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DE EVOLUTIE DER ZIEL.
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Ik moet heden avond tot u spreken over de
evolutie der ziel. Weinige onderwerpen zijn meer
belangrijk, weinig ook meer belangwekkend voor
den denkenden man ofvrouw. Want te verstaan
hoe wij ontstonden, te begrijpen den groei der
evolutie, in te zien hoe wij kunnen opbouwen
het leven van den mensch in ons die niet sterft,
en de ondervinding van het dagelijksch leven
te gebruiken om onze ziel sterk te maken en
machtig, - dat alles te leeren, is bekend te
worden met de meest belangrijke onderwerpen
van het leven, is ons in staat te stellen onze
eigene evolutie te versnellen en te helpen in
het verhaasten der evolutie onzer broeders. Om
u dit 'moeilijke onderwerp te verklaren (dat,
naar ik vrees, voor velen van u zeer moeielijk .
zal wezen wegens de vreemde taal waarin die
verklaring is vervat) om u dit uit te leggen,
herinner ik u dat er, voordat de ziel des men·
schen bestaat, een lange lijn van evolutie is,
waardoor het menschelijk lichaam wordt opgebouwd en klaargemaakt om een woonplaats te
worden voor de ziel. Over den groei van dit
lichaam waakt de Goddelijke Geest. Over den
langzamen groei van den uiterlijken mensch,
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den mensch van vleesch en bloed, den mensch
wiens uiterlijk gij allen zoo goed kent, .?ver
diens groei waakt de Goddelijke Geest; HIJ bereidt hem voor op den bewoner die in hem zal
komen, ontwikkelt hem tot het instrument dat
de ziel zal kunnen gebruiken: zoodat gij u de
ontwikkeling van het lichaam aldus kunt voorstellen, dat de Geest van het Goddelijk Leven
het lichaam, waarin de mensch zal leven, vormt
en helpt in zijnen groei.
Gij kunt u denken den Goddelijken Geest,
handelende als de bewegende kracht in het
lichaam, het leidende naar omhoog, ontwikkelende zijne krachten, totdat het lichaam eindelijk
tot zulk een en toestand is gekomen, de krachten
der lagere natuur zoover heeft ontwikkeld, en
zulk eene mate van verstands-ontwikkeling heeft
verkregen, als de hoogst staande dieren, die
wij thans hebben: ree~s gloort de dager~ad van
verstand van hennnenng, van redeneenng, en
al zijn deze geestelijke vermogens nie~ verde.:
ontwikkeld, gelijk bij den mensch, toch vlllden wIJ
er bij de hoogst staande dieren reeds d~ kiem van,
Toen nu dit standpunt van evolutie van het
menschelijk lichaam bereikt was, kwam er tot
dat lichaam, nederdalende uit den grooten
oceaan van Goddelijk Leven, een stroom van
Goddelijk Licht, neervloeiende als door een kanaal, welks wanden den stroom insloten en hem
leidden naar het voor de ontvangst gereed gereed gemaakte lichaam.
Sommigen van u, die H. P. BLAVATSKY'S
werk, De Geheime Leer, gelezen hebben, her-
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inneren zich dat zij uit Oostersche geschriften
aanhaalde: "De vonk is aan de vlam gehecht
door den fijnst mogelijken draad van Goddelijke Kracht."
De vonk, die van dezelfde soort is als de vlam,
de vonk van Goddelijk Leven komende van het
groote vuur des Goddelijken Levens, gehecht
aan de vlam door een dunnen draad, is llet
Goddelijke Leven zelf, onsterfelijk en eeuwig.
onveranderlijk in zichzelf en onvernietigbaar; en
van den grooten oceaan daalt een fijne draad
neer tot in den mensch van vleesch en bloed,
om daar te worden tot een individu, een ziel,
en om te vormen het menschelijke in den mensch,
in het individu dat zich nu zal ontwikkelen
door de lange eeuwen van incarnatie.
Wanneer gij nu dit hebt begrepen, dat de
ziel van den mensch uit den Goddelijken Geest
is, die neerkomt als in een ontvanger, afgescheiden van de andere zielen, en aldus gemaakt
tot een · individu, maar altijd toch blijvende in
aanraking met den Goddelijken Geest vanwaar
zij komt, dan kunt gij u den menseh, in wien
de ziel pas geboren is, denken, als bewoond
door een vonk van Goddelijken Geest, die nu
zal optreden als individueele ziel.
