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INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS 

Het tijdschrift Kosmos wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven 

in het wereldbeeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn kosmische 

analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. Dit 

wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven hel-

der uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: het Derde 

Testament. Het werd geschreven voor mensen die een verklaring van 

het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden 

kan stellen, op verstand berust en logisch is. Martinus wilde zelf niet dat 

zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is 

toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaar-

heden in de vorm van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.
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Wie het Koninkrijk der hemelen, kosmisch 
bewustzijn of de hoogste kennis beginnen te 
naderen

Dat ik de bovengenoemde analyses naar voren gebracht 
heb, is natuurlijk niet om op enigerlei wijze wie dan ook 
aan te vallen, omdat ik in allerhoogste mate erken dan nie-
mand andere handelingen kan manifesteren dan die welke 
een uitdrukking zijn van de ontwikkelingstrede waar hij op 
staat. Zo’n aanval zou volkomen zinloos zijn, omdat abso-
luut niemand van de individuen tegen wie deze gericht zou 
zijn, zich geraakt zou voelen. Daarvoor zullen de betref-
fende wezens veel te overtuigd zijn van hun eigen onfeilbaar-
heid of verhevenheid. Ze zullen de aanval daarentegen veel 
eerder terecht vinden als deze gericht is tegen andere religi-
euze bewegingen, die door hen immers door hun meer of 
minder onbewuste angst voor concurrentie voor vals aange-
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zien worden of als de plaats voor duistere machten of voor 
het werk van de duivel. Deze analyse is daarom niet bedoeld 
voor deze wezens maar voor degenen die de juistheid ervan 
beginnen te voelen. Dat wil zeggen degenen die door de boch-
tige wegen en doolhoven van de ijdelheid heen beginnen te komen, 
degenen die genoeg beginnen te krijgen van het willen uitblinken, 
degenen die het liefst onopgemerkt wensen te blijven, degenen die 
ontdekken dat ze niet zo hoog ontwikkeld waren als ze dachten dat 
ze waren, degenen die zich klein beginnen te voelen en zich bin-
nen de religieuze wetenschap als kinderen voelen. Zulke wezens 
beginnen het Koninkrijk der hemelen, met andere woorden 
de heilige geest, kosmisch bewustzijn of de ware kennis over het 
leven, werkelijk te naderen.

Waarom we niet moeten oordelen of intolerant 
tegen andere mensen moeten zijn

Maar laat mij, voor ik verder ga, toch vermelden dat de 
eerder besproken individuen die of tot de gevoelscategorie 
of tot de intelligentiecategorie behoren niet als zondebokken 
beschouwd moeten worden of als mislukte en nutteloze 
medeburgers in de maatschappij, integendeel. Zo’n bewe-
ring zou net zo naïef en schandelijk tegen de eeuwige wet-
ten zijn als een bewering die zegt dat kinderen onnodig zijn 
in de maatschappij. Net zoals het kinderstadium de poort 
naar de zone van de volwassenen is, zo vertegenwoordigen 
deze twee categorieën stuk voor stuk stadia die samen de 
onvermijdelijke poort vormen naar de sfeer van de nederig-
heid, die de grote voorhof van de alliefde is, en waar zich 
de enige absolute ingang tot de tempel, tot het heilige en het 
allerheiligste bevindt (zie Exod. 26:33-34). Net zoals kinderen op 
weg zijn volwassen te worden, zo zijn de wezens van deze 
categorieën onvermijdelijk op weg naar de grote kennis, op 
weg naar het zien van God en naar de beleving van de grote 
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liefde, ongeacht hoe zeer ze vandaag de dag ook aangezien 
moeten worden als bijvoorbeeld intolerant, machtsbelust en 
hoe ze anderen veroordelen. Al dat soort uitingen kan door de 
ware of volmaakte mens alleen maar als kindermanifestaties binnen 
het kader van het werkelijke leven beschouwd worden of als uitingen 
van individuen die nog ‘niet weten wat ze doen’.

Deze individuen kunnen echter ook een waarlijk grote 
liefde of sympathie tonen binnen de gebieden die onder hun 
eigen bewuste bereik vallen zoals familie, verwanten, vrien-
den en geloofsgenoten en voor dingen die zij als zaligmakend 
beschouwen, hoewel ze heel ongevoelig en veroordelend 
kunnen zijn tegenover alles wat voor hen vreemd van aard 
is. 

We moeten bovendien niet vergeten van wat voor onme-
telijk nut een groot deel van de wezens van deze catego-
rieën voor de mensheid is en wat voor onschatbare opoffe-
ring en strijd, soms zelfs met hun eigen leven als inzet, deze 
wezens in de vorm van materieel wetenschappelijk onder-
zoek leveren. Alle negatieve kritiek op, intolerantie tegen en 
zich de meerdere voelen van de wezens van deze categorieën 
getuigt alleen maar van een gedachtenklimaat dat laat zien 
dat de bezitter ervan zelf evenmin die nederigheid of eer-
bied tegenover alles en iedereen bezit, die het talent voort-
brengt om het werkelijke leven, de eeuwige waarheid of het rijk 
dat nog niet van deze wereld is te begrijpen of te ervaren.

