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Het wonder van Pasen
Aan het kruis, in de volle openbaarheid, en toch
ongezien door de vele omstanders, voltrok zich
een groot wonder. Jezus Christus was stervende,
hij doorleed de diepste eenzaamheid die ooit
een mens doorleden heeft - en tegelijk vond
in stilte, ongezien, dat ongekende wonder plaats.
De allerlaatste lichaamscellen van Jezus Christus
werden door de hoge energieën van de Christusgeest
omgevormd en verchristelijkt. Het was daarom
dat Hij, stervend, sprak: Het is volbracht.
Drie jaar lang had dat proces van omvorming
en verchristelijking geduurd: vanaf de Doop
in de Jordaan tot de kruisiging op Golgotha.
Bij de Doop incarneerde de Christusgeest zich
in de mens Jezus van Nazareth. Toen begon deze
het lichaam en de ziel van Jezus om te vormen
en te verchristelijken, cel na cel. Net zolang,
tot Hij, de Gekruisigde, de manifestatie
van de Christus op aarde was geworden.
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Na zijn dood werd zijn lichaam door zijn geliefden
van het kruis gehaald, intens liefdevol gewassen,
verbonden en met kruiden behandeld. Toen werd
zijn lichaam neergelegd in het rotsgraf van zijn
vriend en ingewijde leerling Jozef van Arimathea.
En daar, in de stilte van het graf, voltrok zich het
grootste der wonderen. Het dode lichaam viel uiteen
tot stof. Maar tegelijk werd uit de essentie die daarbij
vrijkwam, een nieuw lichaam opgebouwd:
het opstandingslichaam dat én geest én materie is.
Dit nieuwe lichaam, door de dood heen ontstaan, het is
het lichaam dat ieder mens ooit eens zal ontvangen,
als wij klaar zijn met onze lessen op aarde. Wij mogen
dat straks ontvangen, omdat Hij het als eerste realiseerde:
want wat Hij zich door de dood heen verwierf, wordt
mogelijk voor alle mensen. Dat is het ware Paaswonder!
Hans Stolp
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Stille Zaterdag
Op Stille Zaterdag is het stil op aarde: het lijkt alsof de schepping
zijn adem inhoudt. Het is de dag waarvan verteld wordt dat de
Christus op die dag is afgedaald naar de hel, ofwel naar de lagere
astrale wereld. Maar daar, in die donkere wereld voltrekt zich het
eerste opstandingswonder: Christus wekt er duizenden mensen
die na hun dood de weg naar het licht niet konden vinden en die
waren blijven steken in die donkere wereld. Sommigen zaten daar
al vast sinds de ondergang van Atlantis! Maar nu Christus daar
verschijnt en zijn opstandingslicht het diepe donker verbreekt,
worden zij wakker en wandelen in een grote, kosmische processie
achter Christus aan naar het Devachan. Deze processie wordt
indrukwekkend beschreven in het apocriefe Evangelie van
Nicodemus.
Ook Paulus schreef er in verhulde taal over in het Nieuwe
Testament. Zo staat er in Efeze 4:8: Tot de hoogte opgevaren, heeft
Hij de gevangenen meegevoerd en is begonnen de mensen zijn
gaven te geven. Zie verder ook 1 Petrus 3 : 18,19.

1. Inleiding
Wat de kerkelijke traditie over Jezus Christus vertelt, kunnen steeds
minder mensen geloven. Daarom wenden zij zich massaal niet
alleen van de kerk, maar ook van het christendom af. Willen we de
Mysteriën van Christus begrijpen, zullen we dus een stap moeten
zetten naar een dieper verstaan van die mysteriën: op de oude
manier lukt het niet meer.
In wezen is in deze tijd dezelfde stap nodig die de twaalf leerlingen
van Jezus Christus met Pinksteren gezet hebben. Tijdens het leven
en sterven van Jezus Christus begrepen zij niet écht wie Hij was en
wat zijn opdracht was. Na zijn opstanding verscheen de Christus
veertig dagen lang aan zijn leerlingen en legde hen de verborgen
geheimen uit. Ook moeder Maria, Maria Magdalena en Johannes
legden hen in die dagen op hun eigen manier die geheimen uit.
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Maar pas op de Pinkstermorgen konden ze al die geheimen
begrijpen en in hun samenhang overzien, toen de Geest hun denken
verlichtte en hen tot wetenden maakte.
Terzijde: dit alles gebeurde in het Caenaculum, de eetzaal van het
ordehuis van de Essenen in Jeruzalem, waar Jezus Christus met
zijn leerlingen ook het laatste Avondmaal had gevierd.
De stap naar een dieper inzicht is in deze tijd ook daarom nodig
omdat steeds meer mensen in onze tijd een Christusverschijning
hebben beleefd en daarom een diep verlangen hebben om de
Mysteriën van de Christus niet alleen te ervaren, maar ook te
kunnen begrijpen.

