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De aardse mens is een gewonde vluchteling tussen 
twee rijken

Gewoonlijk houd ik me in de vakantiekolonie (het hui-
dige Martinus Centrum, Klint, vert.) voor de lezingen aan 
onderwerpen die rechtstreeks actueel zijn in het dagelijks 
leven, en vermijd daarom voor zover mogelijk op moei-
lijke en hoger liggende analyses in te gaan. Daarom wil ik 
vanavond ook graag over een onderwerp spreken dat in 
bijzondere mate een boodschap voor ons allemaal heeft. Dat 
onderwerp heet ‘de wachters aan de drempel’. 

Ik heb tot nu toe niet erg veel over dit onderwerp 
gesproken, maar heb wel aangekondigd het in Livets Bog uit 
te diepen, wat ook zal gebeuren.

Wat is het voor een drempel en wat zijn het voor wach-
ters?

Ik heb u in mijn werk geleerd, dat de aardse mens zich in 
een stadium in zijn ontwikkeling bevindt waar hij als ‘een 
gewonde vluchteling tussen twee rijken’ verkeert. Ieder van 
u is een wezen dat zich vanuit primitieve dierlijke stadia 
ontwikkeld heeft naar het huidige aardemenselijke stadium. 
Dit stadium is in hoge mate het schouwtoneel voor de 
culminatie van alle soorten lijden en pijn, die weer te wijten 
zijn aan het feit dat u zich zover ontwikkeld heeft dat u de 
schepping van uw dagelijks leven mede kunt bepalen. U 
hebt het vermogen gekregen om te lopen. U kunt gaan zit-
ten en opstaan. En u kunt bijvoorbeeld praten, alles naar uw 
eigen goeddunken, wens en wil. Het fundamentele in het 
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ontplooien van deze wil is de begeerte naar wat behaaglijk 
is. Maar niet alles wat behaaglijk lijkt of behaaglijk voelt, is 
het juiste en daarmee het gezondste en het meest in harmo-
nie met het wereldplan. Sommige gifstoffen kunnen bij-
voorbeeld zelfs zoet zijn en lekker smaken maar desondanks 
absoluut dodelijk zijn. Veel manifestaties kunnen juist lijken 
of moreel hoogstaand en rechtvaardig, of de schijn van liefde 
hebben, maar desondanks ook beslist lijden teweegbrengen, 
verdriet en ongeluk veroorzaken of zowel mentaal als fysiek 
vernietigend of verminkend zijn.

De basis van de mens voor zijn wilsontplooiing is 
nog niet volmaakt

Zolang het behaaglijke of vermeende behaaglijke de enige 
oorzakelijke factor is voor het bepalen van de wil, zullen de 
mensen onophoudelijk lijden teweegbrengen oftewel het 
ongelukkige lot voortbrengen dat vandaag de dag min of 
meer met alle aardemensen verbonden is. 

De basis van de mens voor zijn wilsontplooiing is dus niet 
volmaakt. Het vermogen om te voelen of dingen behaag-
lijk, vermoedelijk moreel en juist zijn, is niet voldoende om 
een zodanige basis voor de wilsontplooiing te zijn dat deze 
een onwankelbare garantie kan zijn voor een rechtstreekse 
schepping van het absoluut gelukkigste lot. Daar is meer 
voor nodig. Nodig is namelijk het vermogen om de ver-
schillende soorten behagen te analyseren waarmee de bevre-
diging van de wilssturende begeerten zich kan vertonen. 
Omdat dit vermogen echter uitsluitend op ‘kennis’ berust, 
moet deze kennis aangebracht worden achter de menselijke 
wilsmanifestatie, wil deze een honderd procent logische 
manifestatie kunnen worden en daarmee een overeenkom-
stige garantie kunnen bieden voor het scheppen van het 
allerhoogste geluk voor de betreffende mens.

De wachters aan de drempel
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Heeft iemand deze kennis echter niet en kan hij zich 
daarom alleen laten leiden door wat behaaglijk is, dan han-
delt hij natuurlijk nog gedeeltelijk blindelings, en beweegt 
zich om zo te zeggen tussen een massa valkuilen, omdat veel 
van de dingen die op het eerste gezicht behaaglijk lijken, in 
feite, zoals eerder vermeld, ongeluk veroorzaken. Daarom 
leven we in een uiterst moeilijke wereld. Veel mensen 
hebben het moeilijk, ondervinden groot leed en leveren 
gevechten die soms weer tot nieuwe strijd en lijdenservarin-
gen kunnen leiden. De aarde is immers bij uitstek een pla-
neet waarop deze vormen van beleving tot een bijzondere 
culminatie kunnen komen.

