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De seizoenen en de daaraan
verbonden geestelijke analogieën
De Winter
In de winter is er het minste licht en warmte. Analoog hieraan is zo’n periode van vier
maanden als in een staat van aanwezige liefde en wijsheid. Zo beschrijft Emanuel
Swedenborg dit in één van zijn boeken. Vooral betekent winter een toestand van de kerk of
tempel. In dit weinige licht komt de Heer Zelf en maakt Hij een nieuw begin. Daaruit
wordt een nieuwe kerk geboren, waarin Hij weer wonen kan. Hij kwam Zelf, door Zijn
geboorte te doen plaatsvinden [op 7 januari 4151 n. Adam] als een klein Mensenkindje.

De Lente
De volgende feestviering zijn de Paasdagen in de lente. De zonwarmte neemt steeds meer
toe, ook het groeidom. Swedenborg zegt hierover: ‚de mens wordt in de positie geplaatst in
de liefde tot de Heer, van waaruit een nieuwe wijsheid [of warmte] zich kan vormen. Jezus is
in ieder mens opgestaan. Het betekent tevens ook een nieuw begin en dat wij in ons
geheugen een overzicht hebben, dat het geestelijk leven met zijn vele beproevingen ieder
mens te doorstaan heeft.
De eerste drie dierenriemtekens [zodiacs] hebben een betrekking tot het goede,
waaruit het ware mee overeenkomt evenals in de periode van ram, stier en tweeling.
De Ram staat ook beeld voor het schaap. Want schaap betekent het geestelijk goede
en het rundvee het natuurlijke goede, wanneer zij met deze eigenschappen goed
samenwerkt.

De Zomer
We zijn een fase verder gekomen en we staan al aan het begin van de periode van de Zon.
Deze tijd is vergelijkbaar met een staat van speciaal ‘verlicht’ zijn. De baan, die de Zon
in de loop van het jaar aan de sterrenhemel beschrijft, wordt verdeeld in twaalf lagen. Dit
wordt een dierenriem genoemd. Over de gehele wereld zijn de tekens van de dierenriem
vernoemd naar verschillende dieren volgens Egyptische observatie aan de hemel. [in Jakob
Lorber beschreven] wiens land nog de afstammelingen zijn van de vroegere kerk van Noach.
De volgende drie in de dierenriem gaan door de loopbaan rondom de Zon. Zon betekent
een staat van verlichting en heeft een relatie met het ware. De kreeft heeft een schaar,
zodat hij iets kan pakken. Zij is een levende waarheid met de eigenschap om andere
waarheden met zich mee te verbinden en deze aan haar ondergeschikt maken. In
negatieve zin betekent de Kreeft het ware, dat zich van het goede wil scheiden. Dit
wordt weergegeven door haar stapvoets verkeerde loopwijze, en de Zon [het licht] begint
zich terug te wijken, naarmate zij zich in haar eigen teken komt.
De Leeuw betekent de kracht van het ware. De Maagd wijst naar de kerk, die leeft uit
liefde voor de waarheid.

De Herfst
In de herfst doorloopt de Zon de ‘sterrenbeelden’ Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter.
In deze tijd neemt het licht en de warmte af. Vanuit geestelijk perspectief betekent dit een
toestand waarin de verlichting [belichting] steeds meer afneemt en de kerk haar
laatste fase nadert. Juist in zo’n periode wordt zij onder de loep genomen en rijst de
vraag of zij op deze manier in haar toestand blijven zal.
De weegschaal betekent het afwegen van het goede en ware, dat in zo’n kerk aanwezig
is. Schorpioen betekent de overreding van het verkeerde, welke de mens onopgemerkt
te gronde richt, evenals een schorpioen zichzelf met zijn angel in de staart doorboort.
Boogschutter betekent strijd om de waarheden tegen leugens en vice versa.

Nogmaals de winter
De winter is wederom teruggekomen. Een nieuwe cyclus begint. De Zon gaat door de tekens
van het dierenriemteken Steenbok, Waterman en Vissen.
Een nieuwe kerk wordt voorbereid en opgericht, maar zij is nog niet zichtbaar voor het
oog van de wereld. In zulke staten zijn de waarheden gescheiden van het goede, ze
leven alleen in herinnering, behalve bij de weinige leden van een stervende kerk,
waaruit een nieuwe kerk kan worden gevormd. [Hiertoe hebben de genoemde
zodiaktekens weliswaar een zekere relatie, maar echter geen invloed!!!]
De Steenbok is een weergave van het ware, dat gescheiden is van het goede. De
‘wateren‘ zijn bekende voorstellingen van de waarheden. Een Waterman is iemand die
zich bezighoudt met de waarheden. De winter is eveneens een tijd van innerlijke
beschouwing en op zoek naar zijn eigen innerlijke waarheid. De Heer is onze Schepper
– en empirisch gezien – ook een WATERMAN, die Zijn hemelse water over de Aarde giet,
hoewel JEZUS in Zijn aardse leven een STEENBOK was. [7-1]

