“Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten zullen de eersten zijn”.
Zo op het eerste gezicht lijkt deze bijbeluitspraak eerder verwarrend dan verhelderend.
In mijn artikel man-vrouw, scheppingsverhaal, heb ik enigszins geprobeerd uit te leggen
waarom de mens geschapen is. In het kort komt het erop neer dat de mens ervaring op moet
doen van het ‘tegen de wil van de Vader ingaan’. Vanwege voldoende vrijheid van de mens
(weliswaar in gebondenheid) kan een ieder ‘besluiten’ de door God verordineerde weg van
vervolmaking zo kort of zo lang mogelijk te gaan (zie de verloren zoon). Wij zijn uiteindelijk
‘gedoemd’ tot vervolmaking omdat God nu eenmaal niet laat varen de werken Zijner handen.
Maar wanneer, dus in welke bedeling of dag van openbaring Zijn plan ooit gerealiseerd zal
worden, is onbekend. Laten we hopen dat het ons in deze dag van openbaring mag lukken,
want dit is namelijk geen zekerheid! Rudolf Steiner gaf aan dat het - vooral nu - op aarde toch
mislukken kan zodat de gehele schepping vanaf de Maanbol over zal moeten! Pas op aarde is
de mens voor het eerst een zelf- kiezende –ik– geworden, maar met nog veel te weinig
bewustzijn. Hij is – nu – meer een gevaarlijke tovenaarsleerling met alle gevolgen van dien.
Ooit zullen dus alle mensen ‘verlicht en verlost’ worden om als god naast God medeschepper
te worden. God heeft hiervoor 7 grote planetaire Aarde-incarnaties uitgetrokken. Momenteel
zitten wij in de vierde incarnatie van de Aarde, en wel de meest gematerialiseerde incarnatie.
Dit dieptepunt is nodig om hier vanuit weer, met dus een bewust –ik –, in de aankomende 3
nieuwe incarnaties van de Aarde (Jupiter, Venus en Vulcanus) ‘verder op te kunnen stijgen’.
Op de eerste Bol (oude Saturnus) is ons stoflichaam aangelegd. Op de tweede Bol (oude Zon)
ons etherlichaam. Op de derde Bol (oude Maan) ons astraallichaam. En op onze Bol wordt
ons –ik– aangelegd. Op de toekomende Bollen worden onze drie hogere lichamen verder tot
ontwikkeling gebracht. Op Vulcanus is de gehele mensheid volmaakt god, en kunnen wij dan
pas Christus bevrijden van Zijn offer tijdens de drie verzoekingen door de tegenmachten
(Lucifer en Ahriman; zie mijn artikelen hierover) om de mensheid, c.q. de schepping van de
Vader, te kunnen laten realiseren. De mens zal dan zelf in staat zijn deze tegenmachten te
weerstaan zodat Christus dit offer kan beëindigen (en met Hem ook vele engelhiërarchieën).
Vanwege dus de zekere vrijheid van de mens kan ieder zelf zijn opgang bespoedigen of
vertragen. Zijn Wil uitvoeren, dus in het ‘meebewegen’ staan, is de snelste weg tot opgang.
Deze weg voert weliswaar tot Nirwana, de statica, maar geeft weinig ervaring met het tegen
de wil van de Vader ingaan! Het ‘moeten’ verbroddelen dus. En juist die ervaring heeft God
nodig (zie nogmaals mijn artikel over het scheppingsverhaal). De mens die alzo, na de Val
direct in het meebewegen staat, behoort tot de eersten. En de mens die incarnaties lang, en
toekomstige Aardebollen lang, maar wacht, en daardoor veel ervaring opdoet in deze
dialectiek, behoort dus tot de laatsten. Maar, omdat zij min of meer alles wat maar te ervaren
is, hebben ervaren, zijn zij voor God de eersten! Zij hebben God werkelijk alles gegeven wat
Hijzelf niet ervaren kan vanwege Zijn volmaaktheid. God heeft hun mensenervaring indirect
mee kunnen ervaren waardoor God nu ook meer van zichzelf bewust is geworden!
Nu is het onbekend waarom de ene mens snel tot het pad van Verlichting komt (of geroepen
wordt?), en de ander veel later. In ieder geval moeten er, in alle tijden, altijd genoeg mensen
zijn die de lichtschacht van de dialectiek naar de statica openhouden. Dit is uiterst belangrijk!
Als deze schacht er niet meer is, zal de opgang van de mensheid stagneren en wellicht geheel
opnieuw moeten! Vele ingewijden en grootmeesters hebben zich steeds hiermee verbonden.
Wat ook ieders rol hierin mag zijn, voorop staat dat er geen ‘werkweigering’ mag zijn. Velen
zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Dit slaat ook hierop: Wie dus ‘verplicht’ is nu
de weg van bevrijding bewust te moeten gaan, moet deze dan ook nu beslist gaan! Met alle
talenten en vermogens die ons geschonken zijn moet het plan van de Vader gediend worden.
Het gaat dus niet sec om ons eigen opgang, maar om de Waarheid, Christus te dienen!
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