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De Stille Week
U, Meester, die op palmzondag op een ezel de stad
binnen reed en Christus, de hoge Zonnegeest,
Jeruzalem binnen droeg: het was als ging eindelijk
de zon van het weten op die de mensen tot extase bracht.
U, die op maandag de tempel schoonveegde,
U leerde ons bewust te worden van die stille stem
in ons hart, ons geweten, meer dan alleen maar
gehoorzaam te zijn aan welke wet dan ook.
U, die op dinsdag met groot gezag de aanvallen
pareerde, waarmee de schriftgeleerden
en Farizeeërs U belaagden; U, die een achtvoudig
wee u uitsprak over leidslieden die niet
het geweten, maar de kille wet centraal stelden;
U leerde ons de weg naar binnen te gaan.
U, die op Woensdag in de kring van vrienden
en leerlingen vol liefde gezalfd werd, U moest
diezelfde dag ervaren hoe één van uw leerlingen
U verried en verkocht. Waar U bent, komen
liefde en haat onverhuld aan het licht .
U, die op Donderdag vol dankbaarheid de voeten
van uw leerlingen waste en voortijdig dreigde
te sterven in Gethsemané, U overleefde er de dood.
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U, die op Vrijdag op Golgotha stierf: uw bloed
druppelde in de aarde en verrijkte haar daardoor
met uw geestkracht. Uw bloed werd tot wijn.
Op Zaterdag begroef een aardbeving uw dode lichaam
diep in de aarde; heilige energieën kwamen vrij
en vormden de aarde om: uw lichaam, het brood der
aarde.
U, die op dezelfde Zaterdag, gehuld in een goddelijk
licht de astrale wereld binnentrok, U wekte er
de vele gestorvenen die de weg waren kwijtgeraakt
en bracht hen in een kosmische processie eindelijk thuis.
U, die op Zondag in een stralend zonnelichaam
verscheen aan Maria Magdalena en aan uw leerlingen,
U bracht de Zonnegeest naar de aarde en riep ons op
deze op te nemen in ons hart. Zo verheft U ons
vanuit de kille sfeer van ons ego tot in de sfeer
van ons hoger zelf: onze innerlijke Christus.
Meester, mijn hart is vol van U, van U alleen.
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Vooraf:
Zoals de Christusgeest eens de geestelijke wereld verliet om
af te dalen naar de aarde, zo verlaat de Christus nu Galilea,
waar alles in de natuur stralend uitbot, en gaat naar het dorre
en doodse Judea. De afdaling tot in het hart van de aarde
gaat zijn voltooiing vinden…

1. Palmzondag: het licht van de zon gaat op…
Op Palmpasen, de zondag voor Pasen – de dag van de
zon - laat Jezus Christus een heilige, witte ezel ophalen in
Bethphage (huis van de vijgen). Zittend op deze ezel rijdt
hij Jeruzalem binnen, zoals eens Bileam, de man met het
geopende oog, op een witte ezel reed, en daarbij in extase
raakte en het volk Israël zegende. Maar ditmaal raakt niet de
berijder van de ezel, Jezus Christus, in extase, maar het volk.
Ze begroeten Hem met palmtakken, symbool van de zon.
Eindelijk doet de zon – en daarmee de zonnereligie - weer zijn
intrede in Jeruzalem.
Ooit was Jeruzalem (Salem) in de tijd van Melchizedek, de
stad van de zonnegod. Toen werd het onder Salomo de stad
van de maan(religie). En nu brengt Jezus Christus de Christus,
de allerhoogste Zonnegeest, de stad binnen…

2. Maandag: de maanreligie gaat sterven
Op maandag – de dag van de maan - gaan Jezus Christus en
zijn leerlingen vanuit Bethanië, waar zij de nacht doorbrachten,
weer naar Jeruzalem. Onderweg passeren zij Bethphage.
Daar vervloekt Jezus Christus een vijgeboom: de oude
inwijdingsweg, de oude helderziendheid is nu ten einde. Een
nieuwe inwijdingsweg, een nieuwe helderziendheid vanuit de
innerlijke Christus, zal geboren gaan worden.
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In de tempel aangekomen, breekt de chaos uit: de oude
orde wordt verbroken, maanreligie gaat plaats maken voor
zonnereligie. En bij het verlaten van de tempel roepen kinderen
Jezus Christus ‘Hosanna’ toe.

