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LITURGISCH RITUAAL EN VRIJHEID VAN 
DENKEN. 

~ oor alle tijden en in alle religies. Christelijke zoowel als 
.IJ niet~Christelijke. loopt de scheidingslijn tusschen de 

mystici en de uiterlijke belijders van den godsdienst. 
Eenerzijds de mystici wier taal en beelden slechts weinig wisse~ 
len met den tijd en de religie waarin zij leven. zoodat men b.v. 
de geschriften van J ac ob Boehme en Christiaan Rosenkreuz 
kan leggen naast die van Plotinus. 
Anderzijds de uiterlijke belijders wier taal en beelden ontzaglijk 
wisselen en uiteenloopen ; soms verschillen opleverend die tege
lijkertijd bestaan en dan voerend tot verbitterde soms bloedige 
twisten en vervolgingen. soms vertoonend een wisseling van 
denkbeelden zich voltrekkend in den loop der tijden en zoo 
een beeld gevend van den groei van het intellect toegepast op 
de religie. De mysticus keert zich voornamelijk tot de levens
z ijde van den godsdienst en alle Leven is tenslotte één. Mys
tisch leven is ervaring van Gods Leven dat niet aan bepaalde 
Godsdienstvormen gebonden is; vandaar de groote trekken 
van overeenstemming tusschen deze innerlijke zoekers . 
Doch waar het gaat om den vorm der religie waarmede de 
uiterlijke belijder zich bezig houdt. daar is een geweldige ver~ 
scheidenheid van opvattingen. Daar aanvaardt de een als 
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goddelijke waarheid wat een tijdgenoot of een later geslacht 
als godslasterlijk verwerpt. (V g1. de middeleeuwsche opvatting 
dat de hemelsche zaligen tot verhooging hunner vreugde de 
smarten der verdoemden in de hel zouden kunnen zien.) 
Voor den mysticus zijn de vormen bijkomstig. In den regel 
aanvaard hij de vormen van zijn tijd omdat hij ze even goed 
of even slecht (d.i. even beperkt) vindt als andere. 
Mystici zijn echter de eenlingen. de weinigen die uitver~ 
kozen zijn. 
De uiterlijke belijders vormen de groote massa dergenen die 
geroepen zijn. Hun weg is worsteling. lijden. evolutie. totdat 
ook voor hen langzamerhand de beleving komt van het inner~ 
lijke der religie. 
Zooals de mystiek de eeuwigheid beleeft en daardoor één 
is. zoo beleeft de uiterlijke belijdenis den tijd en vertoont steeds 
den strijd tusschen orthodoxen en vrijzinnigen. 
Het is de groote strijd van de massa voor zelfbevrijding. 
Want geen ander kan haar bevrijden van emotioneele en 
verstandelijke banden dan zijzelf. dan de Geest in haar. 
Wanneer wij een vluchtigen blik werpen op de Geschiedenis 
van het Christendom zullen wij zien hoe deze vrijmaking zich 
voltrokken heeft. 
De eerste vijf eeuwen kunnen wij beschouwen als een tijd~ 
perk waarin mystiek en uiterlijke belijdenis vrij harmonisch 
verbonden zijn. Wel is . er reeds heftige strijd tusschen ver~ 
schillende theologische richtingen. doch onder de leidende 
kerkvaders vinden wij echte mystici als b. v. Origenes en 
Augustinus. Er is dan ook nog geen scherpe scheiding tusschen 
mystiek en theologie. 
De innerlijke Mysterieën of Scholen van Inwijding (vgl. Clemens. 
Origenes e. a.) in de jonge kerk bloeien nog. hoewel zij lang~ 
zamerhand op den achtergrond raken, en verlichten het uiterlijke 
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geloofsleven. De theologie staat op de hoogte van het weten~ 
schappelijk en wijsgeerig denken van den tijd. Alles tesamen 
genomen een gunstige periode zoowel voor het innerlijke als 
voor het uiterlijke leven der kerk, voor het gevoels~ en voor 
het vers tand sleven der geloovigen. 
Dan begint de periode der eigenlijke middeleeuwen. 
De resten der mysterie-Ieeringen worden uit de kerk gebannen 
(vgl. 2e concilie v. Constantinopel in 553 waar de leer der 
preëxistie en daardoor ook die der rëincarnatie werd kettersch 
verklaard) en ook de mystiek leidt in de ongeveer 1000~jarige 
periode slechts een verborgen bestaan. want de offlcieele kerk 
is naijverig op haar invloed. Zij is de asschepoester die ter~ 
nauwernood geduld wordt en wij vinden slechts verspreide en 
bij tusschenpoozen optredende mystici. 
De middeleeuwsche theologie. de scholastiek heerscht opper~ 
machtig. Zij belet ook het vrije wetenschappelijke en wijs
geerige denken. Door dwang bereikt zij wat in de eerste eeuwen 
door het genie en de macht van de groote persoonlijkheden 
der kerkvaders bereikt werd: eenheid van geloof en denken. 
Dit ging echter ten koste van het denken. dat welhaast een 
rudimentair overblijfsel uit beter tijden ging worden. 
Toch laat deze godsgave in den mensch zich nimmer blijvend 
onderdrukken en zoo zien wij dan ook van de 14e tot de 
16e eeuw in drie elkaar opvolgende machtige pogingen: 
Renaissance, Humanisme en Hervorming de menschheid zich 
losmake~ uit de banden der scholastiek en een eerste begin 
maken met de ontwikkeling van profane wijsbegeerte en 
wetenschap. Veel hiertoe droegen bij de geheime genoot
schappen. Rozekruisers e. a. Dan ontwikkelt zich ook lang~ 
zamerhand. steeds breeder en dieper wordend. de kloof tusschen 
verstand, wijsbegeerte en wetenschap eenerzijds en gevoel en 
religie anderzijds. 
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Minder in de landen der hervorming waar ook in religieuze 
zaken een zekere vrijheid van denken was toegestaan. sterker 
in de Roomsche landen waar in religieuze kwesties de kerk 
een strenge aanvaarding van haar geloofspunten bleef eischen. 
In kerkelijke kringen vond men er dit op dat men de dingen 
des geloofs plaatste boven de ratio (= rede) als door haar niet 
te kennen (alsof ook zelfs in dit geval niet een harmonische 
verbinding tusschen beide mogelijk ware!) Dit leidde weer tot 
excessen. door het aanvaarden van het irrationeele. het on~ 
redelijke, culmineerend in de spreuk: Credo quia absurdum. 
(ik geloof omdat het ongerijmd is). al hetgeen er weer niet 
weinig toe bijdroeg om het neerzien van de wetenschap op de 
religie in de hand te werken. 
Het was onmogelijk deze verwijdering tusschen geloof en den~ 
ken tegen te gaan. want de verbindende wijsheid. waardoor 
ze alleen te verzoenen zouden zijn geweest en die in de eerste 
eeuwen des Christendoms van de Mysterieën uitstraalde. ont~ 
brak ten eenen male en ook de mystiek leidde een nog kwijnen~ 
der bestaan dan vroeger. 
Steeds grooter werd de verwijdering. steeds grooter de macht 
der wetenschap op denken en handelen der menschen. Het 
geloof moest zich met een steeds bescheidener plaats tevreden 
stellen. De leidende geesten van Europa kwamen niet meer 
voort uit religie en kerk. doch uit wijsbegeerte en wetenschap. 
En met de beweging der "Aufklärung" in Duitschland en van 
de "positivisten" in Frankrijk zette tegen het einde der 18e eeuw 
de eindstrijd in tusschen geloof en wetenschap. die na een 
eeuw er in slaagde de groote massa der menschen van de 
religie los te maken en ze voor hun levensrichting uitsluitend 
te doen steunen op hun "gezond verstand". Het gevolg was 
een ontzaglijke versterking van • s menschen ik~bewustzijn en 
egoisme met den nasleep van een tot het uiterste toegespitsten 
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strijd tusschen natiën en individuen. zijn apotheose vindend in 
wereldoorlog en klassenstrijd. 
Door deze gansche periode voltrok zich echter de enorme 
groei van het verstand; zoowel van het lagere critische. schif~ 
tende. als van het hoogere synthetische. verdraagzame. in~ 

