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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 helder 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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De voorspelling van de dag des oordeels

Pagina 3:
Scheiding van
de schapen en
de bokken.
Mozaïek in
Ravenna

Er zijn tegenwoordig veel mensen die vanwege de zeer
onrustige tijden die we beleven en met zicht op nog onrustiger tijden, heel graag iets over de toekomst willen weten.
Het is daarom niet ongewoon dat mensen hun horoscoop
laten trekken of anderszins proberen een voorspelling te
krijgen over wat de toekomst zal brengen. Wat ze willen
weten betreft in de regel hun eigen lot. Dat kan in bepaalde
gevallen ook zinvol zijn, als de astroloog behalve zijn speciale kennis gebaseerd op studie ook intuïtieve vermogens
bezit en zo’n groot psycholoog is dat hij kan zien wie hij
voor zich heeft en wat deze persoon aan kan om te weten
te krijgen. Anders kunnen horoscopen meer schade aanrichten dan van nut zijn, en als men zich met deze oeroude
wetenschap wil bezighouden, dient men daarom uiterst
voorzichtig te werk gaan. De aardse mensen hebben echter
niet alleen een persoonlijk lot of karma. Ze bevinden zich
binnen een groot collectief lotsgebied, en het is van het
grootste belang dat ze daar kennis van nemen. Over dit collectieve of gemeenschappelijke lot bestaat al een voorspelling, maar omdat die in symbolische beeldspraak voorkomt,
hebben de mensen de neiging gehad om deze verkeerd te
begrijpen of verkeerd te vertolken. Deze voorspelling kennen we onder de naam ‘de dag des oordeels’ (Matth. 25:31-46).
Sommigen nemen dit verhaal letterlijk en geloven er blind
in dat er op een bepaalde dag precies zal gebeuren wat er in
de bijbel afgeschilderd is. De meeste intellectuele mensen
schudden echter hun hoofd bij het horen van dit oude ver-
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haal en zijn van mening dat dit helemaal niets met de werkelijkheid te maken kan hebben. De voorspelling luidt als
volgt: “En al de volken zullen vóór hem verzameld worden
en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen
scheidt van de bokken, en hij zal de schapen zetten aan zijn
rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de
Koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: ‘Komt,
gij gezegenden, van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u
bereid is van de grondlegging van de wereld af’ (Matth. 25:3234). Aan hen die aan zijn linkerhand zitten zal hij zeggen:
‘Gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur,
dat voor de duivel en zijn engelen bereid is’” (Matth. 25:41).

De aardse mensheid leeft nu in het tijdperk van de
dag des oordeels
De moderne mens, die het vermogen om religieuze
formuleringen en leerstellingen blind te geloven niet heeft,
moeten zulke bijbelse woorden, die oorspronkelijk uit een
oriëntaalse gedachten- en voorstellingswereld komen, heel
vanzelfsprekend als fantasie voorkomen. Maar die oude
voorspelling heeft desalniettemin wel iets met de huidige
werkelijkheid van de mens te maken, niet in letterlijke zin
maar als beeld en symbool. Het is in grote trekken het verhaal over het lot van de aardemensheid in het tijdperk van
haar geschiedenis dat met recht met het woord dag des oordeels gesymboliseerd kan worden. Natuurlijk is de dag des
oordeels geen bepaalde datum in een bepaald jaar; wat als de
dag des oordeels gekarakteriseerd kan worden, is het laatste
deel van het grote tijdperk waarin de beschaving op oorlog
gebaseerd geweest is. En de aardse mensheid leeft juist nu
in dat tijdperk, waardoor het voor diegenen van haar individuen die geestesonderzoekers zijn, zin kan hebben om te
weten wat er zich om hen heen aan het voltrekken is en wat
De schapen en de bokken

kosmos



ze zelf in deze wereldsituatie voor nuttigs voor het geheel
kunnen doen.