De goede aarde voor de nieuwe kosmische 
wereldimpuls

We komen nu bij het derde soort wezens bij wie het 
gevoel en de intelligentie enigszins in evenwicht zijn en die 
daarom hun gevoel – of ze er nu weinig of veel van bezit-
ten – altijd door voldoende verstand kunnen beteugelen. 
Omdat werkelijk verstand of werkelijke intelligentie har-
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monie schept tussen de manifestaties van het individu en de 
wetten van het heelal, zal het bovenstaande betekenen dat 
de magnetische aantrekking van deze individuen tot de ver-
schillende, hen omgevende factoren in hun dagelijks leven 
in evenwicht blijft.

Een versterkte of overdreven begeerte naar een bepaald 
ding is te wijten aan het tekort schieten van het verstand. De 
begeerte of het gevoel krijgt de overhand en dit overdrijven 
wordt gemanifesteerd in of veroorzaakt de ongunstige facto-
ren die de karaktereigenschappen van de hiervoor beschre-
ven categorieën waren. Deze ongunstige factoren zijn niet 
aanwezig bij een wezen bij wie het gevoel en het verstand 
zo ontwikkeld zijn en zozeer in harmonie dat de grond-
toon in het karakter van dit individu identiek wordt met de 
alliefde, die op haar beurt het algehele evenwicht of de totale 
onpartijdigheid tussen het individu zelf en zijn omgeving 
betekent. En op dit evenwicht berust het talent voor het begrip 
en daarmee voor de ontvankelijkheid voor de grote en belangrijke 
analyses van het leven.

Zoals uit hoofdstuk 5 van Livets Bog deel 1 blijkt, kunnen 
de genoemde categorieën verder gespecificeerd worden in 
categorieën en afdelingen, en daarom zal ik me hier beper-
ken met aan te geven dat de wezens van de evenwichtsca-
tegorie net zoals die van de twee onevenwichtscategorieën 
natuurlijk niet allemaal even ver ontwikkeld zijn maar in 
gradaties voorkomen. En dat dus alleen de wezens die de 
oude wereldimpuls, dat wil zeggen de gangbare religieuze 
dogma’s en letterlijke opvattingen, aan het ontgroeien zijn, 
als hoogintellectueel te beschouwen zijn en daarom de goede 
aarde (zie de gelijkenis van de zaaier Matth. 13:1-9) voor het zaad 
van de nieuwe kosmische wereldimpuls kunnen zijn (zie ook Livets 

Bog deel 1).
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De reactie van de gevoels- en intelligentiemensen 
op mijn uitleg van de eeuwige waarheden

Omdat mijn lezingen, mijn werk Livets Bog, het tijdschrift 
Kosmos en mijn symbolische taal het zaad van deze wereldim-
puls zijn, en informatie over de eeuwige waarheden bieden – en 
al deze informatie voor iedereen toegankelijk is, omdat mijn 
lezingen openbaar zijn, en mijn literatuur door iedereen 
gekocht kan worden – is het duidelijk dat niet voorkomen 
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kan worden dat iets van dit zaad in alle drie de soorten 
aarde: de intelligentie-, de gevoels- en de evenwichtscategorie, valt.

Omdat de intelligentiemensen alleen kunnen vibreren in 
zuiver fysiek ervaringsmateriaal en zij daarom geestelijk 
ervaringsmateriaal of gevoelservaringsmateriaal alleen als 
fantasie kunnen beschouwen, moeten zij bijna beschouwd 
worden als de steenachtige plaatsen voor dit zaad. Zij zijn pure 
materialisten. En negatieve, geringschattende opmerkingen over 
mijn uitleg van de belangrijke vraagstukken zijn de uitdrukkingen 
waarmee ze hun ontwikkelingstrede en onontvankelijkheid voor 
elke hogere kennis verraden.

Omdat de gevoelsmensen, bij wie de ijdelheid het verstand 
overheerst in hun bewustzijn, hun eigen levensopvatting 
aanzien voor de enig zaligmakende en daardoor in iedere 
andere opvatting concurrentie zien, zijn intolerantie en weer-
stand de kanten in hun aard die het gemakkelijkst tot ontlading 
komen tegen mijn uitleg van de grote waarheden. Maar ik hoop 
dat alle vrienden van mijn informatieactiviteiten hierdoor 
begrepen hebben dat deze wezens onschuldig zijn. Hun 
handelwijze is namelijk te wijten aan een onrijpe bewust-
zijnstoestand, en in feite weten ze niet wat ze doen, waar-
door het volstrekt onnatuurlijk zou zijn deze wezens niet met 
begrip en vriendelijkheid tegemoet te treden.