Nabeschouwing
De vier seizoenen moeten ook in overeenstemming zijn met de vier dieren, die in de
Openbaringen van Johannes worden genoemd, evenals het visioen van Ezechiël. Deze
dieren zijn o.a.: een Leeuw, een Kalf, een Mens en een Adelaar.
Het Kalf betekent het goede van het ware, evenzo ook de Stier, waarin de Zon in het
voorjaar [de lente] zich al steeds meer laat zien. De Leeuw betekent de kracht van het
ware, evenals bij het dierenriemteken Leeuw, waar de Zon zomers hoog aan de hemel
staat. In plaats van Schorpioen zien we hier de Adelaar, een sterrenbeeld, niet zo ver weg
van een hemelsdeel, waarin de Zon in de gloed van de herfst staat.
De staat van de kerk wordt vertegenwoordigd door de herfsttijd, de waarheden worden min
of meer intellectueel beschouwd en de adelaar betekent de kennis van de waarnemingen
[besef] in het ware en de inzichten in het ware. De mens betekent de wijsheid van het ware.
Dit heeft dus dezelfde betekenis als de Waterman in het hierboven beschrevene en in ook in
het voordeel.
[Bron: Swedenborg ‚enthüllte Offenbarungen‘ door professor dr. Charles van Os, December 1929 ‚uit de hemelse leer‘. [Nederland] Deze bijdrage werd ook anoniem gepubliceerd op 22-3-2015 in:
http://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network
[ingekorte
versie!]
onder
verantwoording van Gerard Huige
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De volkstelling onder Cyrenius
De evangelist Lucas spreekt over de eerste volkstelling onder Quirinius, en daarom moet dit
gebeuren onderscheiden worden van een tweede volkstelling. Het loont zich daarom de
moeite zich verder te verdiepen in de gegevens over het begrip ‘volkstelling’ en de ‘persoon
van Quirinius’.

Flavius Josephus vermeldt hoe Cyrenius (dat is de Latijnse naam voor Quirinius) in de
provincie Judea, die bij Syrië was gevoegd, deze eerstgenoemde registratie moest uitvoeren.
Hij vertelt hoe in het noorden hiertegen verzet ontstond, onder leiding van een zekere
Galileeër die Judas heette. [6 n. Chr.] Lucas noemt dit gebeuren ook in Handelingen 5:37.
Dio Cassius vermeldt, dat deze heffing de tweede in zijn soort was en dat de eerste [8-6 v.
Chr.] niet genoeg had opgebracht. Dit kan betekenen dat de eerste registratie veertien jaar
eerder werd verordend, waarbij Jozef en Maria zich moesten laten inschrijven, [wellicht één
of twee jaar later] - (Luc. 2:3,4).
Twee gerespecteerde leiders uit de vroegchristelijke kerk, Justinus en Tertullianus, schreven,
dat in de officiële documenten tijdens het bewind van keizer Augustus ook de registratie van
Jozef en Maria te vinden zou zijn en dat ieder die twijfelde aan Jezus’ geboorte, maar in
de overheidsstukken moest zoeken. Waarschijnlijk werden deze gegevens plaatselijk
bewaard. Justinus (geb. 105 n. Chr.) schreef: ‘Er is een plaats in het Joodse land,
vijfendertig stadiën van Jeruzalem, [dus bijna 7 kilometer] waar Christus is geboren,
zoals je je daarvan kunt vergewissen in de registratieregisters, gemaakt onder Quirinius, de
eerste procurator van Judea.’
Een waardevolle aanduiding hiervoor is te vinden op de grafsteen van een Romeinse officier
met de naam Aemilius Secundus. Op deze steen, die werd gevonden in Venetië, wordt
Quirinius genoemd als keizerlijk gezant (legatus) die hem opdracht gaf tot de volkstelling in
Apamea in Syrië. Deze volkstelling viel in dezelfde tijd als de eerste, die genoemd wordt in
Lucas 2.
Flavius Josephus vermeldt verder dat in de laatste jaren van Herodes een gespannen
verhouding tussen hem en Augustus was ontstaan: ‘De keizer schreef Herodes dat, waar hij
hem vroeger als vriend had behandeld, hij hem voortaan als onderdaan zou
behandelen!....[dit was Herodus de kindermoordenaar – zie ook Jeugd van Jezus, hfdst. 49]
Het jaartal van deze volkstelling kunnen we vinden in de Res Gestae, waar Augustus
vermeldt, dat hij in het jaar van de consuls Censorinus en Asinius (= het jaar 8 v. C.) al een
volkstelling uitschreef. De vroegste vermelding van Quirinius is te vinden in een verslag van
Augustus’ regeringsdaden die de keizer zelf heeft opgesteld, in de Res Gestae. Een kopie
van deze inscriptie bevindt zich in de tempel van Augustus, in Rome en in Ankara. Volgens
deze Res Gestae werd Quirinius tot consul benoemd in 12 v. Chr. Met dit ambt bekleedde hij
een van de hoogste regeringsfuncties.
Keizer Octavianus Augustus plachte dus elke 14 jaar een volkstelling te doen houden.
Cyrenius stond als hoogste gezagsdrager in Celesyrië, Tyrus en Sidon waaronder tevens
Transjordanië en Palestina ressorteerden, boven de landvoogden en de viervorsten; hij
superviseerde die! Hier is Flavius Josephus niet in strijd met Tacitus en Strabo, zoals veelal
door historici wordt gemeend, omdat Flavius Josephus als landvoogden Sentius Saturninus
en P. Ouintilius Varus noemt.
Cyrenius zegt hier: ‘Ik heb in Hem [Jezus] juist die mens gevonden, die ik - laten we zeggen dertig jaar geleden tegen de gruwelijke vervolging van de oude Herodes beschermd heb; Hij
is het ook, die dertig jaar geleden, toen mijn broer Augustus de volksregistratie en
volkstelling in het hele uitgestrekte Romeinse rijk en dus ook in het land der joden invoerde,

