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Inleiding

Onder de naam ‘De Innerlijke Bron’ verzorgt de School van het Gouden Rozenkruis sinds 2001 
verdiepingskringen die waardevol zijn voor iedereen met belangstelling voor zowel de praktijk 
als de theorie van de universele wijsheidsleer. Iedereen kan eraan deelnemen, er is geen speciale 
voorkennis vereist. De meeste modules zijn gebaseerd op één van de boeken geschreven door  
J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Deze schrijvers gaan in hun boeken in op de gnostieke 
weg voor de huidige mens.
De Innerlijke Bron-modules bestaan doorgaans uit vijf bijeenkomsten met een ritme van twee 
keer per maand, die in Nederland worden gehouden in centrumgebouwen van de School van 
het Rozenkruis. Er zijn avondcursussen en ochtendcursussen. Elke bijeenkomst duurt maximaal 
twee uur. Eerst is er een inleiding en daarna wisselen de deelnemers met elkaar en met de cursus-
gevers van gedachten over het onderwerp. Aan het einde van de bijeenkomst krijgen de deelne-
mers het besproken hoofdstuk mee op papier. 
De verdiepingskring ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’ heeft als uitgangspunt de vierdelige 
boekenserie De Egyptische Oergnosis van J. van Rijckenborgh, waarin hij commentaren geeft op de 
traktaten van het zogeheten Corpus Hermeticum, die worden toegeschreven aan de legendarische  
Egyptische ingewijde Hermes Trismegistus.

In het eerste hoofdstuk wordt de aard van de mysteriën nader geduid. We ontdekken dat er in 
onszelf al sprake is van een heel wezenlijk mysterie, namelijk een onbestemd verlangen naar iets, 
dat we niet kennen, maar er wel lijkt te moeten zijn. Hermes Trismegistus geeft ons een sleutel in 
handen, waarmee dit mysterie ontsloten kan worden, namelijk bewustzijn dat de mens naar zijn 
wezen zowel natuurlijk als goddelijk van aard is.

In het tweede hoofdstuk staat de gedachte centraal, dat de gehele schepping uit één bron is voort-
gekomen, de bron die we God noemen. Dat God zich openbaart, kenbaar maakt in zijn schep-
ping. En wij, door ons open te stellen voor ‘de gedachten van God’, gnosis kunnen verkrijgen.

In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de kosmos. Het blijkt, dat juist vanwege de vrijheid die 
God zijn schepsel heeft geschonken, de verwijdering, vervreemding tussen God en mens heeft 
kunnen plaatsvinden. Toch stelt juist deze zelfde vrijheid de mens eveneens in staat, de verbin-
ding met zijn oorsprong weer te herstellen.

Het vierde hoofdstuk schetst tenslotte het proces van bezieling van de mens en het herstel van de 
geestziel. Hoe een mens innerlijk geraakt kan worden op basis van een herkennen van binnenuit. 
Hoe in het hier en nu van ons eigen leven de regeneratie van de geestziel kan worden aangevan-
gen.
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De verdiepingskring ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’ sluit aan bij het gelijknamige gratis  
online-programma op de website www.spiritueleteksten.nl en bij het boek Mysteriën en lofzan-
gen van God, kosmos, mens - het godsplan verwerkelijken dat gepubliceerd is in september 2018. 
Deelname aan het online-programma, waar teksten uit het Corpus Hermeticum en beschouwin-
gen daarover kunnen worden beluisterd en gelezen, wordt van harte aanbevolen, maar is niet 
noodzakelijk.

