
Themadag

De moderne
Innwijdingsweg





Ze lag op bed en zou niet lang meer leven.
De huid van haar gezicht was grauw en inwit, vol 
diepe groeven. De laatste dagen had ze niet veel gezegd,
maar haar ogen straalden, alsof ze al iets voorvoelde
van het licht en de liefde die haar te wachten stonden.

Als ze wat zei, ging dat meestal over het leven
dat achter haar lag. Makkelijk was haar leven
niet geweest: ze had twee van haar vijf kinderen
verloren aan de dood en had een leven lang
met ziekte te kampen gehad. Nu was haar lichaam
op; ze wist dat ze niet meer zou herstellen.

Levenswinst



Maar als je bij haar zat, naast haar bed, was het
alsof je in een tempel zat: je ervoer de heilige
energieën die in de kamer voelbaar waren.

Lange tijd zeiden we niets: het was, alsof ze
sliep. Maar plotseling opende ze haar ogen en zei,
zonder mij aan te kijken, maar starend naar 
het plafond, alsof ze daar een geliefd iemand zag:
Ja hoor, ik kom, ik ben al heel gauw weer bij je.

Haar gezicht begon te stralen, het leek alsof
het werd beschenen door de zon. Ze vouwde 
haar handen open, alsof ze iemand wilde omhelzen.
Toen vielen ze weer krachteloos neer op bed.

Levenswinst (2)



Ze sufte weer een poosje weg. Maar na een half uur
werd ze plotseling weer wakker en zei, alsof ze
tegen iemand sprak die ik niet kon zien: Het leven
was niet gemakkelijk en soms heb ik getwijfeld 
of ik het wel volhouden zou. Maar het heeft me 
ook zoveel geleerd en zo rijk gemaakt. Ja, wat
voel ik me nu eigenlijk een rijk mens. Dank u wel,
mijn God, ja, wat heeft U me rijk gemaakt. 

Levenswinst (3)

PZ1



Dia 5

PZ1 Pieter Zandberg, 1/23/2020



De laatste woorden kon ik nauwelijks verstaan.
Maar met mijn hart hoorde en begreep ik precies 
wat ze zei. Het waren de laatste woorden die ze sprak.
Een uur later ging ze heen: ze ademde nog een laatste 
keer, heel langzaam, rustig en stil, en ging toen heen. 

Mij gaf ze veel met haar dood: ze leerde me, waar
het in het leven eigenlijk om gaat: om te groeien
in wijsheid, vertrouwen en dankbaarheid, hoe 
onze weg ook gaat. Die levenswinst: daar gaat het om.
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Levenswinst (4)



Kapuzinerkirche



Kapuzinergruft



Abydos



Abydos



Delphi



Reconstructie van epidaurus



grot Monte Cargano Michael



De Karmel



De Karmel



Efeze Artemis



Efeze Artemis





Een Sybille roept naar Maria:

Moeder, ik smeek  u, laat u raden.

Ze zullen sterven op hun paden.

Roep hen terug!

Maria:

Niet dan gestorven en herboren

zal men het leven toebehoren.

Na die woorden verlaten de discipelen 

het toneel en gaan de wereld in.

Pinksterspel van Nijhoff:



Pinksteren  Liane Collot d’Herbois





Een vijgenboom



Des morgens vroeg, bij Zijn terugkeer naar de stad, 
werd Hij hongerig. 

En daar Hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging 
Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen 
bladeren. 

En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht 
meer, in eeuwigheid! 

En terstond verdorde de vijgenboom.

Mattheüs 21 : 18 – 20



Geef mij een zuiver hart –
dat ik U mag zien.

Een ootmoedig hart –
dat ik U mag horen.

Een hart vol liefde –
dat ik U mag dienen.

Een hart vol geloof –
dat ik in U mag blijven.

Gebed van Hammarskjöld:



• Zuiver en oprecht worden.

• Wetenden worden

• Zicht krijgen op de grote geheimen

• Inzicht in de Mysteriën van Jezus Christus

• Inzicht krijgen in de huidige tijd

• Kanaal voor de ware liefde worden 

Doel van de inwijdingsweg:



Waterproef



1. De raaf – er bestaat geen toeval, zoek de zin van 
alles wat er gebeurt.

2. De occulte of verborgene – zwijgen en luisteren.

3. De strijder – de strijd met je ego.

4. De leeuw – transformatie van de angst.

5. De volksnaam – contact met de aartsengel.

6. De zonneloper of de zonneheld – een driedaagse 
uittreding.

7. De Vader – de hoogste, nog verborgen inwijding

De zeven graden op de oude inwijdingsweg:



Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde.

Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.

Ik herinner me niet dat ik antwoordde.

Maar eens zei ik ja, tegen iemand – of iets.

Vanaf dat moment heb ik de zekerheid 

dat het leven zinvol is en dat mijn leven 

een doel heeft.

Dag Hammarskjöld:



De Heer zei tot Abraham: 

Ga uit uw land en uw maagschap 

en uit het huis van uw vader 

naar het land dat Ik u wijzen zal. 

Ik zal u tot een groot volk maken en u 

zegenen.

De roeping van Abraham:



1. Hoe ga je om met emoties?

2. Leer leven in het moment van nu!

3. Zoek het midden tussen geven en ontvangen.

4. Het geluk ligt in mij, niet buiten mij.

5. Aanvaard jezelf zoals je bent.

6. Leer denken met je hart.

7. Durf te groeien door los te laten.

Het harde werken aan jezelf: zeven lessen:



man – vrouw 

denken – voelen 

geest – materie 

(te) afstandelijk – (te) nabij 

ego – hoger zelf 

Lucifer – Ahriman.

De vele dualiteiten:



1. Je zuiveren van vooroordelen en dogma’s = 
beweeglijk worden.

2. Leren handelen met overleg.

3. Doe niet te weinig, maar ook niet te veel.

4. Zie alles wat het leven je brengt als een levensles.

5. Het beoefenen van stilte.

Werken aan jezelf



De Kleine Wachter   Harm Wagenmakers



De grote Wachter



De Grote Wachter  Liane Collot d’Herbois


