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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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1. Een waarheidsopenbaring van het goddelijke 
gedrag

Wat verstaan we onder christendom? Het christendom 
is een waarheidsopenbaring, gemanifesteerd in woorden en 
daden door de wereldverlosser Jezus Christus.

Als deze woorden en daden een waarheidsopenbaring 
genoemd worden, is dat omdat ze het in het goddelijke 
wereldplan aangegeven gedrag laten zien dat als enige de 
mens naar de allerhoogste vorm van levensbeleving kan 
leiden, dat wil zeggen naar de levensbelevingstoestand 
waarin absoluut geen enkele vorm van lijden voorkomt. Er 
zal in deze levensbelevingstoestand dus geen enkele vorm 
van oorlog, intolerantie, egoïsme, hebzucht, jaloezie, rod-
del, broodnijd, bedrog, oneerlijkheid of roof voorkomen, en 
er zal ook geen enkele vorm van ziekte voorkomen, noch 
lichamelijke of psychische beschadigingen. Er zal alleen 
het allerhoogste levensgeluk bestaan, namelijk leven in een 
totaal of honderd procent liefdescontact met de medemen-
sen en andere levende wezens.

2. Het Koninkrijk Gods

Een honderd procent liefdescontact met andere wezens 
is hetzelfde als je naaste liefhebben als jezelf en evenzo door 
deze naaste te worden liefgehad. Dat is de vervulling van de 
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gehele wet (Matth. 22:37-40), dat wil zeggen de vervulling van 
het goddelijke doel in het wereldplan, dat weer hetzelfde 
is als ‘de mens naar Gods beeld’ zijn (zie Gen 1:36). Het is 
niet moeilijk te begrijpen dat een wereld met zulke wezens 
alleen maar het absolute Koninkrijk Gods kan zijn.

Natuurlijk bestaan ook alle andere wezens binnen het 
gebied van de Godheid, ook al hebben ze het eerder 
genoemde volmaakte stadium nog niet bereikt. Zij moe-
ten daarom in onvolmaaktheid leven met ongemakken en 
moeilijkheden, oorlogen en lijden in de mate waarin ze 
nog niet tot volmaaktheid ontwikkeld zijn en daarom niet 
de naastenliefde bezitten, die als enige de garantie is om het 
Koninkrijk Gods of de levenssfeer of het bestaansvlak van de 
volmaakte wezens te beleven.

3. De wereldverlossers zijn oudere broeders in de 
ontwikkeling

Voor de individuen van de aardse mensheid geldt over 
het algemeen dat ze nog geen volledig ontwikkelde mensen 
zijn. Ze kunnen nog niet op eigen kracht het gedrag van de 
naastenliefde zien of begrijpen dat de zin en het doel van 
het leven is. Daarom moeten ze af en toe hulp krijgen van 
de voorzienigheid om uitleg te krijgen over en gewezen te 
worden op de banen en wegen naar het juiste gedrag. Zo’n 
hulp voor de mensheid zijn de grote wereldverlossers, die 
allemaal wezens zijn die de aardse mensen vooruit zijn. Qua 
ontwikkeling zijn zij oudere broeders voor de aardse men-
sen en de door hen geopenbaarde wijsheid in de vorm van 
de grote wereldgodsdiensten is vandaag de dag nog de stu-
rende en ondersteunende geestelijke kracht voor miljoenen 
mensen op aarde. Van deze godsdiensten is het christendom 
dat zijn naam van de stichter Jezus Christus heeft gekregen 
voor de landen in het Westen de voornaamste geworden.

Waar Christendom
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4. De voorspelling van “de Voorspreker (Trooster), 
de heilige geest”

Dat de verkondiging die door Christus geopenbaard 
werd, niet de laatste zou zijn, maar dat de mensen nog een 
keer door de voorzienigheid geholpen moesten worden om 
het volmaakte doel, de door God bepaalde ‘mens naar zijn 
beeld, als zijn gelijkenis’, te bereiken, werd namelijk door 
Christus zelf voorspeld toen hij zei: “Ik heb nog veel meer 
te zeggen, maar jullie kunnen het thans niet dragen. Maar 
de Voorspreker (Trooster), de heilige geest die de Vader 
zal zenden in mijn naam, die zal jullie alles leren en jullie te 
binnen brengen wat ik jullie gezegd heb” (zie Joh.14:36, Joh 

16:12-13).

5. Heidendom in het christendom

Christus wist dat de mensen nog zo onvolmaakt waren 
dat ze voorlopig het absoluut juiste inzicht in de werkelijke 
waarheid niet konden krijgen. Het was hem duidelijk dat 
als hij weg was, veel van de onvolmaakte eigenschappen 
in de mensen hen er toe zouden brengen zijn zuivere leer 
verkeerd te begrijpen en verkeerd uit te leggen, zodat deze 
in hun heidense psyche paste. Daardoor werd deze leer een 
geringere weergave van het christendom en in overeen-
komstige mate een weerspiegeling van heidendom of van de 
onvolmaakte eigenschappen van de wezens, dat wil zeggen 
van hun moordende en oorlogszuchtige eigenschappen, dus 
de uit het dierenrijk overgeërfde aard waarvan ieder voor 
zich of `ieder is zichzelf het naast’ het principe is.

De zuivere Christusaard is het tegenovergestelde principe 
‘ieder is zijn naaste het naast’ en dit principe moet abso-
luut het overheersende worden, wil de mens als ‘de mens 
naar Gods beeld, als zijn gelijkenis’ kunnen verschijnen en 
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daarmee het goddelijke doel kunnen vervullen. Alleen de 
vervulling van dit principe kan het ware christendom zijn.

