
Themadag
Mysteriën 

Van
Christus



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. 

Het wonder van Pasen 



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.
---

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.

Het wonder van Pasen (2) 



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

Het wonder van Pasen (3) 



Efeze 4 : 8:

Daarom wordt gezegd: Tot de hoogte 
opgevaren, heeft Hij gevangenen 
meegevoerd en is begonnen de mensen 
zijn gaven te geven.
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1 Petrus 3 : 18, 19:

In het aardse lichaam onderging Hij de dood 
en schiep nieuw leven in het rijk van de geest. 

Zo heeft Hij zijn verkondiging ook gedragen 
tot de geesten die gekluisterd waren.

Eertijds waren zij niet volgzaam, toen de 
goddelijke lankmoedigheid wachtte in de 
dagen van Noach terwijl de ark werd 
gebouwd, waarin slechts weinigen, namelijk 
acht zielen, gered werden door het water 
heen.
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Adaling in de Hel – Liane Collot d’ Herbois



Adaling in de Hel





Cenaculum



Cenaculum



Faustina Kowalski



Faustina Kowalski:

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.
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De terugkeer van Christus in de etherische wereld:

Zijn verschijningen:

Hij zal 3000 jaar lang vanuit de etherische wereld 
aan mensen verschijnen:

Daarna zal Hij opstijgen naar de astrale wereld en 
van daaruit 3000 jaar lang aan mensen 
verschijnen.

Daarna zal Hij opklimmen naar het Devachan en 
van daaruit aan mensen verschijnen.

Johannes:
Als Ik ben heengegaan, zal Ik jullie tot Mij trekken.
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Bij zijn afdaling in de etherische wereld hulde de 
Christus zich in:

Het astrale lichaam van Jezus van 
Nazareth

Het etherische lichaam van een
Aartsengel

De vrije ruimte die Michaël schiep
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Soendar Singh



Toen gebeurde er iets wonderlijks: de kamer 
werd door een heerlijke glans vervuld en ik 
ontwaarde voor mij een gestalte. 
Ik dacht dat het Boeddha, Krishna of een andere 
heilige was die ik 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.
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Doop in de Jordaan



Doop in de Jordaan



Christus Pantokrator





De twee Jezuskinderen:

De koninklijke Jezus uit Mattheus:

 Incarnatie van Zarathoestra

Drie koningen bezoeken hem

Vlucht naar Egypte

De Jezus uit Lucas:

Herders bezoeken hem

Geboren in een stal

 In hem leeft het hoger Zelf van Adam
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De drie kinderen - Bernardino di Conti



De drie kinderen - Rafaël



De twaalf jarige Jezus in de tempel – Ambrogio Borgognone



De Mysteriën van Jezus van Nazareth
(van 12e – 30e jaar):

Vanaf 12 jaar: gesprekken met Schriftgeleerden

Omstreeks 16 jaar: Bath-Kol gaat zwijgen

Vanaf 16 jaar: reizen

Rond 24e jaar: Essenen

 In zijn 30e jaar: Beslissend gesprek met Maria
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De Mysteriën van de Logos of de Christus

Eén met God

Door een offer kwam 
uit het Goddelijke Wezen 
de Zoon of de Logos voort

Hij daalde af naar de zon

Hij ‘stierf’ op de zon en 
daalde af naar de aarde.

Hij incarneerde bij de Doop in 
de mens Jezus van Nazareth 
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Wat leerde Jezus Christus zijn leerlingen?

Van geboden naar geweten

 Inwijding Johannes

Geestesbanden ipv bloedbanden

Eigen verantwoordelijkheid

Wees niet bang voor de dood

Groei Christus achterna
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De opwekking van Lazarus



De Stille Week:

Zondag: de Zon komt de stad binnen

Maandag: tempel (hart) schoongemaakt

Dinsdag: niet de wet, maar de weg naar binnen

Woensdag: gezalfd

Donderdag: Laatste Avondmaal

Vrijdag: Jezus Christus sterft

Zaterdag: gestorvenen ontwaken 

Zondag: Opstanding 



Voorbereiding tot de intocht in Jeruzalem



De voetwassing



Judas verlaat het Cenaculum



De Judaskus



Kruisdraging



De graflegging



De Opstanding



Noli me tangere



Noli me tangere



Het Mysterie van de Hemelvaart

De Doop in de Jordaan is de 
conceptie van de Christus op aarde.

Als Jezus Christus sterft op 
Golgotha, wordt de Christus geboren
op aarde.

Van de Opstanding tot de
Hemelvaart (40 dagen) leeft de
Christus op aarde. 

De Hemelvaart is het ingaan in
hogere sferen. Nu verbindt de Christus zich 
met de etherische wereld.

Met Pinksteren worden de leerlingen 
zich de Christus-impuls bewust.
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