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Christian  Rosenkreutz



Christian Rosenkreutz (1)

Vol liefde noemden zijn leerlingen hem: ‘Vader’.
Ze hielden van hem met al hun liefdeskracht. 
Hun hele leven was aan hem gewijd en de opdracht 
die hij te vervullen had. Hun hart was vol van hem:
hij was als de zon die in hun midden scheen.

Een grote gevoeligheid kenmerkte zijn wezen
en genezend was de warmte die van hem uitging.

Ridder van Christus werd hij genoemd. Wie hem
mocht ontmoeten, werd door hem geraakt en werd
voorgoed zijn dienaar - voor alle komende levens.

Christian werd hij genoemd naar zijn grote liefde:
Christus. Aan het zwarte kruis, met rozen omrankt,
ontleende hij zijn achternaam: Christian Rosenkreutz.
.



Christian Rosenkreutz (2)

In het verre verleden kreeg hij inzicht in de manier 
waarop de verschillende religies samenhangen.  
Hij zag hoe elke religie de mensheid die impuls gaf 
die zij nodig had voor haar verdere ontwikkeling

Zijn grootste liefde ging uit naar Christus. Niemand
anders dan hij kon de mysteriën van de Christus zo
diep en zo intens doorgronden en navoelen als hij.

Het zijn geheimen die Christian Rosenkreutz zo graag
met ons wil delen. Ze kunnen echter alleen begrepen
worden door ons hoger zelf en niet door ons ego.

Daarom wilde Christian Rosenkreutz de mens bewust 
maken van zijn hoger zelf, zijn geest. Helaas waren 
de mensen er nog niet aan toe en begrepen ze hem niet.
Ook verstoorden de geesten van het donker zijn plan.



Christian Rosenkreutz (3)

In onze tijd wil Christian Rosenkreutz opnieuw proberen
de mens bewust te maken van de geest die in hem leeft, 
maar die ook in alle materie werkzaam is. Maar opnieuw 
proberen de geesten van het donker deze bewustwording 
tegen te gaan. Angst, verharding, toenemend geweld en 
moedeloosheid zijn hun wapens. Zullen zij opnieuw 
winnen, of zal Christian Rosenkreutz de winnaar zijn?

De uitkomst van de strijd is beslissend voor de toekomst.
Daarom roept hij ons op hem te helpen en bij te staan: 
‘Verbind je innerlijk met mij en help mij bij de strijd die 
nu opnieuw is ontbrand. Word je bewust van de geest.’

Jou en mij, ieder van ons legt hij deze vraag voor. En 
voor je hem je antwoord geeft, bedenk: samen kan het 
Christian Rosenkreutz lukken, samen met jou en met mij.



De twee Johannessen  - Grünewald



De negenledige mens

Fysiek lichaam
Etherisch lichaam
Astraallichaam

- Gewaarwordingsziel
Ik:            - Verstandsziel

- Bewustzijnsziel

Geestzelf (omgevormd astraal lichaam)
Levensgeest (omgevormd etherisch lichaam)
Geestmens (vergeestelijkt fysiek lichaam )



A note: the photo shows not the house of Virgin Mary, but the chapel built many years later on 
beside it. What's left after the house is only a hole in the ground.



The Miracle of the Grail, by Wilhelm Hauschild



Hugues de Payens





Tempeliers:

 1119 gesticht: Hugo van Payens
 1307: gevangen genomen
 1312: door Paus opgeheven

Motto: Non nobis, Domine,
Non nobis,
Sed nomini tuo da gloriam.

Niet ons, o Heer,
Niet ons,
Maar Uw naam geef eer!



Drie stromingen die de geheimen van de 
Rozenkruisers behoeden:

1. Rozenkruisers: 
Lectorium Rosicrucianum

2. Vrijmetselaars

3. Rudolf Steiner





Geschiedenis van de Rozenkruisers:

Omstreeks 1250: Johannes 
incarneert opnieuw

Christian Rosenkreutz: 1378 – 1484

 1604: Boeddha als Verlosser
1604: Vondst graf C.R.

 1614: Fama Fraternitatis (reputatie)
1615: Confessio (belijdenis)
1616 De Chymische Bruiloft van Christian 
Rosenkreutz

 1618 – 1648 Dertigjarige Oorlog

Begin 20e eeuw: nieuwe R.-impuls



Rozenkruisers-impuls in de 20e eeuw:

Tempeltje Malsch

Rudolf Steiner: 

Antroposofie brengt de inzichten van de 
Rozenkruisers weer op het niveau van deze 
tijd.

Geestelijke of Geestes-wetenschap

Verbonden met Michaël





Rudolf Steiner:

Sommige pogingen worden nu eenmaal 

ondernomen en mislukken, maar zijn 

voorbestemd om later wel succes te 

hebben.



Inzichten van de Jongeling:

1.Synthese van alle religies

2.Geven allemaal een eigen impuls

3.Christendom = menswording

4.Antroposofie = wijsheid over de mens



Etherische lichaam van de Jongeling:

 Inspireert de leerlingen van C.R.

 Inspireerde Blavatsky: Isis Ontsluierd

Doordrong etherlichaam van C.R.

Schenkt vermogen etherische Christus te 
zien/ervaren



Wat leerde C.R. zijn leerlingen?

1.De synthese van alle religies: 
menswording

2.De geest in de mens, én de geest in de 
materie

3.De weg van geestelijke groei





Rozenkruiserspreuk:

Ex Deo nascimur
In Jesu morimur
Per Spiritum reviviscimus

Uit God zijn wij geboren,
In Christus sterven wij,
Door de Heilige Geest 
zullen wij herleven.





Rozenkruisers-impuls in de 20e eeuw:

Tempeltje Malsch

Rudolf Steiner: 

Antroposofie brengt de inzichten van de 
Rozenkruisers weer op het niveau van deze 
tijd.

Geestelijke of Geestes-wetenschap

Verbonden met Michaël



Rudolf Steiner:

Sommige pogingen worden nu eenmaal 

ondernomen en mislukken, maar zijn 

voorbestemd om later wel succes te hebben.





Het geheim van de Drie-eenheid

Ooit was de mens een groepsziel

Rond 2000 v. Chr. zette Abraham een eerste 
stap van groepswezen naar individu.

Rond 1200 v. Chr. kreeg Mozes de Tien 
Geboden: de mens had een nieuwe leiding 
nodig: de wetten.

Begin van de jaartelling bracht Jezus Christus 
ons een nieuwe impuls: luister naar binnen, en 
ontdek het hogere weten en je geweten.

 In het tijdperk van de Heilige Geest zullen we 
naar binnen luisteren en leven vanuit de kracht 
van ons geweten.



Christelijke inwijdingsweg:

1.Voetwassing

2.Geseling

3.Doornenkroon

4.Kruisiging

5.Mystieke dood

6.Graflegging

7.Opstanding



Moderne christelijke inwijdingsweg, of:
Rozenkruiser-inwijdingsweg.

1.Studie

2. Imaginatieve kennis

3.Het occulte schrift

4.De steen der wijzen

5.Overeenstemming macrokosmos- Microkosmos

6.Eenwording met macrokosmos

7.Godzaligheid