in Bethlehem in een schaapsstal is geboren uit de jonge vrouw van de timmerman Jozef,
waarbij zich allerlei wonderbaarlijke verschijnselen voordeden. De Wijzen uit het
Morgenland, daarheen geleid door een grote komeet, herkenden Hem en hebben Hem
begroet als de toekomstige koning der joden en Hem geschenken gebracht; reeds toen werd
Hij door de verbaasde herders als een bijzondere verschijning voor de mensen van deze
Aarde bezongen, waarvan jullie je zeker nog wel iets zullen herinneren! [GEJ.05_149,04]
‘Laat mij u nog dit zeggen, dat de keizer allang volledig op de hoogte is gesteld en dat hij mij
heeft gevolmachtigd de stadhouder van Jeruzalem af te zetten, alhoewel die aan mij verwant
is, en om Herodes een boete op te leggen van tienduizend pond aan goud! De stadhouder,
die dus uit zijn ambt is gezet, moet zich binnen vijf dagen bij mij melden, en Herodes moet
zijn boete uiterlijk dertig dagen later hier volledig komen voldoen! In geval van nalatigheid zal
hij van zijn leenheerschap vervallen worden verklaard! Fiat! Cyrenius, vice Augusti.’ [De
Jeugd van Jezus, hfdst. 48 :17,18]

- einde-
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Nieuw onderwerp

De Persoon Jezus
‘God, of het allesomvattende kracht- en machtsprincipe, zou zichzelf op Zijn centrum
hebben gericht, daarin een culminatiepunt van heel Zijn oneindige kracht en macht hebben
gevormd en juist als culminatiepunt van heel het goddelijke Wezen in menselijke
gedaante, en wel in de persoon van Jezus Christus, op de planeet Aarde zijn
opgetreden. Hij zou daar Zelf hebben onderwezen, zou de mens als Zijn schepselen, als
een broeder zijn tegemoet getreden om tenslotte uit allergrootste liefde voor Zijn schepselen,
Zijn door Hem aangenomen lichaam door hen te laten doden!’ [Geestelijke Zon, 01_027,04]