Het lot van de mensheid is voorspeld door middel
van de gelijkenis van de schapen en de bokken
We zien in het voornoemde bijbelcitaat een groot deel
van het lot van de aardemensheid geconcentreerd in symbolische vorm. Het vertelt ons hoe de mensheid langzamerhand in twee kampen opgedeeld wordt, en het is niet
zo moeilijk om te zien hoe zoiets juist vlak voor onze neus
plaatsvindt. De beschaving van de aardemensheid is sinds
lange tijd gebaseerd geweest op en in stand gehouden door
oorlogen, dus met behulp van strijders oftewel ‘moordenaars’. Dit tijdperk zal zo lang doorgaan totdat de mensheid opgedeeld is in twee grote tegengestelde groepen. Dan
zijn ‘de laatste dagen’ van dit tijdperk aangebroken, dan zal
de ene groep ‘het rijk beërven dat hen bereid was van de
grondlegging van de wereld af’, terwijl de andere groep zal
verdwijnen in of door ‘het vuur dat de duivel en zijn engelen bereid was’. Hier hebben we het lot van de mensheid
voor ons in een notendop. Nu is de grote vraag dus wie de
‘schapen’ zijn en wie de ‘bokken’. Maar daar geeft de bijbelse voorspelling in feite ook een verklaring voor. Uiterlijk
gezien is de wereld vandaag de dag verdeeld in de twee
kampen die we ‘oost’ en ‘west’ noemen, en veel mensen
zijn misschien van mening dat deze twee kampen symbool
zijn voor de schapen en de bokken, en binnen elk kamp
zullen ze misschien van mening zijn dat juist de anderen
de bokken zijn. Maar vanuit kosmisch perspectief gezien is
het beeld anders; dan zal men zien dat er in beide kampen
schapen en bokken voorkomen. In de bijbelse voorspelling
wordt tegen de schapen gezegd dat zij ‘het rijk zullen beërven dat hen bereid was van de grondlegging van de wereld
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af’. Dat betreft dus geen van de rijken of beschavingen die
tot nu toe bestaan hebben, en die alleen door middel van
oorlogen in stand gehouden konden worden. Het rijk waarvan gesproken wordt is een rijk dat berust op vrede, een
nieuwe wereldbeschaving die het doel is van de levensontplooiing die in de loop van miljoenen jaren op aarde plaatsgevonden heeft. Maar als het een vredesrijk zal zijn, kunnen
degenen die dat zullen erven, natuurlijk geen krijgers of
moordenaars zijn. Dit nieuwe wereldrijk moet geschapen
worden door mensen en naties die absoluut vredelievend
zijn en voor wie dictatuur, terreur, spionage en individuen
van het recht beroven om zelfstandig te mogen denken een
gepasseerd stadium is.

Er bestaat nog geen echte democratie op aarde
Elke dictatuur op onze aarde is ten dode opgeschreven
en gaat zijn ondergang tegemoet. Het einde van Hitler
en Mussolini en het lot dat hun landen overkwam, is een
voorbeeld van ‘het vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid was’, dat wil zeggen de moordenaars, terroristen
en mensen die het verlangen voelen macht over anderen
te bezitten. Maar er zijn toch zeker vandaag de dag geen
intellectuele mensen die geloven dat het afgelopen is met de
zogenaamde beschaving van de oorlog, van de gaskamers en
van het terrorisme, omdat Hitler en Mussolini dood zijn?
Er zijn nog steeds veel aanhangers van de dictatuur die hun
politiek proberen te camoufleren als democratie, hoewel die
niets met echte democratie te maken heeft. Juist omdat er
in de harten van zoveel mensen nu het verlangen overheerst
naar een beschaving van vrede, die op geestelijke vrijheid en
gelijke rechten op de levensbenodigdheden berust, proberen dictatuuraanhangers op allerlei manieren hun politiek
te camoufleren en zich erop te beroepen dat deze de enige
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echte democratie is. Er bestaat echter nog geen echte democratie op aarde. Er zijn bepaalde ontluikende aanzetten tot
wat eens zo’n democratie zal worden. Die komt hier en
daar op de gehele aarde voor als een echte democratische
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psychische instelling in het bewustzijn van enkele aardemensen en juist deze mensen moeten als de schapen gekarakteriseerd worden. De bijbelse voorspelling geeft ook een
vingerwijzing over de gemoedsstemming of psyche die de
schapen kenmerkt en ook over wat de bokken kenmerkt.
Er staat dat de koning tegen degenen rechts van hem, de
schapen dus, zegt: “Want ik heb honger geleden en gij hebt
mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij
te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij
hebt mij gehuisvest, naakt en gij hebt mij gekleed, ziek en
gij hebt mij bezocht; ik ben in de gevangenis geweest en
gij bent tot mij gekomen” (Matth. 25:35-36). Maar van deze
woorden hadden zij niet het gevoel dat zij het waren over
wie gesproken werd. Ze voelden niet dat ze zo veel voor de
Koning gedaan hadden. Dat toont ons dat hun gedrag jegens
de Koning niet iets was dat berekend of geveinsd was, maar
een natuurlijke aanleg, een vanzelfsprekend gedrag dat henzelf niet eens opgevallen was. Wie hun naaste op die manier
helpen, helpen in feite God. Mensen die niet in de eerste
plaats zichzelf zoeken, die geen macht over anderen willen
uitoefenen of anderen dwingen te denken zoals zij, maar
die op veel manieren proberen anderen te helpen, dat zijn
de echte democraten van onze aarde, dat zijn de schapen
voor wie een waar mensenrijk, een beschaving van vrede
voorbestemd geweest is, voordat deze planeet vanuit zijn
gloeiende toestand gestold was en een wereld geworden was
waarop plantaardige en dierlijke wezens konden leven. De
hoogste humane instelling is het kenmerk van de psyche van
de schapen. Het kenmerk van de mentaliteit van de bokken
is precies het contrast daarvan. Deze wezens geloven in alle
opzichten dat ze de koning gediend hebben en daarom de
aangewezen personen zijn voor de plaats aan de rechterkant.
Als de Koning zegt: “Want ik heb honger geleden en gij
hebt mij niet te eten gegeven, ik heb dorst geleden en gij
hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling
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geweest en gij hebt mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt mij
niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet
bezocht” (Matth. 25:42-43), antwoorden zij: “Wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig of als vreemdeling,
of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben wij u niet
gediend” (Matth. 25:44). En de koning antwoordt: “In zoverre
gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij
het ook aan mij niet gedaan” (Matth. 25:45). Deze mensen zijn
allen overtuigd van hun eigen goedheid geweest. Wat zij
aan goed gedaan menen te hebben, hebben ze gedaan opdat
gezien kon worden hoe goed ze waren, of voor eigen gewin
of om andere egoïstische redenen. Ze hebben vrede op hun
lippen gehad, maar oorlog in hun hart gedragen, en voor
hun medemensen hebben ze alleen maar interesse gehad als
middelen die ze voor hun eigen voordeel konden gebruiken, want anders waren ze niets waard en interesseerde hun
wel en wee hen niet.

