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Geen voorwaarden verbonden aan 
Gods liefde

Mensen nemen vaak teveel verantwoordelijk-
heid voor de Zielen die in dit leven komen. 
Verantwoordelijkheid nemen is prima tot op zekere 
hoogte, maar vaak is dit gevoel van verantwoordelijk-
heid misplaatst. Sommige ouders willen het leven van 
hun kinderen leiden. Zij proberen hen zelfs vast te 
houden, nadat zij volwassen zijn geworden en getrouwd 
zijn. Zij hebben het gevoel dat het hun recht is; hebben 
zij tenslotte het kind niet ter wereld gebracht?

Aan de liefde van God zijn geen voorwaarden 
verbonden. Echter, de liefde van God vraagt totale 
verantwoordelijkheid naar God voor onze handelingen.

Hiermee bedoel ik niet verantwoordelijkheid 
voor iemands individuele begrip van God. Ieder persoon 
op aarde heeft een ander begrip van God. Ik wil mijzelf 
niet overleveren aan de opvatting over God die iemand 
anders heeft; noch verwacht ik dat iemand anders zich 
helemaal overlevert aan mijn opvatting.

Maar wij zouden zeker het recht moeten hebben 
voor zelfbestuur, om rechtstreeks verantwoording af te 
leggen aan God – onze eigen God.

De mensen van deze wereld vereren vele 
verschillende ideeën over God. Sommigen zien God als 
een oog-om-oog militant; anderen denken dat God 
iemand stuurde om voor onze zonden te sterven. Hoe 
dan ook, zij zullen hun overtuigingen graag aan u willen 
opdringen.

Dus, als we over de liefde van God spreken, 
moeten we onthouden dat deze geen voorwaarden 
stelt. Het is voor God niet nodig dat Gods wil wordt 
afgewongen door onvolkomen mensen die niet geleerd 
hebben hoe lief te hebben.

Deze mensen zeggen dat hun God almachtig, 
alziend en alwetend is. Als zij dat echt geloven, dan heb 
ik een paar vragen.

Waarom God niet Gods (Zijn of Haar – wat u  
ook gelooft dat God is) zaken op diens eigen manier 
laten regelen? Is uw God zo zwak dat u de wapens moet 
opnemen voor zijn verdediging? Waarom denkt u dat 
God toestaat dat het kwaad bestaat?

Iedereen heeft een antwoord en voor hen is dat 
het juiste antwoord. Het probleem komt als mensen 
proberen om hun antwoord op te dringen aan hun 
naasten en hun naasten hetzelfde terug doen naar hen.

Ik zeg dit: het maakt niet uit tot welke religie u 
behoort; het maakt geen enkel verschil. Het enige dat er 
toe doet is liefde voor God en dat betekent andere 
mensen laten zijn. Geef hen de vrijheid die u voor uzelf 
wilt. Heb uw naaste lief als uzelf. Dit is de boodschap die 
Christus probeerde over te brengen. Als het echt werd 
begrepen bij diegenen die Gods liefde verkondigen, 
dan zouden we een geheel andere wereld zien.

Moge de zegeningen zijn.

Vertaald uit:   – Harold Klemp,  How the Inner Master 
Works, Mahanta Transcripts, Boek 12, p. 128



Eckankar Nederland zoekt

Wij zoeken enthousiaste chela’s die:

• Vahana willen zijn bij online activiteiten
• de planning willen doen voor Vahana-activiteiten
• copywriting kunnen doen voor online campagnes
• onze online activiteiten creatief willen vormgeven
• ons kunnen adviseren bij Search Engine Optimization
• de website van Eckankar Nederland kunnen beheren
• onze Zoom agenda willen beheren
• Engelse teksten kunnen vertalen naar het Nederlands

Heb je vragen, bel Rose de Groot (06 - 50 80 07 23)
of mail naar: vahana@eckankar.nl



ECK Licht en Geluid vieringen
Iedereen is van harte welkom op de ECK  Licht en Geluid viering. Iedere viering richt zich op een aspect van 
Eckankar waarbij teksten uit de ECK werken, het zingen van HU, lezingen en groepsdiscussies het verloop van de 
dienst kenmerken. Ontmoet anderen die ook op zoek zijn om meer inzicht en goddelijke liefde in hun leven te 
brengen tijdens deze speciale vieringen van het Licht en Geluid van God. 

