
De geboorte van de lichtmens in ons 
Kerstlezing 2018 van het Gouden Rozenkruis op achttien plaatsen   

Het kerstverhaal is een perfecte weergave van het innerlijke vernieuwingsproces dat zich in jezelf 
kan voltrekken. De diepere spirituele aspecten van de grote lessen die Jezus aan de wereld gaf 
kunnen nu beter worden begrepen. De toegang is gratis. 


11-12 Utrecht, Frederik van Eedenstraat 11, di 20.00 - 22.00 uur 

17-12 Schagen, Torenstraat 1, ma 20.00 - 22.00 uur

18-12 Amsterdam, Keizersgracht 123, di 20.15 - 22.00 uur

18-12 Alkmaar, Oudegracht 114, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Arnhem, Velperweg 58, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Capelle aan den IJssel, Spoorlaan 4, di 20.15 - 22.00 uur

18-12 Den Haag, Bazarstraat 20, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Eindhoven, Dierenriemstraat 4, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Enschede, Lasondersingel 188, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Gouda, Turfsingel 34a, di 20.00 - 22.00 uur  

18-12 Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Haarlem, Zakstraat 8, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Hilversum, Koninginneweg 41, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Hoorn, Roode Steen 15, di 20.00 - 22.00 uur

18-12 Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, di 20.00 - 22.00 uur

20-12 Heemskerk, Malthezerplein 1, do 20.00 - 22.00 uur

21-12 Middelburg, Kousteensedijk 7, vr 20.00 - 22.00 uur


Spirituele Kerst 2018 - 2019, gratis online-programma 
Laat je in de kerstperiode inspireren door het Aquarius Evangelie 

Het goddelijke kan in je mens geboren worden en groeien. De kerstperiode is ideaal om je te 
verdiepen in die processen, want de poorten van de kosmos staan wijd open gedurende de 
heilige dagen en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het jaar. Laat je raken door diepzinnige 
verhalen uit het Aquarius Evangelie. Leg het fundament voor een inspirerend nieuw jaar met 
aandacht voor geestelijke bewustwording en vernieuwing. Lees het BOEK SPIRITUELE KERST en 
neem deel aan het gratis ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE KERST : www.spiritueleteksten.nl .


22-12 Jezelf voorbereiden, 

23-12 De innerlijke mens in je herkennen, 

24-12 Je weg bereiden

25-12 Het goddelijke in je geboorte geven

26-12 In dit teken zul je overwinnen

27-12 Je magische geschenken

28-12 Bedreigingen vanuit de wereld en jezelf

29-12 Je opdracht in het leven

30-12 Je terugblik op het verleden

31-12 Afscheid nemen van je leermeesters

01-01 Je talenten ontplooien

02-01 De verborgen schatten in je hart

03-01 Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling

04-01 Het geestbewustzijn in je wekken

05-01 Zeven grondstellingen voor je leven

06-01 Neerdaling van de heilige adem


www.rozenkruis.nl 

https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789067324434/spirituele-kerst.html
https://spiritueleteksten.nl/esoterisch-christendom-jezus-christus/neem-deel-aan-het-gratis-online-programma-spirituele-kerst-2018/
http://www.rozenkruis.nl


 

Innerlijk Licht 
Bezinningsbijeenkomst in vijf tempels van het Gouden Rozenkruis, december 2018 

Hoe houd je het innerlijk licht brandende in de donkere tijd van het jaar, en in de wereld?  
December is de tijd van cadeaus, maar met welk cadeau zou de ziel het meest gebaat zijn? Zou 
dat het Innerlijke Licht zijn? Hoe bewerkstellig je dat? 

Door het magisch-spirituele vermogen om te kunnen kiezen, dat we kunnen inzetten om de deur 
naar het Licht open te zetten. Dan ontstaat er een werveling, een energie-treffen van de 
Bovenaardse, zuivere Lichtenergie met de aardse onzuivere energie in onszelf met bijzondere, 
verheugende uitkomsten.

Als we dat vermogen bewust inzetten dan worden we als een fluit waardoor de goddelijke adem 
ziele-muziek in ons kan voortbrengen. Dan voltrekt zich de gewenste spirituele verandering in ons.

De bezinning is vrij toegankelijk, begint stipt om 20.00 uur (in Utrecht om 16.00 uur) en duurt drie 
kwartier. Voor diegenen die dat willen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een 
goed gesprek. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. De toegang is vrij.


11-12 Hilversum, Koninginneweg 41, di 20.00 - 20.45 uur

11-12 Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, di 20.00 - 20.45 uur

11-12 Rotterdam, Avenue Concordia 102, di 20.00 - 20.45 uur

16-12 Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, zo 16.00-16.45 uur

18-12 Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, di 20.00 - 20.45 uur


Spirituele Kerst Bijeenkomst 
Gespreksvond in Arnhem, vrijdag 14 december 2018 

Een informele avond waarop we van gedachten wisselen over het innerlijke kerstfeest.      
Verhalen, gesprek, symboliek en muziek. 

14-12 Arnhem, Velperweg 158, 20.00 - 22.00 uur, gratis toegang


True Christmas 2018 
English-spoken lecture in The Hague, Tuesday December 11 

True Christmas can only be celebrated once in a person’s life. To be able to approach the true 
meaning of the Christmas story we need to force ourselves from its crystallized images and place 
these images in a non-historical perspective, the Gnostic Christian perspective. We need to force 
ourselves from the externalization, the veiling and the mystification woven around the Christmas 
story. In the words of Angelus Silesius: ‘If Christ were born in Bethlehem thousand times and not 
in thee thyself; then art thou lost eternally.’

11-12 Den Haag, Bazarstraat 20, Tuesday, 8.00 - 10.00 pm, free entrance




www.rozenkruis.nl 

ORDER THE BOOK

SPIRITUAL CHRISTMAS

REGISTER FOR THE FREE ONLINE 
PROGRAM SPIRITUAL CHRISTMAS

https://spiritualtexts.academy/2018/12/07/spiritual-christmas-online-program-register-for-daily-inspiration-from-22-12-to-06-01-at-www-spiritualtexts-academy/
https://spiritualtexts.academy/2018/12/07/spiritual-christmas-online-program-register-for-daily-inspiration-from-22-12-to-06-01-at-www-spiritualtexts-academy/
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789067324571/spiritual-christmas.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789067324571/spiritual-christmas.html
http://www.rozenkruis.nl

