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OPROEP
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Je bent moe geworden van het vele zoeken,
en nu ben je het zoeken zelf moe.
Omdat nergens te vinden was wat je zocht,
wil je al het zoeken voortaan staken.
Eens heb je het Land der Levenden en de
Tempel der Eeuwigheid willen vinden.
Maar waarheen je ook telkens je schreden
richtte, overal heerste als een vorst: – de
dood, en iedere tempel verborg in zijn binnen-
ste geheime schrijn slechts een machteloos
afgodsbeeld. . .
Werkelijk, mijn vriend, je moest wel moe
worden van zulk zoeken, zoals zoveel ande-
ren moe werden die eens met hoop en ver-
trouwen eropuit waren getrokken, zoals jij!
Er kan je niets worden verweten en nie-
mand heeft het recht je iets euvel te duiden,
want het was niet jouw schuld dat je op al je
verre reizen niet hebt kunnen vinden waar
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je zo vol verlangen naar zocht.
Men had je wegen gewezen die men zelf nooit
was gegaan.
Men had je beloofd wat men zelf niet had
gevonden.
Men stuurde je paden op die men zelf allang
moest verlaten.
Hoe had je vervulling kunnen vinden, waar
anderen alleen maar teleurstelling op teleur-
stelling moesten incasseren, totdat ze afge-
mat op hun schreden terugkeerden, voor
zover ze zelf ooit de wegen waren ingeslagen
die ze jou toonden?
Hoe zou je op dergelijke wegen het doel waar
je naar verlangt ooit hebben kunnen berei-
ken?

Wees echter niet boos op degenen die je
dwaalwegen toonden, want ze wisten het zelf
niet beter, omdat ze niet op de hoogte waren
van de juiste weg.
Als ze tegen je zeiden: ‘Die richting, zoeker,
moet je opgaan!’ of: ‘Daar loopt voor jou, die
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naar het doel verlangt, de juiste weg!’, dachten
de meesten dat ze je een goede raad gaven. . .
Ook wanneer ze je wegen wezen die ze zelf
teleurgesteld verlaten hadden, geloofden ze
toch nog dat het jou misschien zou lukken wat
hunzelf op eigen kracht niet was gelukt. . .
Werd je echter werkelijk door een op macht
beluste fantast bedrogen, of zelfs door een
schurk die heel goed wist dat hij je de ver-
keerde richting opstuurde, dank dan de hemel
dat je je uit die afhankelijkheid hebt weten te
bevrijden, maar – werp je ook hier niet op als
rechter, want degene over wie je een oordeel
wilt uitspreken heeft zichzelf allang door zijn
eigen handelen geoordeeld!
Beklaag je ook niet over je lot omdat het je tot
dusver nog niet liet vinden, en beschimp
jezelf niet omdat je nu, vermoeid en teleurge-
steld, ziet dat je weer op dezelfde plek bent
uitgekomen als vanwaar je eens, vervuld van
hoop, was vertrokken!
Wat schiet je op met klagen en morren?
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Als deze woorden je bereiken, heb je ook
echt geen enkele reden meer om de dwaalwe-
gen die je tot nu toe hebt bewandeld, nog lan-
ger te vervloeken.
Geloof me: – je weg zal gezegend zijn vanaf
deze dag en in het vervolg zal men jou niet
meer op dwaalwegen aantreffen!
Hier spreekt iemand tot je die waarlijk weet
welke weg naar de werkelijkheid leidt.
Hier spreekt iemand tot je die je deze weg ook
werkelijk kan en wil wijzen, opdat je einde-
lijk het doel waar je zo naar verlangt mag
bereiken.
Volg mij, en bij iedere schrede zul je de kracht
in je voelen groeien om vol te houden tot aan
het doel!

Niet ik heb je gezocht en niet aan mij heb
je het te danken dat je me hebt gevonden.
Jouw eigen zoeken, dat zo lang de verkeerde
wegen volgde, werd eindelijk vrij, toen je het
de dienst opzegde omdat je het beu was
geworden. . .