Was het ook niet juist dit principe dat de wereldverlosser 
zijn discipelen inprentte met de woorden: “Gij zult de Heer 
uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 
ziel en geheel uw verstand “ en: “Gij zult uw naaste liefheb-
ben als uzelf”. En was dat niet precies de vervulling van de 
gehele wet? 

6. Het volmaakte gedrag tijdens de kruisiging 
gedemonstreerd

Dat dit volmaakte gedrag en deze volmaakte levenstoe-
stand door Christus zelf in praktijk gebracht werden, werd 
op een onomstotelijke manier aan het kruis gedemonstreerd 
toen hij zei: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet 
was zij doen” (Luc. 23:34). Bestaat er een grotere liefde dan 
je beulen of degenen die je doodmartelen te kunnen verge-
ven en voor hen wensen dat ze niet hoeven te lijden voor 
de kruisiging of verminking die ze je hebben toegebracht? 
Hier zien we het absoluut ware christendom, de absolute en 
enige weg naar de hemel, naar de vervulling van het god-
delijke doel.

Christus werd dus het model, en uitsluitend volgens dit 
model kan de christelijke mens geschapen worden. De mens 
die geen kruisiging op zich kan nemen, die zijn naaste niet 
kan vergeven ongeacht wat die hem ook maar aangedaan 
heeft, staat stil op zijn weg naar de hemel, naar het licht of 
naar de beleving van God. Dit absolute christendom werd 
door de wereldverlosser Christus voor honderd procent in 
praktijk gebracht en daarom hebben zijn gedrag en verkon-
diging de naam christendom gekregen.

Ook al had hij slechts drie jaar voor zijn verkondiging 
en demonstratie van het volmaakte gedrag, toch werden de 
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eeuwige waarheid en daarmee de belangrijkste antwoorden 
van het leven in de geestelijke sfeer van de aarde en in het 
vlees en bloed van een bepaald aantal mensen geplant. 

7. De eerste christenen traden in de voetsporen van 
Jezus

We zien hoe de eerste christenen volledig in zijn voetspo-
ren traden. Van zijn twaalf apostelen werden er elf terecht-
gesteld. Een aantal van hen werd zelfs met hun hoofd naar 
beneden gekruisigd. Laat de geschiedenis niet ook zien hoe 
de eerste christenen er niet voor terugdeinsden om zich 
voor de wilde dieren te laten werpen, liever dan hun door 
Christus gegeven opvatting over de eeuwige waarheid en 
het hieruit voortvloeiende gedrag te verloochenen? Zonder 
dit treden in de voetsporen van Christus met hun leven als 
inzet zou er nu geen christendom geweest zijn. De wereld is 
niet alleen Jezus Christus maar in hoge mate ook de eer-
ste christenen grote dank verschuldigd, omdat zij met hun 
bloed en leven het zaadje van het christendom in de dier-
lijke of heidense mentaliteit van de mensheid geplant heb-
ben. Door deze volhardende inzet heeft het eerste christen-
dom heidense koningen en keizers overwonnen en is het 
zodoende door overheden geaccepteerd en de heersende 
staatsgodsdienst geworden.

8. Heidense tradities besmetten het christendom

Er werden kerken gebouwd, waarvan vele je reinste 
luxepaleizen werden, voorzien van altaren, kostbare afbeel-
dingen en standbeelden en veel andere takken van kunst. 
De tradities van de adel en de burgers hebben het christen-
dom besmet, zodat hierin ook een koningsmacht ontstond 
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met rangen, titels en ordetekens, en palazzi voor de hoogst 
geplaatste kerkelijke vorsten. Deze vorsten deden wat 
betreft hun kleding van purper en goud en met een kroon 
en scepter niet onder voor de traditionele koningen en 
vorsten. Deze kerkelijke vorsten hadden een tijd lang een 
bijna onbeperkte macht die nog groter was dan de gewone 
koninklijke macht. Zij konden deze koningen in bepaalde 
gevallen straf geven en hen in de ban doen. Zij konden 
‘vergeving der zonden’ verkopen, zowel voor zonden die 
begaan waren als voor zonden die eventueel in de toekomst 
begaan zouden worden!

Kruisiging 

van Petrus 

(detail), 

Michelangelo
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9. Intolerantie, inquisitie en moord in naam van 
Jezus

Waar heeft deze macht niet toe geleid in de vorm van de 
inquisitie en de hierdoor veroorzaakte afschuw en het dood-
martelen van vele mensen? Ja, men ging zelfs zover om de 
oorlog te zegenen en het Heilige Land met zwaard, moord 
en doodslag te veroveren. De christelijke landen werden 
geleidelijk aan de beste krijgslieden ter wereld. Ze overvie-
len en veroverden andere volken en staten, onderdrukten 
deze volken en buitten hen uit ten bate van zichzelf, alles in 
naam van Jezus.

Er werden religieuze ceremonieën, sacramenten en 
doopplechtigheden ingesteld, die toegediend werden door 
priesters en bisschoppen en pausen in met goud ingewe-
ven voorname gewaden, met kroon en scepter en andere 
imposante kentekenen voor de rang en titels van de betref-
fende personen. Ze waren uiterst intolerant ten opzichte van 
andere godsdiensten en andere vormen van godsverering.