2. De terugkeer van Christus in de etherische wereld
Zuster Faustina Kowalski was kloosterlinge in Polen. In 1931
verscheen Jezus aan haar. Ze vertelde: Toen ik ’s avonds in mijn
cel was, aanschouwde ik Jezus, in een wit gewaad. De rechterhand
had hij opgeheven, om de zegen te geven, met de andere raakte
Hij zijn kleed aan ter hoogte van zijn hart. Uit het kleed dat bij het
hart een weinig geopend was, schitterden twee stralenbundels. De
ene was rood, de ander wit. Stil schouwde ik op naar de Heer. Mijn
ziel was beangst, doch tevens opgetogen van vreugde. Na enkele
ogenblikken zei de Verlosser mij: Vervaardig een beeld van Mij,
gelijk gij nu aanschouwt, met het onderschrift: Jezus, ik vertrouw op
U. Ik wil dat dit beeld vereerd wordt, eerst in uw kapel, en daarna in
heel de wereld.
Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw kregen steeds meer
mensen een Christusverschijning. Met name tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebeurde dat regelmatig. De eerste vraag die daarbij
opkomt, is deze: hoe zijn die verschijningen eigenlijk mogelijk?
Rudolf Steiner vertelde vanaf 1910 dat de Christus vanaf
de dertiger jaren van die eeuw aan steeds meer mensen zou
verschijnen. Alleen ingewijden zouden Hem eerder mogen
schouwen, vanaf het begin van de 20e eeuw. Zijn komst luidt een
heel nieuwe ontwikkeling in:
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▶ Gedurende 3000 jaar zal de Christus vanuit de etherische
wereld mensen wakker roepen en bewust maken.
▶ Dan zal Hij opklimmen naar de astrale wereld en van
daaruit gedurende 3000 jaar aan mensen verschijnen en
hen zo een hoger bewustzijn schenken.
▶ Vervolgens zal Hij opklimmen naar het Devachan of de
lichtwereld en van daaruit aan mensen verschijnen en hen
een (nog) hoger bewustzijn schenken.
Zo worden de woorden waar die Johannes in zijn Evangelie
(12 : 32) schreef: … en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal
Ik allen tot Mij trekken.
Bij zijn afdaling naar de etherische wereld heeft de Christus
zich eerst in het astrale lichaam van Jezus van Nazareth
gehuld, vervolgens in het etherische lichaam van een
aartsengel, en tenslotte kreeg Hij in de etherische wereld van
Michaël een vrije ruimte waar het donker en het kwaad geen
vat op hebben. Deze vrije ruimte werkt als een derde omhulling
van de Christus.
PS 1: Er zijn in deze tijd opvallend veel berichten over
verschijningen van Christus aan moslims.
PS 2: De Indiër Soendar Singh - zijn vader was een sikh, zijn
moeder een hindoe - beschrijft een verschijning van Christus
aan het begin van de 20e eeuw. Hij was dus een ingewijde.
Een half uur voordat hij, 15 jaar oud, een einde aan zijn leven
wilde maken, gebeurde er iets wonderlijks: De kamer door een
heerlijke glans vervuld en ik ontwaarde een gestalte. Ik dacht
dat het Boeddha, Krishna of een andere heilige was die ik in
mijn nood had aangeroepen. Maar toen klonk een stem: Hoe
lang zul je Mij nog vervolgen? Ik ben voor jou gestorven. Ik heb
mijn leven voor jou gegeven. Toen zag ik aan die gestalte de
littekenen van Christus.
Koningin Wilhelmina vertelt in haar biograﬁe: Eenzaam maar
niet alleen, hoe belangrijk hij voor haar was. Soendar Singh
werd in India de grote verkondiger van de Christus.
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3. De mens Jezus en de goddelijke Christus
De eerste stap naar een dieper inzicht is het inzicht dat Jezus
en de Christus twee verschillende wezens zijn. Jezus van
Nazareth was een mens, Christus is een goddelijk wezen
die zich in hem belichaamde. Pas bij de Doop in de Jordaan
incarneerde de Christus zich in Jezus. En pas aan het kruis
heeft Hij het lichaam (van Jezus) volledig met de Christusenergieën doortrokken en ongevormd. De incarnatie van
Christus is dus een proces dat pas aan het kruis voltooid was!
De theologie heeft dit nooit begrepen en zei dat Jezus, zodra
hij geboren was, God én mens was. In de latere eeuwen legde
de westerse traditie de nadruk op het mens-zijn van Jezus
Christus en de oosterse traditie op zijn goddelijke wezen.
De vele afbeeldingen van de Pantokrator in de viering van
de Oosterse kerken getuigen nog steeds daarvan, terwijl het
veelluik van Grünewald in Colmar (Frankrijk) juist van het
menselijke aspect getuigt.

