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Maarten Luther was één van vele pioniers op het gebied van religie,                
die voorbereidingen hebben getroffen voor het zichtbaar worden 
van de impuls van het Rozenkruis in de samenleving. 

De arts en filosoof Paracelsus vervulde een soortgelijke taak,    
maar dan vooral in het domein van de wetenschap.  Op het terrein 
van de kunst kunnen we de Vlaamse kunstschilder Jan van Eyck 
(1390-1441) zien als een pionier die de rozenkruisersimpuls 
voorbereidde.  Historisch is daar weinig over bekend maar voor de 
kenner spreken zijn schilderijen boekdelen.

De rode tulband die Jan van Eyck draagt op een vermoedelijk 
zelfportret van omstreeks 1433 lijkt op een rode roos.  Dat zegt 
natuurlijk nog niet zoveel.  Zijn wereldberoemde veelluik is 
overtuigender.            

Oorspronkelijk had dit formidabele meesterwerk in Gent de titel 
‘Het nieuwe Jeruzalem’, maar onder invloed van de kerk is het later 
‘Het lam Gods’ genoemd, waarschijnlijk om de aandacht te vestigen 
op het dogma van het zoenoffer van Jezus, dat voor de ingewijde 
Jan van Eyck een heel andere betekenis had dan de kerk leerde.

Er wordt gezegd dat Hubert van Eyck, de in 1426 overleden oudere 
broer van Jan van Eyck, begonnen is met het altaarstuk,  en dat zijn 
jongere broer Jan het in 1432 voltooide.  De onderzoeker Antoon 
Vanherpe betoogt dat Jan van Eyck niet alleen kunstschilder was, 
maar een universeel mens in de noordelijke Renaissance, zoals de 
Italiaan Leonardo da Vinci (1452 - 1519) een uomo universale was 
in de zuidelijke Renaissance.
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Het zeer realistische en tegelijkertijd diep symbolische meesterwerk ‘Het lam Gods’ kan volgens Vanherpe 
nooit door één persoon zijn gemaakt, onder andere omdat er vanwege de strenge winters maar op weinig 
dagen in het jaar kon worden geschilderd, omdat alle bewerkingen heel veel tijd vroegen en Jan van Eyck 
veel op reis was. Hij stelt dat een groep Vlaamse miniaturisten dit werk, en andere schilderijen, hebben 
voltooid onder leiding van Jan van Eyck.

Over Jan van Eyck is bekend dat hij kamerheer was van hertog Filips de Goede en dat hij goed betaald 
kreeg om verre reizen te maken. Waarom precies is niet bekend. Er wordt wel verondersteld dat hij 
diplomaat was. De Italiaanse schilder, architect en kunsthistoricus Giorgio Vasari roemt Jan van Eyck in zijn 
geschriften om zijn schilderkunst, noemt hem alchemist en schrijft dat hij de uitvinder is van olieverf.

Het veelluik ‘Het lam Gods’ in de kathedraal van Gent, die gewijd was aan Johannes, werd alleen tijdens 
feestdagen geopend. Dan konden de kerkgangers een blik slaan in de kleurrijke mysteriën van geboorte, 
leven en dood, vergelijkbaar met de wijze waarop mysterieleerlingen in de lang geleden vernietigde tempel 
van Memphis in Egypte door aanschouwing en overdenking van 22 schilderingen konden komen tot 
innerlijke kennis. Daarbij ging het om afbeeldingen waarover wordt gezegd dat die later zijn opgenomen in 
wat wel de hermetische tarot wordt genoemd.

Op de twaalf panelen van het gesloten polyptiek van de gebroeders Van Eyck kunnen we de toestand 
herkennen van de mens die nog niet innerlijk ontwaakt is. We zien drie niveaus: boven, midden en onder. 
Deze corresponderen met respectievelijk de geest, de ziel en de persoonlijkheid. Linksonder is de 
opdrachtgever van het veelluik weergegeven en rechtsonder zijn vrouw. Zij bevinden zich in een donkere 
ruimte en aanbidden gesneden beelden omdat ze nog niet anders kunnen: Johannes de Doper en Johannes 
de Evangelist.

