende voltooien van de innerlijke opdracht.
Wat wordt er eigenlijk verstaan onder dopen? Onderdompeling
om reiniging te bewerkstelligen! Johannes zei: ‘Ik doop met water, als symbool voor de reiniging van de ziel; maar wanneer hij
komt, die komende is, voorwaar, hij zal dopen met de heilige geest
en met vuur reinigen.’ Aquarius Evangelie 63 : 23
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Onderdompeling in water kan natuurlijk letterlijk bedoeld zijn.
Maar in spiritueel opzicht is de waterdoop het opgenomen worden in het hogere krachtveld van een levende spirituele traditie.
Als gevolg daarvan kan de geest-vonk in het hart opvlammen en
een vernieuwingsproces in gang zetten.
Dopen met vuur houdt in dat de kosmische Christuskracht in het
menselijke stelsel ontvangen en werkzaam wordt. Je kunt begrijpen dat een zuivering van de persoonlijkheid nodig is zodat deze
wordt voorbereid en afgestemd, anders zouden de hoge spirituele
krachten niet kunnen worden ontvangen. De doop met vuur doet
verborgen krachten in het hoofd opvlammen. Na de doop in de
Jordaan trok Jezus, die vanaf dat moment de Christus was, zich
eerst veertig dagen terug in de woestijn. Daarna begon hij aan
zijn uiterlijke opdracht in de wereld op basis van de innerlijke opdracht die hij had voltooid.
Het grote Christus-mysterie is een mysterie dat niet zomaar met
ons gewone denkvermogen kan worden begrepen. Toch kunnen
we er ons wel een voorstelling van maken, bijvoorbeeld aan de
hand van de volgende gedeelten uit het voorwoord van het Aquarius Evangelie.
‘Voor de schepping was, wandelde de Christus met de vader- en
moedergod in Akasha. De Christus is de eniggeboren zoon, verwekt
door de almachtige God, de God van lefde. De zoon wordt de Christus genaamd omdat hij, de universele liefde, op zichzelf was gezet
om schepper, verlosser, behoeder te zijn van alle dingen, van alles
wat is of ooit zal zijn. Door Christus worden alle dingen behoed;
en als zij vallen is het Christus die hen weer opheft. De universele
liefde doordringt alle eeuwigheid en zo heeft de liefde geen einde.
Volmaking is het uiteindelijk doel van Leven. Een zaadkorrel is in
zijn embryonale staat volmaakt maar het is bestemd om te ontkie-
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men, te groeien. In de bodem van ieder stratum worden deze zaadkorrels, deze Gedachten Gods, gestrooid. De zaden van het protoplast, van de aarde, van de plant, van het dier, van de mens, van de
engel en van de Cherubim. En zij die deze zaden, door Christus de
liefde, zaaiden, bevalen dat zij zouden groeien en te langen leste in
ontelbare jaren zouden terugkeren tot de grote korenschuur van
de Gedachte, een elk als een volmaakt exemplaar van zijn soort.
En in de grenzeloze liefde-zegening werd de mens heer en meester
gemaakt van protoplast, van aarde, van dier. En Christus verkondigde: de mens zal alle heerschappij hebben over alles wat in deze
strata van leven is; en het was zo. En hij die de heerschappij aan
de mens gaf, beval dat de mens zou regeren door Liefde.
Maar de mensen werden wreed en zij verloren hun vermogen om
te regeren, en protoplast en aarde, plant en dier werden vijanden
van de mens. De mens had zijn begrip van recht verloren; hij kon
de grenzeloosheid van liefde niet langer begrijpen. Hij kon niets
anders zien dan zichzelf en de dingen van zichzelf.
Opdat de Christus dicht bij de mens zou kunnen zijn op al diens
levenswegen, opdat de mens de machtige Geest van de Liefde zou
gaan begrijpen, manifesteerde de Christus zich voor menselijke
ogen en oren door woning te maken in een zuivere persoonlijkheid, die door vele levens heen volkomen was toebereid om een
waardige verblijfplaats van de liefde te zijn.
Aldus maakte Christus de macht van de liefde om te redden openbaar; maar de mensen vergaten zo spoedig en zo moest Christus,
de universele liefde, zich steeds opnieuw manifesteren.’
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DE SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK

De boeken van de Spirituele teksten bibliotheek zijn ontwikkeld als
handreikingen voor mensen van de 21ste eeuw die zich oriënteren
op een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing. Ze zijn
gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde klassieke spirituele teksten en
beschouwingen daarover vanuit het Rozenkruis.
Eerste boek: 180 p. / isbn 978 90 6732 433 4

SPIRITUELE KERST – HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BEZIELING
KERSTMIS EN OUD EN NIEUW
Door ANDRÉ DE BOER en TANJA ROZEMA
RONDOM

Het goddelijke kan in de mens geboren worden en groeien. De
kerstperiode is ideaal om je te verdiepen in die processen, want de
poorten van de kosmos staan wijd open gedurende de heilige dagen
en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het jaar. Laat je raken door
diepzinnige verhalen uit het Aquarius evangelie.
Tweede boek: 224 p. / isbn 978 90 6732 446 5

SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN – HANDREIKING VOOR BEZINNING
EN BEZIELING BETREFFENDE DE OPSTANDING VAN DE INNERLIJKE MENS

Door ANDRÉ

BOER en TANJA ROZEMA
Ieder mens is geroepen om eens de dood te overwinnen, om een onvergankelijk geestelijk lichaam op te bouwen dat ook bekend staat als het
opstandingslichaam, verheerlijkt lichaam of gouden bruiloftskleed. Ervaar
en begrijp de diepe wijsheid in oeroude verhalen over opstanding, hemelvaart en Pinksteren.
DE

Derde boek: 284 p. / isbn 978 90 6732 449 6

MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL – EEN DOOR DE GEEST
BEZIELDE MENS WORDEN

Door ANDRÉ

DE BOER
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt
laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en
liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op
universele mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.

UITGAVEN VAN DE SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK – VERVOLG
Vierde boek: 184 p. / isbn 978 90 6732 458 8

MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING – NEGEN TAOÏSTISCHE THEMA’S
EN

LAO ZI’S MEESTERWERK DOOR HENRI BOREL

Door ELLY NOOYEN

Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die
uitgaat van Tao, is het goed om over enige basiskennis te beschikken.
Maak jezelf vertrouwd met begrippen als Tao, Teh en woe wei, en
ontdek wat deze voor jou in de praktijk kunnen betekenen. Laat je
inspireren door de Daodejing van Lao Zi.
Vijfde boek: 328 p. / isbn 978 90 6732 461 8

MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD – EEN
NIEUWE MENS WORDEN

Door ANDRÉ

DE

BOER en RENÉ STEVELINK

Waarom ben ik geboren? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat
gebeurt er dan met mijn bewustzijn? De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood.
Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige
vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

Zesde boek: 252 p. / isbn 978 90 6732 466 3

MYSTERIËN EN lofzangen van god, kosmos, mens –
het godsplan verwerkelijken
Door ANDRÉ

DE

BOER

Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken?
Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat
vreugde schenkt? Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie
en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de
universele gnosis. Verken de inwijdingsweg die al vele eeuwen bekend
staat als ‘de weg der sterren’.

Pentagram boekwinkel / www.rozekruispers.com

Geef je e-mail door voor gratis
spirituele online-programma’s

PENTAGRAM BOEKWINKEL en ROZEKRUIS PERS hebben primair een
ideële doelstelling: levende spiritualiteit bevorderen via boeken,
e-books, luisterboeken, muziek-CD’s, boekgerelateerde activiteiten, websites, nieuwsbrieven en online-programma’s.
We hechten er veel waarde aan om kennis en ervaring op het
gebied van spirituele bewustwording en vernieuwing beschikbaar te stellen aan een zo groot mogelijke groep mensen die
daar ontvankelijk voor zijn. Daarom bieden we veel gratis aan.
Een groot deel van de communicatie over ons werk verloopt
via e-mail. Meld je aan op www.spiritueleteksten.nl en ontvang
kosteloos onder andere:
❉

gesproken teksten van de online programma’s;

❉

uitnodigingen voor boekgerelateerde activiteiten zoals
lezingen, cursussen, verdiepingskringen en symposia;

❉

informatie over boeken die in de belangstelling staan in de
vorm van elektronische nieuwsbrieven en catalogi.

