
  
 

 
evangelie van zondag 8 november 2020 
 
De mensheid in witte gewaden OPB.7: 9-17      
 
Daarna zag ik: Kijk, een ontelbaar groot aantal mensen, uit alle rassen, stammen, volken en 
talen stond voor de troon en voor het Lam, in witte gewaden gekleed en met palmtakken in 
de handen. Zij riepen met luide stem: Het heil komt van onze God, die op de troon gezeten is 
en van het Lam. Rondom de troon stonden alle engelen, de oudsten en de vier wezens en zij 
vielen voor de troon op hun aangezicht en aanbaden God met de woorden: Amen, de zegen 
en het geestlicht en de wijsheid en het dankoffer en de verering en de macht en de kracht 
behoren toe aan onze God, in alle tijdenronden. Amen. 

Een van de oudsten nam het woord en zei tegen mij: Zij die hier in witte gewaden zijn 
gekleed, wie zijn dat en waar zijn zij vandaan gekomen? Ik zei tegen hem: Heer, gij weet het. 
Hij zei tegen mij: Dat zijn zij die komen uit de grote verdrukking; zij hebben hun gewaden 
gewassen en stralend wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor Gods troon 
en vereren Hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon gezeten is, zal zijn tent over 
hen spannen. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en noch de zon noch een andere 
hitte zal hen verzengen. Want het Lam midden voor de troon zal hen weiden en zal hen leiden 
naar de bronnen van het levende water. En God zal alle tranen uit hun ogen wegwissen. 
 



Beschouwing Openbaring 7 
 
Op 1 augustus 2020 beweegt zich een grote internationale menigte mensen voort door de straten 
van Berlijn. Zij koesteren allen een gemeenschappelijk ideaal: het behouden van vrijheid als het 
grondrecht van de mens. Velen willen door te demonstreren hun stem laten horen, ze zijn tegen de 
beperkende maatregelen en ook tegen de maskerplicht. “Die Würde des Menschen ist unantastbar” 
staat als eerste zin geschreven in de Duitse grondwet…de waardigheid van de mens is onaantastbaar. 
 
Hoe verschillend van gestalte en qua uiterlijk een mens ook moge zijn, je kunt hem altijd herkennen 
aan zijn opgerichte gestalte. Maar vooral ook hoe hij spreekt, denkt en handelt, kortom: hoe het IK 
zich vrij kan uiten.  Het menselijk gelaat is doorgaans het enige onbedekte lichaamsdeel. Als wij een 
masker dragen wordt ons spraakvermogen bemoeilijkt; we verliezen grotendeels  onze individuele 
mimiek. We zijn minder zichtbaar als individu, we worden anoniem.  Het lichamelijke treedt meer op 
de voorgrond, de zielenkrachten denken, voelen en willen verkommeren, terwijl de geest ontkend 
wordt. 
 
In onze tijd worden steeds meer mensen wakker die moedig hun stem willen laten horen. Zij worden 
aan banden gelegd door bijvoorbeeld censuur en het verbod op samenscholing. Ieder mens wordt op 
zichzelf gesteld bij het vormen van een eigen mening door de invloed van informatie door de media. 
Het is moeilijk een eigen mening te vormen in die tsunami van waarheden, halve waarheden en 
leugens. Kortom: er wordt veel van ons gevraagd. Hoe kom je tot een grotere innerlijke vrijheid? 
 
De 144.000 geroepenen, of de grote schare, zijn mensendienaren van God gekleed in witte gewaden 
die op hun voorhoofd verzegeld zijn. Zij hebben een lichtzegel van inzicht ontvangen die hun 
gedachtewereld en hun geestelijk schouwen doorlicht. Door dit zegel te dragen zijn zij waardig 
bevonden om in te stemmen met de ‘harmonie der sferen.’ De vleugelslag van de geest stelt hun in 
staat om zich innerlijk te verheffen. Zij zijn uit de ‘verpulverende macht’ van de materie (in het 
Grieks: Thlipsis) vandaan gekomen. Hun levenservaring in tijden van nood en verdrukking op aarde is 
gerijpt. Volmondig kunnen zij bevestigen: ‘het heilwerkende is door God en door zijn Lam.’  
 