De bootsman zei: '…want met die Heiland is God de Heer als het ware in één persoon
zichtbaar verenigd, zoals ik heb gehoord van mensen die met Hem te maken hebben
gehad en ook Zijn leerlingen zijn geworden.' [GEJ.09_136,07]
GEJ.11_050,01] Petrus vraagt hier de Heer over Zijn persoon en zegt: ‘maar toch is ons tot
nu toe nog steeds niet zo duidelijk hoe het komt waarom Uw lichaam soms in een soort
tijdelijke onafhankelijkheid van Uw innerlijke geest verkeert, zodat het ook in Uw
woorden klinkt alsof U nu eens de eeuwige geest Gods in persoon Zelf bent, maar dan
weer alsof Uw lichamelijke mens geheel en al onafhankelijk en slechts bij tijd en wijle
van Hem doordrongen is!’...
‘Ja, tot nu toe was dat trouwens nog niet mogelijk, omdat behalve in Mij de Godheid nog niet
persoonlijk zichtbaar aanwezig was!* (* Zie ook 'Die geistige Sonne' II/13:7; 'De huishouding
van God' II/139:20 en 138:26; 'Het Grote Johannes Evangelie' VI/83:11 - alle ontvangen door
Jakob Lorber.) Alle rechtvaardigen die vóór Mijn lichamelijke leven de wedergeboorte van de
ziel bereikten, konden desondanks nog lang niet de Godheid aanschouwen zoals jullie dat
doen. Daarom geven hun leringen ook aan dat het binnendringen in de hoogste voleinding
hun een opgaan in de oneindigheid toescheen, omdat God Zelf, als onpersoonlijk Wezen,
nu juist de oneindigheid betekent, waarin het waaien van Zijn kracht wel geestelijk gevoeld
kan worden, maar destijds niet voor de ziel aanschouwelijk in een persoon getoond
kon worden.’ [GEJ.11_052,03]
Pas na Mijn dood, wanneer dit lichaam opgenomen zal zijn als een kleed van de
almachtige, oneindige Godheid Zelf, zullen ook al degenen die vóór Mijn tijd het
lichamelijke leven hebben verlaten, in staat zijn door het aanschouwen van de nu
persoonlijke Godheid in eeuwige gemeenschap met Hem te leven, en wel in een stad die Ik
jullie reeds heb getoond toen die twaalf lichtende zuilen de Jeruzalemmers 's nachts
opschrikten, en die het ware hemelse Jeruzalem, de eeuwige stad Gods voorstelt. Dit
gemeenschappelijke eeuwige samenwonen van God met Zijn kinderen is de wedergeboorte van de geest. [GEJ.11_052,04]
einde
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nieuw onderwerp

DE SPECHT
Alle dingen in de natuurlijke wereld hebben een geestelijke achtergrond. Dit zijn dingen die
altijd in onze eigen geest aanwezig zijn en op een natuurlijke manier worden gepresenteerd.
Er zijn veel dieren met bepaalde eigenschappen [kenmerken] in de natuur. Zo hebben vogels
met hun spitse snavel scherpzinnige eigenschappen. Daarom hebben vogels een verbinding

met het intellect. [Opm. Mensen met lange, smalle neuzen hebben meestal een scherp
verstand! – Merc.]
De duiven laten zich goed dienstbaar maken. Ze werden vroeger vaker gebruikt dan de
boodschappers. De duiven moeten gezocht worden in samenhang met hun goedheid en de
waarheden van het geloof. De raaf echter met zijn valsheden.
Elk ding heeft zijn karakteristieke eigenschap. En ze vervult in de geestelijke wereld een
gelijkwaardige functie, zoals op Aarde zulke dingen eveneens een gelijkwaardige positie
bekleden.
Onderzoeken we de betekenis van een dier [ook de mens heeft nog veel van zulke
eigenschappen in zich uit de wereld van de mineralen, planten en dieren!], dan kunnen we
ons richten op hun oorspronkelijke begin, omdat de geestelijke betekenis in de eerste plaats
eerst afhangt van hun toepassing en dan verder wordt bepaald. [zie ook Hemelse Gechenken deel
1, hfdst. 40]

Het algemene voordeel van vogels is nu deze, dat zij schadelijke dieren elimineert. Hiermee
hebben we een overeenkomst gevonden, want de belangrijkste taak van het verstand
bestaat hieruit om het gemoed te zuiveren van boosheden en onjuistheden. In de
vogelgeschiedenis nemen we daarom het vogeldier de specht als voorbeeld:

