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J O E L    S.    G O L D S M I T H 

 
  G E H E I M H O U D I N G 

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

OPMERKINGEN BERTUS: 

 

Het betreft hier een fragment uit een door Joel gegeven klas. Van 

gesproken tekst is dus geschreven tekst gemaakt. Het kan dus zijn dat 

bepaalde zinnen niet lekker lopen. 

 

Joel gebruikt in zijn werk voorbeelden in de wereld als  uiteenzetting 

van een Geestelijk Beginsel. De genoemd situatie kan achterhaald en 

ongetwijfeld zijn vervangen door een andere situatie. Maar dat is niet 

belangrijk. Het BEGINSEL is belangrijk en dat verandert uiteraard 

nooit. 

================================================== 
AUTEURSRECHTELIJK  BESCHERMD  MATERIAAL 

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

ALLEEN VOOR PRIVE  STUDIE DOELEINDEN 

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

Voor Bijbelverwijzingen e.d., zie: 

 

http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/bijbel.htm 

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

 
Het hiernavolgende fragment is genomen uit: Tape 515 = The 1963 Princess Kaiulani Sunday 

Series, Tape 3 Side 2: “The primal mystical principle: Secrecy. 

 

Vertaling: 2012  nadere uitwerking  september 2016 ....L. Rabe 

 

    

Ik moet nu aan u een beginsel openbaren. U zult dit in de geschriften 

vermeld vinden, maar nu geef ik het u met volle kracht. Omdat je – 

dat zeg ik u bij voorbaat – zonder dit beginsel het net zo goed kunt 

opgeven om  vooruitgang te boeken. Schendt dit beginsel dat ik u geef 

en de rest dat u ooit van ons zult ontvangen zal verspilling zijn, 
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voorzover het u betreft. Omdat alles gebaseerd is op dit voornaamste 

beginsel. 

 

 Vertel aan niemand, helemaal niemand (“Gaat heen, toont u aan 

de priesters” (zie  LUKAS 17:14), maar vertel niemand welke dingen 

u ervaren  hebt. Als u bidt, bidt dan in het verborgene. Omdat indien u 

bidt om door de mensen gezien te worden, u hun lofprijzen zult 

verkrijgen, maar . .. .alles wat u zult verliezen is God, en niets anders. 

 Als u iemand belangeloos helpt, geeft aan liefdadige doeleinden, 

e.d., doet dat dan in het verborgene, omdat indien u dat in het 

openbaar doet, u door de mensen geprezen zult worden, U kunt 

wellicht zelfs in de krant komen. En ook hier is het enige dat u te 

verliezen hebt: God. 

 Ziet u, en let hier nu op: het Koninkrijk Gods IS in u (Luc 17:21). 

Welnu, herhaal dit vriendelijk voor uzelf. “Het Koninkrijk Gods IS in 

mij.” Ziet u nu in dat u niets voor God hebt te verbergen, helemaal 

niets. Juist daar binnen waar u bent IS God. En derhalve de God die in 

het verborgene ziet, zal u in het openbaar belonen (zie Mat 6:4). De 

God Die in het verborgene ziet, zal uw deugden van de daken roepen. 

M.a.w. zonder te adverteren, zonder promotie, diegenen die deze 

boodschap moeten vinden, zùllen die vinden. Ze komen hier vanuit de 

verre uiteinden van de wereld zoals de meesten van u hier ervaren  

hebben. En waar anders u in ons werk geweest moge zijn,  hebt u 

vanuit alle delen van de aardbol mensen gevonden die wij niet tot ons 

hebben laten komen en voor wie wij niet geadverteerd hebben. 

Waarom? 

 Omdat ze iets zochten en het niet luidkeels naar hun medemens 

verkondigden maar innerlijk zochten en toen uiterlijk geleid werden 

naar waar het gevonden kon worden. Een ieder van ons zou van onze 

medemens advies kunnen zoeken inzake of wij deze of gene religie of 

deze of gene leer moeten volgen en wij zouden net zoveel meningen 

kunnen krijgen als er leerstellingen zijn. En dan waar wij zijn, maar 

niemand in deze gehele wereld kan geheim en gewijd in zichzelf gaan 

en zeggen: “Vader, leid mij, geef mij richting” zonder zeer spoedig 

geleid te worden naar waar hij behoort te zijn. 