zichtelijke. 
Het verstand is thans wetenschappelijk en wijsgeerig geworden. 
Het kan niet meer aangetrokken of gebonden worden door 
orthodoxie. die onredelijk. onwijsgeerig en onwetenschappelijk 
is. Doch evenmin door een mystiek die voor het verstand. 
zelfs voor het wijsgeerig vèrlichte. "vaag" en "zonder grond" is. 
Want het verstand moet zich voeden met feiten. stoffelijke die 
het heeft in overvloed. en geestelijke voor zoo ver die be~ 
schikbaar :zijn. En deze geestelijke feiten waren in de laatst~ 
beschreven periode zeer weinig beschikbaar. 
Toen echter. op het hoogtepunt van deze verstands~ontwik~ 
keling die welhaast voerde tot verstands~vergoding. kwam 
in de laatste decennia der 1ge eeuw de groote golf van occulte 
verschijnselen van verschillende orde. 
Tevoren reeds hadden Mesmer. von Reichenbach e.a. op dit 
gebied baanbrekend werk verricht. doch publieke belang
stelling over de geheele wereld werd eerst gewekt door den 
.grooten stroom van spiritistische en aanverwante verschijnselen 
die zijn oorsprong nam in Amerika en zich eveneens verbreidde 
over Europa. 
Het leven "achter den sluier". n.l. achter den sluier der grove 
stof. het leven waarvan alle mystici (= zieners van het ver
borgene) getuigd hadden, kwam in het middelpunt der belang~ 
stelling te staan. Stoffelijke feiten en verschijnselen bleken 
inderdaad niet alles te zijn. Het leven na den dood werd proef~ 
ondervindelijk aangetoond; zij "wier oogen geopend waren". 
de helderzienden. zagen wederom "hel" en .. hemel". de gebieden 
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van loutering en zaligheid voor hun verbaasden blik ontsloten 
en beschreven ze voor hun nóg verbaasder tijdgenooten. De 
visioenen van een Swedenborg over de dooden en de Engelen 
bleken in wezen waarheid te bevatten. 
Mannen van wereldnaam als Crookes. Wallace. Zöllner. 
Lombroso onderzochten de spiritistische verschijnselen onder 
nauwkeurige controle en erkenden hunne echtheid. Wat volgens 
de bekende natuurwetten "wonderen" schenen: materialisaties. 
verschijningen op afstand en plotselinge genezingen. hadden 
plaats. Het publiek. eerst ongeloovig. wantrouwend en spot
tend. werd overtuigd. mede dank zij de beroemde namen der 
onderzoekers. De macht van materialisme en ongeloof werd 
gebroken. 
Gelijktijdig met dezen stroom van occultisme. die ongetwijfeld 
van Hoogerhand over de wereld werd uitgestort. had ook in 
de wetenschap een merkwaardige verandering plaats. Nieuwe 
onbekende krachten en stralen werden ontdekt. X~stralen. 

radio~telegrafie en telefonie deden hun intrede. het uiteenvallen 
der atomen werd ontdekt. de kleinste stofdeeltjes. ionen en 
electronen vervluchtigden tot wervels van kracht. de vaste stof 
werd verdrongen van haar plaats als basis van alle verschijn
selen: alles werd ijler. minder grijpbaar en ten slotte kwam 
Einstein de z.g.n. vaste natuurwetten tot relativiteiten ver
klaren. De wetenschap naderde steeds meer tot het onzicht
bare. ontastbare. 
Dit gelijktijdig optreden der kentering in het wetenschappelijk 
onderzoek en denken is zeer zeker ook niet een loutere toe
valligheid. Evenmin als het derde merkwaardige verschijnsel: 
de opkomst van een geheel nieuwe wetenschap der ziel. practi
sche experimentatie met 's menschen innerlijk. De psycho
analyse ingeleid door Freud en Adler. voortgebouwd door Jung. 
Maeder en anderen. leidde tot de ontdekking van' s mensc.ben. 