De wijsheid van Hermes is een sublieme synthese van religie, filosofie en spiritualiteit, die voort-
vloeit uit een innerlijk aangeraakt zijn. Hermes verklaart dat God, de kosmos en de mens onlos-
makelijk met elkaar zijn verbonden en legt uit wat dat betekent voor het leven van de mensen. 
De vraag of God bestaat is niet zo belangrijk, want het is evident dat er een oerbron is waaruit 
alles voortkomt, die alles voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij 
werkelijk bestaat. Het werkelijke in je – dat wil zeggen het onsterfelijke en goddelijke in je – slaapt 
misschien nog, maar het kan ontwaken en groeien als je in je dagelijkse leven een weg van spiri-
tuele bewustwording en vernieuwing gaat. Deze cursusmodule stelt je in staat om je te oriënteren 
op dat pad van ware menswording.  
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HOOFDSTUK 1

NIEUW BEWUSTZIJN

“Maar wat is de wijsheid van God? Zij is het goede en het schone en de gelukzaligheid en alle deugd en 
de eeuwigheid. De eeuwigheid vormt de wereld tot een orde, door de materie te doordringen met on-
sterfelijkheid en duurzaamheid. Het ontstaan van de materie is afhankelijk van de eeuwigheid, zoals de 
eeuwigheid zelf weer afhankelijk is van God.” (Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 2:11-13)

Als je de titel tot je laat doordringen - Mysteriën van God, kosmos,mens - kunnen allerlei vragen 
opkomen. God, kosmos en mens, dat omvat toch alles? Niet alleen het zichtbare, maar ook het on-
zichtbare, niet alleen ons leven, maar feitelijk alle leven. Het leven dat aan de ene kant zo bekend 
voor ons is, en dat aan de andere kant ook een groot mysterie is. En we vragen ons af: Kunnen we 
daar wel met ons verstand bijkomen? Is het niet te groots voor ons bewustzijn om te omvatten? 
Zeker, het is groots en mysterieus, maar ook wonderbaarlijk dichtbij. Het is namelijk in ons, maar 
ook buiten ons. Het is hier en nu, maar ook overal en altijd.

Er zijn verschillende uiteenlopende reacties mogelijk als we met het mysterie van het leven ge-
confronteerd worden. Je kunt bijvoorbeeld onderschrijven dat God, kosmos en mens inderdaad 
ondoorgrondelijke mysteriën zijn en dat je op grond van deze ondoorgrondelijkheid geen moeite 
wilt doen je in deze mysteriën te verdiepen. Dat is een schijnbaar gemakkelijke houding, maar 
niet altijd gemakkelijk vol te houden als je antwoorden zoekt op levensvraagstukken. Een andere 
misschien meer herkenbare reactie is, dat je ernaar gaat verlangen de mysteriën te ontsluieren, 
juist omdat je beseft dat deze raken aan de grond van het menszijn; aan de essentie van wat leven 
is.

In een gnostiek geschrift, de scheppingsmythe van Valentinus, lezen we dat het de bedoeling is, 
dat de aeonen tot een ‘mijmerend verlangen’ naar de vader, naar hun schepper, komen. Dit ‘mij-
merend verlangen’ vraagt niet om directe bevrediging, maar volhardt geduldig in het vertrou-
wen op een eens te ontvangen antwoord. 
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Bewustzijn

Zodra je je gaat bezinnen op de mysteriën van het leven, kan het zijn dat ze in eerste instantie eerder groter 
dan kleiner worden. Je wordt je er meer van bewust hoe diep deze mysteriën in feite zijn. Voor die diepte 
kun je terugschrikken. Wellicht kan dat ook een reden zijn om mysteriën dan maar mysteriën te laten. 
Maar toch willen we op een gegeven moment, hoe dan ook, het mysterie begrijpen en doorgronden.  
 
Wat is leven nu eigenlijk?
Om dit te onderzoeken kunnen we bijvoorbeeld kijken naar wat we weten over ons ei-
gen leven. We kunnen ons afvragen in hoeverre we bewust zijn van wat zich daarin afspeelt.  
Natuurlijk kennen we dag en plaats van onze geboorte, weten we hoe oud we zijn en rond welke 
coördinaten op de aardbol wij ons ophouden. Maar waar waren we vóór onze geboorte en waar 
gaan wij heen na ons overlijden? Met het spreken over een bestaan vóór de geboorte of ná de 
dood, begeven wij ons al in het speculatieve. Wij zijn ons daar immers niet van bewust. Als biolo-
gische verschijning zijn wij een voortbrengsel, een nazaat van onze ouders en na onze dood keren 
de elementen waaruit ons lichaam is opgebouwd, terug tot hun oorsprong: de aarde. 