 

10. Er is nog steeds 
veel heidendom in 
het christendom

We zien dus dat de 
ontwikkeling van de 
mensen niet in sprongen 
kan verlopen. De godde-
lijke verkondiging en het 
goddelijke gedrag van 
Jezus konden daarom 
niet in zuivere vorm 
gerealiseerd worden. De 
heidense tradities met 

Jacobus (broer 

van Jezus) 

met een stok 

doodgeslagen.
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oorlog en gebruik van wapens, ceremonieën, rangen, orde-
tekens en titels konden niet uit de wereld geholpen worden, 
ook al werd de leer van Jezus Christus geaccepteerd. Deze 
heidense tradities werden alleen enigszins aan het christen-
dom aangepast en kwamen onder de naam christendom te 
vallen.

Nu is er bijna tweeduizend jaar verstreken sinds Chris-
tus het christendom verkondigd en gepraktiseerd heeft, en 
wat is het resultaat daar nu van? Het christendom zoals het 
vandaag de dag verschijnt en uitgedragen wordt door de 
kerkelijke overheden is op veel manieren voortgezet hei-
dendom, maar in bepaalde mate verzacht door de geest van 
het christendom en met het stempel daarvan. De tempels 
van de heidense tradities zijn nu kerken geworden en de 
erediensten zijn ontdaan van bloedoffers. In de kerken wor-
den dieren noch mensen geofferd. Hier wordt geprobeerd 
de lichte goddelijke stemming teweeg te brengen door de 
verkondiging van de woorden en geboden van Christus 
over naastenliefde, aangevuld met orgelmuziek, brandende 
kaarsen en geestelijken gehuld in de met hun rang overeen-
komende meer of minder kostbare en specifieke gewaden. 
En de kern van het uiterlijke goud en de uiterlijke glitter 
van deze eredienst bestond uit het verhaal van Jezus en zijn 
eigen woorden over de eeuwige waarheid, over leven en 
gedrag. Het gehele uiterlijke kerkelijke ceremoniële gebied 
is als het ware een soort ‘ark des verbonds’ (zie Deut. 10:1-9) 
waar de dierbare door Christus geopenbaarde waarheid in 
bewaard wordt. De uiterlijke materiële pracht zoals de pries-
tergewaden, de kaarsen en lampen, de orgeldreun en koor-
zang zijn niet het eigenlijke christendom, maar de zuivere 
woorden over de liefde tot God en tot de naaste die hier 
en daar door de uiterlijke ceremoniële glans heen schijnen 
zijn dat wel. Terwijl de uiterlijke glans vergankelijk is en 
tot ruïnes, stof en as wordt, zullen de eeuwige woorden van 
Christus voortbestaan (zie Matth. 24:35).
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11. De noodzaak van de uiterlijke glans van de 
ceremonieën

Deze uiterlijke glans is echter noodzakelijk geweest en is 
ook tegenwoordig nodig voor mensen bij wie het geloof 
in autoriteiten het overheersende religieuze vermogen is. 
Omdat noch de apostelen noch de later ontstane christelijke 
geestelijkheid en overheden in het bezit geweest zijn van 
de autoriteit die Christus uitstraalde en die vertrouwen en 
geloof in zijn verkondiging schiep, moest er iets gecreëerd 
worden wat de priesters en geestelijke overheden de autori-
teit kon geven waarmee ze van nature niet uitgerust waren 
en die hun daarom niet de waardigheid noch de autoriteit 
kon geven ten opzichte van de mensen voor wie ze een 
eredienst moesten houden. Wat voor autoriteit zou een 
aartsbisschop of een andere hoge geestelijke voor een door 
instinct en gevoel beheerste mensenmassa hebben, als hij 
alleen maar een gewoon pak droeg tijdens zijn kroning van 
een koning of keizer? Lag dezelfde suggestieve macht niet in 
de eigenaardige aankleding van de farao’s? Waarom dragen 
generaals, oversten en kapiteins en andere hooggeplaatsten 
eveneens hoeden met wapperende struisvogelveren, uni-
formen met blinkende knopen, vergulde epauletten, orde-
tekens en medailles? Is dat niet juist om hun een autoriteit 
te verlenen ten opzichte van de gewone stervelingen die ze 
moeten overheersen? Hoe denk je dat het autoriteiten zou 
vergaan als de genoemde hooggeplaatsten precies hetzelfde 
gekleed gingen als de gewone mensen?

12. De handel in de vergeving der zonden

Nadat de eerste christenen het fysieke vlak verlaten 
hadden, veranderde het christendom steeds meer in cere-
monieën en sacramenten waarmee de mensen vergeving 
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der zonden konden verkrijgen. Het eigenlijke gedrag van 
Christus werd iets waarvan men vond dat het door een 
gewoon mens onmogelijk in praktijk gebracht kon worden. 
Het was iets wat alleen hij in praktijk kon brengen, omdat 
hij de zoon van God was. De mensen konden niets anders 
dan zondaars zijn en waren geboren zondaars en daarom 
moesten zij er zich op instellen om vergeving der zonden 
te bidden. Op goede daden werd dus niet zoveel nadruk 
gelegd, omdat de mensen vergeving der zonden konden 
krijgen door erom te bidden of door naar het avondmaal te 
gaan of om deze gewoon puur fysiek voor geld te kopen. 
Verder weg van de verkondiging van Jezus kun je nauwe-
lijks komen.