De verkeerde karaktereigenschappen en de verkeerde 
wilsontplooiing maken een werkelijk rationele kennis 
noodzakelijk

Maar de resultaten van de verkeerde karaktereigenschap-
pen, van de verkeerde wilsontplooiing en van de vele vre-
selijke lijdenservaringen en zorgen leiden steeds meer tot de 
ervaring dat een werkelijk rationele kennis noodzakelijk is 
en ontwikkelt daardoor de ontvankelijkheid voor ‘de heilige 
geest’. 

De heilige geest is namelijk niets minder dan juist de 
allerheiligste kennis over het heelal, over het leven en zijn 
wetten. De vele lijdenservaringen ontwikkelen het gevoels-
leven van de mensen, dat wil zeggen ze geven hun het ver-
mogen om in steeds grotere mate spijt te hebben van deze 
of gene handeling of van deze of gene manifestatie jegens 
hun naaste. Ze ontdekken steeds meer dat het behaaglijke 
geen heel solide richtsnoer of maatstaf voor hun wilsont-
plooiing is. Het wordt steeds meer een kwestie van wat je 
over je hart kunt verkrijgen om te doen. Op die manier 
ontstaan er sympathieën en antipathieën achter de wilsmani-
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festatie. Maar omdat die gevoelsfactoren ook in hoge mate 
misleidend kunnen zijn, omdat niet alle vormen van sympa-
thie liefde zijn en niet alle vormen van antipathie geen liefde 
zijn, raakt het individu in een bepaald ontwikkelingsstadium 
volledig in verwarring over wat het beste is om te willen. 
De grote vraag: “Wat moet ik doen om zalig te worden” 
(o.a. Matth. 19:25), vlamt op uit heel zijn ziel.

De heilige geest straalt in de vorm van een golf 
kosmische energie vanuit het centrum van ons 
melkwegstelsel direct over de landen in Scandinavië

De zware lijdenservaringen hebben het individu gebracht 
tot het punt waarop het ontdekt en erkent dat zijn vermo-
gen om zijn eigen wezen, zijn eigen innerlijke aard en aan-
leg te sturen in hoge mate beperkt is. Met deze erkenning 
die de basis is voor wat we nederigheid noemen, schiet de 
wereldverlossing of het Christusprincipe te hulp. Dit prin-
cipe is op zijn beurt een principe dat door alles heen stroomt 
en dat overal in de natuur aanwezig is. Dit principe bepaalt 
dat ieder kind dat ter wereld komt, ouders heeft van wie het 
de plicht is dat ze er liefdevol voor zorgen, tot het tot de 
jaren des onderscheids gekomen is. Ditzelfde principe is de 
basis voor het scheppen van alle soorten godsdiensten, voor 
het scheppen van iedere vorm van verbetering, verheffing 
en uitbreiding van de moraal en van gezond verstand, en 
wordt in zo’n geval gemanifesteerd met behulp van oudere 
broers in de ontwikkeling, die daardoor als profeten of 
wijzen optreden. De hoogst ontwikkelde en leidinggevende 
onder hen zijn degenen die Christuswezens of wereldverlos-
sers genoemd worden. En dat gaat ook in de tegenwoordige 
tijd op. De belofte van Christus: “De Trooster, de heilige 
geest, die de Vader in mijn naam zal sturen” etc. (Joh. 16:5-

15), is in vervulling aan het gaan. De heilige geest straalt van-
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daag de dag met vernieuwde kracht over de wereld. Deze 
geest is natuurlijk geen persoon, maar is de stralende materie 
die als enige het materiaal kan zijn voor het scheppen van 
de gedachten in de hersenen en in het bewustzijn, die de 
hoogste kennis zijn over God, over de aard van het heelal 
en over de hoogste wetten van het leven. Deze materie 
straalt nu in de vorm van een golf kosmische energie vanuit 
het centrum van ons melkwegstelsel direct over de landen 
in Scandinavië. Die bepaalt onder andere dat ik de hoogste 
kosmische kennis kan manifesteren. Mijn bewustzijn heeft 
een stadium bereikt waarin het zover ontwikkeld is dat het 
de heilige geest kan ontvangen, beleven en terugmanifes-
teren. En de wezens die nu zover ontwikkeld zijn dat ze 
belangstelling hebben voor deze hoogste informatie, vor-
men met elkaar ‘de komende geslachten’, van wie Christus 
heeft voorspeld dat de eerder genoemde Trooster naar hen 
gezonden zou worden en dat deze komende geslachten deze 
Trooster zouden kunnen begrijpen. 

Op de drempel naar Gods rijk

Dat met name de heilige geest via mij gemanifesteerd of 
geopenbaard wordt, kunt u zelf controleren. Christus heeft 
zelf het kenteken aangegeven en gezegd: “Men zal de boom 
kennen aan zijn vruchten” (zie Matth. 7:16). Mijn ‘vruchten’ 
zijn mijn uitleg en documentatie dat de meest verheven 
uitspraken van de wijzen gelijk zijn aan waarheid of weten-
schap. En u zult in mijn manifestaties helemaal niets vinden, 
dat niet in elk opzicht past in de, in liefde culminerende, 
grote basiswaarheid oftewel de eigen levensvisie van de 
Godheid: “Alles is zeer goed” (Gen. 1:31). Het is daarom ook 
onvermijdelijk dat mijn werk u naar de stralende mentale 
toestand zal leiden die ik ‘de grote geboorte’ genoemd heb. 
Het is dan ook een feit dat velen van u door middel van 
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mijn werk, mijn analyses en kosmische kennis de nabijheid 
van de goddelijke geest zijn gaan ervaren.