12

De zin van het bestaan.qxd  29-8-2017  9:30  Pagina 12



En, vrij geworden, laat het je nu eindelijk ont-
dekken wat voordien verborgen voor je was. . .
Het ligt enkel aan jouw wil om te zoeken, dat
je me vinden moest.
Het was geen vergeefse moeite dat je tevoren
op wegen hebt gezocht die je op een dwaal-
spoor brachten.
Het was geen vergeefse moeite dat je leringen
hebt gevolgd die je niet bij het doel konden
brengen.
Waar je ook gezocht mag hebben, steeds nam
de kracht waarmee je zocht door je zoeken in
sterkte toe, zoals een elektrische stroom op
zijn weg door de spiraaldraad sterker wordt, –
en thans, nu je gelooft dat al je zoeken slechts
een verwensing waard is, valt je eindelijk ten
deel wat je niet meer had durven hopen.
Daar, waar wij allen die hier op aarde leven,
bewust of niet bewust, in hetzelfde geestelijk
leven onze oorsprong hebben, daar heeft men
je nood aanschouwd en wist men hoe hij ten
goede kon worden gekeerd. . .
Ik ben je nu gezonden en je hebt me gevon-
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den, omdat ik je werkelijk helpen kan en
omdat niemand anders jou in je dagen hier op
aarde dezelfde hulp zou kunnen brengen. . .
Het ligt werkelijk niet aan mij dat dit zo is, –
maar ik kan de orde der dingen die ik niet zelf
in het leven heb geroepen ook niet verande-
ren, en tevergeefs zou je de hier bestaande
orde willen verstoren: – tevergeefs zou je naar
andere hulp uitzien. . .
Om mij heb je geroepen, zonder mij te ken-
nen!
Mijn woord bereikt je, ook al ken ik jou niet!
Je kunt ook nog niet weten wie via deze
woorden tot je spreekt, en ik neem het je echt
niet kwalijk wanneer je na vele bittere teleur-
stellingen en zelfs wrede ervaringen nu, met
de schrik nog in je leden, aarzelt of je mijn
stem wel moet volgen.
Je bent als iemand die ergens in het duister
van de nacht is verdwaald en de roep hoort
van iemand die de weg weet, die hij, ver-
schrikt, eerst vol vrees en argwaan wan-
trouwt, omdat juist op die plek veel berovin-
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gen en moorden hebben plaatsgevonden. . .
Ook ik zou zeker aarzelen, wanneer ik in
jouw schoenen zou staan.

Maar kijk: – ik verwacht niets anders van
je dan dat je, voortdurend attent op de weg die
je bewandelt, het licht volgt dat ik voor je
aansteek.
Ik draag het vóór je uit, zodat je er zelf heel
gemakkelijk op kunt toezien waarheen ik je
leid.
Hoe ik zelf de juiste weg weet, en waarom
juist ik de enige ben die hem je wijzen kan,
behoeft je vooralsnog geen zorgen te baren.
Stel je er voorlopig tevreden mee dat je spoe-
dig zult ontwaren hoe ik uit de warboel de
weg voor je baan.
Hoe vaak men je ook bedrogen mag hebben: –
ditmaal zul je waarlijk niet bedrogen zijn!
Reeds na enkele schreden zul je bemerken dat
je op mijn weg nimmer oog in oog met bedrog
kunt komen te staan.
Tot vandaag nog meende je dat je het recht
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had om iedereen uit te lachen die jou wist te
vertellen dat er een mens zou kunnen zijn die
de weg naar de waarheid kent en bereid is op
deze weg een gids voor je te zijn. . .
Vandaag echter heb je deze mens nu ontmoet!
Beslis zelf of je mij gehoor wilt geven!
Beslis zelf – want het komt uitsluitend op
jouzelf aan – of het voor jou nog de moeite
waard is het hoge doel, waar je zo lang en
hartstochtelijk naar hebt uitgekeken, einde-
lijk te bereiken!
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Voorwaar: – je bent een raadsel voor jezelf,
dat je nog niet kunt oplossen.
Weliswaar heeft men je van jongs af aan op de
hoogte gebracht en verteld hoe anderen vroe-
ger het raadsel dat zij in zich droegen hebben
opgelost, maar – er kwam voor jou een dag
waarop elk antwoord van anderen alleen
maar nieuwe vragen in je opriep. . .
Je wilde in jezelf de vrede ervaren en het werd
steeds duidelijker voor je dat hetgeen mensen
vóór jou tevreden heeft gesteld, jou daarbij
maar heel weinig kon helpen. . .
Nu ben je – vermoeid en berustend – opge-
houden met zoeken naar de oplossing van het
raadsel van je leven. . .
Nu ben je tot het vermeende inzicht geko-
men dat je op deze aarde nooit een antwoord
op je vragen kunt krijgen: – een antwoord dat
tot de vrede zou leiden. . .
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En toch, mijn vriend, de waarheid is dat dit
antwoord voor je is weggelegd!
Ik wil je graag laten zien hoe je zelf het raad-
sel dat je voor jezelf bent, kunt ontsluieren.
Maar om dit te bereiken, zul je eerst moeten
leren inzien dat het juiste antwoord altijd
alleen maar kan volgen op de juist gestelde
vraag, – zodat de velen die je hoort klagen dat
ze het antwoord waar ze op hoopten nooit heb-
ben ontvangen, veeleer te beklagen zouden zijn
omdat ze niet de juiste vraag hebben gesteld.