8 

onder- en bovenbewustzijn. langzamerhand voerend tot psycho
synthese. 
De stof en het lichaam werden onttroond. de ijle krachten en 
de ziel wederom tot de drijvende en heerschende elementen in 
de wereld gemaakt. En dit alles geschiedde in het tijdsverloop 
van ongeveer een halve eeuw. samenvallend met het stichten 
en tot bloei komen van de Theosofische Vereeniging. die meer 
dan eenige andere beweging gedaan heeft om het denken der 
menschheid voor den nieuwen tijd rijp te maken. Want ruim 
een halve eeuw beeft zij thans gearbeid aan. en de menschheid 
geinteresseerd voor haar drie doeleinden waarvan de 2 laatste 
luiden: 
b) bet naspeuren van onverklaarde natuurwetten en van de 
on geopenbaarde krachten in den mensch. en c) het aanmoe
digen van de vergelijkende studie van godsdienst. wijsbegeerte 
en wetenschap. 
daarmede de aandacht bewust richtend op bovenstoffelijke en 
gèestelijke dingen. 
Door al deze stroomingen is de mensebbeid doorgedrongen in 
het gebied van het onzienlijke en metaphysiscbe zonder de hulp 
der religie. Buiten-religieuze mystiek is opgekomen doch daar
mee is vanzelf ook de grondslag der religie als waar erkend. 
Vooral van de religieuze mystiek doch ook van de religieuze 
dogmatiek. Alleen werd haar de alleenzaligmakende macht ont
nomen en kwam er echte "Aufklärung", nu religieus getint, 
voor in de plaats. 
De groote massa zelfdenkenden en -oordeelenden uit alle lagen 
der maatschappij wordt niet meer aangetrokken door de oude 
orthodoxie doch evenmin blijvend geboeid door een ethisch 
getint modernisme dat den stoeren geestelijken inhoud der 
orthodoxie mist. 
Echter komt. ongetwijfeld als gevolg van de buiten-religieuze 
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mystiek en occultisme, weer een zekere mystiek-aesthetische 
doch ondogmatische waardeering op voor de schoone ver
zinnebeeldingen der religie, symbolen en allegorieën, doch voor
al voor liturgie en ceremonieel. Ceremonieel. dat den vollen 
geestelijken inhoud der orthodoxie van eeuw tot eeuw in beel
dende daad overleverde en toch vrijheid laat aan moderne 
interpretatie en gedachte. 
Ceremonieel, dat is daadgeworden mystiek, die boven de tegen
stelling orthodoxie of modernisme uitgaat, omdat zij voor het 
ervaren van haar geestelijke waarde onderschrijving van geen 
enkele belijdenis vraagt. 
Deze vage mystiek-aesthetische sentimenten hebben sommigen 
ertoe gebracht lid te worden van de Roomsche kerk omdat 
daar de vaagheid werd tot zuiverheid van omtrek en zoo vast
heid en steun gaf aan de zoekende ziel. Deze aanvaardde dan 
op den koop toe een dogmatiek waaraan het verstand ont
wassen was. Iets wat op den duur weer tot conflicten moet 
voeren tusschen ziel en verstand en dit in sommige gevallen 
ook reeds gedaan heeft. 
Toch wijst een dergelijke stap aan, dat een vage mystiek
aesthetische waardeering voor liturgie en ceremonieel niet vol
doende is als geestelijk voedsel voor den modernen mensch. 
Hij onderscheidt zich van vorige geslachten daarin dat hij 
"modern" is in anderen zin dan zij in hun tijd waren. 
Doch hij is één met hen doordat hij mensch is en dezelfde 
innerlijke behoeften heeft als zij: n.l. van verstand en gevoel 
en dus met bevrediging van' zijn gevoel alléén geen vrede kan 
hebben. Hij zoekt weer naar een tweeëenheid van leven en 
vorm zooals alle theologiën gedaan hebben. Leven-mystiek
innerlijkheid, harmonisch verbonden met een geheel van .1eerin
gen-vorm. Het eerste voor zijn gevoel. het tweede voor zijn 
verstand. 
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Ook hier heeft de moderne mensch den steun en voorlichting 
te aanvaarden van het buiten-kerkelijke occultisme. Zooal8 
het nieuwe gevoel voor liturgie en ceremonieel ongetwijfeld 
.- hoewel onbewust .- zijn oorsprong vindt in het besef van 
de werkelijkheid der geestelijke dingen die door buitenkerke
lijke mystiek en occultisme aan de wereld zijn bijgebracht, 
zoo moet ook de verstandelijke zijde van dit besef vorm 
krijgen uit en door het occultisme. 
En ook dit verschijnsel is wederom niet geheel nieuw, niet 
beperkt tot onze moderne tijd. Want zoowel in Oud en Nieuw 
Testament als in de Heilige Boeken van andere religies vinden 
wij voorbeelden te over van zieners die door hun occulte of 
mystieke gaven de beginselen van den Godsdienst steunden 
omdat zij konden putten uit eerstehands kennis door eigen 
aanschouwing en ervaring verkregen. Wij kunnen deze talrijke 
getuigenissen niet meer .- als een vorig materialistisch ge
slacht --- met schouderophalen terzijde stellen. 
Daartoe is het besef van de werkelijkheid der onzichtbare ge
bieden en hun bewoners en de mogelijkheid om door helder
ziendheid etc. daarvan kennis te verkrijgen te ver doorge
drongen. De kloof die eeuwen lang tusschen religie en weten
schap bestaan heeft is bezig te verdwijnen doordat de eene 
haar aceptische houding begint te laten varen en de andere 
haar onverzettelijk dogmatisch standpunt begint te herzien. 
Op een hooger plan moet de toestand uit de oudheid terug
keer en toen godsdienst en wetenschap elkander aanvulden 
omdat de belijders der religies in de mysteriën en esoterische 
scholen de werkelijkheid leerden kennen die door dogmas en 
symbolen werd uitgedrukt. Daardoor werden zij behoed voor 
een uitlegging van dogma's die vreemd aan de werkelijkheid 
was. De toestand moet terugkeeren dat de dogma's (= letterlijk 
leerstellingen) niet anders zijn en ook niet anders beschouwd 
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worden dan als uitdrukkingen van levende werkelijkheden die 
wel bovenzinnelijk doch niet onkenbaar zijn. 
En dit is alleen mogelijk wanneer de religie weer den steun 
aanvaardt van geoefende zieners en occultisten die zij nimmer 
had moeten ontberen, doch waarvan zij door eigen schuld ver~ 
stoken is gebleven sinds zij met de gnostici en neo~platonici 
de mysteriën uit de kerk verdreven heeft. 
Daardoor is de kloof tusschen . religie en wetenschap steeds 
grooter geworden. En tenslotte is de moderne wetenschappelijk 
opgevoede mensch practisch a~religieus geworden. 
Het occultisme moet de religie zuiveren en steunen. Het 
moet ze zuiveren van alles wat in haar dogmatiek niet over
eenstemt met de werkelijkheid of daar mee in strijd is. En 
deze gezuiverde religie moet het steunen door de werkelijk~ 