U komt allemaal vanuit een heel duistere zone en ver-
langt naar het grote licht, waarvan u beleeft dat het aan de 
inktzwarte en tragische horizon van het dierenrijk aan het 
opstijgen is. En hebt u enkele gebieden in uw mentaliteit 
die erg ver ontwikkeld of volmaakt zijn, wel, dan begint u 
het mentale welzijn en de lichte levensvisie al te beleven die 
het begin tot de grote geboorte zijn. Daarom heb ik deze 
vorm van beleving het voorloperstadium van de genoemde 
geboorte genoemd.

U bevindt zich dus allen in de nabijheid van de ingang 
tot een groot en heerlijk rijk van het licht, het rijk waarvan 
Christus zei dat het ‘niet van deze wereld’ was (Joh. 18:36). 
En iedereen die mijn werk in liefde, dat wil zeggen onpar-
tijdig en in nederigheid, bestudeert, heeft onvermijdelijk de 
goddelijke sfeer ervan kunnen merken. En hier zijn we bij 
de grote drempel. Deze drempel vormt de ingang tot Gods 
rijk, dat wil zeggen de vervolmaking tot ‘de mens naar Gods 
beeld, als zijn gelijkenis’ (Gen. 1:26), de complete omvorming 
van het dier tot mens, de beleving van de mens ‘één met de 
Vader’ te zijn (Joh. 10:30), de inwijding of inhulling van zijn 
bewustzijn in een permanent bestaan in de heilige geest.

De onvolmaakte karaktereigenschappen en aanleggen 
in de mentaliteit verhinderen de toegang tot Gods 
rijk of tot de grote geboorte

Deze drempel heeft dus zijn wachters. De uitdrukking is 
wat krachtig maar is in feite slechts symbolisch. We moe-
ten niet denken dat er voor Gods rijk wachters in militaire 
uitrusting met sabel en bajonet, met schietwapens en spring-
stof staan. We moeten evenmin denken dat deze wachters 
fantastische psychische wezens zijn met grote magische 
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vermogens, duivels of halve duivels, mysterieuze trollen 
met dodende blikken en toverformules. Nee, Gods rijk 
wordt constant bewaakt door een heel ander soort wach-
ters. Deze zijn echter niet minder gevaarlijk dan de eer-
der genoemde, vooral omdat ze zich voor degenen die zij 
moeten verhinderen over de drempel te gaan, voordoen als 
de meest stralende engelachtige verschijningen, voorzien 
van de meest bekoorlijke en volmaakte schoonheid die je 
je kunt voorstellen. Maar deze heerlijkheid is slechts schijn-
baar. Deze wachters zijn niets meer of minder dan de eigen 
onvolmaakte karaktereigenschappen en aanleggen van de 
wezens zelf.

Als de wezens in hun ontwikkeling in de nabijheid van 
de ingang tot Gods rijk of bij de grote geboorte gekomen 
zijn, hebben ze natuurlijk alle grove vormen van inbreuk 
op de wet van de liefde of op de naastenliefde overwonnen, 
dus de vormen die in bijzondere mate tot uiting komen in 
regelrechte moord of andere soorten dodelijke manifestaties. 
Deze wezens hebben natuurlijk ook in hoge mate geleerd 
van alles te tolereren en te vergeven waar ze vroeger hele-
maal niet toe in staat waren. En misschien bezitten ze enige 
sympathie-aanleggen die al zo volmaakt zijn dat ze de bezit-
ters ervan zelfs direct in verbinding hebben kunnen stellen 
met het licht of de goddelijke geest zelf. Daardoor zijn ze 
in een grote vreugdesroes of extase geraakt, en geloven dat 
ze de gehele grote geboorte als een persoonlijke ervaring 
voelen. Maar het is duidelijk dat deze wezens niet blijvend 
in het licht kunnen zijn. De eigenschappen of aanleggen in 
hun mentaliteit die niet volmaakt zijn, zullen vroeg of laat 
een fundamentele belemmering worden. Deze eigenschap-
pen vertonen zich bijna altijd als onbevredigde verlangens, 
eisen of aanspraken van een of andere egoïstische aard. Deze 
onvolmaakte eigenschappen zijn natuurlijk verhuld of geca-
moufleerd, zodat de bezitters ervan hun ware aard in feite 
helemaal niet zien of begrijpen, maar daarentegen gelooft de 
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Zaak of het licht een dienst te bewijzen of te steunen door 
ze naar buiten te laten komen.