Als dan deze ziel voor het eerst komt in de
menschelijke gedaante, dat toont z~i geene kracht
van Goddelijk Leven; zij is slechts een vonk
die moet groeien tot een vuur, tot een vuur
dat zich zal ontwikkelen, wanneer de vonk wordt
gevoed met de brandstof der ondervinding.
Als gij kondet nemen een nietige vonk en
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daarbij brengen stroo en papier. dan zou de vonk
groeien tot een vlam; zoo groeit ook de menschelijke ziel, gevoed door de ondervinding, die
komt door het leven op aarde, en iedere ondervinding die wij opdoen maakt de vonk grooter
dan zij tevoren was. Gij kunt u de Goddelijke
vonk, die de menschelijke ziel is, voorstellen
als een bol van licht, van levenslicht, eerst zeer
klein en onontwikkeld, maar bestemd om sterk
te worden en groot, en inzien gij ziet naar den
zeer onontwikkelden mensch, dan zal ieder die
de dingen der onzichtbare wereld ziet door het
Goddelijk gezicht, dat de mensch in zich kan
ontwikkelen, in dien onontwikkelden mensch de
ziel zien als een bol van licht, helder, zonder
kleur, schijnend met wit licht, maar klein en zwak.
Hoe zal de ziel zich ontwikkelen? Eerst moet
gij dan weten, dat de mensch de kracht zijner
ziel slechts kan vermeerderen door daaraan dag
aan dag, jaar op jaar, ondervindingen toe te voegen van een hoogen en edelen aard, die met de
Goddelijke vonk voldoende gelijksoortig zijn om
deze op te bouwen tot hooger ontwikkeling. Gij
weet hoe het lichaam van een klein kind groeit
door voedsel, indien men hem slechts dat voedsel
geeft, dat het kan verteren; dan groeit zijn
lichaam en wordt sterk en gezond. Zoo wordt
ook de kleine Baby-Ziel gevoed door het voedsel
der ondervinding, maar zelf Goddelijk zijnde,
kan zij slechts ondervindingen van goeden, van
edelen aard assimileeren. De ziel van den mensch
kan niet worden bezoedeld door hartstocht, niet
worden bevlekt door de dierlijke natuur: zij kan
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d~ dierlijke h~~tstpchten niet in zich opnemen,
dle zoovele zIJn in het leven van den onont~ikkelden mensch: deze alle zijn verspild matenaaI, evenals puin, dat niet aebruikt kan worden
bij den bouw van een huis~ dat gemaakt moet
worden van marmer en kost baren steen; want
de tempel der menschelijke ziel moet worden
opgebouwd uit blijvende bouwstoffen, uit het onvergankelijke marmer van een edel leven, uit de
bouwsteenen ~.er Goddelijke eigenschappen, die
h~.ar zullen. blIjven versieren, naarmate zij groeit.
BIJ dat beglll dali van de ontwikkeling der menschelijke ziel kunnen hartstochten slechts den
groei vertragen, en langzaam doen gaan in plaats
van snel, maar zij kunnen niet de ziel bederven
of bevlekken. Zij zijn te grof om in haar wezen
te worden verwerkt. De ziel des menschen kan
slechts groeien als de mensch onzelfzuchticre
gevoelens heeft, als hij gedachten heeft van liefle
als hij tracht vriendelijke daden te doen. Ieder~
edele en liefderijke gedachte, iedere zuivere en
onzelfzuchtige daad komt binnen in het leven
der ziel. Als de mensch nog onontwikkeld is
koestert hij enkele goede gedachten, verricht hij
enkele goede daden, bemint hij vrouwen kinderen en vrienden en tracht hun goed te doen.
Ieder van die liefderijke en goede daden wordt
opgenomen in de ziel en maakt deze een weinig
grooter en sterker dan zij was. En aldus groeit
de ziel in het leven door alle goede gedachten
en qaden en door alle pogingen om goed en
edel te denken. Al deze dingen zijn als bouwstoffen voor de ziel, zoodat zij bij het einde van
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het leven een welllIg grooter en sterker is dan
bij het begin. Dan komt de dood van het lichaam.