Wezens bij wie ‘Gods beeld’ zichtbaar in hun 
dagelijks gedrag doorgroeit

Wat de evenwichtswezens betreft, zij zijn de verst of hoogst 
ontwikkelde individuen, degenen die totaal niet verlangen uit 
te blinken. Het zijn wezens die rustig en sympathiek zijn en begrip 
voor alles en iedereen tonen. Het zijn wezens die gemakkelijk kun-
nen zwijgen, als anderen al te ijverig zijn om hun kennis te tonen. 
Het zijn wezens die op geen enkele manier macht en beroemdheid 
wensen. Het zijn wezens die het allerliefst in onbekendheid en 
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onopvallend willen leven en die alleen in de openbaarheid treden in 
de gevallen waarin niet de ijdelheid maar het plichtgevoel hen roept. 
Het zijn wezens die beslist niet de wens koesteren om anderen 
te overtroeven, maar wezens die zich gezond en natuurlijk ont-
wikkelen. Het zijn wezens die in hoge mate alles wat leeft gaan 
liefhebben en daarom in overeenkomstige mate afschuw voelen van 
doden, verwonden en verminken. Dat geldt naar buiten naar hun 
zichtbare medewezens: dieren en mensen, zowel als naar binnen 
naar de microwezens in hun eigen organisme. Hierdoor vinden ze 
het helemaal niet moeilijk om vegetariër te worden, of om eventuele 
ondermijnende gewoonten af te zweren zoals het roken van tabak, 
het drinken van alcoholische dranken en het gebruik van andere 
stimulerende stoffen die allemaal ziekmakende, vernietigende en 
dodelijke middelen voor hun micro-individuen zijn.

Onder deze evenwichtswezens bestaat dus een groot talent om 
het zaad van de grote nieuwe wereldimpuls te ontvangen. Voor hen 
is mijn uitleg van deze impuls: mijn grote kosmische analyses of 
hoogste kennis over God, over het levende wezen en over de liefde, 
precies de geschikte stimulerende voeding voor de in hen aanwezige 
goede eigenschappen of kiemen tot volmaaktheid. Deze wezens 
treden de eeuwige wijsheid met nederigheid, dankbaarheid en liefde 
tegemoet. Zij horen, zien en bewaren het woord in hun hart. 
‘Gods beeld’ groeit gestaag door in hun dagelijkse manifestaties en 
gedrag.

Wanneer iemand teleurgesteld wordt door 
vrienden die geen belangstelling hebben voor 
geesteswetenschap

Vrienden van mijn werk wensen natuurlijk allemaal van 
harte dat zoveel mogelijk mensen binnen hun kring van 
bekenden deelgenoot worden van het zaad oftewel de ken-
nis, die door mijn werk toegankelijk wordt. Dan proberen 
ze door de liefde voor mijn Zaak anderen mee te krijgen in 
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het bestuderen van de literatuur ervan en proberen hen mee 
te nemen naar de lezingen. Maar het gebeurt dan soms dat 
deze vrienden of bekenden die ze meegenomen hebben, in 
meer of mindere mate vertegenwoordigers zijn van de twee 
genoemde vormen van minder goede aarde. Deze wezens 
uiten dan kritiek die soms zelfs kan grenzen aan verontwaar-
diging en weerstand tegen mijn Zaak. Het gebeurt geluk-
kig niet in erg veel gevallen, maar de betreffende vrienden 
van de Zaak die gehoopt hadden op een gunstig resultaat 
van hun inspanningen, zijn natuurlijk teleurgesteld en gaan 
denken dat mijn informatie misschien toch voor de meeste 
mensen veel te moeilijk is en dat er veel te weinig zijn die 
het nieuwe zaad kunnen accepteren. Mede in verband hier-
mee heb ik me genoodzaakt gevoeld om dit artikel rond te 
sturen en de werkelijke situatie uit de doeken te doen.

Hoe de mensen die de geesteswetenschap als 
grondslag voor hun leven hebben, zich tot andere 
wezens dienen te verhouden

Zoals mijn vrienden nu gezien hebben, bestaan er drie 
soorten aarde, waarvan eigenlijk alleen de derde maar deugt. 
Van de andere twee zal er in overwegende mate alleen maar 
kritiek en weerstand komen. Het gaat er daarom vooral om 
zijn onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zodat men 
geen invloed gaat uitoefenen op de verkeerde wezens. Die 
hebben immers hun eigen levensopvatting en hun eigen 
weg naar het licht. En het zou een overval zijn als men zich 
daarin mengt. Wie ontvankelijk zijn, komen geleidelijk 
aan toch wel. De honing komt niet naar de bijen, maar de bijen 
komen naar de honing.