Door het zaad te oogsten dat in vorige levens
gezaaid is, wordt de psyche van de aardemensen
gereinigd
We moeten begrijpen dat de dag des oordeels een tijdperk is waarin een soort reiniging van de psyche plaatsvindt.
Door middel van een serie incarnaties op aarde beleven de
aardse mensen dat ze oogsten wat ze met hun gedachten
en handelingen in vorige levens gezaaid hebben. Daardoor
wordt hun psyche veranderd. Er zijn handelingen waarvoor
ze het hart niet meer hebben om die uit te voeren, omdat
hun geweten hun dat verbiedt. Maar wat is hun geweten
dan? Dat is de gedachtengang, die het resultaat is van veel
lijdenservaringen in vorige incarnaties. Ofschoon ze zich
niet kunnen herinneren wat ze toen beleefd hebben, de
belevingen hebben zich in hun psyche vastgezet als een
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meer of minder bewuste gevarenfantasie en ervaringsmassa,
zodat ze het niet alleen niet meer over hun hart kunnen
verkrijgen om de oorzaak van het lijden van anderen te zijn,
maar ook dat ze proberen om waar mogelijk het lijden van
anderen weg te nemen en betere levensmogelijkheden voor
hun medemensen te scheppen. Dat wil dus zeggen dat de
aardemensen die op dit moment datgene vertegenwoordigen wat in de oude voorspelling als de schapen gekarakteriseerd is, zo geworden zijn door de ervaringen die ze
opgedaan hebben door het zaad te oogsten dat ze eerder als
bokken gezaaid hebben. Door het deel van het dag-desoordeelstijdperk dat tot nu toe verstreken is, hebben ze hun
bewustzijn omgevormd en verlangen ze naar een beschaving die daadwerkelijk op vrede en naastenliefde berust, een
beschaving waarin het scheppingsvermogen en arbeidsvermogen van de mens en niet goederen en goud de hoogste
waarden zijn en waarin de in de bijbel genoemde ‘Koning’
regeert, dat wil zeggen dat het zuiver menselijke bewustzijn
– dat ingewijd en één met de Vader is – zich in de individuele mensen ontplooit ten gunste van het geheel.