De wachters aan de drempel is hetzelfde als de balk 
in je eigen oog niet kunnen zien 

Als iemand bijvoorbeeld in zijn enthousiasme of vreug-
desroes het licht of de een of andere persoon, via wie het 
licht gemanifesteerd wordt, financiële steun verleend heeft, 
met fysieke arbeid gesteund heeft of andere speciale blijken 
van sympathie geboden heeft, dan zullen de onvolmaakte 
eigenschappen, in tegenstelling tot de volmaakte, overeen-
komstige eisen of verwachtingen creëren om voorgetrokken 
te worden of om speciale aandacht voor zijn eigen persoon 
te krijgen. Het enthousiasme voor het licht kan natuurlijk 
zo sterk zijn dat dit deze eisen en verwachtingen een tijd 
lang kan weghouden. Maar naarmate de verbinding met 
het licht via die weinige volmaakte of hoog ontwikkelde 
aanleggen meer alledaags wordt, kan deze verbinding de 
verlangens van de onvolmaakte aanleggen niet in bedwang 
houden. Daarom ontstaat er in de mentaliteit van de betref-
fende wezens een overeenkomstige, groeiende wrok die 
uiteindelijk groter wordt dan de vreugde over het licht. De 
onvolmaakte karaktereigenschappen, die immers allemaal 
onvermijdelijk egoïstisch van aard zijn, scheppen het gevoel 
dat men aan de kant gezet is, over het hoofd gezien en mis-
kend door deze representanten van het licht. Deze mensen 
voelen zich onrechtvaardig behandeld door degenen die ze 
geholpen en gesteund hebben. Dit gevoel kan zelfs zo sterk 
worden dat ze zich gerechtigd voelen tegen dit martelaar-
schap in te gaan en proberen het te bestrijden. En zonder 
dat ze er zich er in feite bewust van zijn, zijn ze verwikkeld 
in het vervolgen en bestrijden van het licht dat ze eerder 
boven alles op aarde liefhadden.
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Deze strijd is evenwel hopeloos en treft niet het licht 
maar zijn wachters, dat wil dus zeggen de onvolmaakte 
eigenschappen in hen zelf. Er zal dus nooit ofte nimmer een 
andere situatie kunnen ontstaan dan die waarin iemand in 
feite enkel en alleen met zichzelf in strijd is.

Maar zo voelt dat helemaal niet. Het vermogen om zijn 
eigen schuld te voelen is hier dus nog heel klein en zwak. 
En in de periode waarin de genoemde onvolmaakte karak-
tereigenschappen de macht bezitten, ziet iemand daarom in 
hoge mate ‘de splinter in het oog van zijn broeder, terwijl 
men de balk in zijn eigen oog niet ziet’ (Matth. 7:3-4).

De onvolmaakte eigenschappen van de discipelen van 
Jezus

De wachters aan de drempel betekent dus vooral dat 
we de balk in ons eigen oog niet kunnen zien. En in de 
mate waarin we die niet kunnen zien, maar alleen alle, ja, 
zelfs de allerminste fouten bij onze naaste kunnen zien, is 
het duidelijk dat dit echt het gevoel zal geven dat we veel 
hoger ontwikkeld zijn dan die naaste, ja, soms zelfs het 
gevoel zal geven geheel foutloos te zijn. Dat kan natuurlijk 
in overeenkomstige mate alleen maar tot gevolg hebben 
dat iemand de eventuele onbehaaglijkheden in zijn bestaan 
als martelaarschap gaat voelen en de veroorzakers van dit 
martelaarschap als zijn vervolgers. Deze vervolgers zijn 
niet altijd wezens van buiten het licht, het kunnen net zo 
goed medewezens van erbinnen zijn. Ja, iemand kan zelfs 
de instelling hebben dat de grootste representant van het 
licht zelf, de wereldverlosser, verkeerd beslist. Hebben we 
niet het verhaal van Judas (Matth. 26:47-56)? Je moet echt niet 
denken dat hij een schurk was, zoals men het eigenlijk in 
de overgeleverde verhalen probeert af te schilderen. Je moet 
ook niet denken dat het de dertig zilverlingen waren die er 



De wachters aan de drempel kosmos 1

voor zorgden dat Judas Jezus verraadde. Nee, de discipelen 
van Jezus waren geen stelletje schurken of vrekken. Het was 
een groep wezens die zo ver in hun ontwikkeling gevorderd 
waren, dat ze eigenschappen bezaten die hen ontvankelijk 
en enthousiast maakten voor het licht, en die ervoor zorg-
den dat ze in het licht waren en naast de wereldverlosser 
kwamen te leven, en zijn persoonlijke vrienden werden. En 
denk je niet dat deze wezens buitengewoon gelukkig waren 
met deze vriendschap? Maar gingen ook hier de onvol-
maakte karaktereigenschappen geen belangrijke rol spelen, 
en sneden die hen niet een tijdje van het licht af? Zagen we 
niet het merkwaardige beeld dat ze in feite niet geloofden 
in het eigen verhaal van Jezus over zijn naderende lijden 
en dood? Zien we in hetzelfde verhaal niet dat de apostel 
Petrus door herhaalde malen te liegen weigert zijn bekend-
heid met en nauwe relatie met Jezus toe te geven (zie Matth. 

