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Mensenziel!

Mensenziel!

Mensenziel!

Trad het wereld-geestes-licht

Je leeft in de ledematen,

Je leeft in de wiekslag van hart en longen,

Je leeft in het rustend hoofd,

In de aardse wezensstroom;

Die jou door de ruimtewereld

Die jou door het tijdenritme

Dat jou uit eeuwigheidsgronden

Nacht-Donker

In het wezen van de geestzee dragen:

In het eigen zielewezenvoelen leidt:

De wereldgedachten ontsluit:

Was uitgewerkt;

Oefen Geest-herinneren

Oefen Geest-bezinnen

Oefen Geest-schouwen

Daghelder licht

In zielediepten,

In ziele-evenwicht,

In gedachte rust,

Straalde op in mensenzielen;

Waar in het werkend

Waar de golvende

Waar de eeuwige godendoelen

Licht,

Wereldschepper-zijn

Wereld-wordende-daden

Licht van het wereld-wezen

Dat verwarmt

Het eigen Ik

Het eigen Ik

Aan het eigen ik

De arme herdersharten;

In het Godes-Ik

Met het wereld-Ik

Voor een vrij willen

Licht,

Wezend wordt;

Verenigen;

Schenken;

Dat verlicht

En je zult waarlijk leven

En je zult waarlijk voelen

En je zult waarlijk denken

De wijze koningshoofden.

In het mensen-wereld-wezen.

In mensen-zielen-werken.

In mensen-geestes-gronden.

Want werkzaam is de Vader-geest in de hoogten

Want werkzaam is de Christus-wil in de omtrek

Want werkzaam zijn de wereldgedachten van de Geest

Christuszon,

In den werelddiepten zijn-verwekkend:

In de wereldritmen zielen-begenadigend:

In het wereldwezen om licht-smekend:

Verwarm

Gij kracht-geesten

Gij licht-geesten

Gij zielegeesten

Onze harten;

Laat uit de hoogten klinken,

Laat vanuit het oosten aanvuren,

Laat uit de diepten vragen,

Verlicht

Wat in de diepten zijn echo vindt;

Wat zich vanuit het westen vormt;

Wat in de hoogten verhoord wordt:

Onze hoofden;

Dit spreekt:

Dit spreekt:

Dit spreekt:

Uit het goddelijke wordt de mensheid wezend.

In Christus wordt leven de dood.

In de wereldgedachten van de geest ontwaakt de ziel.

Dat goed worde,

Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:

Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:

Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:

Wat wij

Moge mensen het horen!

Moge mensen het horen!

Moge mensen het horen!

Uit harten gronden,

In de tijdenwending

Goddelijk licht,

Wat wij
Uit Hoofden
Doelvervuld leiden willen.
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