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 VAN MYTHEN EN LEGENDEN  

Door de vervalsing van vele oorspronkelijke mysterie-geschriften werd 

het mystieke karakter hieraan ontnomen, en de indruk gewekt als zou het 

christendom een geheel nieuwe godsdienst betekenen. De feiten spreken 

echter een geheel andere taal, en wijzen uit dat de voornaamste 

christelijke dogma's en feesten, zomede een groot aantal daarmee 

samenhangende symbolen en ceremonieën, regelrecht zijn afgeleid van 

en verwant met vroegere 'heidense' natuur-verering. Door de evangeliën 

'letterlijk' te interpreteren, werd het 'kosmische' karakter er aan ontnomen, 

en in plaats van de geboorte van Jezus en Zijn opstanding tot Christus als 

een voorbeeld te stellen, dat door een ieder dient nagevolgd te worden, 

die naar uitbreiding van bewustzijn streeft, ten einde hierdoor de 

eenwording met het Goddelijke tot stand te brengen, werd de indruk 

gewekt als zou Hij als enig geboren Godszoon voor onze zonden zijn 

gestorven om ons plaats te bereiden in een hemel, waarvan niemand ooit 

heeft kunnen verklaren waar deze zich bevindt, noch hoe aldaar de 

omstandigheden zullen zijn. Door deze vervalsing is het begrip verloren 

gegaan, dat het geboorteverhaal in wezen betrekking had op het Mysterie 

van het geslachtsleven en de hogerplanting van het menselijk ras. 

Vandaar ook dat men in kerkelijke kringen de overeenstemming niet 

wenst te accepteren tussen de geboorte van Jezus en die van Dionysus, 

die evenals alle zonne- of natuur-goden, werd geboren uit een maagd 

(Semele of Demeter), die haar kind 'onbevlekt' ontving en op 25 

december ter wereld bracht. Hij werd grootgebracht in een grot, en zeer 

jong reeds vereenzelvigd met de Ram (het teken Ariës) in welks gedaante 

hij daar zou zijn veranderd. Zijn graf werd te Delphi getoond in het 

binnenste heiligdom van Apollo's tempel, waar vrouwen haar offeranden 

brachten en het feest vierden waarmee de opgestane god werd geëerd.  

In alle tijden hebben de kerkvaders het voorgesteld, alsof de heidenen 

bepaalde gebruiken van de christenen hebben afgekeken. Maar het 

heidendom is ouder dan het christendom, zodat er niet veel fantasie voor 

nodig is om te begrijpen, dat de kerk eeuwen-oude gebruiken heeft 
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overgenomen met het doel de bekeerlingen door de hun vertrouwde riten 

te overtuigen, dat ze aan het goede adres waren. Soms werd hieraan een 

slimme draai gegeven, b.v. waar Augustinus opmerkt, dat de kerk de 

Kerstdag niet gelijk de heidenen heilig hield vanwege de geboorte van de 

Zon, maar om de geboorte van Hem, die haar had geschapen. Maar .... 

volgens de Encyclopaedia Brittannica (Chronology) zou eerst in het jaar 

530 van onze jaartelling aan de Scytische monnik Dionysius Exiguus, een 

abt en sterrenkundige te Rome, zijn opgedragen dag en jaar van Jezus' 

geboorte vast te stellen. Usener zegt, dat het feest van de geboorte 

oorspronkelijk werd gevierd op 6 januari (Driekoningen), maar in 353 

door de paus werd verzet op 25 december. Er is geen enkel bewijs, dat 

dit feest ooit werd gevierd vóór de 4e eeuw na Chr., en niet vóór 534 n. 

Chr. werden Kerstmis en Driekoningen door de gerechtshoven 

aangemerkt als 'dies non'. Zo is het b.v. een bekend feit, dat in de eerste 

christentijd te Alexandrië nog algemeen de aanbidding plaats vond van 

Isis en Horus, hetgeen later werd omgezet in die van de maagd Maria en 

het kind Jezus.  

                                                                                          

Bij het begin van onze jaartelling leefden er in de landen rond de 

Middellandse zee allerlei volkeren met zeer verschillende godsdienstige 

gebruiken en voorstellingen. In hun tempels vereerden de Grieken Apollo 
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of Dionysus; de Romeinen Janus en Hercules; de Perzen Mithra; de 

Phrygiërs en  

Syriërs Adonis en Attis; de Egyptenaren Osiris en Isis; de Babyloniërs en 

Carthager Baäl en Astrate; de Hebreeuwse volken Jahve en Adonaï.  Al 

deze goden heetten te zijn geboren ten tijde van de winterzonnewende, 

uit een maagdelijke moeder. Ze werden heiland of verlosser genoemd 

omdat zij het Licht (van wijsheid) weer op aarde brachten na een 

vermetele strijd met de machten der duisternis. Zij hadden de dood 

(onwetendheid) overwonnen, en wezen de mensen de weg naar een 

hemels bestaan, door hun de kennis te schenken aangaande de wetten des 

levens (het levenswater), door middel waarvan zij in staat waren zichzelf 

van de zonde = wetteloosheid te bevrijden.  

 

Wat de evangeliën voor het christendom betekenen, waren de drama's 

van Aeschylos, Sophocles en Euripides, zomede het epos van Homerus 

voor het Griekse volk. Doch ook de klassieke werken uit Egypte, Babylon 

en India beelden de ontwikkeling van mens en mensheid uit, en door ons 

in al deze werken te verdiepen, leren wij de verborgen zin des levens 

verstaan. In diepste wezen stemmen al deze werken daarin overeen, dat 

ze in hun mythische figuren het beeld schetsen van de cultus en zijn 

gebruiken, ten dienste van de bewust-making van het individu. De 
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zuiverheid van de cultus berustte immer op een drievoudige grondslag; 

natuur-verering, ziele-ontwikkeling en het bijbrengen van kennis 

aangaande het Absolute als hoogste Macht, wakend over de moraal. 

Natuur-verering gaat gepaard met besef van kosmische Al-

verbondenheid. Vandaar dat in de oudheid de zon als schenker des levens 

(geestelijk zowel als materieel) werd opgevat, en de zonnewende-feesten 

een grote betekenis hadden voor het volk. Het zonnerad (horoscoop) was 

van alles overheersende invloed, en de ontwikkeling van de ziel hield 

verband met het cultiveren van die krachten en vermogens, waardoor de 

mens in staat is de machten der duisternis (draak, slang, demon, satan) te 

overwinnen. D.w.z. de geest over de materie te doen zegevieren. 

Symbolisch werd dit begrip tot uitdrukking gebracht in allerlei verhalen 

en legenden, waarin sprake is van een jonkvrouw, die door de held uit de 

macht van den Boze werd gered, en waarmee uiteindelijk werd bedoeld 

de strijd te beschrijven, die de ziel heeft te voeren om zich te bevrijden 

van haar band met de zinnen. Behalve een menselijke betekenis, kon aan 

alle mythen der oudheid bovendien nog een kosmisch karakter worden 

toegekend. Ze beelden op- en ondergang van de zon uit door de jaar 

cyclus, waarbij zomer- en winter- zonnewenden hoogtepunten vormden. 

In de oudheid begon het nieuwe jaar wanneer zon en maan in het 

lentepunt samenvielen. Dan werden er grote feesten gevierd omdat een 

nieuwe levens-cyclus inging en de natuur zich verjongde. 