26:69-75)? En week het licht niet van hem? Staat er niet juist 
geschreven dat ‘hij heenging en bitter weende’?

Judas was geen schurk

Wat Judas betreft moeten we niet anders geloven dan 
dat hij vanuit de voor hem zelf vermeende, beste en edel-
ste bedoelingen handelde. In het tegenovergestelde geval 
zou hij immers geweest zijn wat we met het begrip schurk 
aanduiden. Maar omdat we ons van de door Jezus persoon-
lijk gekozen metgezellen en vrienden niet kunnen voorstel-
len dat het schurken waren, blijkt hieruit dat Judas een door 
hem zelf opgevat, edel motief gehad moet hebben voor 
zijn onfortuinlijke daad. Dat blijkt bovendien uit zijn zelf-
moord. Denk je niet dat die juist berustte op het berouw en 
de wanhoop over de werkelijkheid die zich aan hem open-
baarde, toen hij ervoor gezorgd had dat Jezus gevangenge-
nomen was? Denk je niet dat het was door het verdriet over 
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de mishandeling die zijn intens geliefde Meester door zijn 
besluiten overkwam? Wat zou anders de oorzaak geweest 
moeten zijn? Maar had hij dan bij voorbaat niet begrepen 
dat zijn daad de wereldverlosser onvermijdelijk deze ver-
schrikkelijke mishandeling ten deel zou vallen? Ach, nee! 
Dat had hij echt niet begrepen. De wachters aan de drem-
pel, zijn eigen onvolmaakte karaktereigenschappen, wat in 
dit geval dus wil zeggen zijn sterke verlangen om de wereld, 
en om zijn sceptische familie en zijn vroegere vrienden de 
grootheid van zijn Meester te laten zien, hadden hem al lang 
voorgespiegeld dat Gods zoon almachtig en daarmee fysiek 
onschendbaar was. En dat iedereen die de hand aan hem zou 
slaan, met lamheid geslagen zou worden, zodat door zijn 
daad (die van Judas) de grootheid en goddelijke herkomst 
van de wereldverlosser aan het gehele volk geopenbaard en 
onthuld zou worden. 
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De oorzaak van de zelfmoord van Judas

Evenwel, goddelijke grootheid wordt niet door middel 
van bruut psychisch of fysiek machtsvertoon geopenbaard. 
De middelen van de wereldverlosser zijn niet de dood en 
het onschadelijk maken van zijn tegenstanders en sceptici 
door middel van aardbevingen, donder en bliksem, en even-
min door middel van zwaard en spies of pijl en boog. Hij 
werkt daarentegen enkel en alleen door ‘de linkerwang toe 
te keren als hij op de rechter geslagen wordt’ (Matth. 5:39).

Maar die manier van werken gaat veel te langzaam voor 
sterk gelovigen en geïnteresseerden van het slag wier onvol-
maakte eigenschappen van hen nog op sensatie beluste en 
eerzuchtige heethoofden maken. Maar om de bevrediging 
van deze verlangens en begeerten te kunnen verenigen met 
een goed ontwikkeld geweten moet voor deze verlangens 
en begeerten een gegronde reden gevonden worden. En 
Judas vond deze reden in de vermeende fysieke onkwets-
baarheid van Jezus. Ja, deze reden was zo sterk in zijn 
bewustzijn geworden dat die de eigen voortdurende uitleg 
en verkondiging van de Meester dat zijn rijk ‘niet van deze 
wereld was’ geheel overstemde. En Judas ging verblind zijn 
eigen weg. In de overtuiging dat hij Gods rijk binnenging, 
ging hij eruit. In de overtuiging dat hij een helper van de 
wereldverlosser en daarmee en weldoener voor de mens-
heid was, werd hij de vervolger van zijn Meester en door de 
tijden heen de symbolische uitdrukking van verraad voor de 
mensheid.

En hier zijn we bij de grondoorzaak van zijn zelfmoord. 
Als de goede en ontwikkelde mens die hij overigens was – 
wat ervoor gezorgd had dat hij een discipel van de wereld-
verlosser geworden was – kon hij het niet verdragen om de 
werkelijke consequenties van zijn daad, de naakte en werke-
lijke waarheid ervan, te zien, kon hij het niet uithouden om 
de afschuwelijke marteling en mishandeling van zijn geliefde 
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Meester te zien. En omdat hij niet bij machte was iets te 
doen om Hem uit zijn lijden te bevrijden, zelfs niet eens bij 
Hem zijn berouw kon uithuilen, gezien de sterke en brute 
wacht om Hem heen, voelde hij dat hij alleen kon boeten 
met zijn eigen leven. (Zie verder mijn boekje Pasen).