De mensen die in hun psyche democraten zijn,
zullen een wereld van werkelijke vrede op aarde
scheppen
Als de mensen vandaag de dag van nature belang in hun
toekomstige lot stellen, dienen ze eraan te denken dat ze dat
door middel van hun gedrag en gedachtengang zelf scheppen. Er zal in de komende eeuwen een wereld van werkelijke vrede op onze aarde geschapen worden, een wereld
waarin kunst en wetenschap zullen floreren ten gunste van
de gehele mensheid. Het zijn de mensen die in hun psyche
democraten zijn die deze wereld tot stand zullen brengen.
Maar wat zal er dan gebeuren met de mensen die binnen
De schapen en de bokken
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dat tijdsbestek hun ‘bokkenbewustzijn’ niet hebben kunnen
omvormen? Deels zullen zij tijdens de godenschemering
die een komende oorlog zal blijken te zijn, verschrikkelijke
dingen meemaken. Daarna zullen ze niet meer op onze
planeet incarneren, maar incarneren op een planeet in het
heelal waar hun speciale bewustzijn en organismevorm in
het geheel kunnen passen. Maar omdat hun bewustzijn een
krijgerbewustzijn is dat ‘vuur en zwavel’ zaait, wordt het
een nogal primitieve planeet, waar ze ‘geween en geknars
van tanden’ (Matth. 25:30) moeten beleven. Maar ook deze
wezens zullen natuurlijk eens zover komen dat ze een
geweten ontwikkelen dat als het bewustzijn van de schapen
gekarakteriseerd kan worden en dan zullen zij op die planeet
een hogere ontwikkeling stimuleren, aangezien geen enkel
wezen ooit verloren kan gaan of tot eeuwige pijn verdoemd
wordt.
Veel mensen zijn bang voor een komende oorlog, maar ik
moet onderstrepen dat er geen enkele reden is om bang te
zijn voor welke vorm van oorlog ook, als men eraan werkt
om de oorlog binnen zijn eigen domein te verwijderen.
Als men met zijn gedachten en handelingen probeert vrede
en begrip in de omgeving om zich heen te scheppen, dan
werkt men voor de toekomst van de gehele mensheid of
voor een nieuwe wereldbeschaving waarin het de grootste
vreugde en het diepste verlangen van iedereen zal zijn om te
leven om iedereen te dienen.

Naar een lezing van Martinus in het Martinus Institut op zondag 14
september 1947. Bewerking door Mogens Møller. De bewerking is door
Martinus goedgekeurd. In de Deense Kosmos verschenen in 1/1989, met
als titel: Fårene og bukkene.
Vertaling A.J. Stroobant, oktober 2014
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Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

De Zweed Nils Kalén, die een van
de vele trouwe vrienden van Martinus
was, bezocht in 1980 samen met een
Zweedse journalist de geboortestreek
van Martinus in Vendsyssel.
De journalist had een heleboel vragen,
die Nils Kalén beantwoordde, en zo
ontstond dit artikel, dat we geleend
hebben van het Zweedse tijdschrift
SÖKAREN (De Zoeker, vert.).
Op deze tekening van Robert
Turner staat Nils Kalén met zijn
journalist-vriend en kijkt naar het
geboortehuis ‘Moskildvad’ dat beneden
in het dal ligt.

DE MAN
ACHTER HET
DERDE TESTAMENT
kosmos



D

at daar beneden is dus zijn geboortehuis, en in dat
plattelandsstadje bracht hij dus zijn eerste jeugdjaren

door.

Een tamelijk onaanzienlijk huis!
Ja, hij was op geen enkele manier een rijkeluiskind.
We staan te kijken naar een laag, witgekalkt huis aan een
landweg in het noordelijkste deel van Jutland, in de streek
die Vendsyssel heet. De ons omringende natuur is wat een
Zweed typisch Deens zou noemen. Zover het oog reikt
zien we bewerkte akkers, maar de streek maakt toch niet
de indruk van een ‘platte pannenkoek’. Heuvelruggen en
golvende heuvels wisselen af met dalen, waar zich wegen
doorheen slingeren, omzoomd door bomen en struiken.
De lieflijke natuur hier in het noorden zal zijn ziel zeker beïnvloed
hebben!
Ja, die heeft zeker veel voor hem betekend. Dat merk je
overal in zijn werk. In de aard van zijn wezen overheerst de
vriendelijke glimlach, open als hij staat voor iedereen in zijn
omgeving.
We wandelen verder in de richting van Sindal, het kerkstadje. Mijn literaire begeleider lijkt geïnteresseerd te zijn.
Je hebt het over zijn werk. Het ziet ernaar uit dat hij zowel veel
als zeer omvangrijke boeken geschreven heeft, maar desondanks is
hij bijna onbekend in Zweden.
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Nils Kalén