Vruchtbaarheidsgoden en -godinnen werden dan vereerd uit 

dankbaarheid voor hun bemoeiingen met plant en dier, waarbij vooral 

diegenen onder hen met zang en dans werden vereerd, die zich 

bezighielden met het welzijn van het menselijk ras. In die dagen leefde 

het besef sterk onder de mensen, dat zij tot hoogste plicht en taak hadden, 

hun nakomelingschap in overeenstemming met de natuur-voorschriften 

te doen geboren worden. Dit besef werd levend gehouden door het 

opvoeren van mysterie-spelen, waarin 's mensen verbondenheid met de 

natuur (goden en godinnen) sterk tot uitdrukking kwam. Op deze spelen 

hebben de overgeleverde mythen en legenden in hoofdzaak betrekking 

gehad. Het waren dus geen kinderlijke verhalen zonder meer. 

Integendeel, ze hadden een diepe betekenis, en zolang het volk deze 

verstond en zich aan de daarin vervatte voorschriften hield, bleef de 
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zuiverheid van het ras bewaard. De strekking van al deze verhalen is dan 

ook, dat men zich aan hogere Machten heeft te onderwerpen door haar 

Wil te kennen en te volbrengen. D.w.z. door rechtvaardig te handelen. 

Dit is in de meeste feitelijke zin de betekenis van het woord Nirvana, door 

hetwelk wordt uitgedrukt; het opgaan van het 'ik' in het Absolute, 

waardoor de afgescheidenheid van het ik, het ego-isme verdwijnt en de 

menselijke geest tot kosmisch bewustzijn opgaat.        

                                                                                      

Dit overwinnen van de eigen driften en begeerten komt het sterkst tot 

uitdrukking in de geslachtsdrift. Deze houdt op te bestaan, waar de 

'bewust-geworden' mens zich aan de hoogste maatstaven van de moraal 

onderwerpt. Dan zal hij zijn nageslacht niet uit onbewuste drift doen 

ontstaan, doch met kennis van zaken kunnen handelen overeenkomstig 

absolute wetten, die besloten liggen in de goddelijke Scheppingswet of 

Wet van kosmische Harmonie. Vandaar dat in  zomenige mythe en 

legende de hemelse liefde wordt uitgebeeld in de vorm van de strijd, die 

de mens heeft te leveren tegen de hartstochten, om eerst na het 

overwinnen van de draak (driften en lusten) verbonden te worden met de 

jonkvrouw of harmonische bruid, met wie vóór de scheiding der 

geslachten de onbewuste eenheid werd beleefd. Zolang de draak niet is 

verslagen, en de mens in de macht van de hartstocht is, zal hij de 

incarnatie van het Boze mogelijk maken. Want in dat geval verschaft hij 
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lichamen waarin zich demonen kunnen incarneren. De bewust geworden 

mens, die het Levensmysterie heeft leren verstaan, zal de aard van het 

ware religieuze leven opvatten als beheersing van het magisch-mythisch-

cultische, waardoor men over het vermogen beschikt om uit de ziele 

wereld de hoger ontwikkelde zielen aan te trekken en aan goden (bewuste 

zielen) in plaats van aan demonen (onbewuste zielen) een volmaakte 

belichaming te schenken.  Omdat wij van het magische niets meer weten, 

leert de huidige biologie dat de geboorte van nieuwe wezens volgt waar 

mannelijke en vrouwelijke zaad- en ei-cellen zich verenigen. In de 

oudheid echter had het woord biologie veel meer de betekenis van 

'levenskunst'. Het omvatte toen mede kennis van de levenswetten 

(bionomie), waardoor de mens in staat is invloed op hoedanigheid en 

kwaliteit van de nieuw te scheppen levensvormen uit te oefenen. Deze 

kennis verschaft het inzicht dat de maan op de voortbrenging van alle 

vormen grote invloed uitoefent. Vandaar dat in de oudheid Dionysus als 

vegetatie- of maan-god werd vereerd, zomede de maan-mythologie in 

ondergang en nieuw-worden van dit hemellichaam resp. dood en 

wedergeboorte verzinnebeeldde. Dit sterven en weer opleven van de 

natuur werd in allerlei vormen uitgebeeld ten tijde dat het volk zich nog 

verbonden voelde met de kosmos. In dit verband schreef Nietzsche: "Het 

is een onaanvechtbare overlevering, dat de Griekse tragedie in haar 

oudste vorm uitsluitend het lijden van Dionysus tot onderwerp had, en 

dat gedurende lange tijd de enige held Dionysus was". "Maar", gaat hij 

verder,  "met evenveel zekerheid mag worden beweerd, dat nergens, tot 

aan Euripidus toe, Dionysus heeft opgehouden de tragische held te zijn, 

want alle overige figuren van het Griekse toneel, waaronder Prometheus, 

Oedipus e.a. zijn slechts maskers van de oorspronkelijke held Dionysus".  

Strikt genomen is iedere held de lijdende Dionysus, d.w.z. de zich bewust 

wordende god, die door de strijd tegen de elementen (incarnatie) zijn 

inherente vermogens moet leren kennen en aanwenden.                                                                          

In een vorig hoofdstuk werd reeds gewag gemaakt van de Walburgen bij 

de Germanen. Deze waren een soort afspiegeling van de hemel als 

woonplaats der helden. Met deze naam hangt nauw samen de 

Walburgisnacht, later verbasterd tot Walpurgisnacht of de nacht vóór de 
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eerste mei, waarop het meivuur werd aangestoken, ten teken dat het ziele-

heir in beweging komt. Op de top van de Walburg nam men de gestalte 

van een heilige waar, die in later tijden de naam droeg van Maria, doch 

oorspronkelijk de H. Walburgis voorstelde, een voorjaarsgodin, de 

nieuwe zonnekracht symboliserend (Ostera-pasen). Bekend is dat bij 

deze Walburgen vroeger de Germaanse Paas- of voorjaarsspelen  plaats 

vonden, bij welke gelegenheid de draak werd bestreden en de jonkvrouw 

bevrijd. Een en ander is terug te voeren op een vruchtbaarheidsritus ten 

dienste van de handhaving der zuiverheid van het menselijk ras. Want 

evenals zon en maan bij de aanvang van de lente beide in hetzelfde 

aquinoxale teken staan, zo behoort ook de vereniging van man en vrouw 

ter voortbrenging van zuiver nageslacht, aan kosmische voorwaarden te 

voldoen. Vandaar het huwelijkslied uit de Rigveda, waarvan in India tot 

op de huidige dag nog gedeelten worden gereciteerd bij 

huwelijksplechtigheden, betrekking heeft op de jonge zon, in de 

betekenis van dochter van de zonnegod. In dit lied wordt de bruiloft 

bezongen van deze dochter Surya met Soma, de maangod, als een 

symbool van het menselijk huwelijk, dat onder begunstiging van de 

hemel behoort voltrokken te worden om volmaakte vruchten te kunnen 

voortbrengen. Ook dit lied spreekt van het Mysterie van het hemels 

huwelijk, waarvan de grondslagen in de cultus werden onderwezen.  
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Vandaar dat er geen cultuur of volmaaktheid op aarde mogelijk is, waar 

de cultus in verval is en het aardse huwelijk in strijd met hemelse 

voorwaarden wordt gesloten en beleefd.                                                                                 

Van deze zaken spreekt ook de sage van Zeus en Hera, het hemelse paar, 

dat een wereld bewoont waar ambrozijn vloeit. Zij plantten de Boom des 

Levens, waaraan de gouden appelen der Hesperiden groeien. 