ECK Licht en Geluid vieringen
ECK Light and Sound Services

Zondag 5 december van 11.00 –12.15 uur  (Via  ZOOM)
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Thema: Gebruik maken van uw goddelijke creativiteit om 
problemen te overwinnen 
Theme: Using Your Divine Creativity to Overcome 
Problems

Zondag 2 januari van 11.00 –12.15 uur (Via  ZOOM)
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Thema: Spirituele inzichten in karma
Theme: Spiritual Insights into Karma

Zondag 6 februari van 11.00 – 12.15 uur  (Via  ZOOM)
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Thema: Alles op het juiste moment 
Theme: All in Good Time

Ervaar het Geluid van Ziel
Experience the Sound of Soul

Voorlopig vinden de Geluid van Ziel evenementen 
alleen via ZOOM bijeenkomsten plaats.
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Informatie:  Jonker Tomasoa: 06-23195745

Dinsdag 14 december, 20.00 – 21.15 uur (Nederlands)
Sunday December 19, 11.00 – 12.15 uur (English)

Donderdag 13 januari, 20.00 – 21.15 uur (Nederlands)
Sunday January 23, 11.00 – 12.15 uur (in English)

Dinsdag 15 februari, 20.00 – 21.15 uur (Nederlands)
Sunday February 27, 11.00 – 12.15 uur (in English)

Ervaar het Geluid van Ziel
Ontdek uw innerlijke begeleiding, ontdek genezing voor lichaam, verstand en geest, ontdek een hogere vorm van 
creativiteit. HU is een drager van liefde tussen u en God. 
HU is een heilig geluid en een mantra. Het is een aloude naam voor God dat al duizenden jaren in vele landen gezongen 
wordt voor spirituele ontplooiing.  HU kan mensen verheffen van welke religie, cultuur of levensweg ook. Ervaar enkele 
van de vele voordelen van HU: innerlijke rust en kalmte, goddelijke liefde, bewustwording, spirituele ontdekking en 
ontwikkeling van uzelf en genezing van het hart. Liefde is liefde. En dat bent u. HU is het Geluid van Ziel.
Doe mee en kijk hoe het is om HU te zingen, in contemplatie te gaan en een spiritueel gesprek aan te gaan met 
gelijkgestemden.

Voor vragen en aanmeldingen betreffende ECK Satsangs kunt u contact opnemen met Satsangcoördinator Ernee 
Tjallema 06-23592705 (of mailen naar R2twee@gmail.com). 

Alle openbare activiteiten kunnen worden ingezien op http://www.eckankar.nl/agenda. Daar kunt u zich ook 
aanmelden. All public events can be found on  http://www.eckankar.nl/agenda. Here you can register as well.

 

Uw omgeving verheffen
Vertaald uit: – Harold Klemp, Spiritual Exercises for the Shariyat, Book One, p. 103

De kracht van Kal in de gedachtenstroom van deze aarde voeden bouwt een onzichtbaar lichaam op, een 
gedachtevorm die aanvaardbaar is voor al diegenen die daarvoor gevoelig zijn. Maar diegenen die zichzelf laten 
voeden met het ECK zullen juist het tegenovergestelde doen, waarbij zij een onzichtbare kracht van liefde opbouwen 
die iedereen die zij ontmoeten, zien of kennen zal beschermen, leven geven en verheffen naar een hoger bewustzijn.

Shariyat-Ki-Sugmad, Book 1, p. 144

Zing in comtemplatie het woord ECK, één letter per keer. Zie het Licht en Geluid van God uw wezen 
doordringen, een onzichtbare kracht van liefde opbouwend.

*     *     *

Houd uzelf de hele dag in harmonie met je liefde voor ECK, alles vermijdend wat aan de negatieve 
gedachtestroom zou kunnen bijdragen. De Mahanta zal u door de dag heen eraan herinneren.
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ECKANKAR Nederland

ECKANKAR Nederland organiseert verschillende activiteiten voor leden en niet- leden om spirituele ervaringen uit te 
wisselen. 
Om een eerste lessenserie van Eckankar te bestuderen kan zonder verdere verplichtingen voor een jaar het 
lidmaatschap worden aangevraagd op www.eckankar.org. 
Deze lessenseries kunnen alleen of in een Satsang worden bestudeerd (bij voldoende aanmeldingen). Neem voor 
meer informatie hierover en deelname aan een Satsangklas contact op met Satsangcoördinator Ernee Tjallema: 06-
23592705 of mail naar R2twee@gmail.com

