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De mens als burger van twee werelden: de natuurlijke en de eeuwige, 
het rijk van de Vader en dat van de Zoon, de oude en de nieuwe geboorte 
– dat is het thema van Paracelsus. Hij, die in beide werelden even goed 
thuis was, zocht steeds weer nieuwe invalshoeken om zijn leerlingen 
op wegen te wijzen om door de stof heen het geestelijke licht waar te 
nemen.

Elise Wolfram (geb. 1868 in Danzig, gest. 1942 in Zeist) heeft als schrijfster een 
omvangrijk oeuvre achtergelaten, dat tegenwoordig nauwelijks meer bekend is. 
Nadat ze in 1904 naar Leipzig was verhuisd, werd ze letterlijk overnacht, namelijk 
door het in één ruk uitlezen van Steiners net verschenen Theosofie, een enthou-
siaste leerling van de latere antroposofie en hielp ze met grote inzet de antropo-
sofische beweging op te bouwen. Toen deze zich losmaakte uit de Theosofische 
Vereniging, was haar streven gericht op het behoud van de christelijke esoterie 
van het Rozenkruis.1

De antroposofie was voor Wolfram de heden ten dage enige adequate uitdruk-
kingsvorm van de geheime kennis van de eerste christenen, namelijk niet meer 
gebaseerd op geloof, maar op inzicht als vrucht van ervaring en denken. Een van 
de eerste representanten van dit nieuwe inzicht was Paracelsus, aan wie ze twee 
belangrijke publicaties wijdde. Voor een aantal lezers zal de naam Elise Wolfram 
al bekend zijn van haar uitleg bij het paracelsische Volumen paramirum2. Reeds 
een jaar vóór haar Paramirum-commentaar was echter een kleine publicatie ver-
schenen: Der esoterische Christ Paracelsus, die een inleiding vormt tot wezen en 
werk van Paracelsus. Dit nog niet eerder vertaalde essay is de brontekst van de 
hier besproken uitgave. Daarnaast bevat deze een appendix met teksten van Para-
celsus zelf – over astronomie, de vier evangelisten, opstanding, wedergeboorte en 
Avondmaal – die het grootste deel van het boek beslaan.

"Het is de bedoeling van dit boekje", schrijft Wolfram, "om te proberen aan de 
hand van de feiten, namelijk de uitspraken van Hohenheim zelf, zijn esoterisch 
christendom aan te tonen, dat voor hem ten grondslag ligt aan de priesterlijke 
taak van de arts."

Inderdaad was Theophrastus von Hohenheim, die later onder de naam Para-
celsus bekend werd, tegelijkertijd arts (en daarmee tevens filosoof, astronoom en 
alchemist) en aan de andere kant theoloog en zielzorger. Hij deinsde er zelfs niet 
voor terug zichzelf 'doctor van de Heilige Schrift' te noemen. Hiermee was geen 
academische titel bedoeld – die bezat hij niet in de theologie – maar zijn werk als 
geestelijke leraar die door Christus is ingesteld, zoals hij het zelf beschrijft, "om 
uitleg en onderwijzing te geven, om de leer te verdedigen tegen dwalingen en ket-



2

terijen. Dergelijke doctores worden niet door mensen opgeleid om deze dingen uit 
te leggen, maar alleen door de Heilige Geest."3

Paracelsus' activiteiten als 'doctor van de Heilige Schrift' speelden zich uiteraard 
af buiten de gevestigde Kerk en de alternatieven die zich in de 16e eeuw daarvoor 
aandienden, door hem doorgaans als Mauerkirche betiteld. "Wat kijkt u naar ste-
nen tempels en dergelijke alsof ze God zouden voorstellen? Kijk naar Hem in zijn 
schepping en zijn werken! Of als u Hem rechtstreeks wilt zien en niet in de gescha-
pen natuur, kijk dan naar de letters van zijn Woord. Draag deze letters in uw hart, 
dan ziet u ook God in de tempel, dat wil zeggen, in het hart van de mens. Want we 
zien God alleen in de tempel. Maar we kunnen alleen een tempel zijn als Christus 
in ons is. Hij komt zelf in ons door onze gehoorzaamheid en liefde tot God."4

