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Een huwelijk  
Oudjaar 1975 

lezing 239B 
 
“Gods zegen, vrienden. Dit is een bijzonder vreugdevolle gelegenheid, 
een heilige gelegenheid. Voor ik jullie nu de speciale zegen geef en de 
speciale kracht die jullie samengaan aaneen smeedt, wil ik graag iets 
zeggen over de betekenis van het sacrament van het huwelijk in de 
Nieuwe Tijd, vergeleken bij andere tijden. 
 
In het verleden is het huwelijk vaak ontaard tot een sociale en 
economische verbintenis en daardoor een gevangenis geworden, een 
gebod dat geen ruimte liet voor persoonlijke vrijheid en persoonlijke 
groei. Zo kon het niet doorgaan. Dus moest de kosmische pendule wel 
naar de tegenovergestelde kant uitslaan, althans voor een tijd. De oude 
structuur van het huwelijk moest afgebroken worden.  
 
In de huidige fase van de spirituele geschiedenis hebben de uiterlijke 
lagen van de persoonlijkheid de ketenen verworpen. Bepaalde 
emotionele kanalen werden geopend zodat individuen hun liefde en 
hun aantrekkingskracht op de andere sekse konden ervaren op een 
meer energetisch en gevoelvoller niveau. Die gevoelens konden echter 
niet levend blijven door uitsluitend die emotionele kanalen te 
gebruiken. Het huwelijk werd een veel bedreigender onderneming toen 
het uitsluitend werd gebaseerd op de uitwisseling van gevoelens, op 
een verwante en wederzijdse stroom. De uiterlijke ketenen waren er 
niet meer - het ‘moeten’ was weg - en wat aan de ene kant een 
opluchting en bevrijding was, werd aan de andere kant voor hen die het 
huwelijk aangingen zonder zich bewust te zijn wat dat inhield - heel 
bedreigend. Nogal wat mensen vinden het tegenwoordig tijdelijk nodig 
- vanuit het gezichtspunt van hun eigen ontwikkeling - om nog geen 
diepe huwelijksverbintenis aan te gaan totdat zij werkelijk volwassen 
en er echt klaar voor zijn. 
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In de Nieuwe Tijd, bij padwerk zoals dit, waarbij je je richt op je 
innerlijke persoonlijkheid en je diep werkt aan het jezelf onder ogen 
zien en waarbij groei is, groeit ook de mogelijkheid om deze 
wederzijdsheid van het huwelijk in te gaan zonder vrees, zonder 
dreiging, de mogelijkheid ook om de gevoelens in stand te houden, de 
liefde, de seksuele stroom, de wederzijdse verhouding. Zo’n relatie in 
stand te houden behoort meer en meer tot de mogelijkheden. Aan jullie, 
vrienden die op het pad zijn, is werkelijk elke mogelijkheid gegeven 
om dit waar te maken. Wat je moet beseffen is dat dit wérk vereist, 
werk aan jezelf en werk samen, een voortdurende eerlijkheid en je 
bloot geven, een voortdurende acceptatie van de problemen en de 
onzuiverheden van elkaar. Werk er met moed aan en in vertrouwen, 
met geduld en in liefde. Gebruik alle intelligentie en wijsheid die je uit 
je innerlijke bronnen kunt halen, uit je goddelijke zelf. 
 
Als je je daartoe verbindt, wordt het huwelijk de prachtigste, de opwin-
dendste, de meeste groeistimulerende onderneming die je je maar kunt 
bedenken. 
 
En nu specifiek jullie twee, geliefde vrienden. Jullie overeenstemming 
is waarlijk gezegend. Ga er met vreugde in en kijk verlangend naar een 
schitterend leven samen. Maar ga er ook in met de volwassen 
werkelijkheidszin die weet dat als je gevoelens vastlopen, je met nog 
grotere inspanning naar binnen moet om de betekenis van deze 
stagnatie te vinden. Werk samen, met elkaar en met al jullie 
helpervrienden, zodat de knopen steeds weer ontward worden. 
 
In de Nieuwe Tijd wordt het huwelijk nooit gezien als een ‘happy end’, 
maar als een gelukkig begin - een begin dat werk vraagt, maar werk dat 
in ieder geval gedaan moet als een ziel vooruit wil en de taak wil 
vervullen waarvoor zij in deze aardse sfeer gekomen is. En in jullie 
gezamenlijke vreugde en extase die nog zullen toenemen naarmate je 
verder komt, zul je de hoogste vorm van ontwikkeling, van groei en 
van geluk ervaren. 
 
Ik zal nu jullie verbintenis aanhoren en je dan met jullie ringen de 
speciale zegen en kracht geven.” 
 