Bovendien moeten degenen die mijn werk bestuderen ook oppas-
sen dat ze niet, zoals de eerder besproken individuen, geleid worden 
door ijdelheid. IJdelheid kan namelijk nog voorkomen bij een enkele 
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van de belangstellenden die zich nog maar in de grensgebieden tus-
sen de onevenwichtscategorieën en de evenwichtscategorie bevinden, 
wat onder andere tot uiting komt in een sterk verlangen 
naar veel aanhangers in plaats van naar een hoge kwaliteit van 
hen. Dit is natuurlijk het tegenovergestelde van wat het ver-
stand zegt, namelijk een sterker verlangen naar hoge kwa-
liteit dan naar veel aanhangers. Duizend individuen van de 
honderd procent juiste ontvankelijkheid betekenen een veel 
groter voordeel en een veel grotere kracht voor de Zaak dan 
tien duizend individuen met slechts tien of twintig procent 
ontvankelijkheid. De resterende negentig of tachtig procent 
kan immers alleen maar weerstand geven en naar buiten 
toe een onjuiste en schadelijke vertegenwoordiging van de 
Zaak zijn. Daarom is kwaliteit de hoofdvoorwaarde en het aantal 
ondergeschikt. Met de onomstotelijkheid van de kwaliteit groeit ook 
het aantal onvermijdelijk, wat de feiten binnen mijn werk in hoge 
mate bewijzen. 

Wanneer ik de uitdrukking: “De Vader en ik zijn 
één” gebruik

Omdat mijn lezingen openbaar zijn, is niet te voorkomen 
dat er mensen naar toe komen die mijn werk nog niet ken-
nen. Voor deze mensen kunnen mijn lezingen natuurlijk 
tot op zekere hoogte onnatuurlijk lijken of misschien zelfs 
opschepperij, en dat misschien zelfs voor mensen die eigen-
lijk voor ontvankelijk aangezien moeten worden. Dat wat 
aanstoot geeft bij de opvatting van deze mensen, is vooral 
het feit dat ik in het belang van de waarheid genoodzaakt 
ben te vertellen dat de Vader en ik één zijn (zie Joh. 10:30), en 
dat mijn informatieactiviteiten of werk te danken is aan 
een overschaduwing door de heilige geest. Zo’n verklaring kan 
natuurlijk hoogmoedig of blasfemisch lijken. En deze opvat-
ting kan dan weer afhankelijk van het temperament van de 
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betreffende toehoorders een zodanige invloed op hun overi-
gens zo ontvankelijke houding hebben dat deze ondermijnd 
wordt en er een zweem van verontwaardiging ontstaat.

In verband hiermee kan ik echter alleen verwijzen naar 
de aanwijzing die de eigen grote leraar en stichter van het 
christendom zelf gegeven heeft, namelijk dat je ‘de boom kent 
aan zijn vruchten’ (zie Matth. 12:33), en overigens dat men het 
begrip in gedachten moet houden: ‘oordeelt niet want met het 
oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden’ (zie Matth. 

7:1-3).

Uit: Paradise 

Lost van John 

Milton, 

Lofzang op 

de Vader 

en de Zoon 

door engelen, 

Gustav Doré 

(1832-1883)



Over mijn uitleg van de grote analyses van het leven kosmos 13

De bron waaruit ik mijn kennis heb

Als een waarachtig schrijver een werk schrijft of een 
goede spreker een lezing geeft, vermelden ze vaak de bron-
nen waaruit ze hun kennis hebben. Als ik een lezing geef, 
voel ik me ook verplicht mijn toehoorders de bronnen mee 
te delen waaruit ik mijn kennis heb. Dat ik die niet heb van 
andere personen, uit bestaande literatuur of van enige academische 
opleiding zoals dat anders gebruikelijk is met leraren, maar dat ik 
zelf de bron van al mijn kennis ben, omdat ik een waarnemingsver-
mogen bezit dat nog niet algemeen voorkomt, verplicht mij natuur-
lijk niet dit geheim te houden en daarmee de ware bron van mijn 
kennis verborgen te houden. Met name niet omdat deze bron de 
vervulling is van een belofte waar elke ware christen in moet gelo-
ven, omdat deze uitgesproken is door de hoogste autoriteit van deze 
godsdienst en die inhoudt dat iedereen het levensmysterie zal gaan 
begrijpen. Deze belofte luidt als volgt: 

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal 
in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat 
Ik u gezegd heb” (Joh. 14:26). 

“En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en 
van gerechtigheid en van oordeel” (Joh. 16:8-9). 

“Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de 
weg wijzen tot de volle waarheid” (Joh. 16:13).

Mijn kosmische ervaring of beleving van de 
‘heilige geest’

Wat zegt deze belofte en wat heeft die met mijn literatuur 
en lezingen te maken?

Nou, het juiste begrip van deze belofte is een maat om te 
meten of mijn werk identiek is met de juiste vruchten.

Christus, die zijn kennis niet van andere personen had of 
van enige literaire instelling, wist uit eigen ervaring dat ken-
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nis op een heel andere manier beleefd kan worden dan in de 
puur materiële aardse vorm. En dat die kennis juist altijd uit-
sluitend een verheven, absoluut ware en liefdevolle kennis 
was, inspireerde hem om deze de heilige geest te noemen.

