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BERTUS:  

 

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL..  

ALLEEN VOOR EIGEN PRIVE STUDIE. 

=============================================================== 

Cat.no:  22-08  maandbrief van  AUGUSTUS 1986 
 

 De inspringende tekstgedeelten hieronder zijn GEEN voorgeschreven formules 

maar spontane uitingen die d.m.v. Joel in zijn meditaties dóór gekomen zijn. U 

kunt die als leidraad voor uw eigen meditaties gebruiken maar nogmaals het zijn   

g e e n  formules of voorgeschreven [verplichte] meditaties, etc. 

-------------------------------- 

 

JOEL: 

 

 Voorbereidingen Voor De Meditatie.  

  
    De eerste stap---  

Het in praktijkbrengen van de Goddelijke Tegenwoordigheid.  

-------------------- 

   Aan diegenen van u die nog niet het vermogen hebben om onmiddel-

lijk in meditatie te geraken, beveel ik 1 of 1 1/2 minuut meditaties aan 

en dat 10, 20 en zelfs 30 keer per dag---en zelfs in de nacht als u wakker 

wordt.  

Sprekend vanuit mijn eigen ervaring, waarschuw ik u voor lange 

periodes van te trachten te mediteren. Als u ontdekt dat u gedachten 

gaat denken of fysieke of mentale spanning voelt, dan mediteert u niet. 

Dat is mentaal werk en dat is in het menselijk rijk en   n i e t  in het 

Geestelijk Rijk. In het begin is het beter om uw pogingen te beperken 

tot 1 of 1 1/2  minuten en deze periodes zichzelf dan automatisch te 

laten verlengen. Op een dag zult u verbaasd zijn als u ontdekt dat u 3, 4 

of 5 minuten in meditatie bent geweest.. maar het zal u toeschijnen alsof 

het slechts een 1/2 minuut ware. Maar kom geleidelijk-aan zover. 

Tracht in het begin zelfs niet eens te mediteren. Begin door de 

Tegenwoordigheid in praktijk te brengen. Zonder deze voorbereidende 

stap verkreeg ik niet de innerlijke stille meditatie noch ken ik enige 

Oneindige Weg student die dat wel verkreeg. Ik blijf die eerste stap in 
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praktijk brengen en ik onderwijs het nog steeds in ons gezin zoals u wel 

weet uit mijn "Letter to Sam" (Brief aan Sam-- cat.no  235).  

   Om te illustreren hoe de Goddelijke Tegenwoordigheid in praktijk te 

brengen, neem ik u mede op een "24-uurs trip" van mijn leven en u 

moge mij volgen in welke mate u ook wenst.  

------------- 

   morgen 

 

Ik ben zojuist des morgens  uit mijn slaap ontwaakt en alvorens op te 

staan zeg ik stilletjes:  

    Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Dank U, Vader, dit is 

UW Dag. GIJ hebt het licht gezonden dat op de duisternis volgt en 

GIJ zult opnieuw de nacht geven om de dag op te volgen. Het 

beginsel, de verantwoordelijkheid is de UWE. Het vee op wel 

duizend heuvels, is van U-- alsmede ook de oogst  in de grond, de 

olie, de juwelen, de parels, de vis in de zee en de vogels in de 

lucht. Dit alles IS van U, God, en dit alles gaat voort als UW 

Activiteit. Zoals God dit universum regeert, zo ook bestuurt God 

deze dag en bestuurt God ook mij. UW Wil geschiede.  

    Ik sta open voor UW Leiding en UW Wijsheid. GIJ moet van-

daag mijn leven, wijsheid, kracht zijn. UW Tegenwoordigheid 

moet de Substantie van mijn tijd en werk zijn.  

Nu ben ik gereed voor een 1/2 of 1 minuut periode van volledige stilte 

en dan sta ik op.  

------------- 

   ontbijttafel 

 

Aan de ontbijttafel pauzeer ik om te beseffen:  

 

    God IS verantwoordelijk voor al het voedsel dat gegroeid is. 

God heeft mij deze tafel toebereid. God kan zelfs voor mij in de 

wildernis een dis toebereiden . Dank U, Vader.  

--------------------- 

 

  Eer u uw huis verlaat om bijv naar uw werk te gaan, 

boodschappen te doen,  e.d. 
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Eer ik naar kantoor  ga om te werken of eer ik mijn huis verlaat  pauzeer 

ik om te beseffen:  

 

    De Tegenwoordigheid Gods gaat met mij en vóór mij uit om de 

oneffenheden te effenen. De Intelligentie Gods IS waar ik ben. 

God kijkt naar mij vanachter de ogen van allen die in het bereik 

van mijn bestaan komen. Ik groet God in al diegenen die ik 

ontmoet. Ik groet God achter iedere deur waar ik doorheen ga. 

Wat ook de aard van mijn werk is dat ik onderneem, IS God de 

Activiteit van mijn bestaan. God IS mijn intelligentie en mijn 

kracht... God bezielt mij.. God bezielt allen.  

 Wat ook de aard van het werk is in ons "huishouden".. of het nu 

werk is in huis of in de tuin.. God IS de Harmonie in deze 

huishouding. Het is de Liefde Gods, Die de relaties in deze 

huishouding (be)vestigt. Het is de Liefde Gods, Die van de één  

naar de ander in huis wordt uitgedrukt en tot allen die ons huis 

binnentreden. Gods Liefde ontvouwt ons... omarmt ons... verenigt 

ons.. en houdt ons vast in ZIJN Wil.  