Een gecamoufleerde rechtvaardiging voor de 
bevrediging van egoïstische of zelfzuchtige begeerten

We zien hier het beste beeld van de missie die onder 
het begrip de wachters aan de drempel, plaatsvindt. We 
hebben Judas in het licht zien komen, en discipel van de 
wereldverlosser zien worden. We hebben gezien hoe zijn 
onvolmaakte karaktereigenschappen, hang naar sensatie en 
het hierdoor ontstane ongeduld ten aanzien van de, naar 
zijn begrippen veel te langzame groei van de Jezusbeweging 
hem ertoe gebracht hebben iets te doen waarvan hij meende 
dat het deze beweging van dienst kon zijn en bespoedigen. 
Deze mening was dus in feite slechts een gecamoufleerde 
rechtvaardiging voor de bevrediging van de egoïstische of 
zelfzuchtige begeerten, die nog in zijn bewustzijn voorkwa-
men en die hem dus beletten om de Meester in alles te kun-
nen volgen, en die diens woorden zelfs geheel overstemden.

Maar denk nu niet dat het tegenwoordig anders is. Als 
u oprecht in de geesteswetenschap geïnteresseerd bent en 
belangstelling voor mijn werk hebt, bevindt u zich allemaal 
in de nabijheid van het licht, gaat er in meer of mindere 
mate het geweldige welzijn van voelen die het in uw ziel 
kan scheppen, en bent er in overeenkomstige mate min of 
meer een discipel van geworden. Maar omdat u de grote 
geboorte nog niet doorgemaakt heeft, zullen er karakterei-
genschappen in u zijn die nog niet volmaakt zijn. En deze 
eigenschappen zullen er daarom voor zorgen dat u allemaal, 
stuk voor stuk, in meer of mindere mate vroeg of laat als 



De wachters aan de drempel kosmos 17

een Judas kan gaan optreden en onbewust een verrader kan 
worden van het licht dat het grootste geluk in uw leven is 
geworden. Pas daarom allen op. U kunt zonder het te weten 
tegenover de wereldverlosser zelf komen te staan. En omdat 
hij absoluut onfeilbaar is met betrekking tot de hoogste 
waarheden, en de door hem van hieruit genomen besluiten 
de enige volstrekt juiste zijn, zult u altijd te kort schieten in 
iedere situatie waarin u kritiek uitoefent en meent dat hij 
anders zou moeten handelen, het een of ander zou moeten 
doen op de manier waarvan u meent dat die juist is, maar 
die misschien juist precies het tegenovergestelde is van de 
opvatting van de wereldverlosser. En vergeet bovendien niet 
dat uw kritiek in zijn nabijheid dubbel zo gevaarlijk voor u 
zelf is, omdat deze nabijheid voor een versterkte mobilisa-
tie zorgt van alles in uw bewustzijn dat kan dienen om de 
reden van uw kritiek te camoufleren met de meest edele of 
engelachtige verschijningsvorm, zodat die u er in de prach-
tigste gouden, stralende kleuren van overtuigt dat u gelijk 
hebt, en die u er op dezelfde manier op wijst dat u onrecht-
vaardig behandeld bent, dat u een martelaar bent en dat u 
vervolgd wordt als de wereldverlosser zich niet naar u richt.

Wanneer iemand er zeker van kan zijn geen Judas te 
zijn

Een wereldverlosser gooit het echter niet op een 
akkoordje met de slechte en egoïstische begeerten van de 
mensen, ongeacht hoezeer ze hem ook gesteund hebben, 
ongeacht hoeveel ze zelf vinden dat ze zich voor hem, 
zijn zaak of het licht opgeofferd hebben. Aan hem zijn alle 
menselijke bewustzijnstreden geopenbaard en elke mense-
lijke dwaling per routine gemakkelijk te doorzien. Hij kan 
daarom niets anders dan zijn eigen weg volgen, onafhanke-
lijk van lof of kritiek, onafhankelijk van zicht op voorspoed 
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of tegenspoed, onafhankelijk van het uitzicht om daardoor 
vrienden te verliezen of vijanden te krijgen. Alleen op 
die manier kan hij permanent ‘één met de weg, de waar-
heid en het leven‘ zijn (Joh. 14:6). In het tegenovergestelde 
geval zou hij immers één met de verdwaalde, verblinde en 
onvolmaakte wezens zijn voor wier macht en invloed hij 
gezwicht is.

Ik heb hiermee niet gedoeld op iemand of iets binnen de 
Zaak, maar alleen de wens gehad de principiële voorvallen 
naar voren te brengen, die karakteristiek zijn voor de ont-
wikkelingszone waar u zich in bevindt en waar u daarom 
allemaal in meer of mindere mate voor kan komen te staan 
zo in de nabijheid van het licht of wanneer u door de hei-
lige geest overschaduwd begint te worden.