13. Door instinct en gevoel bepaald christendom 
zonder intellectuele praktisering 

De speciale vorm waarin het christendom honderden 
jaren lang gepraktiseerd is, is dus een zuiver door het instinct 
of gevoel bepaalde toestand. Het gaat geheel buiten een 
intelligente beleving om. Het christendom ging dus over in 
een vorm die paste bij instinctmatige en gevoelsmatige men-
sen, dat wil zeggen mensen die hun leven geheel op de uit-
spraken van autoriteiten konden baseren. Of deze uitspraken 
logisch of onlogisch waren was zo gezegd niet van belang. 
Als de uitspraken maar van een door hen zelf erkende auto-
riteit kwamen was dat voldoende. Dan geloofden de mensen 
er rotsvast in. We begrijpen nu dat hoe meer deze autoritei-
ten uitgerust waren met imponerend goud en imponerende 
glitter, een des te geweldiger autoriteit ze voor deze mensen 
waren. Maar we hebben gezien dat deze vorm van christen-
dom de oorlog niet heeft kunnen afschaffen en dat die er de 
mensen tegenwoordig ook niet meer toe kan brengen tot 
het werkelijke christendom over te gaan. De eerstgenoemde 
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vorm van christendom draagt er daarentegen in zekere mate 
toe bij dat het kerkelijke christendom aanhangers verliest. Er 
komen steeds meer lege banken in de kerken. 

Dat betekent natuurlijk niet dat deze vorm van christen-
dom geen nut heeft gehad. Ondanks dat het in hogere mate 
een ceremonie werd dan een intellectuele praktisering, heeft 
het de mensen een heel groot stuk op de weg naar het licht 
geholpen. Alle humane organisaties, geautoriseerde hulp aan 
bejaarden en zieken, de invloed op de opvatting over wet en 
recht, het stimuleren van alle vredesbewegingen en bijvoor-
beeld het ijveren voor het afschaffen van de oorlog getuigen 
van krachten die niets anders dan christelijk genoemd kun-
nen worden.

14. De mensen nemen afstand van de religieuze 
dogma’s op grond van hun groeiende intelligentie

Maar de mensen ontgroeien hun religieuze instinct, 
naarmate hun intelligentievermogen steeds meer toeneemt. 
Daardoor degenereert hun vermogen om in autoriteiten te 
geloven. Het intelligentievermogen geeft hun de mogelijk-
heid om logisch te denken en daarmee om raadselen te ont-
warren en ze te begrijpen. Daarom kunnen ze een bewering 
niet accepteren waarvan ze met hun intelligentie kunnen 
zien dat die onlogisch of onwaar is, en dat staat los van het 
feit wie het ook maar beweerd heeft. Het belangrijkste voor 
hen is juist of de genoemde bewering logisch is en of ervan 
bewezen kan worden dat die de absolute werkelijkheid is 
of op zijn minst waarschijnlijk. Deze mensen zullen daarom 
geleidelijk aan het kerkelijke christendom afvallen, omdat de 
antwoorden ervan alleen maar bedoeld zijn voor het religi-
euze instinct van de mensen en niet voor hun intelligentie. 
Miljoenen en nog eens miljoenen hebben zich tegenwoor-
dig dus van de dogma’s gedistantieerd, omdat die niet bij 
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hun intelligentie passen. Ze vinden ze onwaarschijnlijk en 
onlogisch. 

15. De geesteswetenschap maakt de grote 
christelijke waarheden toegankelijk voor een 
intelligente analyse

Deze mensen kunnen daarom bijna alleen datgene accep-
teren wat concreet is. Voor hen moeten de dogma’s of de 
grote waarheden die Christus de mensen geopenbaard heeft, 
toegankelijk zijn voor een intelligente analyse om geaccep-
teerd te kunnen worden. Dat wil dus zeggen dat de dogma’s 
verklaard moeten worden en een wetenschap moeten 
worden die onderzocht kan worden. De wetenschap die 
de verkondiging of de grote waarheden van het leven van 
Christus verklaart, kan echter alleen de door hem aangekon-
digde ‘Voorspreker (Trooster), de heilige geest’ zijn. Dat is 
geen man die zal komen. Geest is namelijk bewustzijn en 
bewustzijn is gedachten en kennis. De heilige geest is dus 
heilige gedachten en heilige kennis. Maar heilige gedachten 
en heilige kennis kunnen alleen maar de kennis van de abso-
lute waarheid zijn, die tot de mensen zal komen en hun alles 
zal verklaren wat Christus gezegd heeft.

Willen de mensen verder geleid kunnen worden in de 
goddelijke schepping, dan voldoet het traditionele kerke-
lijke christendom van tegenwoordig niet. Dat christendom 
is absoluut niet zuiver. Het bestaat nog in hoge mate uit de 
overgeërfde heidense tradities waar het zich in de loop van 
de tijd aan heeft moeten aanpassen, omdat de mensen niet 
rijp waren om de leer van Jezus in zuivere vorm te ontvan-
gen. Naarmate de heilige geest zich uitbreidt en de mense-
lijke psyche gaat beheersen, verliezen het kerkelijke chris-
tendom en de daarmee verbonden ceremonieën hun macht.
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16. De kerken worden musea of gedenktekens

De kerken en de erbijhorende verschijnselen zullen steeds 
meer curiosa, musea en toeristenattracties worden, precies 
zoals de tempels, piramides en andere gebieden voor gods-
verering van de grote historische godsdiensten bezienswaar-
digheden, toeristenattracties en museumvoorwerpen gewor-
den zijn.