------------- 

    lunch 

Bij de lunch:  

 

   Gods Genade is mij genoeg in alles.  

Bedenk dat niets hiervan ooit hardop gesproken wordt. Niemand weet 

ooit dat ik bid. Aan tafel wordt zelfs het gebed nooit hardop gezegd, 

behalve dan als wij gewoonlijk naar elkaar opzien en zeggen: "veel 

plezier". Wij weten dat dit betekent dat wij ons in dankbaarheid 

verenigen in een gebed. Als er anderen aan tafel zijn, hebben w i j  niet 

"voor de mensen gebeden", maar wij hébben gebeden.  

 

    's-middags  

 

    Of wij nu zelf een auto of wat ook besturen of gereden worden 

of naar de markt gaan.. wat wij ook doen.. er is altijd het besef:  

    GIJ gaat vóór mij uit om de oneffenheden te effenen. GIJ gaat 

vóór mij uit om een plaats te bereiden. Ik zie U achter de ogen van 

een ieder die ik ontmoet. Ik groet U, Zoon Gods.  

------------- 
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     diner 

Bij het avondeten:  

 

   Dit is nog een gelegenheid om dank te zeggen en voor de erkenning 

van God als de Substantie van mijn brood, vlees, wijn en water. En zo 

gaat dat de gehele avond door totdat het tijd wordt om naar bed te gaan.  

 

     Bedtijd: 

 

     De Activiteit Gods heeft duisternis gebracht om op het licht te 

volgen-- nacht om op de dag te volgen. Het is de activiteit van een 

Oneindig Onzichtbare aan het werk achter het zichtbare 

universum. Een Onzichtbaar Leven.. een Onzichtbaar Wezen.. een 

Onzichtbare  Wet heeft ons de maan en sterren en de duisternis en 

de rest gebracht. De mens heeft dit niet in werking noch ze in 

beweging gebracht. Deze Activiteit Gods zal niet ophouden 

terwijl ik slaap. Deze Activiteit Gods zal even constant zijn als ik 

slaap als dat ik wakker ben. Wakker of slapend op geen tijdstip 

ben ik buiten het Rythme Gods.  

    Het Rythme Gods brengt de nacht na de dag en de dag na de 

nacht. Het brengt ons de winter, lente, zomer en herfst. Het doet 

de bomen kaal zijn in de winter en bekleedt ze weder in de lente 

en brengt zijn vruchten in de zomer of herfst voort. Altijd leef ik 

in dat Rythme Gods en Het functioneert ZIJN Leven en ZIJN Wet 

en door mij (heen).  

 

    Bij het ontwaken in de nacht:  

 

 Zo vaak als ik gedurende de nacht moge ontwaken, is er ALTIJD 

een korte ERKENNING van Gods Tegenwoordigheid, Gods Macht, 

Gods Genade.  

 Dank U, Vader, Ik bén nog steeds in UW Rythme.  

==================================== 

 

    algemeen 
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Dàt is de manier om de Tegenwoordigheid Gods in praktijk te brengen 

en in het Woord te blijven en het Woord in u te laten blijven. Dat is "te 

leven, zich te bewegen en te zijn in God" . Het is de ERKENNING van 

Gods Tegenwoordigheid.. Gods Rechtsbevoegdheid.. Gods Wet.. Gods 

Leven. Dit in praktijk brengen van de Tegenwoordigheid brengt een 

innerlijke stilte met zich die u in meditatie vestigt--- zelfs als die 

meditatie slechts 20 secondes duurt.  

    Ons denken op God gericht houden moet een bewuste activiteit 

uwerzijds zijn. Erken God in al uw wegen. Erken dat God uw dag, uw 

lichaam, uw portemonnee, uw zaken(werk), uw huishouden en uw 

relaties met de gehele mensheid bestuurt. HOUDT UW DENKEN OP 

GOD GERICHT  en dat   brengt dan de Activiteit Gods in uw bestaan. 

In een erg vroege ontvouwing in mijn werk, zag ik (in) dat niets mij zou 

kunnen overkomen, behalve dan door mijn bewustzijn. Als ik me niet 

bewust ben van iets, bestaat het ook voor mij niet en overkomt het mij 

ook niet. Eer het (voor mij) werkzaam kan   zijn, moet ik er mij bewust 

van worden. Met andere woorden: God zou de gehele ruimte om mij 

heen kunnen vullen, maar geen stukje God zou mijn leven beroeren 

tenzij ik actief mijn bewustzijn open om God te ontvangen. Het moment 

dat wij beginnen het Woord Gods tot een bewust deel van onze 

dagelijkse activiteit te maken, begint ons leven te veranderen. Dan 

ontdekken we wat bedoeld werd met: "Indien de Geest Gods in u 

woont, dan wordt u de kinderen Gods. En bent u nu kinderen dan ook 

mede-erfgenamen van al het Hemelse Goede".  

Ziet u (in) dat deze Geest Gods nu in u woont omdat u door een daad 

van uw eigen bewustzijn u het uit de slaaptoestand tot leven hebt 

gebracht? Deze daad van uw bewustzijn is de erkenning dat het 

Koninkrijk Gods in u IS.... dat er een HIJ in u IS, Die meerder is dan 

enig probleem in de wereld... dat God u ZIJN Zoon gezonden heeft, Die 

met u en in u (ver)blijft. En het is die inwonende Tegenwoordigheid,Die 

het mogelijk maakt om iets  (wat dan ook) in het leven te volbrengen.  

 