En als u mij nu wilt vragen wanneer u er zeker van kan 
zijn geen Judas te zijn, dan moet ik antwoorden: ”Wanneer u 
zich zo in het goddelijke licht ingeleefd hebt dat u voelt dat nie-
mand onrecht kan begaan en dat niemand onrecht kan ondergaan, 
dat u zelf de diepste oorzaak bent van ieder tot u gericht onbehagen 
en dat u zich daarom nooit slachtoffer kunt voelen, dat u zich nooit 
door deze of gene onrechtvaardig behandeld kunt voelen, ongeacht 
wat de betreffende u aangedaan mocht hebben, en dat u daarom 
nooit kwaad kunt worden op iemand of iets, maar voortdurend in 
een permanente vreugde leeft over het ervaren van de hoogste en 
diepste waarheid van het wereldplan: “Alles is zeer goed”. Dan 
hoeft u niet bang te zijn dat u een Judas bent, want dan bekritiseert 
u niemand of niets en valt u niemand of niets aan. Dan kunt u 
zich hoogstens in alle vriendelijkheid terugtrekken van diegene of 
datgene wat niet in harmonie met u kan zijn. Want u bent dan 
zelf ‘de weg, de waarheid en het leven’ geworden.”

Van een lezing in de Kosmos Vakantiekolonie (nu Martinus Centrum) 

Klint, donderdag 15 juli 197. Voor het eerst in Kosmos 197, nr. 7 gepu-

bliceerd. Opgenomen in Artikelsamling 1 met als titel: Tærskelens vogtere.
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In januari 19 kwam er een occult tijdschrift uit dat 
‘O.M.’ (Okkult Magazin = Occult Tijdschrift, vert.) 
heette. Het kwam iedere week uit en kon in de kiosken 

gekocht worden. Ik werd een enthousiaste lezer van dit tijd-
schrift, omdat ik me altijd voor bovenzinnelijke onderwer-
pen geïnteresseerd had. Hier ontdekte ik voor de eerste keer 
dat er een interessante man bestond die Martinus heette. Hij 
schreef een serie interessante artikelen over existentiële vra-
gen in dit tijdschrift. De artikelen waren voorzien van een 
paar kosmische symbolen. 

Dit tijdschrift was echter geen lang leven beschoren, 
omdat het na slechts negen maanden ophield.

Maar voor dat gebeurde, was Martinus zijn eigen tijd-
schrift al gaan uitgeven. Het was een maandblad en heette 
‘KOSMOS’. Ik abonneerde me er meteen op en kwam 
daarom aan de weet dat er een boek bestond dat Livets Bog 
heette, dat ik kocht en met veel interesse las.

Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

Helmer  
Fogedgaard 
Procuratiehouder, schrijver



juni 2014kosmos20

Er kwam later een serie andere boeken uit van de uitge-
verij van Martinus, die destijds ‘Livets Bog Bureau’ heette. 
Er kwam ook een vakantieoord in Odsherred met de naam 
‘Kosmos Ferienkoloni’ (Kosmos Vakantieoord, heet nu 
Martinus Centrum,vert.).

Daar ging ik in juli 198 met vakantie naartoe samen met 
een paar andere jonge geïnteresseerden uit Langeland, waar 
ik woonde. Tijdens deze vakantie maakte ik voor het eerst 
kennis met Martinus, en dat was een geweldige beleving. 
Het vakantieoord bestond toentertijd maar uit een twintigtal 
huisjes, en het was niet zo moeilijk om persoonlijk in con-
tact te komen met Martinus.

Die zomer en een aantal zomers erna hadden mijn vrien-
den en ik Martinus dikwijls voor onszelf, als we hem ’s 
avonds in ons huis uitnodigden voor een kop thee.

Als wij jongeren allemaal om hem heen zaten, hoorden 
we hem uit. We waren erg hongerig naar geestelijke kennis, 
en Martinus was altijd bereid om onze vele vragen te beant-
woorden. Bij deze gelegenheden genoten we er erg van om 
in heel nauw contact met hem te komen, en we zijn daarom 
door het lot begunstigd ten opzichte van hen die er later 
bijkwamen. In de laatste jaren moest hij zich immers minder 
vaak in het vakantieoord vertonen, om tijd voor het schrij-
ven van zijn artikelen en boeken te krijgen. 

Hij maakte echter wel wandelingen, en als we hem in het 
oog kregen, gingen wij jongeren allemaal in een kring om 
hem staan. We gingen op het gras zitten en hij moest zich 
erbij neerleggen dat we hem weer uitvroegen en uitpersten. 
Hij toonde echter altijd een liefdevol geduld. Het kon ook 
gebeuren, dat we in twee of drie auto’s een tochtje met hem 
maakten door het mooie Odsherred, en dan sloten we dat af 
in een restaurant waar we gezellig met elkaar praatten. Het 
waren echt heerlijke dagen. 

