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AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL... 

 ALLEEN VOOR EIGEN PRIVE STUDIE 

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

uit: 1962 Mission Inn Closed Class... 453A - Special References for Study and Practice 

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

 

 KUNNEN WIJ JOEL EEN "CHRISTELIJK MYSTICUS" NOEMEN? 

 

 

    vraag [van een student]:   

 

"Zou het correct zijn om van u te spreken als een Christelijk 

mysticus?" 

 

    Joels antwoord: 

 

Wel, niet dat soort Christelijk. 

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

de zaal lacht.  

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

Indien u denkt aan de Meester en dat Hij de Waarheid heeft 

geopenbaard over God.... dat de Christus, of de Zoon Gods, de Messias, 

in het midden van ons IS...hierbinnen...mijn Vader en uw Vader .... en 

dat het ZIJN Functie is om de zieken te genezen, de doden op te wekken, 

de hongerigen te voeden en de zondaar te vergeven - dan kunt u mij  

"een Christen" noemen. Maar indien u dat niet kunt aanvaarden, dan kan 

ik niet de titel "Christen" accepteren omdat dat mijn concept is van wat 

ik ben - een volgeling van dat onderricht. Dat onderricht dat zegt dat 

God juist te kennen Eeuwig Leven is  en indien ik God juist ken, dan kan 

ik niet terneer geslagen worden door zonde, ziekte, dood, armoede. 

En indien ik menselijkerwijs de fout inga, dan word ik slechts 

gestraft zo lang ik van mijn zonde geen berouw heb. Het moment dat - 

zoals de overspelige vrouw of de dief aan het kruis - ik kan zeggen:  

  "Vader, ik weet nu hoe fout ik was" ,  

op dát moment hoor ik de Messias in mij zeggen:  
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"Uw zonden zijn u vergeven, ga heen en zondig niet   

 meer"...IK zal u in de gaten houden." 

 

Ziet u?  Het hangt allemaal af van wat u "een Christen" noemt m.b.t. 

of ik een Christen ben of dat u een Christen bent. Om een Christen te 

zijn in de zin van de openbaring van  Jezus Christus accepteren ... in die 

zin is het fijn om een Christen te zijn... heel erg fijn. 

Er is geen hogere openbaring op aarde dan de Aard van God als 

Liefde, als Wijsheid, als Alwetendheid Almacht, Alomtegen- 

woordigheid. Er is geen hoger onderricht dan de openbaring dat "indien 

u in MIJ blijft en IK in u, dan zult u rijkelijk vruchtdragen." Er is geen 

hoger onderricht dan de openbaring: "Kind, gij zijt alijd bij MIJ en al het 

MIJNE is het uwe."  Er is geen hogere openbaring dan dat indien "ik 

mijn naaste als mijzelf liefheb"  ik God liefheb. 

Ziet u... er zijn te vele mensen die geloven dat zij God liefhebben en 

zij zijn leugenaars. Velen die zeggen dat zij God liefhebben,  liegen. 

Waarom? De Bijbel noemt hen een leugenaar. "Indien u zegt dat u God 

liefheeft die niet gezien heeft en u uw medemens niet liefheeft die u wel 

gezien heeft, dan bent u een leugenaar." Hoe kunt u God liefhebben 

zonder de mens lief te hebben als de enige God Die er IS, God en mens 

in éénheid is? Is er een God gescheiden en apart van de mens?  Hoe kan 

dat als de mens zelf de manifestatie van God, de uitdrukking van God, 

God in uitdrukking , is?  

Derhalve, tenzij wij de mens liefhebben, de liefde die ons in staat 

stelt  te bidden voor de zondaar, voor de vijand... de liefde die ons in 

staat stelt 70  x 7 x vergiffenis te schenken... de liefde die niet alleen 

voorziet in een opleiding voor onze kinderen maar ook er op toeziet dat 

sommigen ook [inderdaad] naar school gaan.... indien wij geen 

onpersoonlijke liefde voor onze medemens hebben, dan is het dwaas te 

zeggen dat wij God liefhebben en het is zelfs nog meer een zonde te 

zeggen dat wij "Christen" zijn omdat het gehele onderricht van de 

Christelijke Meester er één van liefde was  en meer speciaal de liefde 

voor de mens waardoor u uw liefde voor God bewijst. 

================================================ 
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BERTUS: 

nog een voorbeeld van Joels nederigheid, vinden wij in wat ik zijn 

"afscheidsbrief" zou willen noemen. 

Ik citeer uit pag 161 van cat.no 220 "De Geestelijke Reis van Joel S. 

Goldsmith": 

 

JOEL: 

  

=========begin citaat ============================= 

 Joel kan niet de eer opeisen voor enig van deze prachtige ervaringen, 

die tot hem gekomen zijn sinds zijn Geestelijke regeneratie in 1928. 

Ook kan hij niet de eer opeisen voor de zegeningen die door zijn 

activiteit zo duidelijk gekomen zijn tot duizenden mensen  omdat 

Joel weet dat geen van dit rijkelijk vruchtdragen door Joel gekomen 

is. Aan de andere kant doet de IK Die ik werkelijk bén en Die deze 

dingen volbracht, het werk en is het dat IK Dat Zich uit. Dit IK heeft 

geen identiteit noch persoonlijkheid waaraan enig lofprijzen kan 

worden opgehangen en waaraan geen falen aangerekend kan 

worden. 

  Het is vreemd en niet te verklaren dat ik de auteur van  The 

 Infinite Way  geschriften ben en geen sikkepitje het gevoelen heb het 

 volbracht te hebben, maar meer de realisatie  en het besef heb van 

 alleen maar het gewoon, natuurlijk leven en slechts uitspreken en 

 mededelen móest wat onvermijdelijk de Waarheid IS. Ik besef dat ik 

 op een gegeven moment dit aardse plan moet verlaten, omdat er veel 

 grotere werken te doen zijn als de fundering op dit (levens)plan 

 gelegd is en ik heb er zó in voorzien, dat er geen begrafenis(ce-

 remonie)  zal zijn opdat er geen identiteit achter zal blijven om te 

 eren of lof te prijzen, want Joel is tot niets van deze dingen en zaken 

 gerechtigd en IK zal voor altijd leven. 

 

============EINDE CITAAT   ========================== 
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