Het lichaam wordt weggerukt, maar als dat verloren is, blijft de ziel, en niet alléén de ziel: gij
herinnert u dat, toen ik verleden jaar tot u sprak,
ik u zeide dat de mensch behalve het lichaam,
dat wij allen zien, ook een astraal lichaam had,
waarin hij pleizier en verdriet voelde, waarin
de centra van al zijn verlangens en hartstochten zijn. Als het stoffelijk lichaam vernietigd is,
is de ziel nog opgesloten in dat lichaam van
begeerte of astraal lichaam, en daarin blijft zij
DOg een tijd na den dood; totdat ook dit lichaam
uitgeput is, en de ziel, vrij van het astrale zoowel als van het fysieke lichaam, overgaat tot
Devachan, de Hemelsche wereld, die de ware
wereld der ziel is. Is de ziel eenmaal in Devachan aangekomen, dan is haar toestand zeer
verschillend naár gelang van de ontwikkeling,
die zij op aarde heeft gehad. Ik beschouw een
Baby-Ziel, die in haar leven op aarde slechts
zeer weinig gegroeid is, slechts weinig ondervinding heeft opgedaan. Deze weinige goede
woorden en gedachten en daden worden in die
Hemelsche oorden door de ziel opgenomen en
verwerkt, en veranderd in krachten en vermogens der ziel. Daar blijft dan de ziel vele lange
jaren, en al dien tijd werkt zij om in zich op te
nemen al het goede dat zij mede bracht van de
aarde, en al dat goede materiaal te veranderen
in eigenschappen der ziel, die in een volgend
leven haar karakter zullen bepalen.
Wanneer dan na vele honderden van jaren
8
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de t~d voo r de ziel gekomen is om weer terug
te keeren in een menschelijk lichaam, dan brengt
zij met zich al die vermogens en krachten, die
zij langzamerhand heeft opgebouwd uit het
materiaal, verzameld in vroegere levens.
. Indien gij drie of vier kleine kinderen neemt,
en tracht hun karakter te begrijpen, dan weet
gij dat zij zeer verschillend van elkander zijn;
het eene kind zal driftig zijn en gauw boos
worden, eeu ander zal bedaard en lief wezen,
een derde is zelfzuchtig en een laatste eindelijk
deelt gaarne al wat het heeft met een ander.
Zie naar uw eigen kinderen en die van uw buurman, en ziet hoe verschillend de eigenschappen en
karakters zijn, waarmede zij allen geboren werden.
Deze eigenschappen brengt de ziel met zich;
zij behooren niet tot het lichaam; het zijn eigenschappen, die de mensch verworven heeft in een
vroeger leven; indien hij in een vroeger leven
zelfzuchtig was, zal hij bij zijne terugkomst in
zijn astraal lichaam die slechte hoedanigheden
weder vertoonen; de mensch vertoont zich weder
op aarde met al zijn vroegere eigenschappen,
ook de verstandelij ke. Veronderstel dat wij onze
verstandelijke eigenschappen zooveel mogelijk
gebruiken; dat wij trachten onzen geest te oefenen;
dat wij, in plaats van onzen tijd te verspillen
in louter genoegens, eenigen tijd nemen voor
de oefening van onzen geest, voor de ontwikkeling
van onze artistieke en verstandelijke vermogens;
wij ontwikkelen bijvoorbeeld ons vermogen op
het gebied van muziek of van schilderen, ofwij
ontwikkelen ons vermogen van redeneeren en
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begrijpen, onze verstandelIjke vermogens, die
waarmede wij wetenschap beoefenen en wijsbegeerte: een mensch die aldus zijne begaafdheden voor kunst en wetenschap oefent, bouwt
in zijne ziel eigenschappen op, die niet zullen
vergaan. De ziel groeit gedurende zulk een leven
en werkt die in zich uit tot wetenschappelijk
en artistiek vermogen, en als deze ziel terugkomt in een nieuw lichaam, dan wordt het kind
geboren met verstandelijke, met artistieke gaven,
het begint zijn leven met deze vermogens gereed
voor oefening, en als wij dan beginnen het op
te voeden, bevinden wij dat het reeds zekere
vermogens bezit, die mogelijk zullen maken de
ontwikkeling van het kind tot artist, tot musicus,
tot een man der wetenschap, tot filosoof. tot
wiskundige; wij zeggen dan dat het kind natuurlijke gaven heeft, natuurlijke vermogens,
maar al deze. natuurlijke gaven en vermogens
zijn het resultaat van hard werken in een vorig
leven. De ziel is door ingespannen arbeid gegroeid,
terwijl zij in de Hemelsche wereld de resultaten
van haar leven op aarde uitwerkte tot kracht
en bekwaamheid.