Paracelsus droeg de letters van de Heilige Schrift ongetwijfeld in zijn hart. Niet 
alleen zijn theologische geschriften, ook zijn hele medisch-natuurwetenschappelijk 
werk is doorspekt met verwijzingen naar de Bijbel. Kunnen we een wetenschap-
per serieus nemen, al leefde die in de 16e eeuw, die zich in alle ernst op de Bijbel 
beroept als bron van natuurwetenschappelijke kennis? In dit geval zeker. Wat in de 
Bijbel staat, zijn voor Paracelsus feiten – maar dan moet je wel de taal begrijpen 
waarin ze beschreven zijn. Niemand staat verder af van een hedendaagse plat-
fundamentalistische Bijbelinterpretatie dan juist Paracelsus, die bijvoorbeeld in 
zijn boeken over de elementen5 God als het ware beschreef als de eerste alchemist. 
Wolfram wijst er dan ook nadrukkelijk op hoe goed Paracelsus vertrouwd is met 
"de technische uitdrukkingen van de christelijke esoterie, evenals de geesteswe-
tenschappelijk-alchemistische termen".

Enkele uittrekels uit het essay van Wolfram:

In de persoon van Paracelsus trok, slechts door enkelingen vaag begrepen, 
een wezen door de volkeren van Europa dat dankzij de kracht van de ontwikkelde 
individualiteit geestesschatten uit het verleden kon overdragen aan de 16e eeuw; 
een wezen dat zichzelf met recht priester en arts mocht voelen. Overal schouwde 
en leerde hij met zijn geopende geestesoog, al helpende en gevende, en overal 
probeerde hij de schatten van zijn occulte kennis, in een vorm die paste bij het 
denken van de 16e eeuw, door te geven aan zielen die bereid waren deze te ont-
vangen...

Hohenheim maant ons "niet te zeggen: 'Dat gaat boven mijn verstand', maar 
het licht te ontsteken dat ons in staat stelt om te zeggen dat het onder ons ver-
stand valt". Ieder ding heeft zijn licht, en ook de mens heeft zijn licht; "het schijnt 
in de duisternis, en hij heeft het niet begrepen". Wat hij ervan begrijpt, waarvan 
hij voelt dat het zijn allereigenste kern is, dat noemt hij zijn 'Ik'. En ook in de 
mens is er het Ik, het "Ik ben die Ik ben", de naam van de verhulde God en een 
vonk van het licht van de Vader, van het grote licht van de wereld, van de Christus. 
Dit is het eerste wat Paracelsus diep in de zielen van zijn leerlingen poogt in te 
prenten: doordat je jezelf een 'Ik' kunt noemen, ben je een kind van het grote Ik, 
van de Logos van de wereld...

De ware Vader van de mens, Hij die hem voedt, is dezelfde die door de mond 
van de Christus tot hem spreekt: "Wie niet zijn vader en moeder verlaat, kan 
geen leerling van mij zijn." Het aardse mens-zijn, helemaal geabsorbeerd door 
het familie- en volksleven, waar de waarde van de enkeling wordt afgemeten 
aan het nut dat hij voor zijn familie en volk oplevert, wordt hier in een scherpe 
tegenstelling geplaatst tot het geestelijke mens-zijn van degene die naar inzicht 
in de kosmos streeft en zijn onsterfelijk wezensdeel wil ontwikkelen, om in de 
toekomst samen met zijn andere broeders in Christus de hele mensheid de weg 
naar de Geest te wijzen. De aardse mens zwoegt in het belang van zijn lichaam, 
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de geestelijke mens voor zijn onsterfelijke ziel. En deze onsterfelijke ziel leefde al 
voordat de familie er was, voordat het volk, voordat de rassen er waren. Toen was 
zij in 'God', leefde ze een kosmisch bestaan, was ze een straal van de Logos, haar 
Vader, bij wie ze thuiskomt tussen de dood en een nieuwe geboorte...