Ja, ook in Denemarken. Zijn boeken zijn tot nu toe het
meest bekend binnen een kleine kring van belangstellenden.
En hij lijkt er zelf ook niet erg veel voor gedaan te hebben
om de bekendheid van zijn werk te vergroten. Het is eerder
zo dat hij alles wat naar ‘publiciteit’ riekt heeft afgeweerd,
opdat zijn werk niet te vroeg in de openbaarheid zou
komen.
Te vroeg? Ja maar, hij is toch al negentig!
Ja, dat klopt. Maar zijn werk is vooral gericht op de toekomstige generaties. De meesten van ons zijn waarschijnlijk
nog niet rijp genoeg voor zijn gedachten. Bovendien wil hij
zijn gehele werk graag helemaal klaar hebben, voordat het
aan de openbaarheid wordt voorgelegd. En dat gaat waarschijnlijk nu gebeuren. Hij is bezig de laatste hand aan zijn
levenswerk oftewel de kosmologie te leggen, die het nieuwe
wereldbeeld van de mensheid zal worden.
Geloof je dat?

Nils Kalén

kosmos



Wie zijn kosmische analyses echt grondig bestudeerd heeft
en de totaliteit in zijn levensvisie begrepen heeft, kan onmogelijk twijfelen aan de waarheid in zijn boodschap.
Voor mij als journalist zou het eigenlijk interessant zijn om in de
gelegenheid gesteld te worden een interview met hem te krijgen. Het
zou een heel spannend artikel kunnen worden.
Maar Martinus is helemaal niet geïnteresseerd in interviews.
Zijn kosmologie is namelijk qua materiaal zo omvattend,
dat het zich helemaal niet zodanig laat comprimeren in een
kranteninterview dat het ergens op slaat. Het risico van
misverstanden en verkeerde beoordelingen is veel te groot,
zowel bij de interviewer als bij de lezers. Het zouden dan
slechts fragmenten of uit hun verband gerukte details kunnen worden, die – uit hun natuurlijke en logische samenhang gehaald – gemakkelijk onbegrijpelijk zouden kunnen
worden of in ieder geval moeilijk om er vat op te krijgen
zouden zijn. Losse puzzelstukjes lijken volstrekt zinloos.
Pas als ze in elkaar gelegd worden tot een geheel, wordt de
voorstelling duidelijk zichtbaar.
Is hij christen?
Dat hangt ervan af wat je onder ‘christen’ verstaat. Dat aan
de ene kant veel in zijn kosmologie in strijd is met de gangbare opvatting binnen de Deense volkskerk, bijvoorbeeld
op zulke gebieden zoals de dogma’s over de eniggeboren
zoon, de maagdelijke geboorte, de verzoeningsleer en de
wederkomst van Christus, kun je niet ontkennen. Aan de
andere kant worden veel hoekstenen van de kosmologie van
Martinus, zoals de reïncarnatiegedachte en de karmaleer,
zijn kosmische ontwikkelingsleer en zijn Godsopvatting,
door het gevestigde christendom volstrekt afgewezen. Velen
vinden dat hij allesbehalve christen is, ja, dat hij eerlijk
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gezegd de ‘antichrist’ is. Maar zelf beschouwt hij zich echt
wel als christen. Hij is een man van vrede en heeft nooit
een twistappel willen zijn. Hij vertelt dat Jezus zijn voorbeeld geweest is, zo lang hij zich herinneren kan. Als hij in
zijn leven een definitief besluit moest nemen, heeft hij bij
zichzelf altijd de vraag gesteld: “Wat zou Jezus in mijn plaats
doen?” En zo heeft hij altijd geweten wat in de betreffende
situatie juist was om te doen.
Hij gelooft dus in God?
Als je met ‘gelooft’ bedoelt ‘vertrouwen heeft in’, dan is het
antwoord ja. Maar als je bedoelt ‘gelooft in het bestaan van
God’, dan is ‘weten’ eerder het juiste woord. Je hoeft namelijk niet ‘te geloven’ in wat je ‘ziet’.
Wat bedoel je daarmee?
Ik bedoel, je ziet hier weiden en velden, je ziet bomen
en bloemen. En als het een heldere nacht zou zijn, zou je
de melkweg kunnen zien en daarachter, met verrekijkers,
andere melkwegstelsels en supermelkwegstelsels – oneindige
werelden in de macrokosmos. Als je aan de andere kant in
de diepte kon kijken in de microkosmos, zou je ook daar