3. Dinsdag (Mardi – Mars): een dag van strijd
Op dinsdag – de dag van Mars, de oorlogsgod – verzetten de
geestelijke leiders van Israël zich tot viermaal toe met hand en
tand tegen Jezus Christus:
- Het Sanhedrin vraagt Jezus Christus naar zijn bevoegheid;
- De Farizeëers vragen schijnheilig of je de keizer wel belasting
betalen mag;
- De Sadduceëers vragen naar de opstanding en
- Een schriftgeleerde vraagt naar het grote gebod…
Jezus Christus reageert op die verbale aanvallen met een
achtvoudig Wee u…
En ’s avonds op de Olijfberg houdt Hij voor zijn leerlingen een
strijdvaardige rede die bekend staat als De Apocalypse op de
Olijfberg. Deze indrukwekkende rede loopt uit op de visionaire
slotwoorden over de toenemende scheiding tussen de schapen
en de bokken.

4. Woensdag (Mercredi – Mercurius): de scheiding begint
Op woensdag – de dag van Mercurius, de god van handel en
winst – gebruikt Jezus Christus de avondmaaltijd in Bethanië.
Daar gebeuren twee dingen:
a. Een vrouw zalft met nardusolie de voeten van Jezus
Christus. Het is een teken van dankbaarheid van de kant
van de vrouw, en een voorbereiding op de komende dood
voor Jezus Christus.
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b. Judas wordt razend vanwege dit ongehoorde smijten
met geld: dat had beter aan de armen besteed kunnen
worden. Uit louter woede gaat hij naar de priesters en
belooft hen Jezus Christus te verraden tegen betaling
van dertig zilverlingen.

5. Donderdag (Jeudi – Jupiter):
het geheim van Melchizedek
Op donderdag – gewijd aan Jupiter, de oppergod van de
hemel en de god van de wijsheid – vieren alle Joden de
maaltijd die een voorbereiding is op het aanstaande Paasfeest.
Net als eens in Egypte, in de laatste nacht voor de Exodus
(uittocht uit Egypte), wordt er een lam geslacht.
Jezus Christus viert deze maaltijd met zijn leerlingen in
Jeruzalem, in het ordehuis van de Essenen, dat recht
tegenover het paleis van Kajafas staat. Deze bijzondere
plek was eeuwen geleden de plaats waar de tempel stond,
waaraan Melchizedek als priester verbonden was. Deze
tempel was gewijd aan de zonnegod. De latere Joodse tempel
was gewijd aan de maanreligie. Maar nu begint op deze
bijzondere plaats het licht van de zon (het Christuslicht) weer
te schijnen…
De leerlingen eten van het Paaslam, maar daarna breekt
Jezus Christus het brood en schenkt hij de wijn: beiden het
symbool van de zonnereligie.
Deze Joodse maaltijd wordt altijd beëindigd met de hagada:
het verhaal over de geschiedenis van het Joodse volk.
Jezus Christus geeft zijn leerlingen na de hagada het
hogepriesterlijk gebed.
Ook geeft Hij zijn leerlingen als de hoogste hemelse wijsheid
het gebod van de liefde mee: de laatste grote wijsheid die Hij
zijn leerlingen voor zijn dood in het hart legt.
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In deze bijzondere nacht gaat geen Jood naar buiten: buiten
waart de worgengel rond, die ooit, lang geleden, in Egypte
aan de vooravond van de Exodus de eerstgeborenen van de
Egyptenaren doodde.
Maar Judas verlaat toch het huis en gaat naar de overkant,
naar het paleis van Kajafas. Daarmee geeft hij zichzelf over in
handen van de worgengel.
Ook Jezus Christus gaat met zijn leerlingen naar buiten,
naar Gethsemane. Daar heeft Híj zijn ontmoeting met de
worgengel. Maar Jezus Christus overwint…
Ook deze dag zien we dus hoe een scheiding van geesten
zich voltrekt.

6. Goede Vrijdag (Venus)– de dag van de liefde
Op Goede Vrijdag – de dag die gewijd is aan Venus, de godin
van de liefde – wordt Jezus Christus
achtereenvolgens langs Kajafas, Pilatus en Herodes
gestuurd. Zoals bij zijn geboorte de drie Wijzen uit het Oosten
verschenen, begeleiden drie donkere gestalten Hem naar de
dood. Op Golgotha wordt Hij gekruisigd.
•
•

