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De twee Jezuskinderen…

Mijn God, zo duizelingwekkend groots is het:
de wijze waarop U hier, op aarde, een mensenlichaam
toebereidde om de aardse omhulling
te worden van de goddelijke Geest van de liefde,
de Zonnegeest. Mijn God, zo duizelingwekkend
groots is het geheim van de mens Jezus die
de Zonnegeest naar de aarde dragen mocht.

Eerst liet U die ene mens geboren worden,
Zarathoestra, die - als geen ander – al de op aarde
verworven wijsheid in zich had opgenomen. Hij,
Zarathoestra, was het in wie deze wijsheid fonkelde
en glansde als de sterren - en daarom werd hij wel
Zoroaster genoemd, gouden ster. En daarom wees
een ster de drie koningen de weg naar dit kind.



Toen werd dat andere kind geboren, dat nooit
eerder op aarde geleefd had: het hogere wezen
van Adam dat U bij de schepping had achtergehouden.
Dat kind, het was pure liefde, louter
mededogen, invoelend, vol begrip en aandacht.
Dat kind, het was vrij van karma, smetteloos
zuiver en kon daarom tot omhulling worden
van de goddelijke Geest van de liefde, de Christus.

Mijn God, zo groots dat offer van de wedergeboren
Zarathoestra: om zichzelf te verliezen, zijn lichaam
los te laten en al zijn wijsheid neer te leggen
in de ziel van dat andere kind, de tweede Adam.
Pas toen, dankzij dit offer, was dat kind sterk en rijp
genoeg om tot omhulling uit te groeien, ja, tot lichaam
te worden van de goddelijke Geest van de Liefde.



En toen, toen wijsheid en liefde zich in dit lichaam
met elkaar verbonden hadden en één geworden waren,
toen kon de Christus bij de doop in de Jordaan
zijn intrek nemen in dit lichaam. Toen, eindelijk,
werd de ware, de hemelse liefde op aarde geboren.
Mijn God, zo duizelingwekkend groots dit geheim.
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Johannes 21 : 25

Er zijn ook vele andere dingen die Jezus 
volbracht heeft. 
Als die een voor een beschreven zouden 
worden, dan zou de wereld … de boeken 
niet kunnen bevatten die te schrijven 
waren.



Hebreeën 10 : 5 :

Gij hebt mij een lichaam bereid

Jacob Boehme:

Het geheim van de mens Jezus is nog 
moeilijker te begrijpen dan het geheim van 
de Christus



Mattheus en Lukas:

De geboorte van de mens Jezus

Marcus en Johannes:

De geboorte van de Christus in de 
mens Jezus



Qumran



De Essenen verwachtten:

Een koninklijke Messias

En:

Een priesterlijke Messias

De koninklijke Messias is de wegbereider, 

en staat in dienst van de priesterlijke Messias



De twee Messiassen in Dode Zeerollen vermeld in :

Orderegel

Damascustekst

Tekst over de Apocalyptische Feestmaaltijd

Liturgische fragmenten





Openbaring van Adam:

Hij ontsproot aan twee verlichters

Evangelie van de Egyptenaren:

Het heil zal in de wereld komen als de twee 
één zullen worden



Verschillen Matheus – Lukas:

Mt 15 koningen, Lk 1 koning

Verschillende grootvaders

Woonplaats verschillend

Vaders verschillend

Mt vertelt over koningen, Lk over priesters

Mt: geboren voor dood Herodes, Lk na dood 
Herodes



Hoe de twee Jezuskinderen genoemd worden:

Mattheüskind: Koningskind

Salomonische Jezus

Lukaskind: Herderskind

Priesterkind
Nathanische Jezus



Joachim en Anna



Maria in de Tempel



Het Voor-Evangelie van Jacobus:

Toen zij drie jaar oud was, liep ze al met de 
zekere gang van een volwassene, beheerste 
de taal volkomen en leerde ijverig de 
goddelijke lofzangen zingen. 

Zo maakte zij helemaal de indruk van een
volwassene, en niet van een klein kind; en zij
bad met zo’n overgave, alsof ze al dertig jaar
oud was.



Legende over de kinderjaren van Maria:

Zij kreeg een steeds sterker contact met 
engelen, die haar niet alleen inzicht gaven, 
maar ook voedende krachten, zodat ze al 
spoedig geen onderricht meer nodig had en 
ook lange tijd ieder lichamelijk voedsel kon 
ontberen.



De leken in Nazareth:

Eenvoudig

Dienstbaar

Bescheidenheid

Onschuld

Kinderlijkheid



Annunciatie



Het kind Jezus:

Engelachtig
Dromerig
Zuiver en puur
Lijkt verdwaald op aarde
Niet vertrouwd met het aardse leven
Ontroert iedereen
Helpt dieren
Straalt pure liefde uit.
Maar ook: 
onhandig,  schutterig
Geen prater, maar dromer
Maakt de indruk achtergebleven te zijn
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