heid te beschrijven waarvan de gezuiverde dogmatiek de uit~ 
drukking is. 
Dit werk is voor de eerste maal systematisch verricht door de 
groote occultisten die leiders zijn van de Theosofische Ver
eeniging Dr. Annie Besant en vooral Bisschop Mgr. Leadbeater. 
Hunne bevindingen staan intusschen niet alleen doch zijn in 
onderdeelen herhaaldelijk gecontroleerd en juist bevonden door 
anderen, die zulks al of niet op schrift stelden zooals de Bisschop
pen Mgr. Wedgwood en Mgr. Arundale, Mr. C. Jinarajadasa 
e. a. terwij! den laatsten tijd over de onzichtbare gebieden en 
wezens veel materiaal gepubliceerd is door Mr. Geoffrey Hodson. 
Door al deze onderzoekingen waarover een uitgebreide litera~ 
tuur bestaat, die hier wegens plaatsgebrek niet kan opgenoemd 
worden, komt de religie weer op de vaste basis van feiten te 
staan, al zijn dit dan ook geen grof-stoffelijke feiten. Natuurlijk 
vallen de meest abstracte leeringen zooals de leer der Drieen
heid, de Wereldschepping etc. niet onder de categorie die 
door een getraind occultist gecontroleerd kunnen worden. 
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Deze behooren tot die welke door de groote Godsdienst
stichters geopenbaard en alleen door Hen te controleeren zijn. 
Waar echter de minder abstracte leeringen wél te controleeren 
zijn en juist bevonden worden, kan veilig worden aangenomen 
<iat wat de allergrootste Occultisten als de Heere Christus en 
<ie Heere Boeddha leeraarden eveneens juist is. 
Op dezen vasten bodem der bovenzinnelijke feiten heeft de 
.scherpste schriftcritiek, die voor zoovele orthodoxe opvattingen 
inderdaad "critiek" is gebleken, geen vat. Zij is er integendeel 
geheel mee in overeenstemming, 
Want de schriftcritiek heeft zich niet g~richt tegen dat wat 
het wezen van de religie uitmaakt. Het bestaan van God, de 
eeuwige bestemming van den mensch, de werkelijkheid der 
onzichtbare werelden, het bestaan der Engelen en ook de 
Werkelijkheid van den Christus en Zijn werk konden door 
haar niet met succes worden aangetast. 
Zij heeft alleen het Christendom van zijn voetstuk als alléén 
- ware of hoogste godsdienst doen afdalen en het ons doen 
zien als een Pad tot God tusschen andere. 
Zij heeft ook doen zien hoe vele elementen, misschien wel 
alle, het Christendom ontleend heeft aan de z~g. heidensche 
Godsdiensten (vgl. de H. Augustinus: "Datzelfde wat wij nu de 
Christelijke Godsdienst noemen bestond reeds bij de ouden 
en heeft nooit ontbroken van het begin van het menschelijke 
ras tot Christus' Komst in het vleesch, van welk oogenblik de 

ware godsdienst, die reeds bestond, Christelijk begon genoemd 
te worden." [Retract I. XIII. 3]). 
En bovenal: zij heeft ons geleerd den godsdienst en zijn dog~ 
matiek te beschouwen met ons gezond verstand, zoodat wij 
oude begrippen die een godslasterlijk beeld van God ont
werpen durven opzij zetten. 
Het oude orthodoxe beeld van God die den mensch onvolmaakt 
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en zwak schept en dan toornig wordt op dien mensch omdat hij 
in zijn onvolmaaktheid en zwakte zondigt en hem straft met een 
eeuwige hel. heeft gelukkig geen vat meer op den modernen 
mensch. Hij heeft zich losgemaakt van een theologie die 
misschien toepasselijk was op den Stamgod van een klein 
Nomadenvolk. wat Jehova oorspronkelijk was. ("Gij zijt groot 
onder de Goden 0 Heer") maar niet op den Vader~Schepper 
van het Heelal zooals Hij ons in het Nieuwe Testament ge
teekend wordt. De orthodoxie staat met haar begrippen van 
Wraak en zoenoffer in wezen nog op den bodem van het 
Oude Testament terwijl het ware Christendom zich radicaal 
op den bodem van het Nieuwe Testament behoort te stellen. 
Het is moeilijk zich van de erfenis van het verleden te ontdoen. 
Het Christendom in al zijn geledingen sleept den last van het 
Jodendom mee. Het Protestantisme erkent nog altijd gehoor
zaam alleen die boeken als canoniek die de R. K. concilies van 
vóór de Hervorming als zoodanig uitkozen en verwerpt ook 
gehoorzaam met de R. K. kerk gnosticisme en neo~platonisme 
als dwaalleeren. 
Eerst de moderne mensch durft de erfenis van het verleden te 
aanvaarden en met oordeel te schiften naar het woord van 
Goethe: ,,"vVas du ererbt von deinen Vätern hast. erwirb es urn 
es zu besitzen". Hij verwerpt daaruit wat een bindende last is 
voor zijn geweten en inzicht en behoudt dat wat eeuwige 
waarde heeft. 
Hij verwerpt alles wat betrekking heeft op een eeuwigdurende 
straf en is daarbij geheel in overeenstemming met de helder~ 
ziende waarnemingen en met een onbevooroordeeld onderzoek 
van de desbetreffende bijbelteksten. Want deze moeten vertaald 
en verklaard worden naar de beteekenis die zij hadden in het 
denken van Joden en Christenen uit dien tijd. Het is de groote 
fout van alle latere bijbelvertalers en verklaarders geweest dat 
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zij dit niet deden doch de teksten vulden met den bewustzijns~ 
inhoud van hun eigen tijd en zoo steeds verder van de oor~ 
spronkelijke beteekenis afraakten. 
Zeer merkwaardig en lichtgevend is in dit verband het werkje 
"Salvator Mundi" van den Engelschen theoloog Samuel Cox: 
merkwaardig omdat het reeds 50 jaar oud is en toch tot de meest 
moderne conclusies komt. en ook omdat de schrijver erbij 
voegt dat hij weet dat het gros zijner collega' s in de Anglicaansche 
kerk zijn meeningen op dit punt deelt. doch dat de meesten dit 
niet van den kansel durven verkondigen uit vrees voor conflict 
met hun gemeenteleden! 
Hij behandelt op de meest uitvoerige en grondige wijze 
alle teksten die betrekking hebben op de straf in het hier
namaals. en toont op onweerlegbare wijze aan dat bij geen 
van alle sprake is van een eeuwige straf. dat dit denkbeeld 
aan Joden en eerste Christenen inderdaad geheel vreemd was. 
Al deze teksten doelen op een tijdelijk uitgeworpen worden 
naar een plaats van wroeging. droefenis en brandende -- want 
onbevredigbare -- begeerte, totdat de ziel gereinigd is en kan 
ingaan in de hemelsche vreugde. 
Het branden is hier een innerlijk branden. niettemin even 
schrijnend en werkelijk als uiterlijk branden. En het is eigen~ 
aardig dat dezelfde uitleggers die den tekst van Paulus: 
.. Trouwen is beter dan branden" zeer terecht verstaan als 
.. innerlijk branden van onbevredigde begeerte". plotseling van 
werkelijk objectief vuur (al is het dan misschien niet grof~ 