•
•

Met het bloed uit Zijn wonden dat op de aarde druppelt,
stroomt Zijn wezen de aarde in.
Van twaalf tot drie uur ’s middags heerst er een
toenemende duisternis op aarde: het waarachtige licht,
het Christuslicht, sterft. Daarom dooft het licht.
Om drie uur, bij de dood van Jezus Christus, beeft de
aarde en scheuren de rotsen.
Op dat uiterste moment begint het dode lichaam van
Jezus Christus te stralen en op te lichten: in het diepste
donker wordt het licht geboren.
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7. Zaterdag (Saturnus, god van de onderwereld):
licht begint te stralen in de astrale wereld.
Stille zaterdag is gewijd aan Saturnus, de god van de
landbouw, tijd en aarde – de god die onze schaduw
symboliseert.
Twee gebeurtenissen staan op deze dag centraal:
•

de aardschokken gaan door tot paasmorgen. Bij een
zo’n naschok ging het ravijn van Golgotha, ooit door
Salomo dichtgegooid, weer open. Het dode lichaam van
Jezus Christus werd in het ravijn opgenomen, waarna
het zich bij een volgende naschok weer sloot. Zo rustte
het dode lichaam van Jezus Christus diep in de aarde en
begon van daaruit met zijn Christuskrachten op de aarde in
te werken.

•

Op stille zaterdag trad Jezus Christus de astrale wereld
binnen: toen ging daar het licht op en werden talloos velen
bevrijd en door Jezus Christus naar de Lichtwereld geleid.
Terwijl op aarde de stilte van de dood nog heerste, werd de
astrale wereld verlicht.

8. Paasmorgen.
Op Paasmorgen is Maria Magdalena de eerste aan wie de
Opgestane Christus verschijnt.
Het feest van de Opstanding begint.
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Golgotha en de Opstanding - Liane Collot d’Herbois

9

Mijn Stille Week
Begroet op Palmzondag met vreugde de innerlijke Christus:
hij wil in jou geboren worden en jou omvormen
tot een nieuw mens die beeld van God is. Kijk, en verheug je.
Begin op maandag met de innerlijke schoonmaak:
laat alle angst, jaloezie en het verlangen naar zekerheid los
en durf te leven zoals de Geest zelf het je wijst.
Zie op dinsdag de innerlijke strijd onder ogen:
zie hoe het ego zich verzet, want zich niet wil onderwerpen
aan de hogere krachten van de innerlijke Christus.
Zie hoe deze strijd in jezelf steeds heftiger wordt
en hoe je heen en weer wordt geslingerd tussen
de verlangens van het ego en de vrede van het hoger zelf.
Zie hoe je op woensdag de innerlijke Christus verraadt:
meegesleept door de opzwepende krachten van het ego
kun je niet anders meer dan kiezen voor het ego.
Maar op die dag ontwaakt tegelijk diep van binnen
een dieper weten: je voelt dat je door de dood van het ego heen
eindelijk een mens van de vrede zult worden: alleen zo.
Op donderdag mag je al iets voelen van die vrede
die in stilte door je ziel begint heen te stralen.
Je mag voelen hoe het worden gaat, straks,
als het ego is gestorven en omgevormd.
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Op vrijdag is plotseling alles anders: voorbij is de vrede
en de driften van het ego nemen weer de overhand. Angst,
boosheid, onmacht en oud verdriet slepen je mee, zo sterk
en zo heftig, dat je vanbinnen stuk gaat: je weet je geen raad
meer met jezelf. Al je hoop sterft, je weet jezelf een dode.
Op zaterdag kijk je terug: waarom moest het zo gaan?
Je hebt het gevoel dat diep vanbinnen van alles beweegt,
maar je hebt er geen vat op, begrijpt het niet, en geeft je over
aan de melancholie die rest nu je hoop gestorven is.
Maar in de nacht van zaterdag op zondag voel je vanbinnen
het eerstelingsbewegen van een nieuwe, omgevormde hoop.
Verwachting begint je stil, maar tegelijk zo voelbaar te vervullen.
En als de nieuwe dag aanbreekt, voel je je een ander mens.
En hoe meer het licht van de zon op die paaszondag doorbreekt,
hoe meer je begint te voelen: ik ben een nieuw een ander mens

geworden. Voortaan leven de onbreekbare krachten van de vrede
en de liefde in mij, want ik ben omgevormd tot een mens
van louter liefde. Zo begint op Paasmorgen mijn nieuwe leven.
www.hansstolp.nl
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STICHTING ‘DE HERAUT’

AGENDA
Voor andere themadagen van Hans Stolp
(georganiseerd door stichting ‘De Heraut’)
zie
www.stichtingdeheraut.nl
Inlichtingen en opgave bij:
Secretariaat Stichting De Heraut
Uitstroom 1, 5345 RX, Oss
Tel: 0412644856
Email: secretariaat@stichtingdeheraut.nl
De website van Hans Stolp is:
www.hansstolp.nl
Meer over het Esoterisch Christendom
kunt u vinden op onze website
www.esoterisch christendom.nl
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