De spechten doden de kleinste roofdiertjes, want deze wezentjes beschadigen de bomen.
De specht staat volgens Swedenborg voor het verstand [evenals ook alle andere vogels].
Het verstand lost hier de onenigheden op en verhindert, dat de groei van inzichten wordt
belemmerd. De specht heeft niet zonder een geestelijke reden rode veren op zijn kop.
Wanneer er bij Swedenborg sprake is van een boom [ook als de vogels hun nesten daarin
hebben], betekent dit, dat er een bepaalde vorm van inzicht is.
In vroegere tijden werd aan de specht 'goddelijke eer' bewezen. Op Kreta wordt gezegd, dat
er nog een grafgrot zou moeten zijn, waarbij daarboven de inscriptie stond: "Dit is het graf
van PICUS, die ook ZEUS is. PICUS betekent hier SPECHT. Alle dieren in de Bijbel hebben
volgens Swedenborg een specifieke betekenis. Vroeger kregen de 'heilige' spechten
namelijk veel belangstelling. In het oude Italië waren er verschillende steden die de naam
PICUNUM [stad van de spechten] droegen, waarvan de legende vertelt, dat ze door
tweelingen zijn veroorzaakt.
De afbeeldingen, die destijds in de kerk van Noachs geslacht in gebruik waren en die
illustratieve analoge betrekkingen en betekenissen hadden, waren in latere tijden, toen de in
wetenschap de betrekking met de wereld der analogieën verloren was gegaan, blijkbaar ook
het geval met de specht.
De specht pikt zolang, totdat hij resonantie krijgt. Ze is een vindingrijke vogel, dat altijd
teruggaat naar haar wortels, als ze niet in balans is.
Einde
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Geest en Materie in de Mens
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij
heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee en
over de gehele Aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de Aarde kruipt. En God schiep den
mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. [Gen.
1:25,27]

De Drie-enigheid in God en de mens
Er kwam nu een Farizeeër naar Mij [Jezus] toe en die zei: 'Heer en Meester! In Uw betoog
hebt U tegen ons gezegd dat Uw leerlingen die Uw ware levensleer zullen verbreiden, door
het opleggen van hun handen degenen zullen dopen die Uw leer daadwerkelijk hebben
aangenomen, dat wil zeggen hen sterken in de naam van de Vader, die de Liefde is, in de
naam van het Woord, dat de Zoon ofwel de wijsheid van de Vader is, en in de naam van de
Heilige Geest, die de alles vermogende wil van de Vader en van de Zoon is’. (GEJ 8, 24,1)
De Heer ’Kijk, de mens is helemaal naar Gods evenbeeld geschapen, en wie zichzelf
volkomen wil kennen moet zich realiseren dat hij als een en dezelfde mens in feite ook uit
drie persoonlijkheden bestaat! Je hebt ten eerste een lichaam, voorzien van alle
noodzakelijke zintuigen en andere lichaamsdelen, van zeer groot tot nauwelijks voorstelbaar
klein, die voor een vrij en zelfstandig leven nodig zijn. Dit lichaam heeft ten behoeve van de

ontwikkeling van de geestelijke ziel een heel eigen natuurlijk leven in zich, dat zich van het
geestelijke zielenleven in alle opzichten onderscheidt. Het lichaam leeft van materiële
voeding, waaruit het bloed en de andere voedingssappen voor de verschillende onderdelen
van het lichaam gevormd worden’. [GJE-8-24:6]
‘Beschouwen we nu echter de ziel zelf, dan zullen we zien dat ook zij op zichzelf een geheel
volkomen mens is, die substantieel geestelijk eveneens in zichzelf en ten behoeve van
zichzelf precies dezelfde onderdelen heeft als het lichaam en deze in hoger, geestelijk
opzicht ook net zo gebruikt als het lichaam zijn materiële onderdelen’. [GJE-8-24:9]
‘Alhoewel nu het lichaam enerzijds en de ziel anderzijds twee heel verschillende mensen of
personen voorstellen, van wie elk van beide op zichzelf zijn volkomen individuele
werkzaamheid bezit, kunnen ze zich uiteindelijk over het hoe en waarom van die
werkzaamheid niet eens rekenschap geven en zijn ze in het licht van het eigenlijke doel van
het leven niettemin slechts één mens; zodoende kan niemand van zichzelf noch van iemand
anders beweren, dat hij niet een individu, maar een tweeledig mens is. Want het lichaam
moet de ziel dienen, en deze met haar verstand en wil weer het lichaam, en zodoende is de
ziel even verantwoordelijk voor de handelingen, waarvoor ze het lichaam gebruikt heeft, als
voor haar hoogst eigen handelingen, die bestaan uit allerlei gedachten, wensen, verlangens
en begeertes’.
‘Wanneer wij echter het leven van de ziel als zodanig nog nader beschouwen, zullen we al
gauw ontdekken dat zij ook een substantieel lichamelijk wezen is, dat op zichzelf niet veel
hoger staat dan in het gunstigste geval de ziel van bijvoorbeeld een aap. Ze bezit weliswaar
een instinctmatig denkvermogen van een wat hoger niveau dan een gewoon dier, maar van
een verstand en een hogere vrije beoordelinsg van de dingen en hun onderlinge verband
zou echter nooit sprake kunnen zijn’.
‘Dit hogere vermogen in de ziel, dat eigenlijk het hoogste is, en aan God gelijk, komt voort uit
een zuiver essentiële, geestelijke, derde mens, die in de ziel woont. Door hem kan zij het
ware van het valse en goed van kwaad onderscheiden, en kan ze vrijuit in alle voorstelbare
richtingen denken en volkomen vrij willen; al naar gelang ze zich met haar vrije wil,
ondersteund door de geest, op het zuiver ware en goede richt, maakt ze zichzelf
langzamerhand volkomen gelijk aan de geest die in haar Woont, dus sterk, machtig en wijs,
en is dan als in de geest wedergeboren identiek daarmee’. [GJE-8-24:10-12]
‘Hoewel echter een volledig in de geest wedergeboren mens maar één volmaakt mens is,
bestaat zijn wezen niettemin eeuwig uit een in zichzelf goed te onderscheiden drie-eenheid’.
(GEJ 8, 24,14)