stoffelijk bedoeld) gaan spreken wanneer het betreft de plaats 
van loutering in het hiernamaals. 
De Engelsche schrijver brengt echter de "eeuwige straf" tot 
haar juiste proporties van .. tijdelijke loutering" terug. niet be~ 
doeld als wraak van een grimmig God doch als opvoedingsmiddel 
van een liefdevollen Vader. Zoo komt de moderne mensch 
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weer in de rechte verhouding te staan tot zijn God en weet 
zich steeds in de hoedende ,Liefde van den Vader. Hij kan 
thans ook opzien tot de Christus figuur als de Groote Helper 
der menschheid, volkomen natuurlijk staande tusschen God en 
mensch. Want met den grimmigen God is meteen ook het 
plaatsvervangend Zoenoffer verdwenen dat noodig was om 
zijn wraak te bezweren. Doch de Christus als Heiland houdt 
zijn eeuwige waarde. De bijbelcritiek is er niet in geslaagd 
aannemelijk te maken dat hij nooit zou bestaan hebben. De 
moderne mensch beseft - los van alle theorie - dat een 
groote geestelijke strooming als het Christendom haar oorsprong 
moet hebben in een Levende Figuur, niet in een Mythe voort~ 
gekomen uit oude Mysterie~scholen. 
Ja niet alleen de oorsprong van het Christendom is te vinden 
in Hem, doch ook het voortdurende Leven in al zijn kerken 
dat na eeuwen nog altijd van Hem uitstraalt, hoe onvolmaakt 
en bedorven de menschen deze kerken ook vaak gemaakt hebben. 
Hij is inderdaad "met ons tot de voleinding der tijden" en 
"waar drie of meer in Zijn naam te samen zijn is Hij in hun 
midden". Hij is niet alleen het mystieke leven voor den enkeling 
die zich één met Hem tracht te maken in stilte en afzondering 
als Ruysbroeck of Thomas a Kempis, doch hij is ook het 
religieuze gemeenschapsleven overal waar menschen samen~ 
komen in zijn naam. Hij staat niet alleen symbolisch "tusschen 
den Vader en ons" doch in dien meest werkelijken geestelijken 
zin dat de stroom van geestelijke kracht en zegen van den 
V ader tot ons komt dóór Hem. 
Hij is dus werkelijk een Middelaar in die machtige geestelijke 
wereld waar alles één is in het bewustzijn van den Vader, 
waar alle groote Helpers Gods, en onder hen de Christus 
als de grootste van alle, volkomen eén zijn met het leven 
des Vaders en toch binnen dat Groote Kosmische Leven 
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hun eigen wezens~zelfstandigheid behouden om Zijn Wil 
te volbrengen en de menschheid geestelijk te voeden en te 
doen groeien. 
Dit is een waarheid die intuitief door den religieuzen mensch 
wordt gevoeld en die bevestigd wordt door de mystieken die 
door de eeuwen heen hun bewustzijn wisten op te voeren tot 
en een te maken met dat van hun Méester. den Christus. Zoowel 
oude als moderne mystieken getuigen dat de Christus zijn leven 
in hen uitstort. Zij ervaren wat het einddoel . van elke ware 
religie moet zijn: verbinding (religio) met God. 
En het zijn wederom de Theosofische zieners die de uitspraken 
der oude mystieken bevestigen over de bovenbeschreven Wer~ 
kelijkheid van den Christus, Zijn Tegenwoordigheid en Werk. 
Zij kennen Hem als den glorierijken Ouderen Broeder der 
Menschheid. die na ongetelde incarnaties opklom tot Zijn 
tegenwoordige ontzaglijke hoogte van waar Hij alle religies 
der wereld bezielt 1) ook den jongere onder de groote gods~ 
diensten, Het Christendom. . 
Hem is niets menschelijks vreemd. geen menschelijke smart. 
zonde en vreugde. omdat Hij eens mensch was als wij. Thans 
is Hij een geworden met den Vader en door ons één te 
maken met Hem kunnen wij komen tot den Vader. Hij is 
inderdaad voor alle menschen de Middelaar: .. de Weg de 
de Waarheid en het Leven" en niemand komt tot den Vader 
dan dóór Hem. 
Doch het groote wonder is dat deze weg tegelijkertijd de 
samenvatting is van vele paden die alle op dien eenen Weg 
uitloopen, hun uiteindelijke vereeniging. Want alle groote 
religies der wereld zijn paden tot de Godheid. monden ten 

