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De Hof van Gethsemane
We worden niet gered door te geloven in het
formuleren van een theologisch dogma maar door
het feit van Zijn levende tegenwoordigheid, van
de levende Christus (in ons).
Het gevoel van eenheid met God en Zijn
medemensen noopte de Christus ertoe het
Laatste Avondmaal in te stellen, waarvan de
symboliek op tragische wijze verloren is gegaan in
de theologische praktijk. De grondtoon was
BROEDERSCHAP.
Bij Zijn strijd met de wereldkrachten was het
besef van falende liefde van Zijn broeders die
het voornaamste probleem van Zijn zielestrijd in
de Hof van Gethsemane vormde. Het moment dat
Hij behoefte had aan begrip lieten Zijn broeders
Hem in de steek, zoals mensen ons in de steek
laten.
(Teleurstelling, een menselijke reactie maar Zijn
goddelijke aard weerhield Hem er niet van
volhardend Zijn opdracht te volbrengen).

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat
deze stenen broden worden.

Momenteel staat de wereldaspirant – de mensheid
– tegenover deze beproeving. Zijn probleem is
economisch van aard en heeft voornamelijk en
fundamenteel te maken met brood. De wereld staat
voor een stoffelijke opgave.
De verleiding is:
Laten we onze goddelijke vermogens gebruiken
voor persoonlijke, stoffelijke doeleinden zoals:
volmaakte gezondheid voor onszelf, lang begeerde
financiële welvaart, populariteit voor onze
persoonlijkheid en het verwerven van de stoffelijke
omgeving en omstandigheden die we voor onszelf
wensen.
Dit zijn de verleidingen voor de aspiranten in
deze tijd.

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat
deze stenen broden worden (2).

De houding is: Laten we onze honger stillen, wat die
ook moge zijn en laten we dat doen omdat we
goddelijk zijn.
We zijn immers zonen Gods en hebben er dus recht
op.
Op deze theorie gedijen vele leraren en groepen, die
in volle ernst en absoluut overtuigd van de juistheid
van hun houding zijn.
Het bewustwordingsproces verloopt door nog
dieper in een materieel moeras ondergedompeld te
worden en deze tekenen zijn duidelijk in deze tijd.
De oplossing van het probleem ligt in de
herwaardering van en een heropvoeding in de
fundamentele beginselen van het leven.
Dit zal leiden tot juiste menselijke verhoudingen
door het principe van Samen Delen en ook deze
houding komt steeds meer voor.

De 7 Kruiswoorden (1)
Deze ”kruiswoorden” zijn altijd beschouwd als een
persoonlijke getuigenis maar zij hebben veel
diepere betekenis, het waren machtswoorden.
1. Vader, vergeef het hen, want ze weten
niet wat ze doen. Het gaat hierom de
onwetendheid der mensen en onwetend zijn is
geen zonde, want zonde bestaat uit een
definitieve handeling in weerwil van het
geweten.
2. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs
(zaligheid – zie schema). De erkenning van de
doop van vuur en lijden die zijn hoogtepunt
van smart aan het kruis vindt.
Deze 2 uitspraken hebben de betekenis van de
eerste 2 inwijdingen.

De 7 Kruiswoorden

(2)

3. Vrouw, ziedaar uw zoon en tot de geliefde
discipel: ziedaar uw moeder. Johannes
verbeeldt de volmaakte persoonlijkheid en
Maria het stoffelijke aspect. Het 2e en 2e aspect
van de Drie-eenheid – symbool voor de 3e
inwijding.
4. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij
verlaten? Symbolisch werd de stof en de ziel
(de stof van de vorm en de volmaakte lagere
aard) gekruisigd. Toen heerste er 3 uur stilte
en duisternis waarin werd aangeduid dat
Christus het stadium van het laatste offer –
de ziel – bereikt had en dat ook de ziel zelf op
het altaar gelegd moest worden. Dit ontlokte
Hem de roep van protest en twijfel: Mijn God,
mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

De 7 Kruiswoorden

(3)

5. Mij dorst. Zijn bereidheid om de taak van
Verlosser op zich te nemen en dus niet de
stoffelijke betekenis.
6. Het is volbracht. Toen deed zich aan de Christus
het wonder voor dat het volbracht was, waarvoor
Hij in incarnatie was gekomen. De poort naar het
koninkrijk stond open. Hij had ons het voorbeeld
van dienst gegeven dat ongeëvenaard was in de
geschiedenis. Hij had de aard van volmaaktheid
getoond.
7. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De
levensgeest in Christus en in ons maken ons
zonen en dat zoonschap is de garantie voor ons
uiteindelijk bereiken van het doel. Het gegeven
teken wordt uitgedrukt in de woorden:
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in
tweeën, van boven naar beneden (Matt. XXVII, 51).
Geest en stof waren één en alle scheidsmuren waren
neergehaald en mens en God konden samenkomen.