Omdat geest hetzelfde is als bewustzijn, betekent heilige 
geest hetzelfde als heilig bewustzijn. Dat de discipelen gedes-
oriënteerd waren in verband met deze bewustzijnstoe-
stand en de hier vanuit stralende kennis, omdat zij die zelf 
niet bezaten, is hetzelfde als wat zich in onze tijd herhaalt, 
waarin duizenden mensen helemaal niets begrijpen van 
de werkelijke en ware aard van dit bewustzijn. Maar Jezus 
kondigde wel aan dat zij die allemaal zullen bereiken en dat 
die hen alle dingen zal leren. En we weten van de eigen 
leer van de christelijke godsdienst dat de genoemde geest 
de discipelen met pinksteren overschaduwde en dat ze in 
vreemde tongen spraken (zie Hand. 2:1-13), wat natuurlijk minder 
een vreemde taal betekent maar wel een andere of nieuwe 
wijsheid. Tegelijkertijd wordt er verteld dat de gebeurtenis 
ingeleid werd door enkele lichtverschijnselen in de vorm 
van tongen als van vuur die boven de hoofden van de apos-
telen straalden.

Maar deze lichtverschijnselen zijn een indicatie voor het 
feit dat de genoemde geest bij verscheidene andere gele-
genheden in het verre verleden andere wezens overscha-
duwd heeft. We kunnen helemaal teruggaan naar Mozes 
die schapen hoedde in de woestijn. Wat was dat voor een 
braamstruik die brandde? En wat was het voor een stem die 
hem verzocht zijn schoenen uit te trekken, omdat de plaats 
waarop hij stond heilige grond was (zie Exod. 3:1-8)? Noch de 
stem, noch het vuur was fysiek van aard maar bovenaards. 
Mozes had dus het vermogen gekregen om met boven-
natuurlijke realiteiten te communiceren, had een nieuw 
bewustzijn gekregen waardoor hij veranderd was in een 
groot leider voor het volk van Israël.

Iets dergelijks heeft plaatsgevonden met Paulus, die op 
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weg naar Damascus door een wit licht omhuld werd (zie Hand. 

9:1-23). Werd niet ook zijn bewustzijn veranderd? Werd zijn 
‘tong’ ook niet veranderd van die van een tegenstander in 
die van een medestander?

Maar als zulke dingen ooit hebben kunnen plaatsvinden, 
waarom zouden ze dan niet ook opnieuw kunnen plaatsvin-
den?

Dat ik, toen ik dertig jaar was, meerdere malen door een sterk 
geestelijk of bovennatuurlijk licht omhuld werd, verschillende 
variaties van een vuurdoop beleefde, wat tot gevolg had dat ik in 
‘vreemde tongen’, met andere woorden vanuit een nieuwe kennis en 
vanuit nieuwe kwalificaties, sprak, die ik daarvoor niet kon gebrui-
ken, is dat dan niet hetzelfde goddelijke verschijnsel als wat de 
bijbelse personen beleefd hebben?

Omdat mijn toespraken, tekst en beelden voor degenen die 
er voldoende mogelijkheden toe bezitten, bewijzen dat het hier 
vermelde waar is, en omdat het ook bevestigd kan worden door 
mijn intieme vriendenkring die mij al jaren kent, voel ik me 
niet alleen gerechtigd maar ook verplicht te vertellen dat 
mijn eigen waarnemingsvermogen gelijk staat aan de heilige 
geest oftewel de vervulling van wat beloofd is dat met ieder 
individu zou gebeuren, als de tijd aangebroken is. Ik zou 
natuurlijk een verrader van de werkelijke feiten zijn als ik 
mijn toestand verborgen hield, enkel en alleen omdat enkele 
mensen in hun onwetendheid en naïviteit mij als een gods-
lasteraar zouden beschouwen, en zeker omdat ik weet dat zij 
baby’s zijn ten opzichte van de grote kennis, en zodoende 
niet precies weten wat ze doen.

De garantie dat mijn kosmische analyses de 
eeuwige waarheid zijn

Dat mijn informatiewerk juist vanwege de heilige geest geschapen 
kan worden, is te herkennen aan het feit dat mijn analyses op geen 
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enkele manier een ander antwoord geven dan liefde. Mijn hele werk 
is één grote verdediging voor het naleven van het grote gebod: “Hebt 
elkaar lief” (zie Joh. 13:24). Het is niets minder dan een mathe-
matische verklaring van de onsterfelijkheid en van wat een ‘mens 
zaait dat zal hij oogsten’ (zie Gal. 6:7). Het is de zichtbaarmaking 
van een eeuwig verheerlijkt bestaan op het fysieke vlak, neerge-
transformeerd en toegankelijk gemaakt voor aardse ogen en oren (zie 

Matth.11:15).
Ik ben zelf het levende bewijs van het feit dat iemand kennis kan 

verkrijgen langs andere dan de tot nu toe door de aardse mensen 
erkende en begrepen wegen en bronnen, en ik ben bovendien door 
mijn werk in de openbaarheid getreden voor iedereen die ervoor voelt 
en het vermogen heeft om mij te zien en te horen en mijn werk te 
bestuderen.