Het lichaam dat de esoterisch-christelijke leerling zich door middel van occult 
werk bij volledig waakbewustzijn vormt, het astraal lichaam waarvan de organen 
tijdens het leven op aarde worden ontwikkeld en dat zo tot een instrument voor 
de waarneming van geestelijke werelden voor het Ik wordt – dat is de nieuwe 
schepping die het Ik voor zichzelf bouwt, dat is 'het onsterfelijk lichaam'. In dit 
'specifieke lichaam' dat zich binnen het zichtbare lichaam ontwikkelt, gaat voor de 
geïnitieerde de geestelijke wereld open: hij ziet de wereld van de levenden en de 
doden, deze en gene zijde, en hoe ze in elkaar werken...

Wat is het nu eigenlijk wat de arts voor ziel en lichaam, de esoterische chris-
ten Paracelsus, aan zijn leerlingen heeft gegeven? Wat is het waarvoor hij bij 
hen begrip probeerde te kweken? Het is het inzicht in de overeenkomsten tussen 
macrokosmos en microkosmos, het inzicht in het verband tussen de Logos en het 
Ik van de mens. Op basis van dit inzicht verrijst het begrip van de ontwikkeling 
van wereld en mens, van geest en lichaam, begrip van de waarde van het aardse 
leven en van het ontwikkelingsdoel van de christen. Het doel is de schepping van 
datgene wat Paracelsus het 'specifieke lichaam van de Christus' noemt, door Pau-
lus het 'geestelijk lichaam' genoemd, dat onvergankelijk is. De vormgever van dit 
onsterfelijk lichaam kan alleen de weerschijn van de Logos in de mens zijn. Het 
aardse lichaam is slechts het middel om het doel te bereiken; terwijl het in hem 
leeft, ontwikkelt het Ik zich tot strijder van de Logos en tot overwinnaar van de 
natuur. Aan zijn lichaam, de microkosmos, ontleent de mens, door ze te trans-
formeren, de krachten die het lichaam van de onsterfelijkheid moeten vormen 
waarin hij de dood overwint...

Al het leren door de ervaringen van het leven, de hele ontwikkeling van ver-
stand en gevoel zijn noodzakelijke voorstadia tot de school der scholen, waar 
de mens naar streeft nadat zijn ziel de kinderjaren en de stormen van de jeugd 
in de loop van de incarnaties achter zich heeft gelaten. Dat is de school van het 
licht van de natuur. Dat is de school van de initiatie in de Christus. Een school die 
Paracelsus, de arts en Rozenkruiser, heel goed kent...

De eerste tekst van Paracelsus zelf, die integraal in dit boekje is opgenomen, 
is de Uitleg over de hele astronomie, die een goede toegang biedt tot het para-
celsische wereldbeeld. Paracelsus geeft daarin een duidelijke afbakening en slaat 
tegelijkertijd een brug tussen de natuurlijke en de eeuwige wijsheid, de wereld van 
de Vader en de wereld van de Zoon. 

Het begrip astronomie verdient een nadere bepaling, omdat het makkelijk tot 
misverstanden kan leiden. Wanneer Paracelsus zegt dat een arts beslist de astro-
nomie moet beheersen omdat meer dan de helft van alle ziekten aan het firma-
ment te wijten is, betekent dit beslist niet dat de hemellichamen in de buitenwe-
reld de oorzaak zijn van het ziekworden van de mens. Met dit soort opvattingen 
heeft hij reeds in zijn beschrijving van het Ens astrale in het Volumen paramirum 
korte metten gemaakt: "De sterren beheersen niets in ons, ze vormen niets, ze 
verergeren niets, ze beïnvloeden niets; ze zijn vrij voor zichzelf, en wij zijn vrij 
voor onszelf."6 Maar in de mens, die tenslotte een microkosmos is, een uittreksel 
uit het firmament en alle elementen, werkt dezelfde kracht die in de sterren aan 
de hemel werkt; de 'werking van de planeten' is een innerlijk proces.