Zinnebeeldig duidt dit op hetgeen in de cultus werd onderwezen tot 

instandhouding van het waarachtige huwelijk. Want gelijk de huwelijken 

der goden op hoger-ontwikkelde werelden voldoen aan de hoogste 

morele standaard, zo behoort ook het huwelijk van homo sapiens aan 

kosmische voorwaarden te beantwoorden om tot het geluk en de 

gezondheid van de mens bij te dragen. Als voorbeeld van het menselijk 

huwelijk geldt immer dat der goden, en hierom spreken zo vele oude 

sproken en legende van deze zaken (Doornroosje, Sneeuwwitje, 

Assepoester e.d).                                        

 In oorsprong bedoelde de Griekse mythologie de mensen bekend te 

maken met de voorwaarden waaraan het huwelijk heeft te voldoen om tot 

de hemelse Gelukzaligheid op aarde bij te dragen. Doch omdat bij de 

intrede van de goden schemering, duizenden jaren geleden, het beeld van 

deze mythologie werd verduisterd en de goden allerlei menselijke feiten 

en fouten werden toegeschreven, mag het niet verwonderen dat de 

betrekkingen tussen de mensen onderling haar goddelijk karakter meer 

en meer verloren, en vooral op huwelijksgebied de meest verdorven 

opvattingen en gewoonten ontstonden, waardoor de goddelijkheid van 

het huwelijk tot een aanfluiting werd, en er in plaats van volmaakte 

wezens, het beeld en de gelijkenis Gods dragend, demonen werden 

geboren. Bij het godenpaar, waarin man en vrouw als zon en maan 

tegenover elkaar staan in zodanige verhouding dat een harmonische 

eenheid wordt gevormd, is het uitgesloten dat het demonische = 

kosmische-onbewuste scheiding teweegbrengt. Zo zal ook in het 

menselijk huwelijk, waarin bruid en bruidegom elkaar als zon en maan 

aanvullen, nimmer scheiding behoeven op te treden, door dood noch leve. 

En wat uit hen geboren wordt, zal aan de hoogste levens eisen voldoen!                                                                                                                                                 
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Zon en maan hebben in iedere cultus steeds een diepe betekenis gehad en 

golden als symbolen van de kosmische voorwaarden waaraan man en 

vrouw zich in het huwelijk hebben te houden, om het volmaakte te 

kunnen voortbrengen. Ook zal er slechts van liefde in hogere zin sprake 

kunnen zijn, waar aan deze voorwaarden wordt voldaan. In alle andere 

gevallen kan slechts sprake zijn van hartstocht of zinnenlust; inbeelding 

of eigen liefde, die geen van alle een duurzame grondslag bieden voor 

geluk en wederliefde. Want hier overheersen begeerte naar bezit; 

machtswaan, ijdelheid en eerzucht, waarop alle niet-hemelse huwelijken 

vroeg of laat stranden. Daarom moeten in de naaste toekomst de 

grondslagen van het waarachtige huwelijk worden gekend om de juiste 

Keuze te kunnen bepalen en met de partner in liefde, geluk, vrede en 

gezondheid te kunnen leven.  Zijn begeerten en hartstochten overwinnen, 

is voor geen enkel mens een kleinigheid. Om dit te kunnen volbrengen, 

moet men gelijk Siegfried of St. Joris, die de draak versloeg of Parcifal, 

de reine dwaas, zichzelf overwinnen. D.w.z. dat men niet bij de eerste de 

beste  "verliefdheid" aan de drang der zinnen mag toegeven, doch behoort 

stand te houden tegen de aanstromende hartstochten door gebruik te 

maken van de rede. Altijd en overal is dit thema bezongen. De bijbel 

verhaalt de geschiedenis van Jozef, die de vrouw van Potifar weerstond 

en hiervan rijke vruchten oogstte. Simson daarentegen, die de bekoring 

van Delila niet wist te weerstaan, verviel hierdoor tot geestelijke 

blindheid, in symbolentaal beschreven als het uitsteken zijner ogen, als 

gevolg waarvan hij onderging.                                                                                                                                                                                                 

In alle drama's, antieke zowel als klassieke, vormt de verhouding der 

geslachten het centrale thema. Overal waar de mens aan zijn driften 

toegeeft, uitgebeeld in de figuur van Faust, Peer Gynt of Oedipus, slepen 

de gevolgen van zijn ondoordachte handelingen hemzelf en anderen mee 

in het verderf. Doch overal waar de held overwint, hetzij deze Krishna, 

Boeddha, Zarathustra, Hercules of Jezus heet, volgt de verheffing tot een 

hoger, hemels bestaan. Daarom moeten allen, die verlangen tot het Rijk 

der Gelukzaligheid te worden toegelaten, de bewijzen leveren, dat zij 

meesterschap hebben verworven over hun animale driften en begeerten. 

De mens, die meester is geworden over zichzelf, kan zich bevrijden van 
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de banden met de demon. Hem staat niets meer in de weg om tot de 

Gelukzaligheid op te gaan. Dit nu is de verborgen zin van alle mythen en 

legenden. Hierbij gaat het dus geenzins om de vraag of de persoon in 

kwestie al dan niet heeft bestaan, noch of de gebeurtenissen letterlijk zo 

hebben plaats gehad, doch uitsluitend om het begrip, dat ieder mens vroeg 

of laat in moeilijkheden geraakts als gevolg van ondoordachte 

handelingen, en nu moet pogen deze moeilijkheden zelfstandig te 

overwinnen.               

                                                                                   

Voor het Westen is Jezus het grote voorbeeld. Evenals Hij (symbolisch) 

aan het kruis werd genageld, ten bewijze dat hij zich in alles onderwierp 

aan een hogere Wil, moet ook de mens in dit tijdgewricht afstand leren 

doen van 'eigen' wil en verlangens, ten einde zich geheel te leren 

invoegen in een door hemelse wetten geordend bestaan. Want zolang wij 

allen 'eigen' doelstellingen nastreven, zullen de miljoenen verschillend- 

gerichte willen met elkaar botsen, zodat er geen eenheid onder de mensen 

mogelijk is. Zolang zal er ook chaos op aarde blijven en kan het 
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Koninkrijk der Hemelen niet verwezenlijkt worden. Slechts zo wij 'eigen' 

wil ondergeschikt weten te maken aan de goddelijke Wil, die op wetten 

berust, zal de kosmische Orde zich in alle menselijke betrekkingen en 

maatschappelijke verhoudingen kunnen openbaren, als gevolg waarvan 

het Godsrijk werkelijkheid zal worden. Daarom behoren alle mensen hun 

bestaan te gaan ordenen overeenkomstig de goddelijke Wet. Dat is de 

innerlijke betekenis van alle mythen en symbolen. Als mensen moeten 

wij op zoek gaan naar de Graal. In diepste wezen symboliseert deze kelk 

de harmonie der beide geslachten. Het is te betreuren, dat Wagner, die dit 

heeft verstaan en in zijn opera Parcifal tot uitdrukking zocht te brengen, 

voor de magie van Rome heeft moeten wijken en de verborgen zin van 

het Graalmysterie niet heeft mogen openbaren. Wanneer de kerk zijn 

pogingen niet had verijdeld, waren er thans stellig reeds duizenden 

mensen geweest, die het Levensmysterie hadden begrepen en aan de 

sanering van huwelijk en samenleving hun beste krachten hadden 

geschonken door hogere zielen in de gelegenheid te stellen zich in meer 

volkomen lichamen te incarneren dan op heden algemeen beschikbaar 

worden gesteld.                                                                                        