Iedere opvatting die mij bijvoorbeeld bestempelt als godslaste-
raar, bedrieger, als hoogmoedig en zelfingenomen, berust niet op 
de werkelijkheid, en berust alleen op onwetendheid, ijdelheid en 
intolerantie.

Mij tegenwerken is de waarheid tegenwerken. De waarheid 
tegenwerken bekent de strijd aangaan met de zon, het is het trotse-
ren van de loop van de sterren.

Als verdere garantie voor mijn werk als de waarheid kan aan-
gevoerd worden, dat het, voor degenen die het vermogen en de 
behoefte hebben om het te bestuderen, een mathematische verklaring 
is, waarbij elk ding in het goddelijke alles omvattende wereldplan 
een plaats heeft als een doorslaggevende factor die een onfeilbaar 
intelligent en liefdevol doel dient, wat voor de ontwikkelde geestes-
onderzoeker de culminatie is voor de hoogste garantie waarop een 
wereldopvatting als de waarheid of de werkelijkheid kan berusten, 
en dat van elke andere wereldopvatting die hiervan afwijkt, in over-
eenkomstige mate bewezen kan worden dat die vals is.
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Waarom mijn openbaring alleen maar licht kan 
zijn en kan blijven

Degenen die mijn werk niet op die manier kunnen onderzoeken 
en er daarom deze garantie niet in kunnen vinden, wil ik aan-
bevelen om erop te letten of ik op enigerlei wijze in mijn werk de 
duisternis gestimuleerd heb en of mijn grote kosmische analyses niet 
altijd onpartijdig wijzen op de bronnen van lijden en op de bronnen 
van geluk. Onderzoek of deze bronnen wel of niet in overeenstem-
ming zijn met de kern van wat in de bijbel en in de werken van 
andere grote godsdiensten staat, en u zult een wonderbaarlijke en 
prachtige overeenstemming in de principes vinden. Als daarbij komt 
dat ik niemand gevangen wens te houden in enige op mijn werk 
gebaseerde sekte, vereniging of geloofsbekentenis, maar dat ik er 
voor strijd dat ieder individu zijn volledige vrijheid kan bewaren bij 
het onderzoeken en bij het zoeken naar en vinden van het licht in 
alle velden en op alle gebieden waar licht te vinden is, om daardoor 
helder te leren denken en helder te leren ervaren, is mijn werk of 
missie alleen maar licht, kan alleen maar licht zijn en kan alleen 
maar licht blijven. 

Dit artikel Omkring min fortolkning af livets store analyser (1934) is voor een 

deel opgenomen in het kleine boekje nr. 12 (Deense nummering) met 

als titel: “Omkring mine kosmiske analyser” (Over mijn kosmische ana-

lyses). De twee inleidende paragrafen verschillen van inhoud. Het artikel 

is in Artikelsamling 1 opgenomen vanwege het historische aspect.  Voor de 

eerste keer in de Deense Kosmos gepubliceerd in 1934 nummer 11.
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Mijn man en ik woonden op Bornholm. Het was 
in 1946, en ik was 44 jaar. Mijn man was leger-
arts in Rønne. In zijn vrije tijd las hij onder 

andere enkele theosofische en filosofische boeken. Hierbij 
kwam hij verscheidene malen de naam Martinus tegen, en 
op een dag schreef hij naar een boekhandel in Kopenhagen 
en bestelde alles wat deze Martinus geschreven had. Enkele 
dagen later kwam er een groot pakket, waarin alles zat wat 
er op dat moment aan Martinus-literatuur bestond. Mijn 
man las de boeken met grote interesse en langzamerhand 
werd ik ook enigszins gegrepen door die onderwerpen.

In de zomer van 1947 moest mijn man ambtshalve enkele 
weken naar Duitsland. Ik besloot van de gelegenheid 
gebruik te maken om naar Kosmos Ferieby in Odsherred te 

Ingeborg Ankerbye 
en haar man, arts
Cai Ankerbye

Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren
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gaan. Ik wilde kennis maken met Martinus. Ik reserveerde 
een kamer in Klintsøgård en arriveerde er zaterdagmiddag. 
Ik herinner me dat het erg warm was, maar hoewel ik na 
de lange en bezwaarlijke reis erg moe was en pijn in mijn 
benen had, wilde ik toch heel graag met Martinus kennis-
maken, nadat ik eerst wat gegeten had.

Ik vroeg een paar andere gasten waar ik hem zou kun-
nen treffen, en kreeg te horen dat hij in Villa Rosenberg 
woonde, dat zo’n 12-15 minuten lopen van Klintsøgård lag.

Ondanks mijn vermoeidheid en mijn pijnlijke opgezwol-
len benen ging ik op weg en kwam bij Villa Rosenberg aan. 
Toen ik dicht bij de villa was, ging de deur open en kwam 
Martinus naar buiten. Ik herkende hem meteen, zelfs al was 
het de eerste keer dat ik oog in oog met hem stond. In zijn 
hand had hij een wandelstok; hij wilde een avondwandeling 
langs het strand maken. Ik stelde me voor en vertelde dat ik 
net in Klintsgård aangekomen was om er een week vakantie 
te houden.