 Er is geen boodschap in de wereld die voor een ieder bedoeld is. 

Wij zijn nog niet op dat niveau van bewustzijn dat een ieder van ons 

hetzelfde zou kunnen ontvangen. Er zijn nog steeds mensen die een 
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religie van demonstratie van dingen willen. En er zijn mensen die een 

religie van de demonstratie van de Tegenwoordigheid Gods willen. En 

er zijn mensen die een religie van emotie moeten hebben. En dus, een 

ieder het zijne.  En indien een ieder in de tempel van zijn eigen wezen 

gaat - stilletjes, geheim, in het verborgene en gewijd - dan worden ze 

geleid naar waar zij behoren te zijn en waar ze gevoed kunnen worden 

met hun eigen soort vlees, en drank van hun eigen soort te drinken 

krijgen. 

 En derhalve, is het beginsel dat ik u vandaag openbaar, in één 

woord GEHEIMHOUDING. Geheimhouding, houdt iedere 

Geestelijke Ervaring Die u heeft in uzelf opgesloten. U kunt het 

vruchtdragen ervan delen, maar niet de ervaring en de reden is deze: 

De natuurlijke [ongeestelijke] mens ontvangt de Dingen Gods niet. De 

natuurlijke mens kent de Dingen Gods niet. (zie 1 Kor 2:14)( En u 

kunt ervan verzekerd zijn dat ik, indien ik was begonnen toen ik nog 

de enige Oneindige Weg student was  en op een podium had gaan 

staan en gezegd zou hebben, dat ik  twee maanden lang een innerlijke 

inwijding had en dat mij een boodschap is gegeven, iemand de dokter 

in de witte jas zou hebben gewaarschuwd. 

 Waarom? Wie is gereed om een boodschap als deze te 

ontvangen? Ah, zegt u, ik. Ja, waarschijnlijk is dat zo, velen van u zijn 

gedurende vele jaren getuige geweest van het vruchtdragen van deze 

boodschap en u moet het wel geloven;’u heeft immers genoeg 

vruchtdragen gezien. U moet het dus wel geloven en dat is de enige 

reden waarom. 

 Zo is het, dat u wellicht de Geestelijke Ervaring gehad heeft en 

Die kan wellicht voor u de meest fantastische resultaten voortbrengen. 

En u tracht het te vertellen aan een lid van uw gezin of familie of uw 

vrienden of uw buren en u zult spoedig bevinden dat ze u aan de 

overkant van de straat voorbij gaan en terecht. Omdat zij niet d.m.v. 

uw ogen zien kunnen, zij kunnen niet d.m.v. uw geest weten, Noch 

kunt u van hen verwachten om iets te begrijpen dat zij nooit ervaren 

hebben of getuige van zijn geweest. 

 Welnu, weet u,  er zijn nu eenmaal mensen in de wereld  

Die – als we tegen hen zouden zeggen dat wij in de lucht hebben 

rondgezweefd, van ons zouden wegvluchten. Omdat het zó 

ongelofelijk is. 
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Geheimhouding is een Geestelijk Beginsel. 

 

 Geheimhouding is waarlijk een substantie die even werkelijk en 

tastbaar is als dat glas. Geheimhouding is een substantie die je 

ervaringen binnenin jezelf houdt en die aldaar houdt totdat die zichzelf 

manifesteren. Het is bijna net als dat je naar de zon in de lucht kijkt en 

het zou toeschijnen alsof de lucht de zon omringt en die daar 

vasthoudt. Wel, zo ook: geheimhouding is een substantie. Denk nooit 

dat het zo maar een woord is. Het is een daadwerkelijke substantie en 

als u uw Geestelijke Ervaringen in het verborgene houdt, worden Die 

aldaar vastgehouden om zich steeds maar weer te manifesteren. Wees 

er slechts zeker van dat u het niemand vertelt omdat u dán het patroon 

verbroken heeft. U hebt dan uw substantie gebroken en uw substantie 

en uw demonstratie gaan tegelijkertijd ten onder. 

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