Boeken van ECKANKAR (ook die in het Nederlands vertaald zijn) zijn, behalve 
op www.eckankar.org ook te bestellen via 06-53398062.  
Of stuur een mail naar: boeken@eckankar.nl
Op www.eckankar.nl is het gratis boekje Aloude Wijsheid voor Vandaag te 
downloaden. 
De lessenseries (ook die in het Nederlands vertaald zijn) zijn te bestellen bij 
Eckankar internationaal [USA], www.eckankar.org (volledig adres zie de kolom 
hiernaast). De Engelstalige lessenseries zijn ook online te lezen door in te loggen 
met uw ECK ID nummer en uw voornaam op: 
https://www.eckankar.org/html/Members/DiscoursesOnline/mydiscourses.html
Facebook 
Eckankar in Nederland heeft ook een Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/Eckankar.in.Nederland
Kijk op "Eckankar in Nederland" en LIKE de pagina om inspirerende teksten te 
ontvangen en tussentijds op de hoogte te blijven van activiteiten. Ook kan er op 
de teksten gereageerd worden en kunnen er vragen gesteld worden.

ECK spirituele dienstverlening 
ECK spirituele hulpverleners en ECK geestelijken 

Leden en niet-leden van ECKANKAR mogen altijd contact opnemen met 
de ECK geestelijken voor onderstaande diensten. 

De vier vieringen van het leven: 
De ECK Wijdingsceremonie voor jonge kinderen, de viering van het nieuwe 
leven en een nieuwe fase in de thuisreis van Ziel naar God.
Het ECK Overgangsritueel voor jongens en meisjes van 13 jaar oud, de 
viering van hun persoonlijke verbinding met de leer van ECK. 
De ECK Huwelijksceremonie.
De  ECK Herdenkingsdienst.
 
Een onderhoud met een ECK Spiritueel Hulpverlener (ESA):
Dit kan helpen antwoorden te vinden in omstandigheden die u op de 
proef stellen, door de persoonlijke leiding van de Heilige Geest. 
Het ESA gesprek wordt gevoerd met een ECK Spiritueel Hulpverlener, een 
lid van de ECK geestelijkheid die speciaal is aangewezen en opgeleid om 
deze assistentie te kunnen verlenen (zie lijst hiernaast).
Er is geen honorarium verbonden aan bovenstaande dienstverlening, 
maar ECK geestelijken accepteren wel donaties voor ECKANKAR. 
Ook kunt u contact opnemen met de  Regionale ECK Spiritual Aide van 
Eckankar Nederland Jonker Tomasoa (06-23195745).

Deze nieuwsbrief is ook te down-
loaden via www.eckankar.nl of vraag 
een digitale versie aan via 
nieuwsbrief@eckankar.nl 

(Adres- ) wijzigingen doorgeven aan 
nieuwsbrief@eckankar.nl 

Teksten in deze publikatie, afkomstig 
uit de boeken van ECKANKAR, 
worden vertaald met toestemming 
van ECKANKAR.
 
Kopij volgende nieuwsbrief vóór
1 februari 2022 bij Ernee Tjallema: 
06-23592705 of mailen naar  
R2twee@gmail.com). 

De redactie behoudt zich het recht 
voor verhalen in te korten en/of te 
wijzigen. Voor vragen mail naar 
nieuwsbrief@eckankar.nl 

De meningen in deze nieuwsbrief zijn 
die van de schrijver(s) en niet 
noodzakelijkerwijs van ECKANKAR of 
Harold Klemp,  de MAHANTA, 
de Levende ECK Meester. 

De termen ECKANKAR, ECK, EK, 
MAHANTA, SOUL TRAVEL, VAIRAGI en 
andere zijn merken van ECKANKAR, 
P.O. Box 2000, Chanhassen, 
Minnesota 55317, USA. 
© Copyright 2021 
Alle rechten voorbehouden. 