4. Het Mysterie van de twee Jezuskinderen
De mens Jezus moest wel een bijzonder mens zijn: hij
moest in staat zijn een goddelijk wezen in zich op te nemen
en diens onvoorstelbaar grootse energieën te verdragen,
zonder meteen daaraan te sterven. Ook moest hij enerzijds
over de hoogste wijsheid beschikken die een mens op aarde
maar kan verwerven (en dus vele aardse levens hebben
doorleefd), anderzijds moest hij karma-vrij zijn en volkomen
zuiver. Immers, alleen iemand die volkomen zuiver is, kan het
allerzuiverste dragen: een goddelijk wezen. Maar op aarde is
niemand karma-vrij en volkomen zuiver. Dus moest de drager
van de Christus ook iemand zijn die nooit eerder op aarde had
geleefd.
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Deze aspecten zijn niet in één mens te vinden.
Daarom waren er twéé Jezuskinderen!
▶ Het eerste kind was de incarnatie van de grote ingewijde
Zarathoestra. Deze keerde terug als de koninklijke Jezus
over wie het Mattheusevangelie vertelt en die met zijn
ouders naar Egypte vluchtte. Toen hij pas geb oren was,
kwamen drie koningen uit het Oosten op bezoek: zij waren in
een vorig leven leerlingen van Zarathoestra geweest!
▶ Het andere kind heette eveneens Jezus. Dit kind had nooit
eerder op aarde had geleefd. In hem leefde het hoger
zelf van Adam dat door God in de geestelijke wereld was
achtergehouden maar nu naar de aarde was afgedaald.
Dit kind was de Jezus over wie het Lucasevangelie vertelt.
Hij werd in een stal in Bethlehem geboren en zijn vader was
een timmerman.
Toen de beide kinderen twaalf jaar waren, maakten ze samen
met hun ouders een reis naar de tempel in Jeruzalem. En daar
voltrok zich een mysterie: het ik van het koninklijke Jezuskind
verliet diens lichaam en ging over naar het andere Jezuskind.
Ofwel: de wijsheid van Zarathoestra ging over op het andere
Jezuskind.
Dát kind was altijd stil geweest, een natuurkind: de dieren
kwamen vanzelf naar hem toe en lieten zich door hem
genezen. Daarom was zijn moeder zo verbaasd toen ze hem
in Jeruzalem plotseling aantrof in het midden vaneen kring van
schiftgeleerden en Farizeeërs en hoorde hoe hij hen antwoord
gaf op allerlei moeilijke vragen!
He koninklijke Jezuskind stierf kort daarna. Het andere
Jezuskind droeg nu zowel de wijsheid van Zarathoestra in zich,
maar ook de karma-vrije liefdeskracht van het hoger zelf van
Adam. Nu bezat hij alle krachten die hem in staat stelden om
later, bij de Doop in de Jordaan de Christus in zich op te nemen
en te dragen.
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5. De Mysteriën van Jezus van Nazareth
Vanaf zijn twaalfde jaar had Jezus van Nazareth regelmatig
gesprekken met schriftgeleerden en Farizeeërs. Daarbij ging
het vaak over de grote geest die vroeger door de profeten zoals
Elia heen sprak. Tegenwoordig, zeiden ze, sprak de stem van
die grote geest niet meer. Wat de profeten en ingewijden nu nog
horen konden, was een zwakkere stem, de Bath-Kol (= dochter
van de Stem). De jonge Jezus begon gaandeweg te ervaren dat
de Bath-Kol ook in hem begon te spreken en hem inspiraties
schonk.
Toen hij ongeveer zestien jaar oud was, openbaarde de BathKol hem dat zij haar werk niet langer kon voortzetten, omdat ze
geen verbinding meer kreeg met de hogere sferen waar haar
openbaringen en inspiraties vandaan kwamen. Dat maakte een
diepe indruk op Jezus. Hoe moest het verder met de mensheid
gaan, als ze geen leiding meer kreeg vanuit de geestelijke
wereld?
Vanaf zijn zestiende jaar maakte hij grote reizen. Onderweg
bezocht hij tempels en andere heilige plaatsen. Hij zag daar
dat de goden zich hadden teruggetrokken en dat er alleen nog
demonen werkzaam waren die zich op het toegestroomde
volk stortten. Hij zag, hoe verlaten de mensen zich voelden,
en een oneindige liefde voor de mensen welde op in zijn ziel.
Hij leed intens (als geen ander mens) aan de verlorenheid en
reddeloosheid van de mensen.
Rond zijn vierentwintigste jaar kwam hij in nauw contact met
de Essenen die hem als een extern lid in hun gemeenschap
opnamen. Daar leerde hij allerlei esoterische geheimen kennen
die hij overigens gedeeltelijk ook al had gehoord van de BathKol. Daar had hij ook – in een visioen - een ontmoeting met
Boeddha die hem duidelijk maakten dat de Essenen zich alleen
maar konden redden ten koste van de gewone mensen. Ook
ontmoette hij daar Johannes de Doper, en zag tijdens een
ontmoeting met hem, hoe de fysieke gestalte van Johannes
vervaagde en de gestalte van Elia zichtbaar werd.
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Ook zag hij, hoe Ahriman en Lucifer wegvluchtten voor de
Essenen (bij de poorten van hun gemeenschap) en zich richtten
op de gewone mensen.
Toen hij omstreeks dertig jaar was, had hij een gesprek met
zijn moeder, waarin hij zijn ziel – en met name zijn verdriet over
de verlorenheid van de mensen – uitstortte. Het was, alsof bij dit
intense gesprek zijn ik hem ontvlood. In trance liep hij naar de
Jordaan, waar Johannes hem doopte.
Toen en daar incarneerde de kosmische Christus in hem en
werd hij Jezus Christus.