Je bent verbitterd omdat ook jij het ant-
woord, waar je al zo lange tijd naar verlangt,
nog niet hebt gekregen, – maar je hebt nooit
overwogen om in jezelf na te gaan of je wel op
de juiste wijze hebt gevraagd.
Wel kwam je telkens tot de bittere bevinding
dat elk antwoord van anderen jou geen vrede
kon schenken, maar – de verkeerde manier
van vragen van die anderen heb je toch zonder
bedenking en kritiekloos overgenomen. . .
Hoe heb je ooit de hoop kunnen koesteren dat
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je jouw antwoord zou kunnen vinden door op
deze wijze te vragen?
Hoe heb je je zo kunnen laten verstrikken in
de waan dat de wijze van vragen van deze
anderen dan toch een antwoord in jou zou
kunnen wekken, – dat verschilde van het ant-
woord dat zijzelf ontvangen hadden, maar dat
jou geen bevrediging kon schenken?
Wel, mijn vriend: het is de zonde van je vade-
ren die jou nu ongelukkig maakt, en jij alleen
kunt de verlosser van je vaderen worden, – jij
alleen kunt nu hun zonde tenietdoen.

Wat eens voor jouw voorvaderen voldeed
om tevredenheid in zichzelf te voelen, dat is
precies hetgeen jou nu van je vrede berooft!
Ook jouw voorvaderen waren eens een raad-
sel voor zichzelf geworden en daarom zoch-
ten zij een oplossing die voor hen gold, – een
oplossing die jou wel klem moest zetten. . .
Wat zij toen voor zichzelf hadden gevonden,
werd jouw erfdeel en aanleiding voor een
nieuwe vraag voor jou.
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Maar je erfde tevens een manier van vragen
die je nooit het antwoord kan geven waardoor
al je vragen worden opgelost, zoals ochtend-
nevels oplossen in het licht van de zon. . .
Wil je nu dus niet voor eeuwig een raadsel
voor jezelf blijven, dan zul je moeten afzien
van een erfenis die je alleen nog maar nood-
lottig kan worden.
Je zult nu voor jezelf een nieuwe manier van
vragen moeten bedenken en het antwoord
van je voorvaderen mag niet langer een reden
voor je zijn om vragen op te werpen op de
manier zoals zij het eens deden.
Niet eerder vind je jouw innerlijke vrede dan
wanneer je geleerd hebt op jouw manier te
vragen!

Vraag dus voortaan niet meer naar de ‘God
der vaderen’, – maar naar jouw, in jou leven-
de God.
Vraag niet meer naar de ‘waarde van het
leven’, maar naar de waarde die jij aan je
leven kunt geven.

22
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Vraag niet meer naar de ‘zin van het bestaan’,
maar vraag je af hoe je bestaan door jouzelf
zin zou kunnen krijgen!
Vraag niet meer: ‘Wat is de mens?’, – maar
stel je voortaan de vraag, of je zelf bent wat je
kunt zijn!
Vraag niet meer: ‘Bestaat er een ziel?’, – maar
vraag je af wat er ‘ziel’ aan jezelf is en hoe je
je daarvan bewust kunt worden!
Vraag niet meer: ‘Is er een leven na de dood?’,
– maar vraag je af wat je in je leven op aarde
kunt doen om een bewust voortbestaan in de
eeuwigheid voor jezelf te verwerven!
Vraag niet meer: ‘Wat is waarheid?’, – maar
vraag je af, of je zelf waar bent en bereid niets
in jezelf toe te staan wat jouw waarheid zou
kunnen vertroebelen!
Wanneer je op deze wijze je vragen formu-
leert, valt je zeker ook op elk van je vragen
een antwoord ten deel dat je de zo innig ver-
langde innerlijke vrede schenkt.