De oorsprong van de materie
[De engel Raphael in gesprek met de Romeinse Agrikola:] ‘ …God Zelf echter is de eeuwige
Oergeest en de eeuwige Oermens in Zijn centrum en vult de eeuwig uit Hem voortkomende
oneindigheid met Zijn verheven gedachten en ideeën, die van Zijn liefde vervuld tot een
aan Hem gelijk levensvuur worden, en door Zijn wijsheid tot geordende vormen en door Zijn
wil tot van elkaar afgescheiden en op zichzelf bestaande wezens worden, waarin het
vermogen gelegd wordt zichzelf als zodanig eeuwig voort te planten, verder te ontwikkelen

en zich allengs op de ladder van Gods eeuwige orde te verenigen en op te klimmen tot een
evenbeeld van God.’ (GEJ 7, 72,9)
‘Zie, daar duikt zelfs in de organische materie iets zuiver geestelijks op en laat aan de
ontwaakte en scherpzinnige waarnemer zien, dat het enkel in zoverre het iets zuiver
geestelijks is, werkelijk 'iets' is, en dat datgene wat de zintuigen van de uiterlijke mens als
'iets' zien en beschouwen, eigenlijk helemaal niets is en dat alleen maar datgene wat in de
zaadkorrel verborgen ligt, een werkelijk 'iets' is, omdat het iets zuiver geestelijks is. Dit
bevindt zich in het voor jouw oog nauwelijks zichtbare, uiterst kleine omhulseltje in het
kiemhuisje dat door de hele zaadkorrel omsloten wordt. Dit zuiver geestelijke, dat in het
genoemde omhulseltje ligt opgesloten, is een met liefde, licht en wilskracht vervulde
gedachte of een idee, die volkomen geïsoleerd is van de talloos vele andere gedachten en
ideeën, die ieder op zichzelf net zo afgebakend, afgezonderd en geïsoleerd zijn.' (GEJ 7,73,9)
(De engel Rafaël): 'Deze in zijn kiemhulsje afgezonderde geest, die in het bezit is van zijn
heldere intelligentie en zich bewust is van zijn kracht, die hij eigenlijk zelf is, weet precies
wanneer het zaad, dat zijn door zichzelf gebouwde materiële woonhuis is, zover is, dat hij als
zuivere geest met zijn werk kan beginnen’.
‘Als het zaad in de vochtige aarde wordt gelegd en de uitwendige substantieel materiële
bekleding week wordt, omdat haar substantiële zieledelen beginnen overeen te stemmen
met de delen die haar in het vocht van de aarde omgeven, dan begint de zuivere geest
meteen een juist gebruik te maken van zijn intelligentie en wil. Hij herkent precies de met
hem overeenkomende deeltjes in de aarde, in het water, in de lucht en in het licht en in de
warmte uit de zon, trekt die naar zich toe en schept daarmee volgens zijn ordening datgene
wat met zijn wezen overeenkomt, en zo zie je dan een plant uit de aardbodem opgroeien met
steeds dezelfde kenmerkende eigenschappen’.
‘Het kruid ofwel het uiterlijk lichaam van de plant vanaf de wortel tot het hoogste punt van de
stam is door de geest alleen maar voortgebracht, opdat de zuivere geest zich in de
nieuwe zaadkorrels scheppend kan verveelvoudigen en zo ben ik oneindig verveelvoudigd,
hoewel de geest die eenmaal zo werkzaam is geweest, zichzelf verheft en, verenigd
met de zieledelen die hij naar zich toe heeft getrokken, overgaat tot de vorming van
hogere en meer volmaakte vormen en wezens’.
‘En wat ik je nu over de planten heb verteld, geldt in mindere mate ook voor alle mineralen
en in meerdere mate voor alle dieren, en tenslotte ook vooral voor de mens. Vanaf het
oerbegin geldt datzelfde voor het vormen van alle hemellichamen, alle hulsglobes en de hele
Grote Wereldmens [de gevallen Lucifer], die de Heer Zelf jullie voldoende duidelijk heeft
beschreven en laten zien’. (GEJ 7, 74,1-3)