De wederzijdse vrijheid betekent echter niet dat er helemaal geen invloed of 
geen werking is. Echter, en dit is een unieke uitspraak in dit stuk, deze werking is 
wederzijds:



4

"De uitwendige gesternten ontplooien een werking in de mens, en de inwendige 
gesternten van de mens ontplooien eveneens een werking in de uitwendige – reëel 
en daadwerkelijk, dat wil zeggen, een volledige werking van de een op de ander en 
vice versa. Wat Mars in staat is om met ons te doen, dat is de mens ook in staat om 
met Mars te doen, zolang hij zijn menselijke krachten niet verspeelt. Zo staan de 
twee gesternten tegenover elkaar: want de mensen ontplooien evenveel werking 
in de hemel als de hemel in ons."

Een uitspraak die nogal wat implicaties heeft voor de verantwoordelijkheid van 
de mens ten overstaan niet alleen van de aarde, maar van de gehele kosmos! 
Astronomie zou je in deze context kunnen omschrijven als de leer van de wissel-
werking tussen geest en materie, en tussen micro- en macrokosmos.

De hele astronomie behoort echter tot de natuur, tot het licht van de natuur, de 
wereld van de Vader. Paracelsus bakent deze af tegen de wereld van de Zoon, die 
"het licht van de eeuwige wijsheid aan de mens heeft gegeven om erin te wande-
len". De twee lichten sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan.

Enkele citaten van Paracelsus:

Ik zeg u dat ik geen profeten heb gezien, dat ik ook nooit een apostel heb 
gezien. Maar ik heb hun geschriften onder ogen gehad, waarin de eeuwige wijs-
heid is vervat. Daaruit is me duidelijk geworden dat het licht van de natuur hier 
niet aan kan tippen; ik moet het een voetenbankje laten blijven. De profeten 
hebben voorspellingen gedaan die voor een astronoom niet mogelijk zijn; de 
apostelen hebben zieken genezen die voor de geneeskunst ongeneeslijk waren. 
Een astronoom stelt vergeleken bij de profeten net zo veel voor als een arts in 
vergelijking met de apostelen. Welke arts kan doden tot leven wekken? En welke 
astronoom kan spreken zoals David heeft gesproken? De geneeskunst is feilbaar, 
de apostelen niet; de astronoom is feilbaar, de profeten niet. Daarom heb ik het 
alleen over ons sterflijken in het licht van de natuur, in tegenstelling tot de wijs-
heid van God, die boven alles staat...

Christus heeft de eeuwige wijsheid geleerd en de ziel erbij betrokken. Als het 
evenbeeld van God tot het rijk van zijn Schepper komt, dan is het logisch dat de 
geringere wijsheid wordt verlaten en de hogere wordt aangenomen. Maar net 
zoals ik hier in dit boek als een heiden schrijf ondanks dat ik christen ben, zo kan 
de heiden vreugde beleven in de Vader en in het licht van de natuur wandelen 
zonder dat hij daarom tegen de Zoon hoeft te zijn, zoals ook de Vader zelf niet 
tegen de Zoon is. De wijsheid van Christus is echter beter dan alle wijsheid van 
de natuur. Ik moet ook toegeven dat een profeet beter spreekt en in één uur meer 
waarheid overbrengt dan alle astronomen bij elkaar, en dat een apostel meer 
waarheid te pakken heeft dan alle magiërs. Want wie kan weerstand bieden aan 
de school die met vuurtongen spreekt?