Naar heel veel werd reeds gevraagd wat
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waarlijk niet nodig is om te weten. . .
Op deze wijze heeft men dan voor zichzelf
een antwoord gezocht, dat slechts in schijn
een ‘antwoord’ was, en elk van die schijnbare
antwoorden moest een nieuwe vraag oproe-
pen, al kwam die pas in volgende generaties
tot leven. . .
Als je op deze zelfde wijze vragen blijft stel-
len, zul je niet alleen zelf telkens voor nieu-
we vragen komen te staan, maar ook je nabe-
staanden met menige vraag opzadelen, met
name ten aanzien van die kwesties die voor
jou beantwoord leken.
Let er dus op dat elke vraag die je mogelijk
bedrukt, door jou op de juiste manier wordt
gesteld, zodat een antwoord dat voor jou
bestemd is en dat jou bevredigt niet kan uit-
blijven!
Niemand anders kan je ooit jouw antwoord
geven.
Dat is alleen door eigen ervaring te vinden en
uitsluitend te beleven in jezelf!
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Alles wat men gewoonlijk wel aanduidt
als ‘antwoord’ op de laatste vragen – ook wan-
neer dit het woord is van een mens die door
het nageslacht als een ‘God’ wordt vereerd –
roept bij elke generatie voortdurend weer
nieuwe vragen op.
Een dergelijk antwoord kan voor jou in het
beste geval slechts aanleiding worden om in
jezelf die vorm voor je vraag te vinden die in
het beleven werkelijk een antwoord brengt.
De voorvaderen geloofden echter – en dit
geloof genoot in de opeenvolgende tijdperken
werkelijk een zeer grote populariteit – dat een
antwoord dat van buitenaf kwam en henzelf
tevreden stelde, voortaan het laatste, onbe-
twistbare antwoord was en dat alleen dwazen
of godslasteraars nog naar een ander ant-
woord zouden kunnen vragen. . .
Wellicht zijn ze er stellig van overtuigd ge-
weest dat ze het nageslacht een zegenrijke
erfenis hebben nagelaten. . .
Maar jij, mijn vriend, hebt nu ruimschoots
aan den lijve kunnen ondervinden, welk een
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afschuwelijke vloek op deze erfenis rust.
Het is nu aan jou om deze vloek uit de wereld
te helpen.
Je zult hem echter slechts kunnen opheffen,
wanneer je de oplossing die jouw voorvaderen
eens hebben bedacht om het raadsel van zich-
zelf te ontsluieren, niet zonder meer door-
geeft en ook van degenen die op jouw woor-
den bouwen niet verlangt dat ze het antwoord
dat jijzelf hebt ontvangen, als hun antwoord
erkennen.
Vind je het antwoord in jezelf dat je vrede
schenkt, gebruik het dan alleen om anderen
te helpen op hun beurt op de juiste wijze in
zichzelf te vragen.
Zie erop toe dat je je vraag steeds zo inkleedt
dat je het antwoord moet krijgen dat onmis-
kenbaar waar voor je is, – maar denk niet dat
jouw antwoord slechts door anderen overge-
nomen behoeft te worden om voortaan ook
het eigen antwoord van de anderen te zijn!
Ieder die nu met jou hier op aarde leeft, en
ieder die later na jou komt, zal voor zichzelf
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moeten leren vaststellen wat de juiste manier
van vragen is, en dan zal voor iedereen alleen
in een persoonlijk beleven zijn eigen ant-
woord op de laatste vragen van zijn bestaan
kenbaar worden.
Laat echter degene die het raadsel, dat hij
voorheen voor zichzelf is geweest, voor zich-
zelf heeft opgelost, slechts proberen de ande-
ren te waarschuwen voor de misvatting dat
een mens van deze aarde ooit in staat zou zijn
het levensraadsel van een ander op te lossen!
Laat hem slechts daar in het geweer komen,
waar hij reëel gevaar ziet dat zoekenden wor-
den misleid door de erfenis der vaderen!
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