Ofschoon Wagner's Parcifal een specifiek 'christelijke' signatuur draagt, 

was het oorspronkelijk de bedoeling van de meester daarin een beeld te 

geven van wat de Graal-cultus in oorsprong voorstond. Weliswaar kon 

zijn bedoeling worden verijdeld, doch naar mate het duidelijker wordt 

hoe alle zekerheid aan het huidige huwelijk ontbreekt, hoe meer het tot 

de verbeelding van de mensen zal spreken, dat het huwelijk, om tot geluk 

en liefde der stervelingen bij te dragen, gefundeerd moet zijn in de 

kosmische Orde.                                                                                                                                                        

Nauw verwant aan de Graal-sage is de Indra-mythe. De jonge held beleeft 

vele avonturen. Hij bestrijdt de draak en ander ongedierte, neemt 

burchten in en overwint het hemelse Soma (maan) vat. Hij bevrijdt licht 

en water en schenkt de aarde haar vruchtbaarheid weer. Evenals andere 

mythen van de Rigveda houdt ook die van Indra in diepste wezen verband 

met de ritus, betrekking hebbend op de voortbrenging van nieuwe 

generaties. Vandaar dat aan deze mythen steeds 'magische' handelingen 

ten grondslag liggen; het inschakelen van bepaalde kosmische krachten 
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en machten ofwel wezens, die invloed uitoefenen op het natuur gebeuren. 

De cultus had immer tot doel door toepassing van de wetten der 

bovennatuur invloed op het scheppingsproces uit te oefenen en hierdoor 

volmaakte vormen voort te brengen in planten- , dieren- en mensen-rijk. 

Door het verval van de cultus ging de mogelijkheid om invloed op het 

natuurgebeuren uit te oefenen, te loor. Wel bleef het begrip voortleven, 

dat de onbewuste scheppingsdaad tot incarnatie van het kwaad bijdraagt. 

Vandaar dat in het christendom, evenals trouwens in het Boeddhisme, 

toen de kosmische grondslag ervan uit het oog werd verloren, monniken 

en nonnen tot een leven van seksuele onthouding werden verplicht. Dit 

betekent voor de betrokkenen een kwelling, want de ongehuwde staat is 

in strijd met de grondslagen der natuur. Wanneer de religie zuiver werd 

beleefd, werd weliswaar de uiterste reinheid en kuisheid van de 

huwelijkspartners geëist, doch dit sloot geenszins uit dat er op bepaalde 

tijden seksueel verkeer bestond ten behoeve van het scheppen van 

volkomen lichamen voor incarnerende zielen. Later werd kuisheid met 

absolute onthouding gelijk gesteld. Hierin demonstreert zich de 

menselijke onwetendheid in zake de natuur verhoudingen, welke  

oorzaak is geworden van het verval en de bastaardering van het menselijk 

ras. De phallus, eens het zinnebeeld van reine en heilige 

scheppingskracht, is verworden tot een symbool van zonde. En ofschoon 

de kerk het 'onbewust gesloten en beleefde' huwelijk inzegent, en als een 

sacrament beschouwt, is het dit in wezen niet. Want sacraal is slechts de 

heilige echt, waarin tweeling zielen elkaar op volkomen wijze aanvullen, 

en waar de scheppingsdaad als een sacrale handeling wordt opgevat en 

volmaakte nakomelingschap hiervan het gevolg is  De z.g. phallische 

zinnebeelden zijn louter door het daarin aanwezige element van 

stoffelijkheid en dierlijkheid aanstotelijk geworden. Aanvankelijk waren 

dergelijke zinnebeelden niet meer dan natuurlijk, daar ze ontstonden bij 

de archaïsche rassen, die naar hun persoonlijk weten uit manvrouwelijke 

voorouders gesproten, in hun eigen oog de eerste verschijnings-

openbaringen waren van de scheiding der geslachten en van de daaruit 

voortvloeiende geheimenis van op hun beurt scheppend op te treden. 
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Wanneer latere rassen, vooral het zich 'uitverkoren' wanende volk die 

symbolen heeft verlaagd, tast zulks de oorsprong daarvan niet aan.                                                            

Dat in de kuisheid of maagdelijkheid een geheimzinnige kracht schuilt, 

door welke invloed op de natuurprocessen kan worden uitgeoefend, 

hebben niet alleen de volken der oudheid geweten, doch sporen hiervan 

treft men heden ten dage onder alle primitieven aan. Vandaar dat onder 

hen nog allerlei rituele handelingen en gebruiken voortleven, die met het 

geboorteproces te maken hebben of waarmee het veroorzaken van regen 

ten behoeve van de plantengroei b.v. rechtstreeks verband houdt.                                                                                                                                                                               

Denken wij aan de medicijnman of regenmaker bij primitieve volkeren, 

dan hebben we te maken met een overblijfsel uit vroegere cultuur-

perioden, toen de magier over het vermogen beschikte om bepaalde 

natuurwezens aan zijn wil ondergeschikt te maken en hierdoor de 

verlangde verschijnselen teweeg te brengen. Bij de Romeinen nog leefde 

het besef dat de goden regen, donder en bliksem beheersen (Jupiter 

tonans), en als wij zeggen het regent, waait of onweert, ligt daar feitelijk 

het begrip in opgesloten dat iets of iemand het doet regenen, waaien of 

weerlichten. Deze natuurverschijnselen vinden niet 'toevallig' of 

willekeurig plaats, maar zijn aan vaste wetten onderworpen. Waar wetten 

bestaan, moeten intelligente Wezens zijn, die voor de handhaving dier 

wetten aansprakelijk zijn. Zouden wij in bovennatuurlijke zin meer 

bedreven zijn, dan zouden we het weer niet alleen nauwkeurig kunnen 

voorspellen, doch er bovendien ook invloed op weten uit te oefenen. In 

Amerika worden reeds lang proeven in deze richting genomen, en tracht 

men door ondergekoeld ijs op de wolken te strooien - regen te verwekken. 

Maar omdat men niet op de hoogte is van de ongeziene werkingen van 

Moeder natuur, kunnen de resultaten hiervan op de duur niet bevredigend 

zijn.                                                                                                                                                                       

De primitieve mens voelde zich één met de natuur, maar voor de 

toekomst is het noodzakelijk dat wij ons bewust worden van het 

bovennatuurlijke ten einde ons één te weten met haar. Wat instinct (een 

onbewust zeker-weten hoe te handelen bij voorkomende situaties) is bij 

de dieren en primitieven, dient bij de cultuurmens tot intuïtie ontwikkeld 
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te worden. Dan zal hij weten zonder van afgeleide begrippen te moeten 

abstraheren. Wel dient van het denkvermogen gebruik gemaakt te worden 

om het innerlijk weten 'bewust' te ervaren. Aan dit stadium is de mens nu 

toe omdat de atoom-era is begonnen en wij zonder onze innerlijke 

vermogens uit te breiden, de hogere krachten der natuur (radio-activiteit 

e.d.) niet ten bate van allen zouden kunnen aanwenden, en hierdoor 

noodzakelijk de eigen ondergang zouden bewerken. Alleen door 

uitbreiding van het menselijk bewustzijn zullen onze dromen als Wereld-

vrede, Geluk, Liefde en Welvaart voor allen, zomede ruimtevaart en 

ontdekking van de kosmos, werkelijkheid kunnen worden.                                                       

Dat er tweeërlei wijzen van seksueel verkeer bestaan, moge blijken uit de 

oorspronkelijke versie van Parcifal-verhaal. In de tovertuin van Klingsor, 

die a.h.w. deze chaotische wereld symboliseert, waarin de hartstochten 

worden uitgeleefd, wijst de reine dwaas Kundry, vermomd als 

bloemenmeisje af, omdat hij zich innerlijk bewust is geworden, dat 

toegeven aan zinnenlust de mens berooft van zijn macht over zijn eigen 

natuur. Later wordt hij echter met dezelfde vrouw, doch nu in haar hoger 

aanzicht van Kondwiramur (conduire amour) in de heilige Echt 

verbonden, nadat hij de speer aan Klingsor had ontnomen en aan 

Amfortas overhandigd. Gelijk de Graalbeker de vrouwelijke schede of 

baarmoeder symboliseert, is de speer het zinnebeeld van de phallus en in 

het harmonische huwelijk zijn beide volkomen op elkaar afgestemd. 