Veel vindt buiten ons bewustzijn om plaats, zoals bijvoorbeeld de opbouw van het lichaam. We 
weten dat we regelmatig eten en drinken moeten, dat zijn handelingen die we zelf kunnen ver-
richten. Maar ademhalen bijvoorbeeld is iets dat buiten onze directe wil omgaat. Waar in onze 
longen de zuurstof uit de lucht wordt gehaald en waar uit spijs en drank in onze spijsverte-
ringsorganen de nuttige bestanddelen worden afgescheiden en opgenomen, daar kunnen wij niet 
meer spreken van bewuste eigen handeling. Het is duidelijk dat er assimilatie van verschillende 
bouwstoffen plaatsvindt. Maar van de processen die daarbij betrokken zijn, zijn wij ons nauwe-
lijks bewust, laat staan dat we er bewust invloed op kunnen uitoefenen. Net zomin kunnen wij 
onze lichaamsvormen, ons uiterlijk, naar believen boetseren en modelleren. Kennelijk is onze 
verschijningsvorm al bij de conceptie grotendeels vastgelegd.      

Als we dit alles overzien, dan kan in ons de volgende vraag oprijzen: Als alleen al in ons stoffelijk 
lichaam zoveel processen plaatsvinden waar we ons amper bewust van zijn, in hoeverre kan ons 
bewustzijn dan doordringen in de mysteriën van het leven, van God, kosmos en mens? 

Levensvervulling

We weten natuurlijk wel dat een mens meer is dan een lichaam. Ieder mens heeft gevoelens, ge-
dachten, drijfveren, motieven. Er zijn talloze filosofen die daarover hun ideeën op schrift hebben 
gesteld, zoals ook de filosoof Arthur Schopenhauer. Volgens hem beweegt ons leven zich tussen 
de polen ‘onvervuld verlangen’ en ‘verveling’. Hoe werkt dat in een mensenleven?

Na een jeugd waarin onze ouders zorgden voor eten en onderkomen, groeien we op tot zelf-
standigheid. We zoeken werk om zelf te voorzien in ons levensonderhoud en eigen woonruim-
te. In een bepaalde levensfase is dat allemaal best spannend: vind ik een baan die bij mij past, 
een partner die een beetje op mij past en vinden we een huis, waar we samen in passen? We 
krijgen steeds meer besef van onze eigen, specifieke identiteit en proberen die te bevestigen, te 
profileren, door de juiste keuzes te maken, voor zover er keuzes mogelijk zijn. 



 

vijfdelige cursus/verdiepingskring ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’ 
in 16 plaatsen in Nederland, najaar 2018 

De vraag of God bestaat is niet zo belangrijk, want het is evident dat er een oerbron is waaruit 
alles voortkomt, die alles voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij 
werkelijk bestaat. Het werkelijke in je – dat wil zeggen het onsterfelijke en goddelijke in je – slaapt 
misschien nog, maar het kan ontwaken en groeien als je in je dagelijkse leven een weg van 
spirituele bewustwording en vernieuwing gaat. 


Oriënteer je op die universele inwijdingsweg door deel te nemen aan de vijfdelige cursus/
verdiepingskring ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’. Deze is gebaseerd is op het gedachtegoed 
dat wordt toegeschreven aan de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistus. De 
cursusbijeenkomsten duren maximaal twee uur en bestaan uit een inleiding en een 
gedachtewisseling daarover. Ze worden verzorgd door een klein team van cursusgevers die zijn 
aangesloten bij de School van het rozenkruis. 