I) Ik heb nog andere schapen die van dezen stal niet . zijn; deze moet ik 
ook toebrengen en zij zullen mijn stem hooren en het zal worden één kudde 
en één herder (Joh. X. 16.). 
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slotte uit in Hem die is hun aller Heer. Langs al deze paden 
trekken ongetelde millioenen en het pad van hun hart is hen 
dierbaar boven alle. 
Toch zijn zij alle voor Hem gelijk. En zoo hebben wij onzen 
Christelijk en godsdienst lief als de voor ons westerlingen meest 
geeigende wijze om Hem te dienen en te naderen. 
En Hij stort in dezen godsdienst van uit zijn machtige Liefde 
stroom en van geestelijke kracht die oneindig zijn, omdat Hij 
de eengeworden dienaar des Vaders is, wiens Almacht door 
Hem werkt. 
Hij stort ze uit zoowel in het hart van den mystieken zoeker 
die hem zonder uiterlijke middelen, regelrecht tracht te vinden, 
doch Hij stort ze ook uit over de velen die Hem in gemeen~ 
schappelijk pogen trachten te naderen, in eeredienst en door 
de bediening der Sacramenten. 
Beide zijn wijzen om Hem te dienen en te naderen. Geen is 
beter dan de andere. Doch het pad van den mysticus is voor 
de weinigen en het pad van eeredienst is voor de velen die 
daarin hulp zoeken en vinden. 
Bovendien echter is de ceremonie een middel om door het 
bijeenkomen van zijn dienaars en het zich tesamen opheffen 
tot Hem, groote geestelijke krachten uit te storten over de 
wereld om hen heen. En de geestelijke atmosfeer der wereld 
zou oneindig veel armer zijn als daar geen tempels waren 
waarin Hij gediend wordt en waardoor Hij zijn Zegen zendt 
naar de omgeving. 
In dit Groote Werk, waarin het een voorrecht voor ons is om 
mede te werken, wordt hij geholpen door groote scharen van 
die dienaren Gods die wij Engelen noemen. De Vrije Katholieke 
Kerk belijdt weer als een levende realiteit wat zoovele Christenen 
nog wel in hun geloofsbelijdenis hebben overgehouden doch 
waaraan zij geen bepaalde voorstellingen meer kunnen of 
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willen verbinden. De wereld der Engelen is voor hen niet 
levend meer. 
Misschien geven zij in abstracto hun bestaan toe, misschien 
gelooven zij zelfs wel dat in oude tijden deze engelen een rol 
gespeeld hebben in het leven der menschen en contact met 
hen hebben gehad. Doch thans kunnen zij deze engelen niet 
meer invoegen in hun wereldbeeld, dat voor hen voltooid is 
met de diverse soorten krachten en stoffen en wetten die de 
wetenschap kent. 
Armzalige mechanistische wereldbeschouwing van een ver~ 
mechaniseerd geslacht! 
Alsof niet al deze wetten en krachten uitingen zijn van het 
machtige Bewustzijns~ Wezen dat de wereld schiep. En alsof 
niet alle toepassingen dezer wetten en krachten in de stof, d.i. 
het evolueerend scheppen van de bijzonderheden dezer wereld, 
moet geschieden door Deelen van dat Kosmische Bewustzijns~ 
wezen die daarbinnen een eigen individueel bestaan hebben 
en leven om Zijn Wil uit te voeren, de Groote Scharen van 
Bouwers, Goden, Dewas, Houris, Engelen, of hoe men ze 
anders noemen wil. 
Men kan het heelal niet verklaren met blinde wet. 
Want na Einstein weten wij dat deze wet zich niet in alle 
omstandigheden gelijk blijft, dat een ons bekende wet in een 
anderen Kosmos anders kan werken. dat m.a.w. in het ge .. 
schap ene alles relatief is. En deze steeds wisselende relativiteit 
is niet anders dan het stempel van het veelkleurige Al-bewust
zijn dat zich indrukt op het samenstel van wetten en krachten. 
Ook in de geneeskunde komt meer en meer het besef naar 
voren dat boven de stofl:elijke samenstellingen van het lichaam, 
bij gezondheid en ziekte, de vitaliteit een primaire rol vervult. 
de vitaliteit van lichaam, organen en cellen, zich versplitsend 
in steeds kleinere centra. En wat is deze vitaliteit anders dan 