Hierdoor kan de scheppingsdaad overeenkomstig de Wet van kosmische 

Harmonie worden volbracht, en volmaakt nageslacht worden 

voorgebracht. "Dit berust hierop", zegt prof. Swoboda, de bekende 

bionoom, "dat alle bevruchting het gevolg is van biochemische 

sympathie, berustend op harmonie der ritmen. Hierdoor is het mogelijk 

niet alleen het kindertal te beperken, doch er tevens voor te zorgen, dat er 

uitsluitend gezonden en welgeschapen kinderen worden geboren".                                                               

Waar deze Wet wordt overtreden, ontaardt de scheppingsdaad tot 

onbeheerste seksuele drift, als gevolg waarvan het Boze = het met de wet 

strijdige zich zal incarneren. In het laatste geval openbaart Civa zich als 

een god van de dood en vertegenwoordiger van het eeuwig zich 

herhalende sterven en opbloeien der natuur. Ditzelfde beginsel 
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symboliseert Dionysus, die met zijn satyrus (Saturnus) de nacht of 

winterzijde der natuur verzinnebeeldt. Daarom heerst tijdens negatieve 

tijden op aarde niet Apollo, de zonnegod, die het Licht (waarheid en 

wijsheid) met zich voert, doch Dionysus-Zagreus. Vandaar dat in het 

Allerheiligste van de tempel te Delfi het gouden beeld van Apollo zich 

bevond naast het graf van Dionysus. Schijnt het Licht (Apollo = Christus) 

over de wereld, dan breidt ook het menselijk bewustzijn zich uit en 

herleeft het besef dat de moraal op de wetten der metafysica berust. Dan 

zal men het Goede doen uit liefde tot het Goddelijke, dat men dan 

verstaat. Dan geldt ook de moraal van het oorspronkelijk Christendom:  

"Heb God lief boven alles, en uw naasten als uzelve". Ware liefde is in 

diepste wezen Gerechtigheid; het volbrengen van de Wet, waaraan men 

eigen wensen en verlangens heeft ondergeschikt te maken. In plaats van 

de slappe moraal, die op heden voor 'christelijk' doorgaat en waardoor 

alle onrecht met de mantel der (eigen) liefde wordt bedekt, behoort men 

die innerlijke kracht te ontwikkelen, waardoor men in staat is de lusten 

en begeerten, waaraan ieder mens krachtens zijn dierlijke aard is 

onderworpen, te overwinnen.                                                Deze strijd 

heeft Wagner uitgebeeld in zijn Lohengrin. Hij heeft het drama zijn 

natuurlijke loop gelaten en niet een gelukkig slot verzonnen om een 

concessie te doen aan de smaak van het publiek, dat onbewust naar een 

'happy ending' verlangt, omdat diep in ieders hart de herinnering 

voortleeft aan het verloren paradijs, waaruit de ziel werd verdreven na de 

scheiding der geslachten. Vandaar dat een ieder onbewust zoekt naar de 

verloren gegane wederhelft, van het bestaan waarvan iedereen in zijn hart 

overtuigd is, ook al kan men het met zijn verstand niet beredeneren.                                 

Ook Wagner's "Ring van de Neveling" is boordevol symboliek. Met de 

roof van het Rijngoud wordt verlies van de hemelse wijsheid bedoeld. 

Nevelingen of duisterlingen zijn demonisch gerichte mensen, die in 

negatieve tijdperken op aarde leven. In zulke tijden doodt Loki de 

zonnegod Baldur, en wordt het goud opgeborgen, d.w.z. de wijsheid 

wordt aan het volk onthouden. Dezelfde gedachte treffen we aan bij 

Lukas 11:52 waar sprake is van de sleutel der kennis, door de 

wetgeleerden weggenomen. Voordat dit goud werd geroofd, glansde het 
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in schitterende pracht. M.a.w. zolang de hemelse wijsheid op aarde wordt 

gekend, bloeien de culturen en zijn alle toestanden hier volmaakt. 

Wagner heeft de goudschat vergeleken met de heilige Graal. Omdat de 

beker in het bezit van duistere goden kwam, die haar niet tot heil der 

mensheid wisten aan te wenden, kon de wijsheid niet op aarde blijven. 

Als gevolg hiervan ging ook de kennis van de Scheppingswet teloor en 

kon het verval der menselijke geslachten een aanvang nemen.                                                                  

 

De duistere goden lieten een burcht bouwen, van waaruit ze de wereld 

konden beheersen. De prijs, die ze hiervoor moesten betalen, was Freyja, 

de hemelse godin der Liefde, die aan de bouwmeesters (titanen) 

uitgeleverd moest worden. De goden bedrogen de bouwers evenwel met 

het loon, en deze schuld moest worden gedelgd, hetgeen later tot de 

ondergang der duistere goden leidde. Toen de wijsheid verloren was 

gegaan, verviel het menselijk ras tot de status van Wälsungen (Siegmund 

en Sieglinde), die gelijk Adam en Eva als partners de zinnelijke liefde 

beleefden en deswege uit het paradijs werden verdreven. Wanneer echter 

de duistere goden zijn heengegaan, en het goud (wijsheid) weer vrij is 

gegeven, zal het menselijk ras bestaan uit Lichtgestalten (Brünhilde en 

Siegfried), die gelijk Maria en Gabriël het aanzijn zullen geven aan de 
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hogere of engelmens. Nadat Siegfried de draak heeft overwonnen en 

Brünhilde de brandstapel heeft ontstoken, stort het Rijk der duisterlingen 

ineen. Nu wij de overgang naar Aquarius beleven, zullen de duistere 

goden verdwijnen, waarna de Lichtgoden het paradijs zullen herstellen 

op aarde.                                                                                 

Daarom kan de zin van het Lohengrin-gegeven ook zó worden opgevat, 

dat de in haar ellende ondergaande mensheid op een gegeven ogenblik 

zal worden bijgestaan door een held of heiland, die haar zal verlossen op 

deze ene voorwaarde, dat zij zonder te vragen naar het hoe en waarom in 

goed vertrouwen de Wet zal accepteren, die in alle cultuur-tijden moest 

worden geërbiedigd om het Goede voort te brengen. Wie de kracht of het 

vertrouwen niet kunnen opbrengen, blijven aan het lot (karma) gebonden, 

en moeten de gevolgen hiervan ondergaan. Bij de verloste mens zal de 

onbewustheid ophouden te bestaan. Hij zal zich vrijwillig onderwerpen 

aan de goddelijke Wet, als gevolg waarvan weer de oorspronkelijke 

wederhelften of tweeling zielen in de heilige Echt verbonden kunnen 

worden, die dan hogere mensengeslachten in het leven zullen roepen.                                  