Het gaat hier om module 36 van de cursusreeks ‘De innerlijke bron’, Vier cursusbijeenkomsten 
vinden plaats in 16 plaatsen. De vijfde en afsluitende bijeenkomst is landelijk en wordt gehouden 
op zondagmiddag 18 november 2018 in het J. Van Rijckenborgh-centrum in Haarlem, Zakstraat 8.


Deze cursusmodule sluit aan bij het gelijknamige gratis online-programma en bij het nieuwe boek 
Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens (verschijnt op 1 september 2018), maar kan ook 
onafhankelijk worden gevolgd. Er is geen speciale voorkennis nodig.

Aangezien de cursussen worden verzorgd door vrijwilligers, kunnen de kosten voor deelname laag 
worden gehouden: slechts 25 euro voor alle vijf cursusbijeenkomsten, inclusief koffie/thee en 
syllabus. Dit bedrag kan contant worden voldaan op de eerste cursusbijeenkomst. 

 

1. Nieuw bewustzijn 
- Wat is de aard van de mysteriën?

- Welk oer-verlangen blijft er over als andere verlangens vervuld ?

- Met welke sleutel kunnen de mysteriën worden ontsluierd?


2. God ervaren 
- Wat is de relatie tussen zelfkennis en kennis van God?

- Hoe wordt je ontvankelijk voor het goddelijke?

- Wat is transfiguratie? 


3. De kosmos beleven 
- Wat is de plaats van onze wereld in het heelal?

- Hoe verhouden wij ons tot het universum?

- Hoe kan de mens als microkosmos worden hersteld?


4. De mens bezielen 
- Hoe wordt de mens een zoeker en hoe een vinder?

- Wat is het belang van leer en van sfeer?

- Welke kenmerken heeft een inwijdingsweg?


5. Landelijke afsluitende bijeenkomst in Haarlem 

zondagmiddag 18 november 2018, Zakstraat 8,

het programma wordt in een later stadium

bekend gemaakt aan de deelnemers.
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vijfdelige cursus/verdiepingskring ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’ 2018 

Alkmaar, Oudegracht 114

vrijdag 28 september (10.00 uur), 12 en 26 oktober (20.00 uur), 9 november (20.00 uur) 


Amsterdam, Keizersgracht 123

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)


Arnhem, Velperweg 58

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)

ochtendcursus: vrijdag 28 september, 12 en 26 oktober, 9 november  (10.00 uur)


Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21

avondcursus: dinsdag 25 september (20.00 uur), 9 en 23 oktober, 13 november


Capelle aan den IJssel, Spoorlaan 4

avondcursus: dinsdag 25 september (20.15 uur), 9 en 23 oktober, 13 november

ochtendcursus: vrijdag 28 september (10.00 uur), 12 en 26 oktober, 9 november


Den Haag, Bazarstraat 20

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)


Doornspijk, Badweg 12

middagcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 6 november (14.00 uur)


Eindhoven, Dierenriemstraat 4

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)

ochtendcursus: vrijdag 28 september, 12 en 26 oktober, 16 november (10.00 uur)


Enschede, Lasondersingel 188

avondcursus: maandag 15, 22 en 20 oktober, 5 november (20.00 uur)


Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)

ochtendcursus: vrijdag 28 september, 12 en 26 oktober, 16 november (10.00 uur)


Haarlem, Zakstraat 8

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)

ochtendcursus: vrijdag 28 september, 12 en 26 oktober, 9 november (10.00 uur)


Hilversum, Koninginneweg 41

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)


Hoorn, Rode Steen 15

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)


Maastricht, Wycker Grachtstraat 20

avondcursus: dinsdag 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)


Middelburg, Kousteensedijk 7

avondcursus: vrijdag 16, 23 en 30 november, 7 december (20.00 uur)


Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1 

avondcursus: dinsdag 2, 9 en 23 oktober, 13 november (20.00 uur)
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