“Nou, maar dan kunnen we er samen heen gaan”, zei 
Martinus, “ik moet ook die kant op!”

Ik had er eigenlijk op gerekend dat ik binnen kon komen 
en eventjes zou kunnen zitten en mijn pijnlijke benen kon 
laten uitrusten. Ik had zo langzamerhand het gevoel niet 
meer verder te kunnen, maar nu moest ik samen met hem 
langs het strand wandelen. Onderweg praatten we gezellig 
met elkaar en ik stelde een paar vragen die misschien wat 
aards en naïef konden lijken. Ik vroeg of hij nooit getrouwd 
of verliefd geweest was. Hij antwoordde dat hem het ver-
mogen, om in de algemene zin van het woord verliefd te 
worden, volledig ontbrak. Maar hij hield van alle levende 
wezens en had het gevoel alsof hij met de gehele mensheid 
getrouwd was.

Naarmate we dichter bij Klintsøgård kwamen, merkte 
ik tot mijn stomme verbazing dat mijn vermoeidheid als 
sneeuw voor de zon verdwenen was. Ik voelde me steeds 
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lichter ter been. Het leek wel een volledige verjongingskuur 
om naast Martinus te lopen. Daarom opperde ik met hem 
terug naar zijn villa te lopen. Daar had hij niets op tegen, 
en we liepen toen dezelfde weg terug, terwijl we gezellig 
met elkaar bleven praten. We kwamen nu dus weer terug 
bij Villa Rosenberg, en nu vond Martinus dat het een beetje 
donker geworden was en daarom wilde hij mij terug naar 
Klintsøgård begeleiden, en weer liepen we over de strand-
weg. Het begon nu wat laat te worden, maar ik voelde me 
zo jong en fris dat ik zin had om nog een wandeling met 
hem te maken, maar nu wilde Martinus er een punt achter 
zetten. Bij het afscheid sloeg ik mijn armen om hem heen 
en ging naar mijn kamer. Maar in plaats van te gaan rusten 
ging ik zitten en schreef ik een lange brief aan mijn man, 
waarin ik vertelde over mijn kennismaking met Martinus.

Ik ging pas om halftwee naar bed.Blik op 

Gudhjem op 

Bornholm
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Mijn man schreef een brief aan Martinus en nodigde hem 
uit om naar ons op Bornholm te komen. Hij antwoordde 
dat hij graag wilde komen. Hij had dat kleine rotseiland 
altijd al willen bezoeken.

Kort daarop kwam hij in Rønne aan en was gedurende 
drie dagen onze gast. We namen hem mee op een autoritje 
over het hele eiland. Bij Gudhjem moesten we een steile 
heuvel afrijden, maar toen stond hij erop om uit de auto te 
stappen. Hij nam geen enkel risico, en hij gaf er de voor-
keur aan op zijn eigen benen de heuvel af te lopen. Hij zei: 
“Ik kan niet altijd doen, wat ik wil, zolang ik niet klaar ben 
met het schrijven van Livets Bog!”

Martinus ging ermee akkoord dat we op een avond een 
paar bewoners van de stad zouden uitnodigden. Het betrof 
onder andere een dierenarts en een hoteleigenaar.

De gasten stelden hem een hele serie kritische vragen. 
Hij verklaarde dat iedere mens in die zin de baas over zijn 
eigen lot is, dat hij hetzelfde meemaakt als hoe hij zijn naaste 
behandelt. Niemand kan onrecht ondergaan. Je oordeelt 
jezelf en oogst wat je zaait.

Sommige gasten waren het er niet mee eens dat dat juist 
zou zijn. Een van hen vertelde dat hij een broer had, die de 
meest hulpvaardige en liefdevolle mens was die er bestond. 
Maar hoe was het mogelijk dat hij nu al zeven jaar aan bed 
gekluisterd was?

Martinus antwoordde dat hij de betreffende man natuur-
lijk niet kende, maar was hij misschien vegetariër, of deed 
hij mee aan het direct of indirect doden van dieren? Deed 
hij aan sportvisserij? Had hij meegedaan aan het opensnijden 
van de buik van vissen of andere dieren?

Er viel een veelzeggende stilte in de kamer en de man die 
de vraag aan Martinus gesteld had zat de rest van de avond 
in gepeins verzonken. We wisten allemaal dat zijn zieke 
broer een fanatieke jager en sportvisser geweest was. 
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Citaat Een liefde, die geen wetenschap is, is geen liefde, 
net zo goed als een wetenschap, die geen liefde is, 
geen absolute wetenschap is.