De twee goedbedoelende mensen staan voor de opdracht om hun paden recht te maken voor hun Heer, 
want het licht schijnt weliswaar in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Zij staan nog 
sterk onder invloed van Ahriman en kunnen moed om verder te gaan ontlenen aan de woorden van de 
joodse profeten Zacharia (linksboven) en Micha (rechtsboven), van de heidense profetessen of sibillen en 
van de aartsengel Gabriël, die allemaal de geboorte van de innerlijke Christus aankondigen.
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Als het veelluik wordt geopend, zien we een 
kleurrijk en stralend tafereel van twaalf panelen 
waarin de profetieën werkelijkheid zijn 
geworden: er is een nieuwe hemel, het bovenste 
gedeelte waarin veel goud blinkt, en een nieuwe 
aarde, het natuurlijke landschap op het onderste 
gedeelte. 

De naakte Adam en Eva uit het paradijs zijn door 
vele incarnaties op aarde en het gaan van de 
spirituele weg aan de hand van de Christuskracht 
– het bloed van het lam - bekleed met 
heerlijkheid en macht. Het bovenste gedeelte 
toont dus het begin en het einde van de reis van 
de microkosmos: de alfa en de omega, de eerste 
en de laatste letter van het Griekse alfabet.

Vanuit de hemel regeert de drievoudige mens, 
die is wedergeboren uit water en geest volgens 
de goddelijke wil, de goddelijke wijsheid en de 
goddelijke werkzaamheid. Op het veelluik 
worden ze voorgesteld als Jezus, Maria en 
Johannes de Doper. Zij staan voor de geest, de 
ziel en de vernieuwde persoonlijkheid, die vanuit 
de krachten van de hemel werken op aarde. In 
de oude Egyptische mysteriën worden ze 
aangeduid als Osiris, Isis en Horus. 

Ook kunnen we er de eerste vijf arcana van de 
hermetische tarot in ontdekken: de hogepriester 
en heerser (arcana 5 en 4), de heerseres en de 
hogepriesteres (arcana 3 en 2) en de magiër 
(arcanum 1).
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De Jezus-figuur is hier niet afgebeeld als een lijdende mens hangend aan een kruis, 
zoals dat vanaf ongeveer de zesde eeuw gebruikelijk was en nog steeds is in de 
Rooms-katholieke kerk, maar als zogeheten pantocrator: heerser over hemel en 
aarde. De Latijnse tekst in de gouden sierboog bovenaan de troon is ontleend aan 
uitspraken van kerkvaders en de Nederlandse vertaling daarvan luidt:

‘Deze is de Almachtige in zijn goddelijke majesteit.
De Allerhoogste door zijn milde goedheid.
Schenker van vrijheid door zijn mateloze vrijgevigheid.’

Het rode gewaad verwijst naar het vuur van de geest. De pauselijke tiara op het 
hoofd duidt op een volledig ontwikkeld kruinchakra. De twee linten aan de tiara 
zijn groen en aan de uiteinden voorzien van drie groene kwasten. De kleur groen 
verwijst naar nieuw leven en de zes kwasten kunnen we zien als symbool voor de 
zes emanaties of scheppingsdagen. Op de groene linten zijn rozenkruisen 
aangebracht die zijn samengesteld uit parels, symbool voor overwonnen pijn en 
verdriet, en robijn, de bloedrode edelsteen die de hartwerkzaamheid en daardoor 
ook het leven versterkt. De krachtige stralingswerkzaamheid van de geestvonk 
komt tot uitdrukking in de mandala van parels en edelstenen bij het 
hartheiligdom.

Maria, symbool voor het vernieuwde bewustzijn, draagt een kroon waarop drie 
rode rozen en vier witte lelies bloeien. Dat wijst erop dat de ziel vernieuwd is 
door de zeven stralen van de Geest. Zij draagt een blauw gewaad dat duidt op 
bezonnenheid, en zij wordt hier voorgesteld als Sophia, de Griekse godin van de 
wijsheid, die ook voor gnostici rondom het begin van de jaartelling belangrijk was. 
De tekst in de sierboog van haar troon is ontleend aan de verzen 29 en 26 van 
het zevende hoofdstuk van het apocriefe oudtestamentische bijbelboek Wijsheid 
van Salomo en luidt:

‘Zij is nog mooier dan de zon en voortreffelijker dan alle sterren aan de hemel.
Zij is meer dan het daglicht.
Zij weerkaatst het eeuwige licht en is de heldere spiegel van God.’
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Johannes de Doper, hier symbool voor de vernieuwde 
persoonlijkheid, is geen roepende meer in de woestijn. Hij draagt 
nog wel zijn kamelenharen mantel, symbool voor het stoffelijke 
lichaam, maar hij is bekleed met de mantel van de liefde, het nieuwe 
lichtkleed, dat groen wordt weergegeven vanwege de vitaliteit, de 
hoop en het geopende hartchakra, die allemaal worden 
geassocieerd met de kleur groen. De uitspraken in de sierboog van 
zijn troon zijn ontleend aan kerkvaders en luiden:

‘Deze is Johannes de Doper, groter dan de mens, als de engelen,
samenvatting van de wet, zaad van het evangelie, stem van de apostelen,
stilzwijgen van de profeten, lamp van de wereld, getuige van de Heer.’