De hogere waardering voor het eeuwige licht impliceert geen minachting voor 
de natuur; integendeel, juist via de natuur kunnen we tot een begrip komen van 
wat boven de natuur staat. Paracelsus zegt in De opstanding van de doden dat 
we "in een diepe slaap zijn gebracht zodat we van de dingen en van God zelf niets 
begrijpen". Maar dankzij onze filosofie zijn we, "bedwelmd door de slaap, toch in 
staat om vanuit de natuurlijke dingen het bovennatuurlijke te begrijpen. Ook al 
kunnen we het bovennatuurlijke niet zien, ook al is het anders dan alles wat voor 
ons natuurlijk is, het is ons toegestaan er een glimp van op te vangen. De mens 
is door God zo hoog bedoeld dat hij een zaad moet zijn, dat hij moet groeien, dat 
wil zeggen, verrijzen."
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Het lichaam dat we van Adam hebben, is een zaad waaruit ons opstandingsli-
chaam zal verrijzen, dat van een geheel andere orde is. Paracelsus steekt de draak 
met een al te letterlijke opvatting van een 'opstanding in het vlees': "Moeten we 
soms in de oude Adam naar de hemel gaan, met een kaal hoofd, een kromme rug 
en gaten in het gebit? Of in de oude gedaante, alleen wat opgeknapt? Dan zou 
het een verjongingsbron zijn, maar geen hemelrijk! Rozen en lelies worden uit de 
aarde én vanaf de hemel met dauw en regen gevoed, en zo hebben ook wij een 
tweevoudige voeding: de roos in ons, die geglorificeerd wordt, wordt van boven 
gevoed. De tweede schepping is door geen filosofie te doorgronden."

God werkt nog steeds via de natuur: "Niet alles in het eeuwige, niet alles in 
de natuur, maar ieder ding daar waar het hoort;" net zoals de hele mensheid is 
geroepen om mee te werken aan het voltooien van de schepping, en net zoals God 
ook nog steeds gebruik maakt van 'heidense' artsen, die "evengoed zieken gezond 
maken als de gelovige artsen". Want wanneer er iets "moet gebeuren, dan moet 
dat worden gedaan door degenen die het kunnen en die er zijn"7 – een soevereine 
houding, die iedere dogmaticus de mond zou moeten snoeren.

Of iets onzichtbaar of onbevattelijk voor ons is, hangt helemaal af van ons 
waarnemingsvermogen: "God presenteert ons zijn grote daden en de school van 
het licht van de natuur zodanig dat we niet alleen onze ogen moeten verzadigen, 
maar ons moeten verbazen en de dingen in de natuur gaan onderzoeken die met 
de ogen niet te vatten zijn, hoewel ze zo duidelijk voor ons staan als een zuil voor 
een blinde staat. Het opendoen van de ogen, daar is het me om te doen. In het licht 
van de natuur wordt glashelder getoond hoe onzichtbare dingen waar te nemen 
zijn alsof ze zichtbaar zijn. (...) We geloven in de werken, en we moeten erin 
geloven. De werken tonen datgene aan waar ze vandaan komen. Als de werken 
zichtbaar zijn en datgene waar ze vandaan komen, onzichtbaar, dan moet u weten 
dat de onzichtbaarheid alleen inzoverre bestaat als wij niet in het licht wandelen 
dat dit zichtbaar maakt. (...) Ieder ding heeft zijn licht waarin het te zien is, en 
ieder licht maakt het zijne zichtbaar, dat bij een ander licht onzichtbaar lijkt. (...) 
Christus was een licht van de wereld, maar onzichtbaar, want hij was een mens; 
zijn werken bewijzen dat. Degenen die zijn werken bij zijn licht zagen, wandelden 
helderder dan alle sterren aan het firmament kunnen schijnen. (...) Zo heeft ieder 
ding zijn licht, en wie bij het hoofdlicht niet wil zien, heeft de onzichtbare vormen 
voor zijn ogen zoals een grote berg in de duistere nacht."8

De mensen die bij het hoofdlicht niet wilden zien, hebben Paracelsus zijn leven 
lang veel last en eenzaamheid bezorgd. In de Fama Fraternitatis wordt er gewag 
van gemaakt: "Theophrastus is weliswaar geen lid geworden van onze broeder-
schap, maar heeft het Boek van de Wereld zorgvuldig bestudeerd en daaraan 
zijn scherpe geest ontstoken. Maar ook deze man werd het door de overlast van 
wetenschappers en betweters onmogelijk gemaakt zich ten volle te ontplooien, 
waardoor hij zijn gedachten over de natuur nooit ongestoord met anderen kon 
uitwisselen." Ja, de wetenschappers en betweters vonden Paracelsus maar vreemd 
– wat hem de verzuchting ontlokte: "Hoe kan ik ook niet vreemd zijn voor iemand 
die nooit in de Zon heeft gewandeld?"9
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