(Bruidegom en bruid spreken hun verbintenis naar elkaar uit.)  
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Gids tot de bruid: 
“Wil je nu de ring die de bruidegom aan de vinger van de bruid zal 
doen, in mijn rechterhand leggen, de hand van het instrument die vol is 
van mijn energie? (de hand van Eva) 
Dit symbolische maar ook werkelijke gebaar van de uitwisseling van 
de ringen staat voor het stromen van het vrouwelijke principe van 
ontvankelijkheid naar het mannelijke principe van het actief in 
beweging komen. Zoals jullie weten zijn beide principes altijd verenigd 
en samengesmolten in eeuwige harmonie in je innerlijke wezen. En als 
het uiterlijke wezen naar de melodie van deze uitwisseling in de ziel 
leert luisteren, komt deze vereniging ook buiten de ziel tot uiting. Wil 
je nu deze ring nemen en in de geest aan je bruid geven? 
 
Als dat gebeurd is, wil de bruid dan de ring voor de bruidegom in de 
linkerhand leggen die vol is van mijn energie en gezegend is? 
 
Mogen de tegenhangers van het actieve principe en het ontvankelijke 
principe in de ziel van de man opgenomen en waargenomen worden in 
de volheid van hun goddelijke betekenis. En moge dat intuïtief leiden 
tot het hoogste bewustzijn in de loop van deze ontwikkeling waar jullie 
allemaal voor gekozen hebben. Wil de bruid nu de ring aan de vinger 
van de bruidegom doen? 
 
Jullie hebben hier de symbolen van zuiverheid, bevalligheid en licht 
gebracht. Moge je houding tegenover elkaar doortrokken zijn van de 
zuiverheid van jullie motieven. Deze zuiverheid moet tot uiting komen 
in vertrouwen, in goede wil, in de diepste eerlijkheid van heel je 
wezen, en in het gebed dat steeds weer gebeden moet worden om 
genade van God in je, om je liefde te geven, om je de stroom van je 
gevoelens te geven, om je afgesloten hart en je vastgelopen lichaam te 
openen. In deze zuiverheid van je gebed zul je antwoord krijgen, zoals 
al jullie gebeden altijd beantwoord worden. Moge de zoetheid jullie 
wezens omhullen. Mogen jullie elkaar en jezelf zien met de tederheid 
die bestaat en leeft en is, in het hele universum, in de hele schepping en 
die in elk wezen weerklinkt. Zoek die zoetheid in het diepst van je hart, 
en als je de intentie en de hang ernaar groter maakt, zul je die zoetheid 
vinden voor jezelf en voor elkaar. Moge het licht van wijsheid en 
waarheid je de weg tonen in deze prachtige verbintenis. En als je soms 
verward bent en in duisternis rondtast, wanhoop dan niet, want het licht 
schijnt altijd, ook als je het niet ziet. Weet dit, en het licht zal komen. 
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Ieder van jullie kan naar zo’n verbintenis streven als je dat oprecht 
wenst. En jullie, die voor deze drempel staan, geliefde kinderen van 
God, weet dat een verbintenis zoals deze, die gezegend is door de 
Christus, een veel diepere betekenis heeft dan jullie persoonlijke geluk. 
In jullie geluk vervul je een taak die zich voor je ontplooit en groeit. 
Op bepaalde manieren heeft die taak zich al laten zien, maar dat is nog 
pas een begin. Als twee menselijke wezens beiden verenigd in liefde 
aan hun taak werken, individueel en samen, vlamt er aan de spirituele 
kant van de werkelijkheid een glorie op die je niet kunt zien maar wel 
kunt voelen, steeds beter. Laten zij die alleen zijn, niet wanhopen. Zij 
kunnen op een andere manier net zo gelukkig zijn, zelfs terwijl ze 
misschien wel bezig zijn zich klaar te maken voor zo’n verbintenis. 
 
Er zijn, geliefde vrienden, spirituele vormen van jullie liefde, van jullie 
verbintenis, van jullie gedachten, van jullie gevoelens, van jullie 
besluit. In die spirituele vorm, die bestaat uit een stralende materie, 
lopen jullie nu door een prachtige, lichtende poort een goddelijk land 
in. Goddelijkheid is er zelfs in jullie worsteling om je gevoelens te 
vinden, je innerlijke vrijheid, om de weg te vinden uit verwarring en 
om je eerlijk en oprecht aan elkaar te laten zien. Moed en schoonheid 
zullen de zegen hernieuwen die jullie nu gegeven is. Jullie zijn 
doordrenkt met een speciale kracht die je met je meedraagt. 
 
Zoals ik al zei is jullie verbintenis gezegend in Christus, en het 
Christusbewustzijn groeit en vloeit in je innerlijke universum, bij jullie 
allemaal. Ga in vreugde en wees gezegend. Hoor de God in je.” 
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