Zijn de piramides van Egypte en de Acropolis in Athene 
en de ruïnes op vele andere plaatsen geen overblijfselen van 
vroegere godsverering? Zijn zelfs de Sint Pieter en het Vati-
caan in Rome niet al tot op zekere hoogte toeristenattracties 
en bezienswaardigheden geworden zoals de piramides en de 
Acropolis? Is dat niet precies zo met al die vele kerken die in 
het Heilige Land gebouwd zijn op de plaatsen waar gebeur-
tenissen met Jezus plaatsgevonden hebben? Op het graf van 
Jezus is een enorme kerk gebouwd, in de hof van Geth-
sémane staat een grote kerk, waar Jezus de discipelen het 
onzevader leerde staat een grote kerk, waar Jezus ten hemel 

Martinus in 

Egypte
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voer staat een grote kerk, waar hij in Bethlehem geboren 
is staat een grote kerk, op het veld bij Bethlehem waar de 
engelen aan de herders verschenen en de geboorte van 
Jezus verkondigden staat een grote kerk en waar het huis 
van Kajafas stond staat een grote kerk, en zo zijn er kerken 
gebouwd op elke plek waarvan door de traditie aangewezen 
wordt dat die met het leven van Jezus verbonden is.

Deze kerken zijn natuurlijk heilig voor degenen die nog 
in het kerkelijke christendom geloven, maar voor de dui-
zenden toeristen zijn het in feite slechts bezienswaardighe-
den, omdat ze staan op de lokale gedenkplaatsen aan Jezus. 
Deze kerken voor de gebeurtenissen van Jezus in het Hei-
lige Land zijn in feite grafzerken. Ze vertellen in feite meer 
over iets wat geweest is dan over iets wat is of zal komen, 
hoe vol goede bedoelingen de mentaliteit ook geweest is 
van degenen door wie ze ontstaan zijn. Voor een groot 
deel van de mensheid is de gehele kerkelijke Christuscultus 
aan het sterven. De wereld kan niet verder geleid worden 
door de gehele uiterlijke vorm waardoor het christendom 
nu vertegenwoordigd wordt. De mensheid kan niet verder 
komen met behulp van suggestieve verschijnselen, kaarsen 
en lampen, vergulde priestergewaden en luxueuze grafker-
ken op plaatsen die aan Jezus herinneren.

17. De studie van de kosmische analyses van het 
leven

Het toekomstige christendom zal zich alleen op de naas-
tenliefde in het dagelijkse gedrag concentreren. Nu gaat het 
om het afschaffen van het ‘zwaard’ en alle overige oor-
logswapens door ieder mens afzonderlijk, als hij de hoop 
wil koesteren om uit de huidige dag-des-oordeelsperiode 
te geraken waarin de mensheid zich bevindt. Nu gaat het 
er om zich daadwerkelijk te trainen in het schenken van 
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vergeving. Nu gaat het om het bestuderen van de kosmi-
sche analyses van het leven en het hieruit voortvloeiende 
naastenliefdevolle gedrag. Nu is het geen kwestie meer of 
de woorden van een aartsbisschop of een opperste rabbijn 
komen. Nu moeten de mensen de rechtstreekse taal van het 
leven leren begrijpen. Ze moeten juist leren denken, het 
juiste voedsel leren eten en ze moeten afleren hun orga-
nisme door het gebruik van alcohol, nicotine, morfine en 
dergelijke te saboteren. Ons organisme is een universum 
voor levende wezens, die ook onze naasten zijn. We kun-
nen het leven van deze wezens niet vernietigen en zelf een 
pijnvrij lot blijven ervaren.

18. De kracht van het gebed kan alles overwinnen

De mensen moeten zelf het werkelijke leven gaan zien. 
Nu moeten ze het niet meer door de kerkelijke versluiering 
zien die vroeger noodzakelijk was. Nu moet het vermogen 
tot sympathie en liefde voor en vergeving van de naaste 
gaan fonkelen en stralen. Hier hebben we de kracht van het 
gebed voor, dat in ieder levend wezen ingebouwd is. Door 
dat te gebruiken kun je alles overwinnen, en door middel 
daarvan kun je met God praten en zo in contact met Hem 
komen. Zodra je dat contact bewust beleeft, wordt het 
gemakkelijk om de rest van de weg naar het licht te gaan.

Het artikel is een weergave van een manuscript dat Martinus geschre-

ven heeft als voorbereiding voor een lezing in het Martinus Instituut, 

maandag 29 oktober 1961. Correctie en kopjes van Ole Therkelsen. Het 

artikel is goedgekeurd door het bestuur en voor het eerst in de Deense 

Kosmos nr. 10, 1996 verschenen met als titel: Sand Kristendom.

Vertaling A. J. Stroobant, juli 2015.
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Toen ‘De Vereniging van Sindal en omgeving voor plaatselijk 
historie’ in 1984 een boek zou uitgeven, besefte de vereniging, dat 
daarin een artikel over ‘de Profeet Martinus uit Sindal’ niet mocht 
ontbreken. Men richtte zich daarom tot de 70-jarige leraar Magne 
Sørensen in Astrup. Hij was goed op de hoogte van het leven en 
de werkzaamheden van Martinus, en hij schreef toen dit artikel.

De Profeet uit Sindal
De bovenstaande titel is een uitdrukking die ik me vaag 

herinner uit mijn vroegste kinderjaren. Ik kreeg toentertijd 
echter niet het minste te weten over wie die Martinus was, 
of waar hij voor stond. Pas vele jaren later kreeg ik dat door, 
omdat ik in aanraking kwam met zijn œuvre.

