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De Bijbel: een mystiek verhaal of…..?


Is het evangelieverhaal juist? Is het een
mystiek verhaal van grote schoonheid en van
enig nut wat de lering betreft, maar van geen
werkelijk belang voor hedendaagse intelligente
mannen en vrouwen?



Elke grote tijdsperiode en elke wereldcyclus zal
zijn godsdienst der godsdiensten hebben,
waarin al de openbaringen van het verleden zijn
samengevat en de hoop voor de toekomst
wordt gegeven.



Het is van belang erop te wijzen dat andere
leringen, behalve het Christendom, de
nadruk hebben gelegd op de vijf belangrijke
crises, die plaats grijpen in het leven van die
menselijke wezens die zich baseren op hun
wezenlijke goddelijkheid.

Boeddhisme en Christendom



Het Boeddhisme en het Christendom vinden
hun oorsprong in twee geïnspireerde
momenten in de geschiedenis.



De Boeddha gaf zijn leerstellingen teneinde de
wereld te verlichten en de Christus om haar
te leren te onderscheiden. Ook de lering van
Lao-Tse diende hetzelfde doel.



De Boeddha en de Christus belichaamden in
Zichzelf zekere kosmische beginselen en als
gevolg van hun werk en opoffering stroomden
bepaalde goddelijke krachten door en in de
mensheid.

Oosten en Westen


De Boeddha stimuleerde intelligentie tot
Wijsheid, dat leidde tot intelligent begrip van
de oorzaken van de wereldnood. De Boeddha
geldt als leraar voor het Oosten



Door de Christus kwam Liefde tot de wereld
en door Zijn Werk zette Hij emotie tot Liefde
om. De Christus als de verlosser voor het
Westen.



Hun beider systemen zijn van elkaar
afhankelijk. De Boeddha bereidde de wereld
voor op de boodschap en de missie van de
Christus.

Oude Wijzen



In ieder land in de oudheid dat aanspraak
maakte op civilisatie kende men, zo wordt ons
gezegd, een esoterische leer, een systeem
dat WIJSHEID werd genoemd en zij die aan
haar uitvoering waren toegewijd werden
oorspronkelijk de WIJZEN of de WIJZE mannen
genoemd.



Pythagoras noemde dit systeem de Gnosis
(kennis van de dingen die bestaan); elke keer
opnieuw weergegeven door de oude leraren,
de wijzen van India, de magiërs van Perzië en
Babylon, de zieners en profeten van Israël etc.

Wat is een Mythe?



Geleerden besteden hun leven om te bewijzen
dat het gehele verhaal een mythe is, maar een
mythe bevat een waardevolle en bewezen
waarheid, die stap na stap de kloof overbrugt
tussen de verworven kennis uit het verleden, de
huidige geformuleerde waarheid en de oneindige en
goddelijke mogelijkheden van de toekomst.



De waarheid van de ene eeuw wordt de mythe van
de volgende, maar de betekenis en de
werkelijkheid ervan blijven onaangeroerd en
behoeven slechts een hervertolking in het heden.

De Sleutel tot het Evangelieverhaal



Individualiteit, Inwijding, Identificatie kan
in de boodschap van de Christus worden
samengevat.



Hij drukte het, toen Hij op aarde was zo uit:
Ik en Mijn Vader zijn Een (Johannes X,30).



Die grote Individualiteit Christus, gaf ons door
het proces van de vijf grote inwijdingen een
beeld van de stadia en een methode waardoor
identificatie met God tot stand kan worden
gebracht.

Christendom overgangsperiode





Het Christendom is de godsdienst van de
overgangsperiode, die het tijdperk van
zelfbewust individualistisch bestaan verbindt
met de toekomstige, groepsbewuste, vereende
wereld. Het is bij uitstek een godsdienst van
splitsing, die de mens dualiteit toont, een
noodzakelijk stadium in de ontwikkeling van de
mens en het was het doel van het Christendom
om dit te onthullen:
Om te wijzen op de strijd tussen het lagere (de
persoonlijkheid) en de hogere mens (de ziel);
tussen de stoffelijke en de geestelijke mens,
vereend in een persoon en de nadruk te leggen
op de noodzaak voor de persoonlijkheid te
worden gered door de eigen ziel.

De Nieuwe Mens



Paulus heeft het als volgt onder woorden gebracht:
…in hemzelf van twee, een nieuwe mens te maken
en zo tot vrede te komen en beiden verzoenen met
God in een lichaam, daar hij vijandschap in hemzelf
heeft overwonnen (Ef.II, 15,16).



Christus bracht ons de voorstelling van de waarheid,
die de kloof zou kunnen overbruggen tussen het
Oosters geloof en wijsbegeerte en ons Westers
materialisme en het wetenschappelijk bereikte, beide
goddelijke uitdrukkingen van de werkelijkheid.



Een ieder van ons moet van de twee, een nieuwe
mens maken en zo tot vrede komen, want vrede is
eenheid en synthese.

Astronomische feiten


In de periode dat de zon zich in het teken Ram
bevond, verscheen de ram of zondebok in het
Oude Testament en begeleidde het houden van het
Joodse Paasfeest



Gedurende het Christelijke tijdperk bevond de zon
zich in het teken Vissen; vandaar de symboliek
van de vis.



De zon in het teken Waterman wordt
gesymboliseerd door een man die een kruik met
water draagt. Deze draagt de boodschap van
eenheid en onze verhouding als broeders.



… Wanneer gij in de stad zult zijn gekomen, zal
een man u tegemoet treden die een kruik met
water draagt; volgt hem in het huis waar hij
binnengaat. (Lukas XXII, 2,10).



Het huis van de zodiak dat Waterman heet, waarin
wij allen aan dezelfde tafel zullen zitten en het
avondmaal met elkaar zullen nuttigen.

Het Avondmaal in de Bovenzaal



Het Avondmaal in de Bovenzaal is een
symbool van dat hoge punt van Bereiken,
waar we ons als ras snel naartoe bewegen.



Het wordt een nieuwe uitbreiding van
bewustzijn en de mens zal de praktische
verwerkelijking van broederschap uitdrukken.



Momenteel is de wereld zich aan het instellen
op de nieuwe invloeden en in deze periode van
heraanpassing is een tijdelijke chaos
onvermijdelijk.



Door de lens van het verlichte
denkvermogen zal de mens binnenkort, de
tot nu toe, onbekende goddelijkheidsaspecten
waarnemen.

Het Avondmaal in de Bovenzaal
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Een ieder van ons moet dit vroeger of later aan
zichzelf bewijzen, omdat religieuze ervaring
de enige wettelijke weg is tot het begrijpen
van dogma’s (Pavel Florensky, aangehaald in
The Recovery of Truth, blz. 80, door Herman
Leyserling).



De geschiedenis van de mensheid is de
geschiedenis van dit individuele onderzoek
naar goddelijke uitdrukking en licht en naar het
uiteindelijk bereiken van de nieuwe
geboorte.