In Wagner's Tannhäuser staan de figuren van Venus en Elisabeth 

tegenover elkaar als symbolen van resp. de zinnelijke en zuivere liefde. 

Dit komt o.a. hierin tot uitdrukking, dat na de misstap van Tannhäuser, 

Elisabeth hem vergeeft en hem in alles begrijpende en vergevende liefde 

aanneemt door het offer te brengen van zichzelve.    

De verhouding waarin de geslachten tot elkander behoren te staan om de 

gezondheid en zuiverheid van het menselijk ras te bewaren, vormt de 

diepste zin van alle mythen en legenden. Vandaar dat we bij Ernst 

Fuhrman, die een diepgaande studie wijdde aan de huwelijksgebruiken 

bij Germanen en Kelten in Ierland en Schotland, de uitspraak  aantreffen: 

"overigens is het merkwaardig, dat men bij de Britse Heiligen vaak 

melding vindt gemaakt van huwelijken tussen broer en zuster". DIt stemt 

overeen met mededelingen uit Egypte, Mexico en bij de Maya's, waarmee 

dan een hogere soort echtverbintenis werd bedoeld, waarin geen plaats is 

voor de hartstocht, waardoor het was alsof de echtgenoot met zijn vrouw 

als met een zuster (kuis dus) samenleefde.                                                          

                 J & M  Henschel  over Mythen                 No.959 

20 

 

Ook het sterven en tot opstanding komen van de gelouterde mens, is een 

zeer belangrijk onderwerp, dat in talloze mystieke verhalen wordt 

behandeld. Doch omdat ook hierin het Mysterie achter duistere woorden 

wordt verborgen, is het kerk-christendom er tot heden niet in geslaagd de 

diepere zin van Jezus z.g. kruisdood en opstanding te peilen. Als gevolg 

hiervan heeft er in de afgelopen eeuwen een totaal verkeerde voorstelling 

dienaangaande onder de mensen bestaan. Doch nu er wederom een 

Lichtperiode is aangebroken, dienen alle verkeerde voorstellingen en 

begrippen op godsdienstig gebied door de juiste vervangen te worden.                                     

De instelling van het avondmaal wijst op een cultus-gebruik; op de 

mystieke dood en opstanding van de god, waardoor op symbolische wijze 

wordt duidelijk gemaakt hoe de mens -door uitbreiding van het 

bewustzijn-  een daarmee overeenstemmende levenshouding vermag aan 

te kweken. Wie als god werd opgewekt, had de banden verbroken van de 

dood, m.a.w. hij was verlost van onwetendheid, als gevolg van 

zinnenlust.                                                                                                            

Het H. Avondmaal der christenen is in zijn huidige vorm even zinloos als 

de gebruiken van alle oude volkeren, die de sacrale kern hunner 

communale feesten niet meer kenden. In oorsprong droeg de 

sacramentele ritus het karakter van éénwording van mens en God door 

uitbreiding van het bewustzijn tot een hogere graad. Exoterisch had ze de 

bedoeling de eenheid te bewaren tussen volk en God, ten einde afval van 

de Wet te voorkomen. Als zodanig behoorde de ritus tot de aloude 

Eucharistieën, die we in alle godsdiensten der oudheid ontmoeten. Onder 

Eucharistie = dankzegging verstaat de roomse kerk het sacraficie en het 

sacrament des altaars, waarbij Jezus zijn eigen lichaam en bloed, in de 

gedaante van brood en wijn werkelijk tegenwoordig, aan de Vader 

opdraagt en aan de gelovigen als offerspijs uitreikt.                                                                        

Dat dit gebruik allerminst een specifiek 'christelijk' karakter draagt, moge 

blijken uit de volgende voorbeelden. In Tibet vierde de grote Lama een 

soort offerfeest met brood en wijn, waarbij - nadat hijzelf een deel ervan 

tot zich had genomen-  het overige werd verdeeld onder de lama's, die de 

godsdienstige plechtigheid bijwoonden. Ook in het oude Egypte werd de 
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opstanding van Osiris als een sacrament beschouwd, waarbij de heilige 

koek of ouwel werd gegeten, die door de priester gewijd, vlees van de 

god voorstelde, door het eten waarvan men in gemeenschap trad met het 

Goddelijke.    

 

                                                                                                                                                                   

De Azteken maakten twee maal per jaar, in juni en december, een beeld 

van de grote God Huitzilopochtli uit deeg, dat vervolgens in stukken werd 

gebroken en plechtig gegeten door zijn volgelingen. Ook in Mexico werd, 

volgens lord Kingsborough, een zeer heilig Avondmaal genuttigd, 

waarbij men het vlees van zijn god at, bestaande uit een koek van 

gebakken zaden, die na gezegend te zijn, in stukken werd gebroken en 

door de hoge priester met stukjes in de mond werd gelegd van elk der 

aanwezigen. Dergelijke gebruiken treft men aan bij Peruanen zowel als 

Chinezen, welke laatste wijn op een strooien beeld van Confucius 

schenken, waar de aanwezigen vervolgens van proeven om deel te 

hebben aan de genade van de god. En een roomse missionaris in Tartarije 

bericht met eigen ogen gezien te hebben dat de bewoners aldaar, hoewel 

er nooit een Europeaan of christen is geweest, de heilige communie 

vieren met brood en wijn, hetgeen deze simpele ziel de woorden ontlokte, 

dat de duivel daar de roomse kerk heeft nagebootst. Ongetwijfeld weet 

de goede man niet, dat lang voordat er nog een roomse kerk bestond, deze 
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symbolische handeling als een nagalm van eeuwenoude 

Inwijdingsgebruiken was overgebleven. De Perzen offerden brood en 

wijn aan Mithra, en Jeremia spreekt van de koeken en de drank die door 

de joden werden geofferd toen zij deelnamen aan de Egyptische 

eredienst. In Genesis is sprake van Melchisedek, een Koning-ingewijde, 

die brood en wijn gebruikte bij het zegenen van Abraham. Hierbij golden 

brood zowel als wijn als zinnebeeld voor lichaam en ziel, ten teken dat 

beide God-gewijd waren, dwz. geheel in overeenstemming met 

bovennatuurlijke verhoudingen. In Lev. 17:11 lezen wij: de ziel des 

vleses is in het bloed, en deelname aan het H. Avondmaal wilde 

oorspronkelijk zeggen dat men met lichaam en ziel werd opgenomen als 

Christus onder de goden; deel uitmaakte van het goddelijk Verbond. Nog 

zegt men dat de leden van een familie bloed-verwanten zijn, en wanneer 

vroeger iemand in een familie of stam werd opgenomen, werd er een 

'bloed-verbond' gesloten doordat enkele druppels bloed van die familie, 

met water vermengt, door hem werden gedronken.                                                          

Volgens J.G.Frazer, de auteur van "The golden Bough",  moet de 

vergeving der zonden door het vergieten van het bloed van een stier 

voornamelijk hebben plaats gevonden in het heiligdom van de 

Phrygische godin Cybele op de Vaticaanse heuvel, bij of op de plaats 

waar nu de St. Pieter staat.  