De reden dat dit artikel of deze uiteenzetting überhaupt 
verschijnt, is dat in maart 1981 in verscheidene kranten in 
het land – onder andere in Vendsyssel Tidende – de vol-
gende overlijdensadvertentie te lezen was:

Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

Magne Sørensen

Leraar
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MARTINUS
Geboren op 11 augustus 1890 

heeft deze wereld verlaten op 
8 maart 1981

De bijzettingsplechtigheid vindt plaats in 
de concertzaal in Tivoli 

Tietgenskade 20, Kopenhagen 
zondag 29 maart 14.00 uur 
(toegang vanaf 13.30 uur)

Alleen toegang op vertoon van 
een toegangskaart, die besteld kan worden via  

tel. (01) 10 51 45

Er zal niet versierd worden met bloemen, maar de kist 
zal bedekt worden met de vlag van het Instituut.
Wie bloemen zou willen sturen wordt verzocht in plaats 
daarvan een bijdrage te sturen naar een humanitair doel.

Verscheidene mensen vroegen me, of ik wist wie deze Mar-
tinus was, waardoor ik begreep dat de advertentie zeker bij 
velen de vraag had opgeroepen: wie is deze Martinus, wiens 
heengaan van deze wereld gevierd wordt met een grote 
plechtigheid in de concertzaal van Tivoli in Kopenhagen?

Omdat Martinus uit Sindal kwam, zou je denken, dat 
het gemakkelijk genoeg zou zijn om hier in de omgeving 
inlichtingen te vinden over hem, zijn leven en werkzaam-
heid. Dat is echter niet het geval. Je moet je nog eens het 
oude gezegde in herinnering roepen: “Een profeet is in zijn 
eigen land niet geëerd” (naar Matth. 16:57). Je zou echter kun-
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nen denken dat Martinus een uitzondering op deze regel 
zou zijn. Hij heeft immers een zelfs zeer grote productie 
achtergelaten. Maar hij was dus geen uitzondering.

Martinus was 90 jaar toen hij stierf. Daarom kan geen van 
zijn tijdgenoten – in ieder geval in Sindal, voor zover ik 
heb kunnen achterhalen – inlichtingen verstrekken over zijn 
kinderjaren en jeugd.

 En toch kan hij niet helemaal onbekend zijn bij het 
publiek omdat een aantal dagbladen artikelen over hem 
gepubliceerd heeft. Vendsyssel Tidende heeft er twee, zo 
niet meer, gepubliceerd.

Hier volgen enkele passages uit een krantenartikel naar 
aanleiding van de negentigste verjaardag van Martinus: 

“Zijn moeder was ongehuwd. Strenge en diep gelovige mensen 
vertelden hem dat buitenechtelijke kinderen linea recta naar de hel 
gingen. Maar de jongen, Martinus, kon niet geloven dat dat waar 
kon zijn, en dat maakte hem sceptisch tegenover wat men toenter-
tijd onder het geautoriseerde, sterk door zendingsgedrang geken-
merkte geloof binnen de Deense volkskerk verstond.

Maar dat is al lang geleden. Nu woont Martinus in Kopenhagen, 
en op 11 augustus wordt hij 90 jaar en wordt zijn verjaardag gevierd 
door een grote groep mensen, voor wie hij alles is gaan betekenen.

Zijn naam, Martinus, is over de gehele wereld bekend, maar 
paradoxaal genoeg het minst in zijn eigen vaderland. Enkele jaren 
geleden vertelde een Indiër tijdens een werkcollege van studenten 
op Askov Højskole over de grote filosoof van Denemarken, Mar-
tinus. De toehoorders keken elkaar vragend aan. Ze kenden hem 
niet. Slechts een paar duizend Denen en ongeveer een gelijk aantal 
Zweden bestuderen het werk van Martinus, maar dat doet hem 
ongelooflijk weinig.

Niemand kon in het begin vermoeden wat deze bescheiden en 
onbemiddelde medewerker van een zuivelfabriek eens worden zou.

Achter zijn bescheiden aard was een diepe religiositeit actief. 
Deze gaf zich niet te kennen in woorden, maar in vriendelijkheid 
en warmte samen met een medemenselijk begrip, wat de jongeman 
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Op zijn oude dag hield Martinus ervan achter de piano te zitten en wat te im-

proviseren. De foto is genomen in Villa Rosenberg in de jaren zestig.
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ongewoon geliefd maakte, waar hij zich ook maar vertoonde.
Zoals gezegd, werd Martinus op 11 augustus 1890 ter 

wereld gebracht door een ongehuwde moeder. Hij werd 
geboren in het keuterboerderijtje ‘Moskildvad’ (doorwaad-
bare plaats in het beekje Moskildvad, vert.). Omdat de moe-
der het jongetje niet bij zich kon hebben, werd hij bij haar 
halfbroer Jens Christian Frederiksen en zijn vrouw geplaatst. 
Zij bezaten Moskildvad. Dit huisje bestaat nog steeds. Het 
werd in 1954 overgenomen door redacteur Sam Zinglersen 
uit Kopenhagen, die het liet restaureren. Het huis is in de 
loop der jaren verhuurd geweest aan verschillende mensen 
uit de lokale bevolking; de laatste was een schoorsteenveger, 
die er enkele jaren heeft gewoond samen met zijn gezin. Ze 
vertelden dat Martinus het heel fijn vond om zijn geboor-
testreek te bezoeken, want hij kwam er vanuit Kopenhagen 
samen met enkele vrienden bijna elk jaar naartoe. Ze waren 
dan maar heel weinig tot last, omdat ze zelf hun vegetarische 
eten meebrachten. Martinus was een buitengewoon opge-
wekt en levensblij mens, die altijd goed gehumeurd was en 
geestige invallen had en vrolijke grappen vertelde.