De vrijwillige beslissing van de ziel tussen het lichaam en de geest.
…’ Want als de zuivere geest eenmaal in de mens ontwaakt en met zijn leven en licht de
gehele mens gaat doordringen, dan begint in de mens ook een heel ander en - zeg maar
geheel nieuw leven, waarvan hij vóór die tijd geen vermoeden had. En daarin ligt het
grootste bewijs dat de mens, nadat het vlees van zijn ziel is afgevallen, een heel nieuw
leven begint, waarvan hij tijdens zijn lichamelijk leven geen vermoeden en nog minder kennis
had. Met het afvallen van het vlees van de ziel wil Ik niet reeds de volledige en werkelijke
lichamelijke dood aanduiden, maar die toestand van de mens, waarin hij zijn zinnelijke en

wereldse begeerten vrijwel geheel uit zich heeft gebannen en helemaal is begonnen in zijn
geest te leven’. (GEJ 7, 77,4-5)

Paulus schrijft naar de Gemeente Galaten in hoofdstuk 5:13-25:
13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, gebruikt de vrijheid niet alleen tot een oorzaak
voor het vlees; maar dient elkaar door de liefde.
14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf.
15 Maar indien gij elkaar bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkaar niet verteerd wordt.
16 En ik zeg: wandelt door de Geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet.
17 Want het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen
elkaar, alzo dat gij dit niet doethetgeen gij wilde.
18 Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19 De werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, en
ontucht.
20 Afgoderij, venijn, vijandschappen, twisten, afgunst, toorn, gekijf, tweedracht, en ketterijen.
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke van dewelke ik u tevoren zeg, gelijk ik
ook van te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen
beerven.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen. -bron: (Galaten 5:13-25)

Dood daarom opnieuw jullie wereld, die in vele onderdelen van de Aarde is, zoals de
ledematen van je lichaam, waarmee jullie bedreven hebt en opnieuw weer wilt bedrijven
hoererij, onzuiverheid, schandelijke zinnelijkheid, slechte wellusten, hebzucht, jaloezie en
gierigheid, waaruit steeds de ware afgoderij van de heidenen bestaat. (Laod. 2: 35)
Zoek wat boven is, waar Christus aan de rechterhand van de Vader zit, - dat past beter dan
alle waardeloze dwaasheid van de wereld! (Laod.2, 31)
Maar ik zeg: Het lichaam heeft evenals de geest het zijne nodig; want het heeft toch
zijn behoeften en eisen. Daarom moet je het ook in de juiste manier geven wat God
voor hem bestemd heeft, en je voeden met dat wat verkrijgbaar is; want het lichaam
heeft haar verzorging nodig, zoals de geest haar vrijheid...’ (Laod.2, 24)
Maar ik zeg je: eet te allen tijde met mate wat je smaakt en wat goed is voor je gezondheid.
Drink wijn met water, zoals ik ook doe wanneer ik het kan krijgen, en maak er geen
gewetenszaak van, dan zul je ook in dit opzicht goed handelen! (Laod.2, 27)
Jullie zijn zonder hand en mes besneden door de Heiige Geest, doordat jullie je zondig leven
hebt afgelegd, dat een krachtige wortel in jullie vleselijk lichaam was; en dat was een ware
levende besnijdenis in Christus! Want toen zijn jullie in je zondig lichaam met Christus
voor de wereld begraven door de doop met de Heilige Geest en daardoor met Christus
nieuw opgewekt door het levende geloof en de liefde tot Hem. (Laod. 1,24-25)