sterrenwerelden vinden in het oneindige. Dat alles bestaat
als een feit. Het is niet iets waarin je moet ‘geloven’. Voor
Martinus is dit oneindige heelal het lichaam van de levende
God, waar we allemaal een deel van zijn. Maar wil een
lichaam ‘levend’ zijn, dan moet het bezield of gestuurd worden door een hoger geestelijk ‘Ik’. Anders was het namelijk
maar een massa dode materie. Dit Ik is het onzichtbare deel
van het heelal, Gods geest, waar we allemaal delen van zijn
of mee verbonden zijn.
Maar een mens sterft toch. Kan God dan ook sterven?
Nils Kalén
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De mens sterft niet, hij is eeuwig, net zoals God zelf en alle
levende wezens. De mens kan zijn lichaam verlaten en dat
teruggeven wat hij van de natuur geleend heeft. Maar hij
zal altijd als een levend wezen bestaan en hij heeft altijd als
zodanig bestaan.
Hier komt zijn opvatting niet overeen met die van de kerk. Die
zegt immers, dat je alleen onder bepaalde voorwaarden een eeuwig
leven kunt ‘bereiken’ of ‘verkrijgen’; het is niet iets wat je al ‘hebt’.
Hoe is het trouwens met de dieren gesteld?
Zoals ik net gezegd heb, is alle leven eeuwig. Het is vast erg
moeilijk voor vele traditioneel gelovige christenen om de
gedachte van de eigenwaarde van de dieren te accepteren.
We zijn sinds mensenheugenis gewend om onszelf als ‘de
heren der schepping’ te beschouwen, en om te geloven dat
de dieren uitsluitend voor ons bestaan, voor ons geschapen zijn, om ze te gebruiken of als voedsel voor ons. Maar
vanuit een kosmisch gezichtspunt is er qua wezen of natuur
geen wezenlijk verschil tussen de laagst staande levende
wezens en de hoogst ontwikkelde. Het is zuiver een kwestie
van verschillende ontwikkelingstreden. Wat het dier vandaag is, waren wij gisteren. En wat wij vandaag zijn, is het
dier morgen. Wanneer we tenminste onder ‘dagen’ eonen
verstaan.
Zijn kosmologie is dus een soort ontwikkelingsleer?
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar alleen oneindig omvattender dan de gewone biologische ontwikkelingsleer. Vanuit
de geestelijke werelden kristalliseert het leven zich uit in de
fysieke wereld in de vorm wat we het mineralenrijk noemen. Vandaar gaat de ontwikkeling van de wezens door het
plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk, om vervolgens
terug te keren naar de geestelijke werelden, waarna ze na
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verdere eonen aan een nieuw ontwikkelingstijdperk in de
fysieke wereld beginnen en dat gaat zo in alle eeuwigheid zo
door…
Dus een eeuwige cirkelbaan?
Nee, als je de loop van het leven door een geometrische
figuur wilt proberen te symboliseren, dan wordt het geen
cirkel maar eerder een spiraal. We bewegen ons door de
ontwikkelingsrijken in steeds grotere spiraalkringlopen.
Anders zou er immers geen ontwikkeling zijn.
Maar op het een of andere tijdstip moet het toch allemaal begonnen
zijn?
Wat zou er in dat geval vóór die tijd geweest zijn? Het
heelal bevindt zich in een onafgebroken evolutie, een leven,
dat nooit een begin gehad heeft en nooit zal ophouden.
Maar het is duidelijk dat het moeilijk voor ons is om de tijd
als een eeuwig begrip te accepteren en de ruimte als een
oneindige grootte. Maar is het niet nog moeilijker om zich
een ‘begin’ en een ‘einde’ voor te stellen? Er moet namelijk
altijd een ‘ervoor’ en een ‘erna’ zijn…
Maar je kunt het toch niet laten om te vragen: waar heeft hij dat nu
allemaal vandaan? Waarom zou je hem geloven?
Het is niet zijn bedoeling dat je hem zonder meer gelooft.
Hij heeft namelijk geen sekte of vereniging gevormd, die
eropuit is aanhangers te werven of mensen te bekeren. Hij
wil de mensen slechts ondersteunen bij het zoeken naar de