www.spiritueleteksten.nl

School van het rozenkruis
In alle grote wijsheidstradities is het beeld aanwezig dat er één bron is van
leven, wijsheid en liefde. Deze bron heeft vele namen: de Ene, Tao, Brahma,
de Onkenbare, Schepper, Vader-Moeder, God. De School van het Gouden
Rozenkruis – internationaal bekend als het Lectorium Rosicrucianum –
wordt gevormd door mensen die deze bron in zichzelf ontdekken, zich
er door laten voeden en veranderen, en die dit geluk graag met anderen
willen delen.
Dit boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ is ontwikkeld binnen de
School van het rozenkruis. Deze non-profit organisatie richt zich op het
bevorderen van spirituele bewustwording en vernieuwing. Zij is gesticht in
1924 in Haarlem in Nederland en beschikt over meer dan tweehonderd
vestigingen in ongeveer veertig landen.
Het Lectorium Rosicrucianum is een moderne geestesschool die wortelt
in een oeroude traditie van mysteriescholen, die aansluit bij de impuls van
de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw, en die zich vooral
baseert op het gnostiek-christelijke en hermetische gedachtegoed. De oprichters – J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (19021990) – hebben tientallen boeken geschreven die worden uitgegeven
door Rozekruis Pers in Haarlem.
Steeds worden nieuwe initiatieven ontplooid om belangstellenden, leden
en leerlingen van nu mogelijkheden te bieden om een door de geest bezielde mens te worden: boeken, tijdschriften, online-programma’s, lezingen,
thema-bijeenkomsten, symposia, cursussen, tempeldiensten en conferenties. Voor jeugd en jongeren van 6 t/m 18 jaar bestaat er een uitgebreid
jeugdwerk waarin vier leeftijdscategorieën worden onderscheiden.
Wil je meer weten over de School van het rozenkruis of de weg van geestziele-ontwikkeling? Ga dan naar www.rozenkruis.nl en geef je e-mail door
om regelmatig waardevolle informatie te ontvangen. Uiteraard ben je van
harte welkom op de activiteiten die in vele plaatsen worden georganiseerd.
www.rozenkruis.nl

Heling, in spirat ie en vern ieuwing

Tallozen gingen je voor en hebben de weldadige invloed
daarvan ervaren. Versterk je fundament voor innerlijke
ontwikkeling door van 22 december tot en met 6 januari
iedere avond een verhaal uit het Aquarius Evangelie te lezen,
en iedere ochtend een beschouwing die daarop is gebaseerd.
De teksten hebben me heel wat blije momenten opgeleverd
- diepe blije gevoelens - en ik zal er zeker nog vaak aan terug
denken. Heerlijk om zo de dag te beginnen en af te sluiten.
Ada
De verdiepende teksten waren een bevestiging voor mijn
zielepad. Het leven is zoveel groter dan wij kunnen zien. Dat
maakt het leven zo wonderlijk en uniek.
Angelique

SPIRITUELE KERST

De kerstperiode is ideaal om je te richten op dat waar het in
het leven werkelijk om gaat. Deze donkere tijd van het jaar is
bij uitstek geschikt voor heling, inspiratie en vernieuwing. Ga
je tijd vrijmaken voor bezinning en bezieling in de periode
van de heilige nachten en de heilige dagen?

SPIRITUELE KERST

Wat een geweldige teksten om de dag mee te beginnen in
deze speciale tijd. Ze kleuren je dag en geven een enorme
bemoediging.
Astrid
Dit is een heel ander verhaal dan mij ooit is bijgebracht. Het
geeft een hele andere dimensie en spirituele verdieping dan
ooit gedacht.
Leo

Handreiking voor bezinning en bezieling rondom
Kerstmis en Oud en Nieuw

Zoveel gezegd met zo weinig woorden, in zulke eenvoudige
taal. Dat raakt het hart. De basis van het leerlingschap staat
hier gebeeldhouwd.
Ruud
Mijn spirituele zoektocht leek altijd een eenzame weg, omdat ik met niemand werkelijk mijn geloof leek te kunnen
delen. Maar nu ervaar ik, door actief mee te doen met deze
serie lessen, dat ik door een diep transformatieproces ga.
Hierbij ervaar ik de energie van – een gemeenschap die
werkelijk het spirituele pad gaat.
Stephan
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