Op deze wijze ontwikkelt zich de ziel, beginnende met de gave van den Goddelijken Geest,
individueel gemaakt in de gedaante des menschen,
groeiende en toenemende door de ondervinding,
in het leven op aarde opgedaan. Indien gij nu
uw leven verspilt, in plaats van uwe vermogens
te ontwikkelen, indien gij ze verwaarloost of
ongeoefend laat, dan zult gij, wanneer gij eens
ingaat tot de Hemelsche wereld, weinig materlaai
10

.t
I

.,

I
ft

hebben om te verwerken, en de groei uwer ziel
zal klein en gering wezen. Gij kunt niet met u
medenemen uw genoegens, nog uw wereldsche
eerzucht of de hartstochten der lagere natuur,
noch de begeerlijkheid van uw dierlijk gedeelte .
Gij kunt slechts datgene medenemen, wat van
uwe eigene natuur is, en gering is het materiaal
van de vele menschen, die het leven verknoeien,
dat zij bezitten.
Maar indien gij daartegen al uwe krachten
zooveel mogelijk gebruikt, uw verstand ontwikkelt en uwe artistieke vermogens, dan zult gij
blijven groeien na den dood, als uw lichaam is
uiteengevallen; gij zult daaraan werken in de
Hemelsche wereld, en gij zult wederkeeren met
vermeerderde krachten en vermogens, als een
meer ontwikkelde ziel, gereed voor grooteren
groei en sneller ontwikkeling. Sommige menschen
hebben hun leven op deze wijze gebruikt, om
de krachten hunner ziel te vermeerderen; zij
worden geboren met hooge eigenschappen, geboren met krachten zoo groot dat zij ze reeds
toonen terwijl zij nog jong, terwijl zij kinderen
zijn. Neem bijv. een musicus als Mozart. Gij ziet
een jong kind,zijne artistieke vermogens toonende,
zijne muzikale gaven, voordat zijne onderwijzers
hem nog hadden geoefend; gij ziet hem reeds
bij de piano; hij speelt en wekt de bewondering
op van volwassene menschen.
Indien gij Mozart kondet zien terwijl hij leefde
in de Hemelsche wereld, voor zijn geboorte hier
op aarde, indien gij hem kondet volgen eeuwen
achterwaarts, zooals sommige menschen kunnen
I I

doen, indien gij kondet zien hoe hij zijn tijd in
die Hemelsche wereld doorbracht, voordat hij
geboren werd als Mozart, dan 7.Oudt gij zien dat
hij zijne muzikale vermogens ontwikkelde, dat
hij zijne ondervindingen verwerkte en zijne kracht
verp1eerderde om schoone harmonieën, uitgezochte melodieën te scheppen. Gij zoudt hem
zien werken aan deze muzikale bekwaamheid,
eeuw na eeuw, en aldus zijne vermogens ontwikkeld hebbende, kwam hij ter wereld als een
genie, dat is een man die de vermogens zijner
ziel ontwikkeld heeft door vroegere levens, tot
zulk een hoogte, dat hij invloed kan uitoefenen
op den lag'eren geest, en zijn eigen kennis en
bekwaamheid kan doen stralen in hen, die lager
staan. Nog op dit oogenblik ontwikkelt Mozart,
het genie, steeds verder zijne verwonderlijke
muzikale bekwaamheid. In de Hemelsche wereld
ontwikkelt hij deze vermogens door de rijke
ondervinding, in zijn laatste leven opgedaan, en
eens zal hij, na vele honderden jaren, wederkeeren
op aarde als een genie, meer bewonderingwekkend, meer goddelijk dan vroeger; want deze
menschen komen tot de wereld om haar schooner
te maken en rijker aan harmonie, en om de
levens van minder ontwikkelde menschen gelukkiger te maken en schooner. Deze machtige
menschen zijn de zielen, door welke de Goddelijke
Geest, uit Wien alles is, voor de menschen een
deel Zijner natuur duidelijk maakt. Zij zijn de
kanalen, waardoor de Goddelijke schoonheid
nederdaalt in de wereld der menschen. In de
Hemelsche wereld ontwikkelen zij hunne ver12

mogens en maken ze grooter, om daarna neer
te dalen als werkers van het Goddelijk Leven,
om het leven der menschen schooner te maken
en beter en vol harmonie.