verklaring van het raadsel van het leven. Enkel in de mate
waarin ze zelf via het denken in staat zijn om te erkennen
dat zijn wereldbeeld waar is, zouden ze het moeten accepteren. En dan vraag jij, hoe hij dat zelf kan weten? Tja, heb je
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wel eens van ‘kosmisch bewustzijn’ gehoord?
Nee.
Nou, mensen en dieren zijn meer of minder bewuste wezens.
Het bewustzijn van de mensen is natuurlijk van een hoger
niveau of is verder ontwikkeld dan dat van de dieren. En
binnen de wereld van de mensen bestaan verschillende graden van bewustzijn. Er zijn mensen, die bijna op het niveau
van het dier staan, en er zijn mensen, van wie het bewustzijn zich torenhoog verheft boven dat van de meeste mensen. Waar je je op de scala bevindt, is een kwestie van de
ontwikkelingstrede waarop jij staat, en als het over ontwikkeling gaat, zijn er geen grenzen. Eens zal ons bewustzijn
de muur doorbreken die ons vandaag verhindert om in de
geestelijke wereld te kunnen kijken en de machtige ITinstallatie te leren kennen, die de wereld stuurt, als ik in dit
verband zo’n technische uitdrukking mag gebruiken. En dat
gebeurt zodra we kosmisch bewustzijn krijgen.
En dat is dus wat hij heeft, kosmisch bewustzijn?
Hij behoort tot de heel weinigen, ja, tot nu toe. Maar dat
zal langzamerhand met ieder van ons gebeuren. Beetje bij
beetje, na een verdere ontwikkeling in de loop van meerdere incarnaties. Martinus noemt die gebeurtenis ook ‘de
grote geboorte’. Hij was dertig, toen hij na enkele psychische gebeurtenissen en innerlijke ervaringen die hogere
vorm van kennis en inzicht verkreeg, die zijn leven compleet veranderde en die de weg baande of grondslag legde
voor zijn latere schrijverschap en werkzaamheid.
Wat is zijn opvatting van de bijbel? Vindt hij dat haar boodschap
nu verouderd is?
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Absoluut niet. In zijn boeken verwijst Martinus dikwijls
naar de bijbel. En het is een feit dat veel wat onduidelijk en
raadselachtig lijkt in de bijbel, juist door zijn kosmologie in
een heel ander licht komt te staan. Maar onze bijbel heeft
een supplement nodig, dat een boodschap voor de mensen
van onze tijd heeft. Het Oude Testament was aangepast aan
mensen op een totaal andere ontwikkelingstrede dan die
van ons. En toen het Nieuwe Testament kwam, hadden de
mensen een hogere graad van ontwikkeling en waren rijp
voor hogere waarheden. Maar nu zijn er tweeduizend jaren
overheen gegaan sinds die tijd, en onze kennis over het
heelal, waarin we leven, verschilt wezenlijk van de opvatting
in vroegere tijden. We worden daarom ontvankelijker voor
nog hogere waarheden, en die zal de kosmologie ons geven.
En juist om de samenhang van deze kosmologie met de
twee eerdere Testamenten te laten zien, heeft Martinus zijn
gehele werk het Derde Testament genoemd. Met deze titel zal
zijn werk aan de wereld gepresenteerd worden.
Het zal in de oren van velen nogal overmoedig en zelfbewust klinken.
Dat is best mogelijk, maar zo is het niet bedoeld. Het
spreekt voor zich dat degene die zich door eigen aanschouwing kennis over de geestelijke wetten en principes verworven heeft – dat degene die ‘verlicht’ geworden is – onwankelbaar geworden is in zijn opvatting over de waarheid in
zijn boodschap en met betrekking tot de waarde ervan als
‘het enig noodzakelijke’ (naar Luc. 10:42). En in dat opzicht
kan er zeker van Martinus gezegd worden dat hij zelfbewust
is. Hij is echter tegelijkertijd de nederigheid zelf, zowel in
zijn omgang met andere mensen als in zijn relatie met God.
“Nederigheid is de sleutel tot de poort der wijsheid”, heeft
hij eens gezegd. Zonder nederigheid kan niemand de ontwikkelingstrede bereiken die naar kosmisch bewustzijn leidt.
Nils Kalén