Het is veelzeggend dat de gebroeders van Eyck de plaats van 
handeling op het onderste gedeelte van het veelluik niet plaatsen in 
één van de vele kerken, waarvan de prestigieuze torens zich 
aftekenen aan de horizon, maar in een gedetailleerd weergegeven 
groen landschap. De nieuwe aarde komt volgens hen dus buiten de 
gevestigde kerken tot ontwikkeling. Verder is bijzonder dat het 
levende water uit de bron op de voorgrond niet stroomt naar de 
kerken, maar naar degenen die de imaginaties van de makers op 
zich laten inwerken.

De vier kleinere panelen aan de onderkant staan van links naar 
rechts bekend als de rechtvaardige rechters, de ridders van 
Christus, de heremieten en de pelgrims. Zij corresponderen met 
respectievelijk de zintuiglijke wereld, de astrale wereld, de mentale 
wereld en de geestelijke wereld. In de tarot worden deze werelden 
aangeduid met achtereenvolgens munten, zwaarden, bekers en 
staven.

www.spiritueleteksten.nl

http://www.spiritueleteksten.nl
http://www.spiritueleteksten.nl


Gedeelte uit hoofdstuk 9 van Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood van André de Boer en René Stevelink

www.spiritueleteksten.nl

http://www.spiritueleteksten.nl
http://www.spiritueleteksten.nl


Gedeelte uit hoofdstuk 9 van Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood van André de Boer en René Stevelink

De mens op de weg van regeneratie, van herschepping, wordt 
geleidelijk werkzaam in al die vier werelden. Het is echter ook 
mogelijk om in die gebieden een weg van degeneratie te gaan. Dan 
is van toepassing de bijbeltekst: ‘Maar buiten bevinden zich de 
honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de 
afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet’ (Openbaring 
22:15). Op het degeneratieve pad zijn de rechtvaardige rechters de 
afgodendienaars, de ridders van Christus de moordenaars, de heremieten 
de ontuchtplegers en de pelgrims de tovenaars die zich laten leiden door 
valse christussen en valse profeten die grote wonderen doen.' (Mattheüs 
24:24).

Gelukkig is er een grote menigte, een schare die niemand tellen kan 
uit alle naties, stammen en volken en talen uit de vier hoeken van de 
aarde die staat vóór de troon en vóór het Lam. Die mensen 
luisteren naar de gezangen en de muziek van de engelen. Tezamen 
vormen zij de nieuwe aarde van het lichaam van Christus waarin 
vier ambten worden onderscheiden (Efeziërs 4:11): apostelen 
(rechts voor), profeten (links voor), evangelisten (links achter) en 
herders en leraren (rechts achter). Over hen schijft Johannes:

‘Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun 
gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed 
van het lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen hem dag 
en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen 
uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen 
zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam, dat in het 
midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de 
levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen.’ (Openbaring 7:14-17)
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SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK – boekenreeks over 
spirituele bewustwording en vernieuwing 

Hoe geef ik mijn leven richting als ik wil leven vanuit mijn 
diepste innerlijk? Om je koers te bepalen en te behouden 
heb je inzicht nodig in jezelf en in onveranderlijke princi-
pes. Ook dien je iets aan te voelen van het goddelijke plan 
dat aan alles ten grondslag ligt. 

Je kunt toegang krijgen tot je innerlijke potentieel door 
heilige teksten uit authentieke spirituele tradities op je te 
laten inwerken en deze te doorvoelen en te overdenken. 
Dan ontwikkel je een gevoeligheid voor realiteiten die uit-
stijgen boven de zintuiglijk waarneembare wereld en leer 
je op basis van ervaring en innerlijke groei te onderschei-
den wat bijdraagt aan de ontplooiing van je innerlijk en het 
grote geheel, en wat niet.

De boeken van de Spirituele teksten bibliotheek zijn ontwik-
keld als handreikingen voor mensen van de 21ste eeuw die 
zich oriënteren op een weg van geestelijke bewustwording 
en vernieuwing. Ze zijn gebaseerd op zorgvuldig geselec-
teerde klassieke spirituele!teksten en heldere beschou-
wingen daarover vanuit de meer dan vier eeuwen oude, 
levende traditie van de rozenkruisers.