Evenzoo is het met menschen van groote
zedelijke kracht; zoo heeft de ziel ook hare
zedelijke zijde, de zijde van haar edelste leven.
De man of de vrouw, die in dit leven goed en
edel geleefd hebbên, die aan ieder om hen heen
zooveel mogelijk liefde betoonden, zooveel mogelijk hulp verleenden, leidende een leven van
onbaatzuchtigheid, een leven van dienst voor
anderen, altijd trachtende iets te geven aan anderen en niet trachtende veel te nemen voor zich
zelf, deze menschen gaan naar de Hemelsche
wereld en versterken daar hunne zedelijke eigenschappen, geoefend in dit leven. Terwijl zij in
gindsche wereld leven, vermeerderen zij hunne
kracht om te beminnen, hunne kracht om te
dienen, hunne kracht om te geven. Als zij terugkeer en naar deze aarde, worden zij geboren als
onderwijzers en helpers der menschen. Zij geven
edele voorbeelden, om de levens van anderen
te inspireeren; zij treden op als ouderwijzers,
om onder de menschen kennis en deugd te verspreiden, om de aantrekkende kracht van een
edel leven uit te oefenen. Ieder van u kan beainnen zulk eene ziel te ontwikkelen, want geen
~oging is vergeefsch, niet één gedachte, niet één
woord, niet ééne daad van vriendelijkheid kan
ooit verdwijnen uit de eeuwige herinnering der
ziel. Al het goede wordt opgenomen en ingeweven in haar innerlijk wezen. Iedere ziel die
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thans op de aarde komt als onderwijzer en helper en voorbeeld voor de menschen, is lanp"zamerhand opgebouwd tot dat edele karakt~r
door pogingen, gelijkende op de pogingen die
wij doen.
Zoo is het ook met geestelijke krácht. Ieder
mensch kan de kracht van zijnen geest ontwikkelen. Ieder mensch moest eIken dag van zijn
leven iets lezen dat waard is om gelezen te
worden. Gij moest nooit een dag laten voorbijgaan zonder eene edele gedachte gelezen te
hebben, waard om onthouden te worden. Gij
moest altijd een boek bij de hand hebben,
waaruit gij iederen dag al was het slechts een
paar zinnen kondet lezen, maar zinnen die waard
zijn overdacht te worden, zinnen die kunnen
leven in de herinnering der ziel. Gij moest een
goed boek nemen, het geschrift van een groot
en goed man, een boek met edele, inspireerende
gedachten, en uit dat boek moest gij iederen
dag lezen, al was het misschien niet meer dan
tien of vijftien minuten, moest gij een goede
gedachte nemen en die gedachte maken tot uw
eigen, haar opbouwende in uwe ziel, haar inwevende in uw innerlijk.
Wanneer gij daarover denkt na het lezen, dan
zullen uwe geestelijke eigenschappen groeien,
gij zu lt uw vermogen ontwikkelen van redeneeren, van oordeelen, gij zult de geestelijke materialen opdoen, die gij in de Hemelsche wereld
zult verwerken en omzetten in kracht. Al deze
herinneringen zullen ' v<,stgelegd worden in uwe
ziel, en als gij terugkeert, zult gij komen met

een sterkeren geest, met een sterkere zie~! een
ziel die gemakkelijk kan begrijpen, want giJ zu.lt
geestelijke vermogen~ verwo~~'en hebben, die
altijd bij u zullen blijven, altijd als een deel van
de ziel want nooit gaat iets verloren, dat eenmaal i~ deze is opgenomen. Gij wint geld, maar
gij verliest het wee~.; ~~j smaakt genoegens,
maar zij gaan voorbiJ; giJ vergadert voorwerpen
om u heen, waarvan gij geniet, m.~ar als uw
lichaam verdwijnt van de aarde zIJn de. v?orwerpen voor u verloren; gij verzamelt a:.tlstJeke
vermogens, zedelijke kracht. ve.rsta.~ld.~hJke begaafdheden: gij verliest ze n.o0lt, ZIJ zIJn eeuwig
de uwe. De dood moge uw lichaam wegrukken,
zij zullen u niet verlaten: zij blijven ~ij ~.we
onvergankelijke ziel. Al mo~~n U\,:,e. UiterlIjke
bezittingen u ontvallen, d~ze zIJn bezlttll1~en van
den innerlijken mensch, wlen de dood n~et. kan
bereiken, wien de dood niet kan verllletJgen.