6. De Mysteriën van de Logos of de Christus
De Christus was de Logos, ofwel het Woord over wie Johannes in
zijn Evangelie vertelt: In den beginne was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God.
1. De Christus was dus ooit de Logos: één met God, ja God Zelf.
2. Door een oﬀer kwam uit het Goddelijke Wezen de Logos of
de Zoon voort. Hij spiegelde het Goddelijke Wezen, de Vader,
zijn wezen terug.
3. Later daalde Hij af naar de zon en werd er de Geest van de
Zon.
4. Vanaf de zon daalde de Zonnegeest veel later af naar de
aarde. Hij stierf als het ware op de zon om de zon daarna te
verlaten, net zoals een mens bij de dood de aarde verlaat.
5. Bij de Doop in de Jordaan incarneerde de Zonnegeest in
de mens Jezus van Nazareth, en werd Jezus Christus, de
Gezalfde.
De Doop is in wezen een onvoorstelbaar groots gebeuren: het
hoogste goddelijke Wezen dat zich belichaamt in een klein,
beperkt mensenlichaam! Vanaf dat moment kon het gebeuren
dat één blik van Jezus Christus de ander diep raakte en als het
ware een schok teweegbracht die nog in vele latere incarnaties
doordreunde.
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In wezen is de Doop in de Jordaan het eigenlijke Kerstfeest =

Christusfeest. Vandaar dat in de oosterse traditie het Kersfeest
duurt van 25 december tot 6 januari. Immers op 6 januari wordt
als afsluiting én als hoogtepunt van het Kerstfeest de Doop in de
Jordaan gevierd.
Direct na de Doop in de Jordaan wendden de duivel en de
satan, ofwel Lucifer en Ahriman zich tot Jezus Christus. Met hun
verzoekingen proberen zij hem van zijn incarnatie in de mens Jezus
af te houden. Het zijn beproevingen die de Christus hielpen om te
wennen aan de aarde en steeds dieper in het lichaam van Jezus te
incarneren. Het onvoorstelbare lijden van de Christus hangt samen
met het aanvaarden van de beperktheid van het menselijke lichaam
en de menselijke ziel.