Dikwijls denk ik dat, wanneer ik in mijn volgende incar-
natie weer in aanraking kom met de kosmische analyses van 
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Op de twee bovenste foto’s, die uit de jaren dertig van de twintigste eeuw zijn, 

zit Martinus aan het strand van Kosmos Feriekoloni, omringd door vrienden 

en vakantiegangers. Martinus draagt een strohoed met een brede rand, en op de 

eerste foto zit hij met een hond op schoot.

Op de foto linksonder zitten Martinus, Peter Zacho en Sam Zinglersen op het 

strand. Op de foto rechtsonder zitten Gerard Oude Groen, Helga Langner, haar 

zoontje Matthias, Marianne Koop-Oude Groen en Martinus op het strand. 

Beide foto’s zijn uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. 
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Citaat De ontwikkeling van de aardemens van dier naar 
mens is identiek met een vergeestelijking, dat wil 
zeggen een ontwikkeling van organen waarmee hij 
realiteiten en omstandigheden of bestaansniveaus 
kan ervaren die buiten de fysieke wereld liggen.

(Livets Bog 1, § 177)

Martinus – die dan over de gehele aarde verbreid zullen zijn 
– ik de mensen zal benijden, die zo gelukkig geweest zijn 
kennis met hem gemaakt hebben terwijl hij zich hier op het 
fysieke vlak bevond. Ik zal me dan waarschijnlijk niet kun-
nen herinneren, dat ik juist een van de gelukkigen was, die 
hem van zo nabij gekend hebben. 

Ook bij vele andere gelegenheden heb ik Martinus ont-
moet. Hij gaf namelijk lezingen in Odense, als hij voor zijn 
jaarlijkse lezingentournee door de provincie reisde, en ik liet 
de gelegenheid nooit voorbijgaan om naar hem te luisteren. 

De enkele keren dat ik in Kopenhagen was, was ik zo vrij 
hem privé in zijn woning aan de Mariendalsvej te bezoeken. 
Ik werd altijd vriendelijk en liefdevol ontvangen. Bij die 
gelegenheden kreeg ik de oplossing van een aantal persoon-
lijke problemen.

Het zou te ver voeren om hier verslag te doen van waar 
mijn vele gesprekken met Martinus op neerkwamen, maar 
ik wil graag een paar dingen vermelden, waar anderen zeker 
ook iets aan kunnen hebben.

Een van mijn vragen betrof Christus. Ik wilde graag 
weten, hoe het te verklaren was, dat hij zo’n zwaar karma 
had dat hij zoveel gruwelijke lijdenservaringen moest onder-
gaan. Martinus antwoordde, dat Christus natuurlijk wist 
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wat hij riskeerde door zich hier te laten reïncarneren, maar 
dat hij het toch deed om ons te helpen. Het karma dat hij 
daarmee vrijwillig voor zichzelf schiep, moest hij natuurlijk 
ondergaan. We zijn allemaal onderworpen aan de bestaande 
natuurwetten, als we ons hier laten incarneren. Zelfs een 
heilige zal gaan stinken, als hij in een mesthoop valt. 

Ik verwachtte een diep filosofisch antwoord, toen ik 
 Martinus op een dag vroeg wat de eigenlijke zin van het 
leven was. Maar zijn antwoord was eenvoudig en zonder 
omhaal: de zin van het bestaan is feitelijk niets anders dan 
het bezighouden van alle bestaande wezens.

Velen hebben me gevraagd hoe Martinus was, en ik kon 
niets anders zeggen dan dat hij enorm gewoon en onge-
compliceerd was qua karakter en gedrag. Er was niets stijfs 
of plechtigs aan hem. Hij had een uitgesproken gevoel voor 
humor, en daar kon je dikwijls veel plezier aan beleven. Er 
was geen sprake van ‘zalverigheid’, of van al het andere wat 
je in kerkelijke kringen kunt tegenkomen.

De vele jaren waarin ik Martinus en zijn geniale werk 
gekend heb, zijn vol licht voor mij geweest. Allereerst heb 
ik een zin van het bestaan gevonden en vrede in mijn hart 
gekregen. En als je dat hebt, kun je veel aan. Ik ben ook 
altijd heel blij geweest met de vele vrienden die ik onder 
zijn aanhangers heb leren kennen.

U zult daarom begrijpen dat ik Martinus oneindig veel 
dank verschuldigd ben. Deze regels kunnen daar maar een 
vage beschrijving van zijn.
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van zaterdag 26 juli tot vrijdag 9 augustus

Week 1  26 juli - 2 augustus — Onze relatie tot God
Week 2  2 augustus - 9 augustus — De weg naar de vrijheid

Reserveren via telefoon 00 45 84 6280, ma t/m do 1.00-16.00 uur,  

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