Want vele opschriften, betrekking hebbend op deze riten, werden 

gevonden toen de kerk werd vergroot in 1608. Vanuit het Vaticaan als 

middelpunt, schijnt dit barbaarse stelsel van bijgeloof zich verspreid te 

hebben over het ganse Romeinse keizerrijk. Opschriften, gevonden in 

Frankrijk en Duitsland, bewijzen dat de tempels aldaar het ritueel van het 

Vaticaan als voorbeeld namen.  Dit bewijst dat het christendom, toen het 

van zijn oer-grond was losgeraakt, eenvoudig allerlei riten en ceremoniën 

uit andere godsdiensten overnam, waaruit eens te meer blijkt, dat de 

christelijke leerstellingen van de kerk in feite niet méér zijn dan 

voortzettingen van oudere geloofsvoorstellingen. De Mirtha-verering, 

waarbij de Stier wordt gedood, wijst er op dat we te maken hebben met 

een godsdienst, die tot bloei kwam in het kosmische tijdperk dat door het 

teken Ariës werd beheerst, dus nadat het Taurus-tijdvak was afgesloten, 
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dat in Egypte tot aanbidding van de stier Apis had geleid. Apis = Serapis 

van de Grieken = Soerya = zon in het sanskrit. Ook in Babylonië werd de 

stier-god vereerd, gelijk op Kreta waar de Minotaurus het labyrinth 

bewaakte. In de bijbel wordt gesproken van de joden, die het gouden kalf 

aanbaden, hetwelk omstreeks 6000 jaren geleden moet zijn geweest.                                                                                                                                                                

 

Het Mithraïsme was dus een veel oudere godsdienst-vorm dan het 

christendom, ofschoon ze in wezen geheel met elkaar overeenkwamen, 

omdat Religie een verschijnsel van alle tijden is en het Goddelijke in 

andere symbolen en riten wordt uitgedrukt. Niet voor niets zegt de bijbel 

dat er geen schaduw van ommekeer in de Godheid bestaat. Hoe dus ook 

de godsdienst-vormen in opvolgende tijden van elkaar verschild mogen 

hebben, inwezenlijk ging het steeds om dezelfde zaken, nl. dat de mens, 

door zich innerlijk, naar de ziel dus, te ontwikkelen, in bewust contact 

vermag te treden met het Goddelijke, en op aarde levend, met zijn geest 

in het hemelse kan vertoeven en vandaar het bewustzijn kan bevruchten 

met ideeën, als gevolg waarvan de wereld is te hervormen naar het model 

van de hemel, zodat het aardse leven tot harmonie en volmaaktheid is te 

brengen.  In vervaltijden echter worden de godsdienstige feesten zuiver 

materieel opgevat. Dan worden er stieren of andere dieren geslacht, aan 

het vlees waarvan men zich te goed doet. Dat wijst erop dat de Wijsheid 

onder de priesterschap niet meer leeft, gelijk dit het geval is in onze 

dagen, waar b.v. de wapens worden gezegend of een vissersvloot de 

zegen ontvangt alvorens uit te varen om honderdduizenden dieren het 

leven te benemen. In tijdperken van cultuur zou geen enkele Godgewijde 

priester het in zijn hoofd halen zich te vergrijpen aan het leven van enig 

dier, daar het leven als "goddelijk" werd beschouwd en derhalve "heilig" 

was. Vandaar dat alle mensen in cultuur tijden vegetarisch leven. BIj het 
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verval echter, wanneer door het overtreden van de geslachtswetten, 

onrijpe, d.i. op dierlijk niveau levende zielen in menselijke lichamen 

worden geïncarneerd, verdwijnt het besef van de heiligheid des levens. 

Het doden van dieren en mensen wijst erop dat dan de hogere natuur in 

de mens verstomt en de dierlijke aard, zich uitend in onbeheerste driften 

en hartstochten, de boventoon voert. In zulke tijden gelooft men dat het 

bloed van een geslachte stier kan reinigen van zonden ( Tauro-bolium) 

waardoor men wordt wedergeboren tot eeuwig leven. Dit gebruik was, 

volgens de auteur van Pagan Christs, J.M. Robertson, zeer populair in de 

Romeinse wereld, en dit moet ongetwijfeld hebben geleid tot dit 

allerverderflijkste stuk heidendom, dat door de christenen werd 

overgenomen, als zou men in Christus worden opgewekt door 'wassing 

in het bloed des lams', waaronder werd verstaan dat men besprenkeld 

werd met het bloed van een offerdier. Het lam Gods dat geslacht werd, 

was niet anders dan de aanduiding dat de zon van het teken Ariës, de Ram 

overging in het volgende teken, Pisces - de Vissen. Dit komt in de 

symboliek van de bijbel tot uitdrukking waar bij de geboorte van Jezus 

sprake is van herders, die in het veld lagen, terwijl Hij later bij Zijn 

prediking omringt was door vissers. In beide gevallen werden herders en 

vissers van mensen bedoeld.                                                                                                                                   

Dat God zijn zoon zou hebben geofferd om de zonden der mensen te 

delgen, is in wezen heidendom, en past in het geheel niet in het kader van 

enige waarachtige Religie. In de eerste plaats is Jezus niet aan het kruis 

gestorven, zodat Zijn bloed nimmer ten gunste van de mensen werd 

geofferd, en in de tweede plaats zou -zo dit werkelijk het geval ware 

geweest-  de wereld sedertdien tot een paradijs geworden moeten zijn. De 

ware betekenis van de woorden 'gewassen door het bloed van Christus' is 

dat menselijk bewustzijn -door eenwording van zijn lagere met de hogere 

natuur-  zich opent voor deze Waarheid, dat zodra het bovennatuurlijke 

door de mensen wordt beleefd, en zij hoger ontwikkelde zielen van 

volwaardige lichamen voorzien, de zuiverheid van het bloed en hierdoor 

van het ras wordt hersteld, als gevolg waarvan de zonde = overtreding 

der Wet verdwijnt.                           Dit denkbeeld heeft ook ten grondslag 

gelegen aan de Orfische mysteriën, die sereniteit vooropstelden, 
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waardoor de mens in staat is het Goddelijke op aarde te beleven door zijn 

lagere (driften en begeerten) aard te overwinnen en het hogere (goddelijk 

deel) tot bewustwording te brengen. Maar toen in latere eeuwen de cultus 

verviel tot openbaar ritueel en het Orfisme tot staatsgodsdienst was 

vervallen, was de zuivere essentie er uit verdwenen. Bij deze mysteriën 

ging het aanvankelijk om orgiën, welk woord toenmaals de betekenis had 

van sacrament of heilige handeling d.i. handelen overeenkomstig 

hemelse wetten. Zij hadden de bedoeling de ziel te louteren, opdat zij 

bevrijd zoude worden van de kringloop der geboorten onder de wet van 

oorzaak en gevolg(karma). Immers, de onbewuste mens of ongelouterde 

ziel  is gebonden aan het rad, dat hem door eindeloze tijdkringen van 

geboorten en dood voert om ten laatste door lijden gelouterd de nodige 

zelfbeheersing te leren, die hem ontslaat van terugkeer tot een leven van 

onbewustheid. Is de ziel gelouterd, dan zal zij in een volmaakt lichaam 

herboren kunnen worden en op aarde een hemelbestaan kennen. Zolang 

de mensen zich aan geperverteerd geslachtelijk verkeer overgeven, moet 

hierop noodzakelijk het lijden volgen, waardoor de ziel ten slotte zal 

worden gelouterd. Dit lijden mag dan ook niet worden opgevat als straf 

of vergelding, doch eenvoudig als een werking van de natuurwet, die 

bepaalt dat alles wat de mens tegen de bestaande Orde in onderneemt te 

zijner tijd weer hersteld moet worden. Tot dit herstel wordt de onbewuste 

mens gedwongen door de loop der omstandigheden, en deze dwang 

ervaart hij als lijden.                                                                          