Hoe klein zijn groei ook wezen. n:og~, hoe gering ook zijn toename zij, dat we111lge IS ~et uwe
tot in eeuwicrheid, en niemand kan er u lets van
ontnemen. I~ een volgend leven zult gij meer
doen, zult gij beter handelen, zult .gij meer verzamelen want iedere vermeerdering van uwe
vermog~ns stelt u in staat meer ondervinding
op te doen, zoodat uw groei voortdurend krachtiger zal worden.
..
.
Gij herinnert u dat Ik 111 het begl~ heb gesproken van den Goddelijken Geest, die als door
een kanaal nederdaalde in den mensch, zood~t
er een afgescheiden individu ontstond, ~~an~
het Goddelijke Leven zich openbaarde. Dit 111dl-
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vidu groeit en neemt toe, leven na leven maar
altijd blijft het Goddelijke Leven, waarmede het
verbonden is, stroomen door dit kanaal, dat nooit
verbroken wordt. Altijd is dit.Goddelijke Leven
als -een machtige oceaan, en zijne kracht om in
te stroom en is alleen beperkt door de macht
der ziel om te ontvangen. Veronderstel dat gij
gaat naar het strand der zee, in uwe hand een
kleinen beker houdende, dan kunt gij water
scheppen en van dat water bewaren zoo veel
als uw beker kan bevatten. Daarbuiten is wel
meer water, maar gij kunt slecht zooveel bewaren als uw beker bevat. Maar neemt gij in
plaats van dien beker een groot vat, dan kunt
gij ve.el meer water uit de zee scheppen, maar
toch IS de zee nog altijd daar; en al hadt gij
nog een veel grooter hoeveelheid water weggenomen, steeds zal de zee daar blijven, gereed
om een ontelbaar aantal vaten te vullen. De
man met den beker krijgt een weinig water, de
man met het groote vat krijgt veel meer, maar
?e o~eaan blijft even vol als zij tevoren was.
ZOO IS het ook met het Goddelijk Leven en de
menschelijke ziel. Wanneer de ziel slechts een
kleine beker is, ~a~l kan zij van het Goddelijke
Leven slechts Well11g bevatten. Wanneer de ziel
grooter wordt en groeit tot een groot vat, dan
kan meer Goddelijk Leven daarin vloeien en
haar vullen, en hoe grooter hij de ziel maakt
om te ontvangen, des te meer is het Goddelijk
leven, dat haar zal vullen tot overvloeiens toe.