19 



dat deel van het menschelijk (onder~) bewustzijn dat is aan
gewezen om het lichaam en zijn deel en in stand te houden? 
Waarmee dan tevens verklaard is de groote macht van ons 
bewustzijn (ook ons waakbewustzijn, doch vooral ons onder
bewustzijn) over ons lichaam. 
Het is logisch en natuurlijk om aan te nemen dat zoowel in 
den microcosmos die mensch heet, als in den macrocosmos die 
wereld heet alle levensprocessen geleid worden door centra 
van bewustzijn binnen het bewustzijn van het geheel. 
Waar het de wereld betreft noemen wij het bewustzijn van 
het geheel: God, en de kleinere centra: Engelen. 
En deze logische ordening van het geheel, die door den wijs
geer Gustav Fechner voor 100 jaren reeds onafhankelijk werd 
uitgedacht, die door de Heilige Boeken van alle volkeren ge
leeraard wordt, wordt thans wederom gesteund en bevestigd 
door het helderziende onderzoek. Daar zijn tientallen, ja wel~ 
licht honderdtallen, leden van onze Kerk, geestelijken zoowel 
als leeken die deze stralende wezens kunnen zien, vanaf de 
Groote Engelen die het lot van de volkeren besturen, tot aan 
de kleine wezens die den groei en opbouw van bloemen en 
planten leiden. Ook buiten onze kerk in de talrijke geestelijke, 
occulte en spiritualistische bewegingen treft men velen aan die 
de engelen kunnen waarnemen. 
Doch er is méér. In zijn oneindige liefde spreekt de Vader 
immer tot Zijn kinderen in de taal die zij kunnen verstaan. 
Daar is niets te groot voor Hem doch ook niets te gering. 
En zoo heeft Hij tot dit vermaterialiseerd en vermechaniseerd 
geslacht gesproken in de taal van feiten en instrumenten. Hij 
heeft tot de geestelijk doove ooren gesproken, en de waarheid 
der onzienlijke wereld aan hen opgedrongen door stoffelijke 
middelen: tafeldans, kloppen, planchette en geesten fotografie. 
Wanneer wij alle gevallen van bedrog in deze materie opzij 
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zetten zoo blijft er toch een respectabel materiaal over dat het 
bestaan van een onzienlijke wereld bewijst. 
Doch met stoffelijke middelen laat zich alleen de uiterste grens 
der geestelijke wereld benaderen en alleen de laagste gebieden 
kunnen zich door stoffelijke middelen manifesteeren. De hoogere 
zijn alleen voor den geoefenden ziener waarneembaar. 
En zoo is ook in dit nieuwe geestelijke terrein, in de Engelen
wereld, slechts de laagste sfeer bereikbaar voor stoffelijke 
middelen, in casu de fotografische plaat. 
De moderne mensch is zóó sceptisch dat hij (tenminste in 
geestelijke dingen, in andere zaken is hij zoo sceptisch niet) 
niets op gezag van anderen wil aannemen al verzekeren hem 
ook honderd zieners dat zij deze dingen weten. Hij eischt 
waarneming die hijzelf kan verrichten door middel van in
strument of camera. 
En zelfs in dat geval zijn er talloozen die ultra-sceptisch blijven, 
moderne Thomassen, die in hun ongeloof dat dan bijgeloof 
(immers onredelijk geloof) geworden is, volharden tegen de 
logica der feiten in. Deze gevallen zijn hopeloos, en alleen de 
tijd kan in dit geval de vooroordeelen die in traditie en sleur 
wortelen langzamerhand doen verdwijnen. 
Want er zijn vele moderne menschen die prat gaan op hun 
onafhankelijk denken en eerbied voor feiten, die toch niet de 
consequenties uit deze beide dingen durven trekken wanneer 
zij tot voor hun gevoel onaangename of onaanvaardbare con~ 
clusies voeren, en die liever de oogen sluiten voor feiten die 
hun niet aangenaam zijn. "Was das Herz nicht will das läszt 
der Kopf nicht ein" zegt een Duitsch spreekwoord. Slechts 
weinigen laten zich door rede en feiten overtuigen: de massa~ 
ook der intellectueelen, volgt haar eigen sleur- en gevoels
argumenten. Zij schrikt voor het ongewone, en eerst wanneer 
het langzamerhand minder ongewoon begint te worden aan-
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vaardt zij het schoorvoetend. Daarom is het .. Frappez toujours" 
in deze dingen van zoo groote waarde. 
Zooals reeds gezegd werd is de realiteit van de lagere gebieden 
dezer Engelenwereld aangetoond door de fotografische plaat. 
Het was de bekende Engelsche oogarts. spiritist en schrijver 
Dr. Arthur Conan Doyle die in een boek .. The Coming of the 
Fairies" zijn ervaringen in deze richting neder legde. Hij was 
in aanraking gekomen met een familie waarvan twee meisjes 
van 14 à 15 jaar het vermogen hadden z.g.n. natuurgeesten. 
elfen te zien. Bovendien waren deze meisjes medium en konden 
zoodoende stof van hun ijlere etherisch lichaam (een z.g.n. 
ecto~plasma) uitleen en aan deze wezentjes om zich gedeeltelijk 
(d.w.z. etherisch) te verstoffelijken en met hun hulp is hij erin 
geslaagd verschillende foto's te maken van sommige dezer 
wezentjes die het dichtst bij het grofstoffelijke gebied. n.l. op 
het ijl-stoffelijke. het etherische gebied. leven. 
Deze ether is in staat de fotografische plaat te beinvloeden. 
zooals ook geschiedt bij de z.g.n. ectoplasmas die uitgaan van 
het lichaam van een medium. 
Het vraagstuk van het bestaan der Engelen wordt dus op 
dezelfde wijze aan het publieke denken voorgelegd als het 
groote probleem van het bestaan na den dood. De eerste 
schakel werd hierbij stoDelijk gelegd (door kloppen. manifesta
ties. fotografie etc.) en zoo de weg geëffend voor de mede
deelingen der zieners die verder in deze gebieden konden door
dringen. Deze zieners zoowel Theosofische als niet-Theosofische 
voorzagen ons van een uitgebreide literatuur omtrent hunne 
waarnemingen over het leven na den dood; en thans beginnen 
steeds meer werken te verschijnen van auteurs die in staat 
zijn de Engelenwereld meer of minder volledig waar te nemen. 
Hier kunnen worden genoemd de beschrijvingen van Mgr. 
Leadbeater in .. De Wetenschap der Sacramenten" en in .. de 
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Onzichtbare zijde der dingen" en van Mr. G. Hodson (Fairies 
at W ork and at play. The Kingdom of Fairie. The Brotherhood 
of Angels and of Men e.a.) Het zal met deze beschrijvingen 
gaan zooals met de spiritische e.a. occulte literatuur. De groote 
massa gaat ze onverschillig of spottend voorbij. doch de on
bevooroordeelde mensch neemt er kennis van en zal worden 
getroffen door het onmiskenbare stempel van echtheid dat 
deze beschrijvingen dragen. 
Zij toonen ons de groote Hierarchie der · Engelen. vanaf den 
Grooten Aartsengel tot aan den nederigsten natuurgeest, als de 
uitvoerders van Gods Wil. de verwezenlijkers van het goddelijke 
scheppingsplan. de Hemelsche Heirscharen die den Heer dienen. 
Zij worden in de Theosofische literatuur genoemd de Bouwers 
omdat zij alle stoffelijke vormen zoowel in de bezielde als de 
onbezielde natuur opbouwen door het aanwenden en richten 
der scheppende goddelijke krachten. 
Voor den mensch wiens oogen geopend zijn is de natuur nog 
oneindig rijker en wonder voller dan zij is voor het stoffelijke 
gezicht. Hij ziet haar bevolkt door myriaden stralende wezens 
van licht, die bosch en land en zee bevolken en die de oor
sprong zijn van de talrijke folklore die zoo hardnekkig van hun 
bestaan getuigt. 
Doch niet alleen hier ligt hun terrein van werkzaamheid 
maar ook temidden van het leven en werken der mensch
heid. overal waar dit uitstijgt boven het egoistische en alle
daagsche en zich uit in liefde. kunst, schoonheid. religie en 
ceremonie. overal waar de mensch tracht uit te stijgen boven 
het tijdelijke en het eeuwige zoekt te benaderen. Dan zijn zij 
de ongeziene medewerkers van den mensch en bij zijne po
gingen voegen zij hun kracht en inspiratie die door ieder die 
daarvoor openstaat gevoeld wordt als een opheffende reini
gende macht, waarlijk een "zegening uit den hooge". 
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Muziek is een van de wijzen waardoor zij zich gemakkelijk 
kunnen uitdrukken en door méér dan een mensch van de 
wereld. die hoorde dat schrijver dezes van deze dingen over~ 
tuigd was. is hem medegedeeld dat b.v. onder een uitvoering 
van de Mattheus~Passion. een stuk van Mozart of andere 
klassieke muziek de zegsman het verschijnen van Engelen had 
waargenomen. 
Het allerbest echter kunnen zij medewerken met den mensch 
in de gewijde schoonheidshandeling die rituaal heet. hetzij dit 
een religieus of een maçonniek rituaal is. Dit is dan ook de 
reden waarom in zoo goed als alle groote godsdiensten zulk 
een ontzaglijke waarde wordt gehecht aan rituaal. ceremonie 
en liturgie. Omdat hier niet alleen de kracht van den mensch 
aan het werk is. doch hij op een machtige wijze geholpen 
wordt door de Groote Engelen. Dit geschiedt te sterker naar
mate de ceremonie meer massa-handeling wordt. 
Wanneer een groot aantal menschen met aandacht en con
centratie aan een ceremonie deelnemen ontstaat door deze 
samen-handeling een geweldig versterlcte kracht. die niet te 
vergelijken is met de som doch eerder met het product van 
de krachten der enkelingen. 
Het is een welbekende wet in de psychologie dat een massa 
die samen handelt tot dingen in staat is die de enkeling niet ver
mag. en dit zoowel ten goede als ten kwade (zie Prof. Scipio 
Sighele: De menigte als misdadigsl!er). Zoowel een oproerige 
menigte als een geinspireerde menigte wordt tijdelijk tot één 
lichaam. door één geest bezield. Ieder die wel eens getuige is 
geweest van het effect van het spontaan tesamen zingen van een 
gemeenschapslied (corpslied. volkslied. religieus lied of een lied 
der arbeidersbeweging) weet welk een machtige ontroering 
en geestdrift hierdoor in een massa gewekt kan worden. 
Dit is de grondslag van alle ceremonieele handeling. Het 
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opent zeer sterk het innerlijk van ieder individu dat eraan 
deelneemt. meer dan hij als regel afzonderlijk zou kunnen 
bereiken (de uitzonderingen natuurlijk daargelaten) en voegt 
deze geopende zielen tijdelijk tesamen tot één grooter bewust
zijn. Met dit groot ere bewustzijn werken de engelen samen 
en gebruiken het als kanaal om Gods kracht en Gods zegen 
uit te storten over de deelnemers. over de omgeving en over 
de wereld. 