7. De Mysteriën van Jezus Christus: wat leerde Hij zijn
leerlingen?
▶ Jezus Christus leerde hen de stap te zetten van het
gehoorzamen aan geboden naar het ontwikkelen van het
eigen geweten; daarvoor schonk Hij hen de Zaligsprekingen:
broederlijke raadgevingen. Hij wees hen dus op de weg naar
binnen.
▶ Hij wijdde Lazarus in het openbaar in, en wel in de
zesde graad. Na deze inwijding kreeg Lazarus een nieuwe
naam: Johannes. Met deze openbare inwijding doorbrak
Jezus Christus de eeuwenoude geheimhouding die door de
mysteriescholen altijd was gehandhaafd.
▶ Hij wees zijn leerlingen – en dus ook ons - op een nieuwe
verbinding die mensen met elkaar kunnen aangaan: in de
geest. In hun vorige incarnatie waren de twaalf leerlingen broers
geweest van elkaar. Toen waren het dus bloedbanden die hen
verbonden, nu is het de Christus(geest) die hen verbindt en
hen tot geestelijke broeders van elkaar maakt. Zo demonstreert
Jezus Christus dat niet langer onze bloedbanden beslissend zijn
voor onze verbondenheid, maar het delen van de geest.
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▶ Hij schonk ons met het inzicht in karma en reïncarnatie onze
eigen verantwoordelijkheid: wij zijn zelf verantwoordelijk voor
wat ons leven na leven overkomt. Zo leerde Hij ons de stap
van waarom naar daarom.
▶ Hij nam de angst voor de dood weg: bij de dood gaan wij op
weg naar het huis van de Vader.
▶ Hij maakte ons de weg bewust die hier op aarde voor ons
ligt: om ons leven na leven verder te ontwikkelen, zodat we
eens een Christus naast de Christus mogen worden.

8. Het lijden en sterven van Jezus Christus
De laatste week voor het sterven van Jezus Christus noemen wij
de Goede of de Stille Week. Jezus Christus was kort daarvoor
met zijn leerlingen vanuit Galilea teruggekeerd naar Jeruzalem.
Op zondag, aan het begin van de Stille Week, trok Jezus Christus
op een ezel de stad binnen en werd toegejuicht door de mensen.
Sindsdien wordt deze dag Palmpasen genoemd omdat de
mensen palmtakken van de bomen namen en die voor de voeten
van de ezel neerlegden, waarop Jezus Christus zat.
Op de avond van de donderdag van die week – die wij nu
Witte Donderdag noemen - gebruikte Jezus Christus met zijn
leerlingen de avondmaaltijd: een ritueel dat tegelijk (zoals dat
gebruikelijk was bij de Essenen) een cultisch ritueel was. Het
brood werd gebroken, zoals een dag later met het lichaam van
Jezus Christus zou gebeuren. Maar door zijn dood kunnen wij de
Christusenergieën in alle gewassen vinden, dus ook in ons brood,
ons dagelijks voedsel: Neemt en eet…
De maaltijd begon met de voetwassing: een ritueel, waarmee
Jezus Christus zijn leerlingen bedankte voor hun trouw en hun hulp.
Door het verraad van Judas werd Hij gevangen genomen en
langs drie autoriteiten gevoerd: Kajafas, Herodes en Pilatus.
Zoals bij de geboorte van de koninklijke Jezus drie koningen op
bezoek kwamen, zo moest Jezus Christus voor zijn dood voor drie
hoogwaardigheidsbekleders verschijnen.
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De volgende dag – Goede Vrijdag – werd Hij gekruisigd. De
woorden die Hij sprak zijn zo veelzeggend; onder andere deze
woorden:
▶ Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder. Deze woorden zijn
gericht tot Maria en Johannes; daarbij is Maria de belichaming
van Sophia, de kracht die ons astrale lichaam reinigt, zodat het
hoger zelf werkzaam kan worden.
▶ Mijn God, mijn God, wat hebt Gij Mij verlaten (of: verheerlijkt).
▶ Het is volbracht.
▶ Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.
Van het zesde tot het negende uur (dat is van twaalf uur
’s middags tot drie uur ’s middags) was het aardedonker.
Aardbevingen waren voelbaar en hoorbaar: heel de schepping
was in oproer, omdat een God ging sterven aan het kruis. Om drie
uur ’s middags stierf Jezus Christus. Zowel de natuur op aarde,
als de wezens in de geestelijke wereld hielden hun adem in.
Het voorhangsel in de tempel scheurde.
Jezus Christus werd begraven in het rotsgraf van Jozef van
Arimathea.
Op zaterdag – Stille Zaterdag – daalde Hij neer ter helle: Hij
wekte in de astrale wereld de gestorvenen (zie boven).