===========================================================================

Bestaande stadjes in Palestina rond 25 n. Chr.
Van de plaatsen of stadjes die ten tijde van Jezus bestonden, daar is bijna niets meer van
over, en de algemene gebruikelijke naam van tegenwoordig klopt vaak niet meer. Dit geldt

met name voor de locatie en de uitgestrektheid van het oude Jeruzalem. Na een opmerking
in het Grote Evangelie, deel 5, hoofdstuk 9:11 en 12, waren ligging en vorm van de oude
stad anders en volgens een andere verklaring strekte het grootste deel zich uit naar het
zuidoosten van het hedendaagse Jeruzalem en de Olijfberg:
‘Jeruzalem zal zo verwoest worden, dat men al in deze tijd niet meer zal weten waar het
eens heeft gestaan. Wel zullen de latere mensen daar een kleine stad met dezelfde naam
bouwen; maar de vorm en de plaats zal anders zijn. En zelfs dit stadje zal door vijanden van
elders veel kwaad te verduren krijgen en verder zonder aanzien en belang een nest van
allerlei gepeupel blijven, dat met moeite een kommervol bestaan in stand zal houden van het
mos van de stenen uit de huidige tijd. Ja, Ik wilde deze oude godsstad wel tot voornaamste
van de Aarde maken; maar zij heeft Mij niet erkend, en behandeld als een dief en
moordenaar! Daarom zal zij voor altijd vallen en zich in de toekomst niet meer verheffen uit
het puin van de oude, welverdiende vloek, die zij zichzelf op de hals heeft gehaald en met
eigen mond heeft uitgesproken!’
De geografische en historische details in de oude en nieuwe geschriften van het evangelie
hebben slechts één betekenis voor dit grote doel, hoewel van ondergeschikt belang. De
plaatsen waarvan we vermoeden waar ze hebben gelegen, kunnen alleen worden gebruikt
als een hulpmiddel om de leer van de Heer te begrijpen. Laten we van deze beschrijving de
wegen van onze Heer en Verlosser als levensbelangrijke hoofdzaak datgene ontlenen, hoe
zeer toegewijd, wijs en liefdevol de Vader in Jezus als leraar en Heiland door het land
Palestina reisde, om de mensen van de hele wereld, het eeuwige evangelie van God en
broederliefde te verkondigen, waarin voor alle wezens het heil gebaseerd is in tijd en
eeuwigheid.
Volgens het Grote Johannes Evangelie begint Jezus aan de voorbereiding van Zijn grootste
Missie, dat veertig dagen duurde in de woestijn en met de doop door Johannes, begint Zijn
openbare verschijning met de bruiloft in Kana, kort voor Pasen en duurt Zijn totale missie
drie jaar [Jezus is niet onmiddellijk begonnen met 30 jaar op 7 januari], want zo staat het
beschreven: 'zodra Hij ongeveer dertig jaar oud werd, trok Hij zich terug uit het huis van
Maria.'
Als HIJ na Zijn verjaardag nog een maand thuis was gebleven [dus tot 7-2-25 n. Chr.] en
daarbij de veertig dagen verblijf in de woestijn opgeteld, is het intussen midden maart. In die
tijd waren er ook twee paasfeesten met twee verschillende datums.
IK [Jezus] zei tegen de discipelen: 'ik heb jullie toch al bij de oude Romein Marcus en nog
eens bij de arme vissers meegedeeld, en ook al eerder toen we naar Caesarea gingen, wat
er met Mij vanaf nu over ongeveer een paar jaar in Jeruzalem zal gebeuren. [GJE5e

242:3] [Opm. in het 5 deel van het GJE is Jezus dan al 32 ½ jaar! – Dit sprak Hij uit in de maand
JUNI – in de periode van het tweede Paasfeest]

===========================================================================

Inhoud van het zesde deel van het Grote Johannes Evangelie
…Periode: van Galilea [bergdorp met zoutrots] naar Jeruzalem. [Herbergier in het dal]. In de
omgeving van de stad. Van het Loofhuttenfeest [herfst van het jaar 26 n. Chr.] naar de
tabernakelrots in het jaar 27 n. Chr. Naar de vijver van Bethesda bij de tempelingang.
Bethanië. Uitstapje naar Bethlehem. Grieks plaatsje daar. Terug naar Bethanië. [Grote
Evangelie van Johannes, deel 6, hoofdstukken 1-25].
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