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Voorwoord van de uitgever

De mogelijkheid om historische gebeurtenissen, bijvoorbeeld van het keerpunt der tijden, in een innerlijk beleven
als reëel mee te voelen respectievelijk na te voelen, zoals
dat sinds het optreden van de wondtekenen (in 2004) is
ontstaan, stelde Judith von Halle in staat om als ooggetuige
te berichten over historische feiten die beslissend zijn voor
de mensheidsontwikkeling. Zij was al jaren met de antroposofie vertrouwd en daarom vertelde ze er niet alleen over,
maar ze bracht het ook in geesteswetenschappelijke samenhangen – wat echter voor de ‘schriftgeleerden’ aanleiding
was voor heftige controversen en zware kritieken (in een
reeks boekpublicaties en artikelen). Naast het publiceren
van inmiddels 25 boeken werden ook veel voordrachten
gehouden en seminars gegeven die zich over meerdere
jaren uitstrekten. Veel van wat hierbij inhoudelijk aan de
orde kwam, werd schriftelijk bewerkt en gepubliceerd,
maar lang niet alles. Omdat Judith von Halle zich enige tijd
heeft teruggetrokken als auteur en momenteel ook geen
voordrachten houdt, om zich helemaal te kunnen wijden
aan een grote geesteswetenschappelijke onderzoeksopdracht, heeft het bestuur van de uitgeverij besloten tegemoet te komen aan de voortdurende vraag naar publicatie
van de voordrachten; uiteindelijk is de spreekster er ook
mee akkoord gegaan, hoewel zij graag de mogelijkheid zou
hebben gehad om de verslagen zelf te redigeren. Zo is er
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een nieuwe reeks ontstaan waarin bestaande notities uit de
veelheid van vroegere voordrachten worden uitgegeven.
Als eerste deel verschijnt met opzet het verslag van twee
voordrachten die Judith von Halle in 2003, 31 jaar oud, over
de Apocalyps heeft gehouden in het Rudolf Steiner Haus in
Berlijn. Deze voordrachten sloten aan bij de voordrachten
over het esoterische Jodendom die zij twee jaar daarvoor (in
2001) ook in het Rudolf Steiner Haus had gehouden. Dat we
niet met de uitgave van deze voordrachten zijn begonnen,
maar met beschouwingen over de Apocalyps, is omdat Judith
von Halle van 2014 tot 2016 een reeks colleges heeft gehouden
in Dornach over de Openbaring van Johannes. In ruim dertig inleidingen en voordrachten heeft zij de cursisten verteld
over haar eigen onderzoeksresultaten over deze nog steeds
verregaand versluierde inhouden. Uit de kring van deelnemers aan deze cursus kwam de wens om te weten wat er meer
dan tien jaar geleden in Berlijn over dit thema is verteld.
Omdat het wezenlijke, namelijk geesteswetenschappelijke deel van haar christologische boeken steevast
wordt genegeerd met de bewering dat haar beschrijvingen
berusten op ‘somnambule’ bewustzijnstoestanden van een
gestigmatiseerde (Rudolf Steiner heeft overigens nooit een
verband gelegd tussen stigmatisatie en somnambulisme!),
tonen de voordrachten uit de tijd van vóór de stigmatisatie
de fundamenteel antroposofisch-methodische aanpak van
Judith von Halle, zoals die door haar altijd wordt gehanteerd. Dat is onafhankelijk van het later nog daarbij gekomen vermogen om dieper in de historische samenhangen
van de mensheidsontwikkeling te kijken.
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We danken Carl-August von Halle hartelijk voor de
onzelfzuchtige inzet om de geluidsopnamen uit te schrijven.
Michaëltijd 2018, Joseph Morel
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I
Je kunt merken dat er de laatste tijd binnen de antroposofische beweging een verhoogde interesse is ontstaan met
betrekking tot thema’s die gaan over de Openbaring van
Johannes. Dat is beslist niet toevallig. Het geeft aan dat de
mensen al een voorgevoel hebben van de twee stromingen
waarop in de Apocalyps wordt gewezen. Er wordt daar
beschreven dat de mensheid zich in de toekomst zal splitsen in twee stromingen: een deel dat het leven vervult met
spiritualiteit en een ander deel dat alleen fysiek-materieel
begrensd wil leven.
Opmerkingen vooraf
Het thema waarover ik vandaag zou willen spreken, is heel
complex. Ik ga ervan uit dat de meeste aanwezigen zich al
eens hebben beziggehouden met ofwel de tekst van de Apocalyps of zelfs met de uiteenzettingen van Rudolf Steiner
hierover. Wie dat al heeft gedaan, zal wellicht iets dergelijks
hebben ervaren als ik: om dichter bij de geheimen van de
Apocalyps te komen is een ernstige, intensieve, volhardende studie nodig: van de schrijver van de Apocalyps, van de
historische alsook de cultisch-religieuze achtergronden en
ook van de inzichten die wij aan de antroposofie te danken hebben. Ik ben van mening dat je juist over zo’n thema
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alleen kunt spreken wanneer je enerzijds een dergelijke ernstige studie nastreeft en wanneer je anderzijds niet met de
voorstelling of zelfs met de opzet voor mensen gaat staan
om een boek als de Apocalyps te kunnen ‘uitleggen’. Maar
ik vind het wel uitermate belangrijk dat wij proberen om
in een gemeenschappelijk kader de grote geheimen van de
mensheid steeds weer van verschillende kanten te bekijken.
Het is immers de spirituele opdracht die door de grondlegging van de antroposofische geesteswetenschap op aarde
duidelijk is geworden, om geestelijke feiten die ofwel nog
niet ontdekt zijn of gedurende een lange tijd behoed en verborgen werden, of waarvoor nog geen wakker bewustzijn
bestond, nu bewust te maken en openlijk uit te spreken.
Natuurlijk staat deze spiritueel vervulde stroming nog
maar heel in het begin en in zoverre is het weer de vraag in
welke mate de antroposofische beweging tegenwoordig de
invloed kan hebben die we graag zouden willen. Niet voor
niets staat er in de Apocalyps: Wie oren heeft, die hore…’ 1
Allereerst moet er überhaupt een ‘oor’ worden ontwikkeld
om te horen. Ieder mens beschikt al bij zijn geboorte over
twee van deze zintuigorganen die meestal ook goed bruikbaar zijn. Maar het oor waarvan hier sprake is, is nodig
voor het opnemen van spirituele waarheden. Het is een
orgaan dat zich nog niet volledig heeft ontwikkeld zoals
onze fysieke oren. De eerste stap voor de vorming van zo’n
orgaan is zeker gelegen in het zich bezighouden met documenten als de evangeliën of de Apocalyps. Omdat mensen
binnen de antroposofische beweging dit al vaker doen, kan
zich bij hen zo’n oor ontwikkelen. Daarbij is het helemaal
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