In het huisje Moskildvad heeft Martinus heel zijn jeugd 
gewoond en er een goed thuis gehad, omdat zijn pleeg-
ouders buitengewoon goed voor hem waren. Er heerste 
armoede thuis, zodat zijn pleegvader wegwerkzaamheden 
moest verrichten en hout moest kappen, terwijl zijn pleeg-
moeder het huishouden deed en de dieren verzorgde.

Martinus ging uit huis om te dienen als herdersjongen, 
toen hij 12 jaar was. Toen hij 18 was, ging hij in de leer bij 
een zuivelfabriek. Hij werd gediplomeerd arbeider bij de 
zuivelfabriek Lønstrup Mejeri.

Je zou bijna kunnen zeggen dat het zuivelambacht een 
erfenis was van zijn echte moeder, die de leiding had van 
de melkproductie op de herenboerderij ‘Kristiansminde’ in 
Mygdal. Zij stierf toen Martinus nog een jongen was. Hij 
heeft haar dus nauwelijks echt leren kennen.
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Martinus ging voor het eerst naar school in Sindal Stati-Stati-
onskole, maar na 4 jaar werd hij overgeplaatst naar Bolle-Bolle-
holtskole, Bagevognsvej 191. 

Het moet net voor en na de eeuwwisseling geweest zijn, 
dat hij op school zat. Van mijn eigen ouders ken ik het 
leerplan van die tijd redelijk goed. De plattelandskinderen 
gingen toen maar weinig naar school. Slechts twee maal 
drie uur per week in de zomer en iets meer in de winter. 
Dit leerplan kon zich niet meten met wat de kinderen in de 
stad toegewezen was, maar het gaf Martinus wel de basis die 
nodig was voor zijn latere werkzaamheid als schrijver. 

Nadat hij op verschillende melkfabrieken gewerkt had, 
sloot hij zijn werk binnen de zuivelindustrie af als kantoor-
employé op het kantoor van zuivelfabriek ‘Enigheden’ (de 
Eenheid, vert.) in Kopenhagen.

Zijn referenties getuigen allemaal van een buitengewoon 
bekwaam en gewetensvol mens. De geringste onwaarheid of 
onwerkelijkheid was ondenkbaar voor hem.

Wat was het nu voor een gebeurtenis die hem er op slag 
toe bracht zijn baan op te geven om zich helemaal aan een 
bestaan als schrijver te wijden? 

In het boekje Over de geboorte van mijn missie vertelt hij zelf 
hoe hij juist in die tijd sterk ging verlangen naar geestelijke 
kennis en een sterke drang voelde om iets anders en meer te 
doen dan op een kantoor getallen te zitten schrijven.

Een collega op het kantoor waar hij werkte, studeerde 
theosofie, en hij raadde Martinus aan hetzelfde te doen. 
Martinus leende een boekje over dat onderwerp, maar zou 
het nooit helemaal uitlezen. Volgens de aanwijzingen in 
het boek probeerde hij op een avond te mediteren over het 
begrip God, en plotseling voelde hij dat hij tegenover iets 
oneindig verhevens geplaatst was. Hij zag dat een Christus-
gestalte van verblindend zonlicht op hem afkwam, en deze 
gestalte liep door tot in zijn eigen vlees en bloed.

Deze ervaring maakte hem bewust in een geheel nieuw 
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lichaam – het geestelijke – en vanaf dat ogenblik maakte de 
wereld die achter de fysieke ligt, blijvend deel uit van zijn 
dagbewustzijn.

Ik weet dat dit hier een heel onvolledig en geconcen-
treerde beschrijving is van de bovenzinnelijke ervaringen 
van Martinus. Maar ik moet het hier bij laten. 

Het zou veel te ver voeren om die gebeurtenis in een 
kort artikel te schilderen. Martinus noemt die gebeurtenis of 
ervaring ‘de grote geboorte’ of ‘kosmisch bewustzijn’. 

Het was maart 1921 toen die gebeurtenis plaatsvond, en 
deze leidde ertoe dat de bescheiden jongeman van een bij 
het grote publiek volstrekt onbekend persoon in de loop 
van een aantal jaren getransformeerd werd in de leider van 
het omvattende Instituut, dat nu zijn naam draagt. 

Ik realiseer me heel goed dat het bovenstaande veel men-
sen te fantastisch in de oren klinkt. De primaire reactie van 
enkele mensen zal zeker zijn dat hij een openbaring gehad 
heeft. Maar tegenwoordig is het nogal moeilijk om met 
mensen van deze tijd over ‘openbaringen’ te spreken.

Vervang je het woord openbaring door ‘intuïtieve erva-
ring’, dan gaat het misschien gemakkelijker.

De rode draad die door alle werken van Martinus loopt, 
is dat hij ons aanspoort om onze medemensen liefdevol 
en met begrip te behandelen. Maar volmaakte liefde kun-
nen we niet tonen of manifesteren zonder een ontwikkelde 
intelligentie, die de ordenende factor is, ook als het onze 
gevoelens betreft. Deze twee gedachte-energieën – gevoel 
en intelligentie – in evenwicht vormen de voorwaarde voor 
het binnenkomen van de intuïtie in het bewustzijn. De kos-
mische analyses van Martinus zijn ontstaan door een bewust 
gebruik van de intuïtie, op dezelfde manier als waarop wij 
anderen onze intelligentie bewust kunnen gebruiken.