De Orfiden beschouwden de  'extase' als hoogste Doel. Onder dit woord 

werd verstaan het buiten zinnen geraken, waarmee wordt bedoeld, dat 

men niet langer op zinnelijke indrukken behoefde af te gaan, doch door 

samensmelting van de geest met het Goddelijke in een toestand van 

'verrukking' geraakte. Hierdoor kwam men tot kosmisch (goddelijk) 

Bewustzijn, als gevolg waarvan het getrainde verstand rechtstreeks kon 

worden verlicht door de ziel. In dat geval was er sprake van zuivere 

intuïtie (van intueor = ik neem met de geest nauwkeurig waar). Op deze 

wijze wordt mystieke = bovennatuurlijke kennis verkregen, welke 

onbereikbaar is voor de gewone wetenschap, die uitsluitend het 

verstandsdenken als grondslag heeft. Deze hogere kennis zochten 
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Pythagoras zowel als Plato hun leerlingen bij te brengen. Hierop berust 

de mnemosyme of herinnering, d.i. het vermogen der ziel om hetgeen zij 

als 'goddelijk' had aanschouwd, op het hersenbewustzijn af te drukken. 

Eén van de Orfische fragmenten zegt: "Ik ben een kind van de aarde en 

de sterrenhemel, maar mijn geslacht is uitsluitend hemels".  Een ander 

fragment luidt: "Heil u, die het lijden hebben doorstaan .... gij zijt van 

mens tot god geworden".  En elders heet het: "Gelukkige en gezegende, 

gij zult een god zijn in plaats van een stoffelijk wezen". Dit alles vormt 

ook de diepere zin van het lijden en sterven van Jezus, die daarna als 

Christus tot een-wording met het Goddelijke kwam (Ik en de Vader zijn 

één).                                                                                                                                                                       

In negatieve tijdperken vat men al deze zaken 'letterlijk' op. Dan wordt er 

verkondigd dat Jezus aan het kruishout stierf om onze zonden te delgen, 

in plaats dat men beseft hoe de mens van zijn dierlijke driften en 

hartstochten moet afsterven alvorens met het Hemelse verenigd te 

kunnen worden. Want evenals in de Orfische leringen, leerde het Oer-

christendom dat de mens half engel, half duivel is, en door zuiver te leven 

overeenkomstig de wetten der bovennatuur, in staat is zijn hogere 

(hemelse) aard te versterken en hierdoor te zegevieren over de driften.                                           

Toen het Orfisme verviel en de duistere god Bacchus werd vereerd, hield 

ook de zuivere cultus op te bestaan. Deze god werd door de Grieken als 

'barbaars' beschouwd, hetgeen blijkt uit de afbeelding die men er van 

maakte, nl. half mens, half dier. Er was dus een zekere overeenkomst met 

de voorstelling, die men zich in onze dagen maakt van Satan,voorzien 

van horens en bokkepoten. Bacchus werd als god van de wijn vereerd, 

want hij had de mens het gisten van de wijn geleerd, waardoor de roes 

wordt veroorzaakt. Deze ging de plaats innemen van de vroegere 'extase'. 

Tijdens de roes kon men wel menen dat de god zijn intrede deed in zijn 

vereerder, doch in tegenstelling tot de bewuste mysticus, wiens 

bewustzijn en uitbreiding onderging, trad bij hen, die in een roes verkeren 

bewustzijns-vernauwing in, waardoor allerlei zinnelijke prikkels op hen 

inwerken, en zij toegeven aan verkeerde neigingen als seksuele 

uitspattingen, moord en misdaden.                                       Bij de Bacchus-

feesten werd de verdwijning en opstanding van de god gevierd, alleen 
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door vrouwen en meisjes, om de twee jaar des nachts in de bergen, 

omstreeks de kortste dag. De hierbij gebruikelijke riten drukten 

buitensporige droefheid en vreugde uit bij de respectieve dood en weder 

opstanding van de god. Deze vrouwen werden Bacchanten genoemd; ze 

waren wild, op het woeste af. Zij dwaalden door de bossen met 

fladderende haren, toverstokken en fakkels, wilde dansen uitvoerende bij 

de sombere dreun van trommen en schrille tonen van de fluit. De beesten, 

door haar als offers gedood, werden in stukken gescheurd en rauw 

gegeten, in navolging van de behandeling, die Dionysus had ondergaan 

door de Titanen, die -naar men zeide-  de god in stukken hadden 

gescheurd.    

                                                                                                                                                                                   

Het zal u duidelijk zijn, dat dit alles betrekking heeft op vervaltijden, 

waarin het verheven karakter der mysteriën verloren gaat en er 

beestachtige en mensonterende dingen geschieden, gelijk in onze dagen 

tijdens het carnaval. Want toen het feest nog een zuiver sacraal karakter 

droeg, werden de heilige deuren van de tempel, waarin de inwijding 

plaats vond, slechts eenmaal per jaar geopend, doch geen vreemdeling 
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werd ooit tot de plechtigheid toegelaten. De nacht bedekte deze heilige 

mysteriën met een sluier, die voor niemand ter zijde werd geschoven, wie 

het ook mocht zijn. Alleen bij de gelegenheid werd het lijden van 

Dionysus als een kosmisch ontwikkelingsproces voorgesteld: zijn dood 

als afdaling tot de onderwereld (aarde) om aldaar het Licht na zijn 

verrijzenis te brengen. Een en ander geheel overeenkomstig de 

voorstelling van het lijden van Osiris, zoals het volgens Herodotus te Saïs 

in Egypte werd gevierd. Aldaar vond het delen van het lichaam van de 

god plaats, dat daarna werd gegeten. Van deze ceremonie is onder 

Eucharistie slechts een flauwe afschaduwing. In de inwijdingen werd er 

door tot uitdrukking gebracht, dat zij, die de dood (onwetendheid) in 

zichzelf hadden overwonnen (de slang of draak gedood) aan de lusten en 

hartstochten waren ontstegen, zodat zij tot de gemeenschap der Heiligen 

of Onsterfelijken werden toegelaten. Zij hadden deel aan de ware 

Eucharistie, en konden bijgevolg bewoners worden van de heilige stad, 

het hemels Jeruzalem.                                                                                                                                                                

Het lichaam van Osiris werd na diens dood door Seth (satan) in 14 

stukken gesneden en verstrooid. Isis zocht ze weer op en begroef de 

stukken waar ze die vond. Slechts de phallus werd niet gevonden; deze 

was in de rivier geworpen en door de vissen opgegeten. Later wreekte 

Horus, volwassen geworden, zijn vader door Seth te overwinnen. In 

symbolentaal wordt hier beschreven hoe in negatieve tijdperken de 

wijsheid in delen uiteenvalt, waarbij een ieder meent dat zijn deel de volle 

waarheid vertegenwoordigt. De phallus symboliseert hier de kennis van 

de goddelijke Scheppingswet. Gaat deze verloren, dan worden er geen 

goden meer geboren op aarde. Slaagt Horus er later in de Wijsheid in haar 

geheel te herstellen, dan verschijnen ook de goden weder en verdwijnt 

satan van het toneel.  

Overgenomen uit:  WEDERGEBOORTE DER MENSHEID  
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