Alle uitgaven van de Spirituele teksten bibliotheek zijn gees-
telijk geïnspireerd, breed georiënteerd en diep geworteld. 
De boeken zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd zodat ze 
tezamen een rijk geschakeerd en diepzinnig inzicht bieden 
in de mysteriën van leven, sterven en herleven. Ze zijn ide-
aal als uitgangspunt voor levensbeschouwelijke leesgroe-
pen en verdiepingskringen. 
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Spirituele Kerst – handreiking voor bezinning en bezieling! 
rondom Kerstmis en Oud en Nieuw
Boer, A. de en Rozema, T.  | softback | 220 x 140 mm | 179 blz. | ! 14,50  
bestelnr. 1227 | 9789067324434

Het goddelijke kan in de mens geboren worden en groeien. De Kerstpe-
riode van 22 december tot 6 januari is bijzonder geschikt om je te ver-
diepen in die processen, want de poorten van de kosmos staan wijd open 
gedurende de heilige dagen en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het 
jaar. Laat je raken door diepzinnige verhalen uit het Aquarius Evangelie. Leg 
het fundament voor een inspirerend nieuw jaar met aandacht voor gees-
telijke bewustwording en vernieuwing.

Spirituele Pasen en Pinksteren – handreiking voor bezin-
ning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke 
mens
Boer, A. de en Rozema, T. | softback | 220 x 140 mm | 222 blz. | ! 14,50  
bestelnr. 1230 | 9789067324465

Ieder mens is geroepen om eens de dood te overwinnen, om een onver-
gankelijk geestelijk lichaam op te bouwen dat ook bekend staat als het 
opstandingslichaam, verheerlijkt lichaam of gouden bruiloftskleed. Ervaar 
en begrijp de diepe wijsheid in oeroude verhalen over opstanding, hemel-
vaart en Pinksteren. Dit boek bevat hoofdstukken uit Het evangelie van de 
heilige twaalven (zie ook op blz. 28).

Mysteriën van Tao en de Daodejing – negen taoïstische 
thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door Henri Borel
Nooyen, E. en Borel, H.  | softback |"220 x 140 mm | 180 blz. | ! 19,50  
bestelnr. 1239 | 9789067324588

Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die uitgaat 
van Tao, is het goed om over enige basiskennis te beschikken. Maak jezelf 
vertrouwd met begrippen als Tao, Teh en Woe Wei, en ontdek wat deze 
begrippen voor jou in de praktijk kunnen betekenen. Laat je inspireren 
door alle 81 strofen van de Daodejing van de Chinese wijze Lao Zi. Dit 
boek bevat de teksten van het online-programma en de 81 verzen van de 
Daodejing in modern Nederlands. 
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Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest 
bezielde mens worden
Boer, A. de  | softback | 220 x 140 mm | 280 blz. | ! 19,50  
bestelnr. 1233 | 9789067324496

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten 
komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het Oosten en het 
Westen leren je hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren. Ook laten ze je 
zien hoe je liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin 
je op de mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen. Transfor-
meer de wereld door te beginnen bij jezelf. Daarna komt als vanzelf de 
nieuwe taak voor wereld en mensheid. 

Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – 
een nieuwe mens worden
Boer, A. de en Stevelink, R.  | softback | 220 x 140  mm | 323 blz.
! 19,50 | bestelnr. 1244 | 9789067324618

‘Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn be-
wustzijn?’ De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar 
of je werkelijk levend bent voor de dood. Jouw visie op geboorte, leven 
en dood zijn bepalend voor de wijze waarop je je leven vormgeeft en er-
vaart. Het eerste deel van dit boek bestaat uit teksten van het Rozenkruis 
en uit de Bijbel. Het tweede deel bevat essay’s over praktische en ethische 
vraagstukken als orgaandonatie en euthanasie. 

Online programma’s  Spirituele teksten academie ontwikkelt en verzorgt in bepaalde 
perioden gratis online-programma’s over diverse spirituele onderwerpen. Deelnemers 
ontvangen gratis periodieke teksten per e-mail, die gelezen en/of beluisterd kunnen 
worden. Tot nu zijn de hierna genoemde online-programma’s ontwikkeld waarvoor je je 
kunt opgeven via www.spiritueleteksten.nl:

 Spirituele Kerst  Mysteriën van de ziel
 Spirituele Pasen  Mysteriën van Tao 
 Spirituele Pinksteren  Mysteriën van geboorte, leven en dood
 Mysteriën van Mirdad
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