Donaties ECKANKAR Nederland 
IBAN: NL77 INGB 0002884772 
BIC: INGBNL2A 
Postadres: Athenesingel 24, 
2548 TH Den Haag. 
Of scan de QR-code met de camera-
app op je teefoon voor donaties aan 
Eckankar.nl (de code is geldig tot 18 
mei 2023)

Regionaal ECK Spiritual Aide: 
Jonker Tomasoa, Froukemaheerd 182, 
9736 RR Groningen  (tel. 06-23195745)
ECK Spirituele hulpverleners 
Anne Daniels: 0172-574974 
Dirk van Dierendonck: 020-6860390 
Freek Zilvold: 06-26392583  
Ineke Elbers: 020-6860390 
Jonker Tomasoa: 06-23195745 
Erik Zwang: 06-19777467
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Heimwee naar de leeuwen van Kenya
Jonker Tomasoa

Jaren geleden bezochten mijn vrouw en ik 
een dierbare vriend en haar familie in Kenia. Het 
was onze eerste keer in dat land. Toen mijn 
vriendin vier jaar eerder trouwde, was ik haar 
getuige. Hoewel we geen familieband hebben, 
noemde zij me Abang, dat broeder in de Maleise 
taal betekent.

Terwijl wij haar bezochten, maakten we 
een driedaagse safari naar het Masai Mara 
wildreservaat. Hoewel ik daar nog nooit eerder 
geweest ben, voelde ik een sterke band met de 
eindeloze Afrikaanse vlaktes en de dieren die daar 
rondzwierven. Ik voelde ook een band met de 
roodgekleurde manteldragende Masai die in 
delen van Tanzania en Kenia leven. Wilde beesten 
– leeuwen, olifanten, Thomson gazelles, gnoes, 
buffalo's en giraffen- zwierven over de 
uitgestekte, droge graslanden zover als het oog 
kon zien.

Terwijl ik op een dag naar een kudde sterk 
gespierde buffalo's grazend in het lange, 
zwaaiende gras keek, greep het me aan hoe 
vredig ik me voelde. In die contemplatieve staat 
begon ik mij af te vragen of ik een vorig leven in 
Kenia had gehad. Dat had zeker een verklaring 
gegeven voor mijn sterke en plotselinge 
verbinding met die plek.

Toen ik weer naar huis ging, ervaarde ik 
een gevoel van heimwee. Ik had een diep 
verlangen naar die verbinding die ik gevoeld had 
met het land en de wilde dieren in Kenia. 
Denkend aan de vlaktes van de Masai Mara, 
ervaarde ik een emotionele gehechtheid die mij 
tot tranen roerde. Voor mij was dat geen normaal 
gevoel. Het achtervolgde me maandenlang. 

Op een dag deed ik een spirituele 
oefening om uit te zoeken waarom ik huilde. Eerst 
zong ik verschillende keren HU, ons liefdeslied 
voor God, en ging in stille contemplatie. Ik vroeg 
de Mahanta, de Innerlijke Meester op het 
innerlijk: “Laat mij alstublieft zien waarom ik deze  
emotionele gehechtheid heb. En waarom Kenia?

Plotseling zag ik mijzelf, als Ziel, naar en 
in de Tempel van ECK in Chanhassan, Minnesota 
lopen. Dat is ons spirituele centrum op deze 
planeet, zoals het vaticaan voor de Rooms-
Katholieke kerk religie is. Ik zag een H  en U  op 
de twee glazen deuren. Eenmaal bnnen liep ik 
rond totdat ik uitkwam in een innerlijk 
heiligdom. Daar wachtte de Mahanta, de 
Innerlijke Meester, mij op. Ik voelde andere 
spirituele wezens, zoals engelen, in de kamer, 
maar zij bleven onzichtbaar voor mij. 

Vervolgens liet de Mahanta mij op een 
groot scherm een vorig leven zien. Ik zag mijzelf 
als een rondzwervende medicijnman met drie 
leeuwen als mijn metgezellen. Dat prachtige, 
vredelievende leven is wat mijn verlangen naar 
de Masai Mara, vlaktes en de wilde dieren  
veroorzaakte. Na vele jaren in dat leven moest ik 
mijn leeuwen vrienden achterlaten, dat een 
grote pijn in mijn hart veroorzaakte.

Toen ik de Mahanta vroeg: “Hoe kan ik 
mijzelf van deze emotionele bedroefdheid 
bevrijden?” raakte hij op zachtmoedige en 
genadigde wijze mijn hart.

Terugkerend van deze spirituele 
ervaring, voelde ik mij anders. Mijn emotionele 
bedroefdheid en heimwee waren verdwenen. 
Geen emotionele zwaarte meer. Als Ziel 
hervond ik mijn spirituele vrijheid. 

Een ieder is in staat om diepe inzichten 
in het leven en de genezing van het hart te 
verwerven met het gereedschap dat beschik-
baar is op het pad van Eckankar en met de hulp 
van de Mahanta.
Het werkt! Vraag de Mahanta om u te helpen, 
wat het ook is.
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