Voor ons mensen is het goed om telkens weer te beseffen dat de gebondenheid aan ons lichaam niet 

de enige vorm van ons bestaan is. Wij kunnen een noodzakelijke zekerheid en gelatenheid ten 

opzichte van het uiterlijke leven leren ontwikkelen. Wij  zijn in staat om ons innerlijk te verheffen en 

te bevrijden door de kracht van de geest. 

Als mens kan je in vrijheid je gedachten schenken aan de geestelijke wereld en je ‘omkleden’ met 

religieuze idealen. Als mens kan je je wil mobiliseren om hierin een gezond ritme te ontwikkelen. Als 

mens kan je moeilijke tijden in het dagelijkse leven met de warmte van het hart als een liefdevol 

innerlijk zonnetje proberen te doordringen en te belichten. Het zijn kwaliteiten van de ziel die door 

onze vrije ik-activiteit weven aan een bovenzinnelijk fijnstoffelijk gewaad. Dit gewaad dat ontstaat uit 

reine gedachten, uit een liefhebbend hart en een willende overgave wordt zo telkens weer ‘opnieuw 

witgewassen in het bovenzinnelijke bloed van het lam’, met vallen en opstaan. Onze verbinding met 

de offersubstantie van Christus doorstraalt ons vanuit het hart en schijnt als licht in de duisternis. 

Alles wat een mens geestelijk verwerft en met liefde doorstraalt, wat hij als Christuskracht in zich 

opgenomen heeft, geestelijk omgevormd heeft, stroomt als een nieuw element terug naar de 

geestelijke wereld.  

Wij bereiden ons voor om waardige dragers van een bovenzinnelijk wit linnen gewaad te worden 

door religieus mondig te zijn, door inzicht in de geest te verwerven en door innerlijk te streven naar 

religieuze vernieuwing (gebedsleven). 



Zo zullen eens mensen geheel in staat zijn om vanuit een zevenvoudig zegenende kracht van het 

woord (in het Grieks ‘eulogia’) volmondig  in te stemmen met de offerzang van de engelen: Lof, 

roem, wijsheid, eer, dankbaarheid, macht en sterkte.  

In het gemeenschappelijke gebed aan het altaar mogen wij ons verenigen in Zijn naam. De daad van 

Christus op Golgotha staat ons bewust voor de geest. Tijdens het verloop van de 

mensenwijdingsdienst weven wij als gemeente ook aan een gewaad dat waardig kan worden 

bevonden. In de mensenwijdingsdienst van de derde kerstdienst (overdag) klinkt een invoegsel 

aansluitend aan het offer, waarbij het instemmen van de mens met de offerzang van de negen engel-

hiërarchieën uitgesproken wordt. De lofzang stijgt als morele wierook uit de geest op en wordt 

ontvangen door de goddelijke Zoon, door de Logos. En tegelijkertijd door Hem die het leven van de 

wereld draagt en ordent zoals deze het van de Vader ontvangt en door de geest gezond maakt. Want 

het heilwerkende is door Hem. 

Rudolf Steiner verwoordt het volgende in een voordracht gehouden in Berlijn op 25 maart 1907 

(GA96, blz.254): 

“Het Ik van de mens heeft de roeping om in loop van de ontwikkeling onze ziel steeds meer te 

veredelen en te louteren. En hoe meer de mens aan het astraallichaam gereinigd, gelouterd en 

veredeld heeft, des te meer kan je dan spreken van de heilige Geest in de mens, zoals dit in het 

esoterische christendom wordt genoemd.”  

Met hartelijke groeten, 

Paul-Philippe 

 