Maar verlangt gij dat het Goddelijk Leven in u
zal vloeien en onverminderd zal blijven vloeien,
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zonder iets om dien stroom te stuiten, dan moet
gij leeren aan anderen over te geven, wat gij
ontvangt voor uzelf. Gij moogt gerust naar de
zee gaan met een vat, waaraan een pijp is die
het water verder zal geleiden om een meer te
vullen, en het water van de zee zal in uw vat
stroomen, en zal er door stroomen en er weder
uitvloeien en aan anderen het gewenschte water
brengen, maar steeds zal uw vat vol blij VeIl. Zoo
is het ook met de menschelijke ziel. Iedere ziel
die geleerd heeft te geven en te deelen met
anderen, ontvangt voortdurend het Goddelijk
Leven dat onafgebroken binnenstroomt en haar
vult met Goddelijke kracht. Zijt gij zelfzuchtig
bekrompen, sluit gij uzelf af van uwe medeme115chen, bouwt gij een muur tusschen u en
hen, dan zijt gij gelijk de kleine beker, waarin
de oceaan niet kan vloeien, omdat daar geen
ruimte is; maar zijt gij bereid om te deelen met
anderen, geeft gij uwe kracht aan uwe medemenschen, zoodat ook zij kunnen genieten, hebt
gij uwe artistieke vermogens gebruikt tot nut
en genoegen van het algemeen, hebt gij anderen
geholpen om een zedelijk leven te leiden, hebt
gij uwe geestelijke kracht benuttigd en aan
anderen geleerd de kennis die gij bezit, dan
vloeit u toe een steeds venneerderde kracht van
zedelijkheid en wijsheid, die u vult tot overvloeiens toe, onverschillig hoeveel gij mededeelt
aan uwe medemenschen; want hoe meer gij
geeft, des te meer hebt gij om te leven, en hoe
meer gij deelt, des te meer komt er in u om
te deelen, want gij wordt een kanaal voor het

Goddelijk Leven, voor de Goddelijke liefde, die
in u vloeit en door u tot uwe medemenschen
en gij geeft steeds meer en gij ontvangt steed~
meer, toenemende naarmate gij deelt, voller
wordende naarmate gij het vat vult van uwen
buurman.
Dat is de Goddelijke wet van groei, dat is de
Goddelijke wet van ontwikkeling: naarmate de
kracht van het Goddelijk Leven uwe ziel vult,
naar die mate groeit uwe ziel door den inwendigen
druk en wordt zij dagelijks sterker en krachtiger.
Geef dan zonder schromen, geef zonder de
geringste vrees dat uw geven u zelf zal verminderen, want hoe meer gij geeft, des te rijker
zult gij worden, en hoe meer gij deelt, des te
grooter is uw kracht om te ontvangen, want de
Goddelijke Geest, die zich steeds wil verspreiden
onder de menschen, gebruikt als een kanaal
iedere ziel die zich zelve geeft om het te worden.
Want de wet is: naarmate de ziel meer geeft,
des te grooter wordt zij door het geven, en naarmate zij tracht anderen te helpen, zal zij zelve
geholpen worden door de goddelijke Kracht en
de Goddelijke Liefde.
. Wat is dan het einde van deze groei, wat
IS het doel van den Goddelijken Geest, waarom
gaf God zich aan de menschen, wat was het
doel van Zijn geven? Het was dat de mensch
Goddelijk mocht worden, dat de ziel van den
mensch mocht worden als de volmaakte weerkaatsing van het Goddelijk Leven, dat, binnen
den uitwendigen mensch, binnen het vleeschelijk
lichaam dat wij zien, er mocht worden ontwik-
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keld een Goddelijk Wezen, een beeld gelijkende
op de Godheid uit Wien het kwam.
Dat is het geheim van het Goddelijk Vaderschap, want in ieder leven is de Goddelijke Zoon,
de Ziel, die één is met den Geest, als de Zoon
het is met den Vader, openbarende in het lichaam
van vleesch de Goddelijke incarnatie, om zijn .
volle kracht te ontwikkelen, totJat de Zoon het
volmaakte beeld is van den Vader, uit Wien
hij kwam. Dat is het doel van de menschelijke
ontwikkeling, dat is het einde van de menschelijken groei, dat, wanneer ons heelal voorbij zal
zijn in den kringloop der evolutie, wij dáár zullen
staan, duizenden menschelijke zielen, die geworden zijn Goddelijke Geest, vol van kennis
en wijsheid en zuiverheid, vol van kracht en van
vreugde, het beeld van den Vader in den Hemel,
weder voortbrengende in ons zelven Zijne Goddelijke volmaaktheden.
Dat is het doel der menschelijke evolutie,
daarvoor openbaarde het Goddelijk Leven zich
op deze wereld, daarvoor doen wij in deze wereld
ondervinding op van genoegen en verdriet, daarvoor ondergaan wij worsteling van het lijden,
daarvoor worden wij geplaatst in het menschelijk
leven. Dit alles heeft één doel, een enkel doel,
dat de mensch, die een verborgen Godheid is,
maar onontwikkeld en onmachtig, moge worden
tot een ontwikkelden God, krachtig, almachtig.
Dat is het doel van de menschelijke ontwikkeling, dat is de kroon en de triumf van het
menschelijk leven, van de ziel in den mensch.
DD
DD
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