(Livets Bog 7, § 2552)

Enkele jaren later verlieten we Bornholm en gingen in 
Kopenhagen wonen. Daardoor werd het veel gemakke-

lijker om naar de lezingen van Martinus te gaan. 
En hij werd al snel een geregelde en zeer welgeziene gast 

in ons huis.
Soms kregen we ook bezoek van mijn oude moeder. Zij 

was natuurlijk van de oude stempel en leefde volgens het 
geloof uit haar kinderjaren. Zij vond het niet echt prettig 
dat we zoveel over Martinus en zijn boeken spraken, want 
daar begreep ze niets van. Toen we op een dag Martinus 
verwachtten, zei ze: “Jullie hebben aan Martinus de voor-
keur gegeven boven Christus. Maar als jullie hem vanavond 
op bezoek krijgen, zal ik hem eens flink de waarheid zeg-
gen!”

Martinus kwam en hij begroette haar heel vriendelijk. Hij 
pakte haar hand en drukte die met zijn beide handen, terwijl 
hij zei: “Wij komen toch beiden uit Sindal, dus we moeten 
een paar gemeenschappelijke bekenden hebben!”

Ik kon zien dat mijn moeder meteen ontwapend was, 
maar ik heb nooit begrepen hoe hij kon weten dat zij net als 
hijzelf uit Sindal kwam. De moeder van Martinus was toen-
tertijd aangesteld op de herenboerderij ‘Kristiansminde’, en 
toen mijn moeder een jong meisje was, had zij die heren-
boerderij vaak bezocht, omdat haar zus daar zuivelbereid-
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ster was. Nu ontspon zich een gezellig gesprek tussen mijn 
moeder en Martinus over vroeger en over gemeenschappe-
lijke bekenden.

Toen de avond voorbij was en hij afscheid genomen had, 
zei ze: “Het is me wat, nu ben ik helemaal vergeten hem de 
waarheid te vertellen.”

Later was zij de eerste om Martinus te verdedigen, als ze 
hoorde dat iemand ook maar de minste kritiek op hem had.

Het was kenmerkend voor Martinus dat hij zijn bewustzijn 
naar beneden kon draaien tot elke willekeurige trede. En 
daarom kon iedereen moeiteloos met hem praten.

Op een andere avond was hij weer bij ons op bezoek. 
Terwijl mijn man en ik in de woonkamer gezellig met hem 
zaten te praten, kwam ons dochtertje van 8 naar me toe om 
iets te vragen. Zij was een kleedje voor een dienblad aan 
het maken, en daar wilde zij bloemen op borduren, een-
tje in iedere hoek. Zij liet me zien dat ze twee bloemen af 
had, de ene was rood en de andere blauw. En nu wilde zij 
dat ik haar zou zeggen welke kleur zij de laatste twee bloe-
men moest geven. Maar ik was meer geïnteresseerd in het 
gesprek met Martinus en wenste niet gestoord te worden. Ik 
scheepte mijn dochtertje daarom af. 

Maar dat deed Martinus uitroepen: “Maar mevrouw 
Ankerbye, zo moet u niet met uw dochtertje praten!”

Daarop riep hij het meisje naar zich toe en nam haar op 
schoot. Hij sprak vriendelijk met haar en het was alsof hij 
zijn bewustzijn helemaal instelde op het leeftijdsniveau van 
het meisje. En met elkaar kwamen ze eruit welke kleuren zij 
voor de laatste twee bloemen zou gebruiken. 

Een paar weken later was het kleedje voor het dienblad 
klaar. Mijn dochtertje liet het me zien terwijl ze zei:

“Martinus krijgt het als kerstcadeau, ik denk dat hij er blij 
mee zal zijn!”



een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

Op een keer werd ik geplaagd door zorgen en privé-
problemen. Ik zat tegen een depressie aan. Op een 

dag pakte ik mijn fiets en reed naar het Martinus Instituut. 
Ik had het geluk dat ik Martinus trof. Nadat ik een kwartier 
met hem gepraat had, was ik helemaal vergeten waarvoor ik 
gekomen was. 

In 1964 werd mijn man getroffen door een ernstige 
ziekte. Uiteindelijk drong het tot me door dat hij op ster-
ven lag. Ik vroeg hem of ik Martinus niet vragen zou om te 
komen, maar hij antwoordde dat hij niet vond dat je Mar-
tinus daarvoor kon lastigvallen. Ik wist echter heel goed dat 
hij in het diepst van zijn hart blij zou zijn, als hij de gelegen-
heid kon krijgen hem nog een keer te zien. 

Martinus had ongetwijfeld gevoeld hoe het ervoor stond. 
Enkele dagen voordat mijn man insliep, kwam hij langs. Hij 
zat langer dan een half uur alleen bij mijn doodzieke man, 
en toen hij wegging, kon ik merken hoe ongelooflijk blij 
mijn man met zijn bezoek geweest was.

20
13Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2013 

van zaterdag 27 juli tot zaterdag 10 augustus

Week 1  27 juli - 3 augustus — Liefde, de grondtoon van het heelal
Week 2  3 augustus - 10 augustus — Vrijheid en gemeenschappelijkheid

Reserveren via telefoon 00 45 3834 6280, ma t/m do 13.00-16.00 uur,  

vrij 9.00-12.00 uur, of e-mail: info@martinus.dk
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