9. Het Mysterie van de Opstanding.
Maria Magdalena was de eerste getuige van de opstanding:
een vrouw. Vrouwen zullen immers vooroplopen bij de nieuwe
ontwikkeling die plaats zullen gaan vinden dankzij het oﬀer van de
Christus.
De opstanding betekent niet dat hetzelfde fysieke lichaam
dat gestorven was, weer levend werd. Maar omdat de
Christusenergieën alle cellen van dit lichaam hadden doordrongen
en omgevormd, kon nu een geestelijk-fysiek lichaam opstaan
uit dit dode lichaam, zoals een vlinder geboren wordt uit de rups.
Dit nieuwe lichaam is het, wat het opstandingslichaam wordt
genoemd.
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Omdat dit nieuwe lichaam nog zo kwetsbaar is en geen aanraking
verdraagt (net als een pasgeboren vlinder) zei de Christus tegen
Maria Magdalena: Noli me tangere (= Raak mij niet aan).
Het dode lichaam van Jezus Christus zelf daalde als gevolg
van een aardbeving af tot in het hart van de aarde. De
Christusenergieën die gaandeweg vrij kwamen uit dit lichaam,
begonnen aan de grootse opdracht de aarde om te vormen.
Eeuwen en eeuwenlang zou deze opdracht vergen, maar
uiteindelijk zullen deze energieën de aarde omvormen tot een
nieuwe zon!

10.De Mysteriën van de Hemelvaart en van Pinksteren
▶ We mogen de Doop in de Jordaan vergelijken met de
conceptie van de mens: de conceptie van de Christus in een
mens op aarde.
▶ Toen Jezus Christus stierf op Golgotha, werd de Christus
geboren op aarde.
▶ Van de Opstanding tot de Hemelvaart (40 dagen) leefde
de Christus op aarde, samen met zijn leerlingen die in een
hogere bewustzijnstoestand verkeerden.
▶ De Hemelvaart is te vergelijken met wat een mens na de
dood beleeft: het ingaan in hogere sferen. Toen verbond de
Christus zich met de etherische wereld.
▶ Op Pinksteren werden de leerlingen zich de Christus-impuls
bewust: geloven werd wéten.

11. En hoe ging het verder?
Gedurende negentien eeuwen werd het Christendom
opgenomen en verspreid door de niet-ingewijden, zoals Petrus en
de andere leerlingen die in het openbaar werkten. De ingewijden,
zoals Maria Magdalena, Jozef van Arimathea en Nicodemus,
werkten daarentegen in het geheim.
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▶ In 1879 begon het regentschap van Michaël.
▶ Vanaf 1902 begon het werk van Rudolf Steiner, de Meester
van het esoterische christendom. Hij maakte geheime,
esoterische inzichten omtrent de Christus openbaar.
▶ In die zelfde tijd treedt Christus de etherische wereld
binnen (wat de kerk altijd zijn Wederkomst noemde).Vanaf de
dertiger jaren van de vorige eeuw is er in toenemende mate
sprake van Christusverschijningen. Daarnaast krijgen mensen
bijna-dood-ervaringen en ontmoetingen met engelen en
gestorvenen.
▶ Zo wordt de geestelijke wereld weer toegankelijk.

12. En hoe zal het verder gaan?
▶ De komende 3000 jaar zal Christus aan steeds meer mensen
in zijn etherische gestalte verschijnen en hen wekken. (Zie
verder onder punt 3 van dit boekje).
▶ Daarna zal Hij opstijgen naar de astrale wereld en ons van
daaruit roepen en bewust maken.
▶ En tenslotte zal Hij na drieduizend jaar opstijgen naar het
Devachan en ons van daaruit wekken en bewust maken.

Wij worden nu geroepen om een stap te zetten naar
deze diepere inzichten, zodat deze grote en beslissende
gebeurtenissen ons niet ontgaan. Wanneer wij aan deze
roeping onbewust voorbijgaan, zal de mensheid aan louter
materialisme ten onder gaan.

april 2017
Hans Stolp
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AGENDA

Voor andere themadagen van Hans Stolp
(georganiseerd door stichting ‘De Heraut’)
zie
www.stichtingdeheraut.nl
Op deze website vindt u onder menu-item themadagen
ook de gepresenteerde afbeeldingen
en de digitale versie van dit boekje.
Voor Inlichtingen en opgave voor een themadag
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 de website
www.esoterischchristendom.nl
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