Deze uitwerking van een goed geconstrueerd en goed uit
gevoerd ceremonieel is tal van malen helderziend waargenomen 
en de werkdadige aanwezigheid der Engelen daarbij gecon
stateerd. 

Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat de Engelen niet 
hun hulp zouden verleen en bij het gebed des enkelings of bij 
een gemeenschappelijke godsdienstoefening zonder rituaal. 
Zij helpen overal waar dit noodig is en waar zij helpen kunnen. 
Doch door ceremonieel openen wij hun een veel grootere 
mogelijkheid om ons te helpen dan zonder dit hulpmiddel. En 
het is dan ook jammer dat onze protestantsche broeders zoo
goed als alle ceremonieel hebben afgeschaft en daardoor zeker 
niet hebben gehandeld in den geest van Luther. den Vader 
der Hervorming. die het ceremonieel en al wat waardevol was 
in de Roomsche kerk wilde behouden. 
In de Vrije Katholieke kerk vindt men het gansche grootsche 
ceremonieeel. dat uit de oudste Christelijke tijden stamt. ver
eenigd met de meest ruime vrijheid van geloofsopvatting. 
Het rituaal van de H. Mis of Eucharistie stemt in groote 
trekken overeen zoowel met dat van de Roomsch Kath. Kerk 
als van de Oostersche Katholieke Kerken. van de Anglicaan
sche Kerk (High Church) en van de Oud-Kath. Kerk. 
Er zijn echter eenige belangrijke wijzigingen aangebracht. 
1°. Het rituaal wordt in de landstaal uitgevoerd. zoodat 

25 



20. De gemeente een zeer groot aandeel neemt in de ceremonie 
door beurtzang met den priester etc. 
30. Alle gedeelten die herinneren aan een anthropomorfisch, 
wraakgierig God, eeuwige verdoemenis, zondige onwaardig
heid van den mensch etc, zijn geschrapt en deze neerdrukkende 
passages zijn vervangen door vreugdevolle uitspraken over 
Gods liefde en 's menschen grootsche bestemming. 
Naast deze grootere wijzigingen zijn bij de herziening enkele 
kleinere aangebracht zoodat thans volgens helderziend onder
zoek het maximum van geestelijke uitstorting wordt mogelijk 

gemaakt. 
De H. Mis is een symbolische herhaling van het groote offer 

van den Christus. 
In de eerste plaats verzinnebeeldt het het Groote Kosmische 
Offer van den Zoon Gods, den 2en persoon der H. Drieëenheid, 
die nederdaalt in de stof opdat door Zijn Leven de schepping 
in het aanzijn zal kunnen komen. (Het Lam Gods geslacht bij 
de Grondlegging der wereld. [Openb. VIII. 8.]) 
In de tweede plaats verzinnebeeldt het het groote Offer van 
den Heere Christus, den Wereldleeraar, zijn nederdaling van 
uit gebieden van onzegbare Heerlijkheid tot de kerkering en 
beklemming van het aardsche leven in een pover menschen
lichaam, Zijn Leven, Werken en Lijden voor ons. 
Het is inderdaad een symbolische wederopvoering zoowel van 
het Grootsche Drama der Wereldschepping als van het M ysterie
drama van Palestina. Want op het hoogtemoment van de H. Mis, 
de Consecratie, daalt ook wederom een straal van den Eeuwigen 
Christusgeest tot incarnatie op aarde neder onder den sluier 
van brood e.n wijn. En zij "wier oogen geopend zijn" zien 
deze Gedachte van den Heere Christus verschijnen als de 
Engel der Tegenwoordigheid, een volkomen Gelijkenis ver
toonend met den Heer zelf, ,geschapen door zijn Liefde en 
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Kracht. met hem verbonden door een straal van levend licht. 
waardoor op dat moment in waarheid de zegenende Tegen
woordigheid van den Heer te midden van ons is. 
Ontzaglijk zijn de Kracht en Zegening die dan worden uit
gestort. Groot is de opheffing en eenheid die dan door de 
gemeente bereikt wordt en die bezegeld en voltooid wordt in 
het oogenblik van de heilige Communie (het H. Avondmaal) 
in de innigste gemeenschap met den Heer. Daar is practisch 
geen grens aan wat de werkelijk toegewijde mensch in zulk 
moment bereiken kan en evenmin een grens aan den zegen 
die dan over de wereld wordt uitgestort. 
De eenige grens is het vermogen tot opneming. Gods zegen 
zelf is oneindig en Hij geeft ook hier niet met mate. 
Inderdaad: boven wetenschap en wijsbegeerte staat ceremo
nieel wat de blijvende waarde betreft. Want wetenschap 
en wijsbegeerte kunnen verouderen omdat zij slechts beschrij
vingen geven van de dingen en van het leven daarachter. 
Doch waarachtig ceremonieel evenals waarachtige kunst ver
ouderen nooit omdat zij beelden en het leven in vormen kleeden. 
En het eeuwige leven dat den tijdelijken vorm vervult maakt 
daardoor dien vorm tot een drager van eeuwigheid zoolang 
hij blijft bestaan. 
Mogen velen in dezen tijd door den gezuiverden vorm van 
het ceremonieel in onze Vrije Katholieke Kerk in aanraking 
komen met het Leven van den Christus daarbinnen. Want 
Hij is de Eene onvergankelijke Tegenwoordigheid in alle wis
selende Kerken en geloofsvormen. En Hij begroet ieder die 
Hem nadert. langs welk pad het ook moge zijn. 
Zoo is ook onze Kerk en haar ceremonieel een pad tot Hem. 
Moge het velen van de moderne zoekenden tot heil strekken. 
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