kosmos



Hier is sprake van iets wat men ‘de wachters aan de drempel’ pleegt te noemen.
Volgens wat ik begrepen heb, heeft hij een pantheïstische voorstelling van God. Maar gaat hij ook uit van een persoonlijke God?
Ja, in allerhoogste mate! De allesdoordringende kracht, die
de macro- en microkosmos vult, en die door haar wetten
het geheel stuurt, is tegelijkertijd de persoonlijke Vader, Hij
die zowel de angstkreet van een vervolgd dier hoort als het
gebed van de in nood verkerende mens. Als we een begrenzing aanbrengen in onze visie op God – wat we overigens
altijd gedaan hebben – dan maken we niets anders dan een
afgod van hem. De werkelijke God heeft geen begrenzingen. Maar dat Hij onze gebeden hoort, betekent niet dat Hij
ze altijd vervult op de wijze die wij ons wensen, maar op
een betere wijze, op de lange termijn, in kosmisch opzicht,
zogezegd.
Wat vindt hij dan van al het kwaad in het bestaan?
Kosmisch gezien bestaat er geen ‘kwaad’. Hij noemt het
kwaad gewoonlijk ‘het ‘onaangename goede’. Hij citeert
vaak in zijn werken de plaats in het symbolische scheppingsverhaal in de bijbel waar God naar zijn werk kijkt en ziet dat
‘alles zeer goed is’ (naar Gen. 1:31). Het kan voor ons mensen

Citaat

Als de mensen vandaag de dag van nature belang
in hun toekomstige lot stellen, dienen ze eraan te
denken dat ze dat door middel van hun gedrag en
gedachtengang zelf scheppen.
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moeilijk zijn om iets goeds te zien in al die ellende waar we
op aarde getuige van zijn. Maar dat komt omdat we verre
van ‘volschapen’ mensen zijn. De schepping van de mens,
die bedoeld is naar ‘Gods beeld’ te worden, vindt voortdurend plaats. Alles wat haat, wraak en oorlog heet, is een
uiting van de dierlijke kant van onze natuur, een kant die
we door de groeiende ontwikkeling van onze intelligentie
tot regelrechte genialiteit hebben kunnen opvoeren. En al
het lijden, waar de mensheid nu onder zucht, is niets anders
dan het karma of het lot dat we ons door onze vroegere
handelingen op de hals gehaald hebben, en dat precies het
onderwijs is dat we voor onze verdere ontwikkeling nodig
hebben. We hebben nog veel lijden te goed, voordat we
volmaakt naar ‘Gods beeld’ geschapen zijn en medeburgers
worden in ‘het ware mensenrijk’.
Nu hadden we Sindal bereikt, waar onze bus stond te
wachten. Het was donker geworden. Het was een mooie
dag geweest in het vredige Jutlandse dorpje. Nu waren we
helemaal uitgeput na de lange wandeltocht en op de terugreis zwegen we, beiden verzonken in onze eigen gedachten.
Plotseling zei mijn vriend:
Ja, ik begrijp nu wel dat een interview met hem heel goed verkeerd
en misleidend zou kunnen worden. Maar ons gesprek van vandaag
kan natuurlijk een interview over hem worden.
Maar zo’n interview kan ook gemakkelijk verkeerd begrepen worden, antwoordde ik. Denk aan wat ik over de stukjes van een legpuzzel en het totaalbeeld heb gezegd!
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de achterkant
Amerikaanse schrijver John W. Gardner (uit een
toespraak):

2015

John William
Gardner, (8
oktober 1912
– 16 februari
2002).

Wat je op latere leeftijd leert zijn geen simpele zaken zoals
het verwerven van kennis en vaardigheden. Je leert gedrag
te vermijden dat zelfvernietigend is. Je leert je energie
niet te verdoen aan zorg en angst. Je ontdekt hoe je moet
omgaan met spanningen. Je leert dat zelfbeklag en wrok
vergiftigen. Je merkt dat de wereld houdt van talent, maar
karakter beloont. Je leert inzien dat de meeste mensen niet
voor of tegen je zijn; ze zijn bezig met zichzelf. Je leert dat
sommige mensen in deze wereld niet van je zullen houden,
hoe hard je ook probeert het hun naar de zin te maken –
een les die ons aanvankelijk verontrust, maar die eigenlijk
heel ontspannend is.

Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2015
van zondag 25 juli tot zaterdag 8 augustus
Week 1 25 juli - 1 augustus — De genezende kracht van de liefde
Week 2 2 augustus - 8 augustus — De kosmische opvoeding
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

een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