Een ander zeer fundamenteel aspect in het œuvre van 
Martinus is de leer van de ‘reïncarnatie’. Deze leer is niet 
nieuw, maar heel oud. Het woord reïncarnatie betekent 
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wedergeboorte. Reïncarneren wil dus zeggen opnieuw in 
het vlees komen. We zijn – volgens Martinus – eeuwige 
wezens, en dat zoveel mensen in de dood geloven als een 
vernietiging van het individu, is niets anders dan een groot 
onbegrip en een illusie. De dood bestaat alleen als een 
bedachte tegenstelling met het leven. 

Ons lichaam of organisme of hoe je het wilt noemen, 
is het werktuig waarmee we ons kennis toe-eigenen. Dat 
de ervaringen – de kennis, die het Ik met behulp van zijn 
organisme verworven heeft – samen met dit organisme ten 
onder zouden kunnen gaan, dient immers geen enkel doel, 
en dat gebeurt – volgens Martinus – dan ook niet.

Martinus heeft samen met een aantal medewerkers het 
Martinus Instituut opgericht, dat gehuisvest is in een groot 
gebouw aan de Mariendalsvej in Frederiksberg. Tevens 
moet Kosmos Ferieby in Odsherred vermeld worden, dat 
tegenwoordig het Martinus Centrum heet en ieder jaar door 
vele honderden mensen bezocht wordt. Velen overigens uit 
het buitenland, waar zijn gedachten naartoe verspreid zijn.

De medewerkers van Martinus zeggen eensluidend dat ze 
hem nooit uit zijn mentale evenwicht gezien hebben.

Overigens staat zijn hoofdwerk Livets Bog borg voor de 
soevereiniteit van de schrijver, want alleen degene die de 
verschillende gedachte-energieën beheerst, is in staat om 
kosmische analyses te beschrijven over de belangrijkste 

Citaat Naarmate de heilige geest zich uitbreidt en de 
menselijke psyche gaat beheersen, verliezen het 
kerkelijke christendom en de daarmee verbonden 
ceremonieën hun macht. 
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vraagstukken in het bestaan. Livets Bog is een gedegen werk 
van zeven delen en omvat circa 3000 bladzijden geconcen-
treerde tekst en een aantal symbolen in stralende kleuren.

Martinus kon zich ook heel goed mondeling uitdruk-
ken. Die keren dat ik in de gelegenheid geweest ben om 
zijn lezingen te horen, heb ik er bewondering voor gehad, 
dat een man van in de tachtig urenlang kon spreken zonder 
manuscript. De woorden en zinnen stroomden regelrecht 
uit hem. Het was, alsof hij een groot aantal dingen had, die 
door hem gezegd moesten worden, en waarvan hij graag had 
dat we ze zouden begrijpen en naleven. Het was alsof de 
lucht in de zaal geladen was met elektriciteit. Het was een 
geweldige belevenis.

Martinus sprak zelden en niet graag over zichzelf. Het was 
daarom ook nooit zijn wens, dat anderen over hem zouden 
schrijven. In die gevallen waarin dit toch gebeurd is, heeft 
hij zich gebogen voor de wensen van anderen, in het besef 
dat zo’n buitengewoon werk als Livets Bog niet geschreven 
kan worden zonder tegelijk over de achtergrond ervan te 
informeren. 

Deze achtergrond is het eigen leven en gedrag van de 
schrijver, dat beslist afwijkt van de norm. Het is namelijk 
niet normaal voor de mensen dat iemand een geheel harmo-
nisch bestaan leidt met een gedrag dat alleen maar liefde naar 
zijn gehele omgeving uitstraalt.

Dat Martinus een nieuwe wereldbeschouwing opstelt en 
verklaart, betekent niet dat je erin moet geloven, in plaats 
van in de materialistische opvatting of in de godsdiensten. 
Integendeel. Hij benadrukt vaak sterk dat hij niet vindt 
dat je moet geloven in wat hij zegt, maar dat je zijn werk 
onpartijdig en kritisch moet onderzoeken, en dat je datgene 
uit zijn werk moet nemen wat je kunt gebruiken en de rest 
moet laten liggen.

Het werk van Martinus is een wetenschappelijk werk, 
waarvan het onderwerp een beschrijving en een analyse 
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van het leven zelf en de zin ervan is. Omdat, zoals gezegd, 
een beleving van de eeuwige waarheden van het leven 
alleen kan plaatsvinden met behulp van intuïtie, wordt zo’n 
wetenschap geesteswetenschap genoemd.

Bij het lezen van de literatuur van Martinus gaat het dus 
niet om geloof, maar om onderzoek. Deze literatuur kan 
gesteld worden tegenover de eigen ervaringen van degene 
die haar bestudeert. Pas dan wordt zij werkelijk waardevol. 

Vergeleken met zijn analyses beschouwt hij zijn eigen 
persoon als ondergeschikt, maar hij wil met deze analyses 
van het bestaan bijdragen aan de schepping van de wereld-
vrede. Hij wil ons laten zien, dat de enige weg daar naartoe 
is, dat de afzonderlijke mens zichzelf leert kennen, zodat hij 
zijn intolerante gedachten en meningen gaat beheersen.

Ik hoop dat ik hiermee enigszins heb bijgedragen aan de 
beantwoording van de vraag, die dit artikel inleidde, name-
lijk: wie is Martinus? Dat deze beschrijving verre van volle-
dig is en de vraag niet uitputtend behandeld is, geef ik graag 
toe.

Maar zou iemand hierdoor de behoefte gekregen hebben 
om meer te weten, dan kan ik hem aanbevelen de literatuur 
van Martinus te bestuderen.
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