Maagd Maria
Ø

Veel leraren hebben door de eeuwen heen de
mensheid een voortschrijdende visie
geschonken van de hoogten der
mogelijkheden, maar een constante in de
geschiedenis is steeds weer het verschijnen
van een variant van de Moeder Maagd Maria.
De meesten van deze leraren zijn geboren in
een grot en gewoonlijk uit een moeder maagd.

Ø

In de esoterie wordt het symbool van de grot
beschouwd als de plaats van inwijding.

Ø

Met betrekking tot de geboorte uit de maagd is
in de bijbel geen verwijzing in de Zendbrieven,
die de allereerste Christelijke documenten
vormden.

Maagd Maria
Samenvatting van citaten uit Esoteric Christianity,
door Annie Besant:
Ø
Ø

Ø

De keuze van een speciale datum van geboorte is
kosmisch in haar betekenis.
Jezus van Nazareth werd geboren ten tijde van de
winterzonnestilstand om middernacht, als het
teken Maagd boven de horizon rijst.
Geboren terwijl het teken rijst is hij altijd een uit
een maagd geborene en zij (Maria) blijft maagd,
nadat zij geboorte heeft gegeven aan haar
zonnekind, daar de hemelse Maagd onveranderd
en onbezoedeld blijft.

Onbevlekte Ontvangenis
Ø

De helderste en grootste ster in de constellatie
de Maagd die Spica heet; deze bevindt zich in
de korenaar (vruchtbaarheid) welke de Maagd
vasthoudt. Bethlehem betekent Broodhuis.

Ø

De kosmische betekenis van de Maagd en
Maria die Jezus tot geboorte bracht onder het
rijzende teken Maagd; zij werd zelf moeder en
heette Maria.

Ø

Vanuit deze kosmische betekenis zou de term
Onbevlekte Ontvangenis beter te verklaren
zijn.

Onbevlekte Ontvangenis (2)
Op fysieke niveau zou men de Onbevlekte
Ontvangenis ook als volgt kunnen verklaren:
Ø

Maria en Jozef hadden een opdracht in dienst
van de mensheid. Deze geboorte is niet
ontstaan uit eigen begeerte. Bevlekt kan
gezien worden als behept met de
begoochelingen of misleidingen van de
persoonlijkheid en daarmee dus eigen belang
of eigen behoefte dienend.

Ø

Esoterisch gezien betekent het de beheersing
over het astrale gebied (begeerten van de
persoonlijkheid). Maria en Jozef handelden
vanuit de ziel, waren groepsbewust en
werkzaam in dienst van het Plan.

De Goddelijke Drie-Eenheid

Ø

Josef betekent: hij die zal toevoegen, hij was
bouwer en timmerman. Hij is het symbool van
het bouwend en scheppend aspect van God de
vader.

Ø

In deze drie mensen: Josef, het kind Jezus en
Maria worden uitgebeeld:

Ø

God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest of stof bezield door de Godheid
en daardoor voor ons symbolisch voorgesteld
door de Maagd Maria.

Zonde en boetedoening?
Ø

Het Christelijk tijdperk is een tijdperk van mentale
ontplooiing maar waar ook sterk de nadruk wordt
gelegd op zonde en het doen van kwaad.

Ø

De theologie is te ver gegaan met haar rampzalige
zondaarcomplex en de nadruk op de zuivering van bloed.

Ø

Door het denkvermogen is men in staat tot analyseren,
waarnemen en onderscheiden, maar juist daardoor is
zondigheid, berouw en een welhaast rampzalige
houding tegenover de Schepper gekweekt.

Ø

Door zonde, boetedoening, verzoening en het idee van
offer door Christus voor ons, is men in verzet gekomen
en bij deze werkelijk gezonde reactie bestaat weer de
normale neiging om ook daar weer te ver in te gaan.

Definitie van zonde
Een definitie van het woord zonde:
Handelen tegen licht en weten (kenmerken van de
invloed van de ziel) en met opzet datgene doen
waarvan we weten dat het fout en ongewenst is.
Het kwade is voor de meesten van ons eenvoudig
een poging om ons te vereenzelvigen met het
leven van de vorm terwijl we tot zielebewustzijn in
staat zijn.
Rechtschapenheid is het onafgebroken richten
van de gedachte en het leven naar de ziel, die tot
geestelijk en hulpvaardige handelen leidt.

Stof tot Nadenken
De 4e inwijding is voor de huidige mensheid van
het grootste belang. Slechts wanneer we de
betekenis van dienst en offer hebben begrepen
kan ons het feit van onsterfelijkheid en haar
ware betekenis worden onthuld.
Als men de onsterfelijkheid en de ziel als
vooronderstelling heeft dan heeft de dood de
betekenis van de brenger van verandering.
De vraag over de dood en onsterfelijkheid kan er
vaak toe dienen om ons denken te zuiveren van
onbepaaldheden en vaagheden, met haar wortels
in vrees, mentale traagheden en verward denken.
Deze worden meestal bepaald door de opvoeding
en het collectieve bewustzijn.
Christus is door de dood heengegaan en is
opgestaan. Hij was in wezen dezelfde Persoon
maar met toegenomen vermogens. Kan hetzelfde
met ons niet óók het geval zijn?

