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2.1. De binnenkamer

Beste vrienden! Vanavond wil ik u graag wat meer ver-
tellen over de werkelijke relatie tot God. Het is een nogal 
omvangrijk onderwerp dat niet in een paar lezingen hele-
maal tot in detail belicht kan worden en in deze twee 
lezingen kan ik dan ook alleen enkele belangrijke kanten 
van dit vraagstuk behandelen. Vanavond wil ik graag ingaan 
op de meer technische kant van de relatie tussen het levende 
wezen en de Godheid.

Omdat het voor ieder mens heel belangrijk is om in 
contact te komen met de Godheid, gaat het erom ook meer 
te weten en meer te begrijpen van de technische kant van 
de relatie met God, want zonder dat zal het niet mogelijk 
zijn een werkelijk volmaakte communicatie met Hem te 
bereiken. Dat we nu hier zo veel met geestelijke vraagstuk-
ken werken en ik u kennis laat maken met een heleboel 
verschillende kosmische analyses, is niet zozeer om u meer 
theoretische kennis te geven over de dingen die door de 
kosmische analyses belicht worden, maar veel meer dat u 
met behulp van deze kennis uw bewustzijn op het werke-
lijke, vaste punt in het heelal zult kunnen richten. Pas als u 
een genie geworden bent in het richten van uw bewustzijn 
op het werkelijke, vaste punt van het heelal, heeft u de wer-
kelijke relatie tot God gevonden. Zolang iemand de wer-
kelijke relatie tot God niet gevonden heeft – en dat heeft 
hij niet zolang de Godheid niet nog meer levend voor hem 
geworden is dan zijn medewezens – is er onrust, rusteloos-
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heid en ontevredenheid in zijn ziel, eerst interesseert hij zich 
voor één ding maar verwerpt dat omdat hij er geen vrede 
en balans in zijn ziel door gekregen heeft, dan interesseert 
hij zich voor iets heel anders en nu vindt hij opnieuw dat 
hij het juiste gevonden heeft in het nieuwe waarop hij zijn 
interesse gericht heeft, maar na een tijdje verliest hij ook 
daar de interesse in, omdat het niet was wat hij zocht, en 
dan gaat hij verder zoeken.

De kwestie is dat de mens op den duur niet genoeg heeft 
aan zichzelf en het daarom op een of ander tijdstip in zijn 
leven niet kan nalaten naar het een of andere solide fun-
dament buiten zichzelf te zoeken – een hogere macht die 
alles regelt – omdat er zich in ieder levend wezen, of het nu 
een wezen in de microkosmos, tussenkosmos of macrokos-
mos is, een instelling op de Voorzienigheid bevindt. Deze 
instelling kan bewust of onbewust, instinctief, gevoelsmatig, 
door de intelligentie bepaald, latent of culminerend zijn, al 
naargelang het stadium in de spiraal waarin het betreffende 
wezen zich bevindt. Het is heel belangrijk zich te realiseren 
dat deze instelling nooit bij enig levend wezen helemaal 
ontbreekt; want realiseert iemand zich dit niet, dan kan hij 
de relatie tussen het levende wezen en de Godheid niet echt 
begrijpen. Voor de aardse mens geldt dat deze instelling op 
de Voorzienigheid geleidelijk aan het vaste punt zal wor-
den waarop hij zijn bestaan baseert, zodat dit zo volmaakt 
mogelijk kan worden en de aardse mens volledig bewust 
kan worden in het gehele heelal en opgeheven kan worden 
tot het eigen uitkijkpunt van de Godheid en volledig helder 
bewust kan zien dat ‘alles zeer goed’ is (Gen. 1:31).

2.2. De intieme relatie tot God in de binnenkamer

Door middel van mijn analyses weet u weliswaar dat alles 
zeer goed is, maar dat is niet voldoende als dat u niet meer 
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oplevert dan alleen deze kennis en u daaruit concludeert dat 
er dan niets meer is om voor te bidden, want dan zal deze 
kennis u eerder van de Godheid verwijderen en hebt u een 
verkeerde instelling gekregen. Het diepste inzicht in en de 
daadwerkelijke beleving van het feit dat alles zeer goed is, 
leidt daarentegen tot een intiemere relatie met de Godheid, 
waarbij het gebed ‘in de binnenkamer’ een zeer prominente 
rol gaat spelen. U moet begrijpen dat ook al is alles zeer 
goed, dan is het toch nodig dat u tot God bidt, want bid-
den tot God omvat veel meer dan alleen om iets bidden. 
Het zou wenselijk zijn als u een bewuste, intieme relatie tot 
de Godheid zou kunnen ontwikkelen, die zelfs de meest 
intieme en harmonische materiële relatie met uw allerbeste 
vriend, uw ouders, uw huwelijkspartner, verloofde of van 
wie u nu het meeste houdt, ver overtreft. Deze bewuste, 
intieme relatie met de Godheid wordt ‘de binnenkamer’ 
genoemd. 

Jezus in de 

Hof van 

Olijven, 

Gustave Doré 

(1832-1883)
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Het is niet eerder zo duidelijk gezegd, maar dat bedoelt 
Jezus wanneer hij in zijn bergrede zegt: “Maar u, wanneer 
u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bidt tot uw 
Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het 
verborgene ziet, zal het u vergelden” (Matth.6:6). ‘De bin-
nenkamer’ is een symbolische uitdrukking. We moeten niet 
geloven dat het letterlijk genomen moet worden. Er wordt 
niet zomaar een kamer met vier muren en een gesloten deur 
bedoeld. Wanneer de relatie tot de Godheid hier vergele-
ken wordt met een ‘binnenkamer’ is dat omdat er sprake 
is van een principe, een symbool voor een groot gebied. 
De binnenkamer is een principe dat deels weergeeft dat we 
wanneer we de Voorzienigheid om het een of ander wil-
len bidden, liever stil en onuitgesproken in onszelf moeten 
bidden in het verborgene dan op straat of op een markt 
te gaan staan zoals de gewoonte was bij enkele religieuze 
bewegingen, want een publiekelijk gebed krijgt gemakkelijk 
een farizeïsch tintje en deels vertegenwoordigt het principe 
van de binnenkamer dat we, door op deze manier stil en 
onuitgesproken voor onszelf in het verborgene te bidden, 
het zekerst in een werkelijk intiem en persoonlijk contact 
met de Godheid komen, zodat het het karakter krijgt van 
een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek tussen onszelf en de 
Godheid, zonder dat een buitenstaander zich erin mengt. Ik 
zei dat de binnenkamer een principe is, want als je kosmisch 
bewustzijn hebt, zie je alles als onder meer principes, sub-
stanties en krachten. Alles wat toegankelijk is voor waar-
neming, kun je dan weergeven met elk van de bovenge-
noemde benamingen die je wilt, omdat al deze benamingen 
synoniemen zijn voor hetzelfde.

2.3. De weg naar de Godheid

Als het er nu in de binnenkamer om gaat om in een 
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persoonlijk, intiem contact met de Godheid te komen, dan 
is het heel belangrijk om deze Godheid te vinden, want 
zonder de Godheid te vinden bereik je je ware thuis in het 
bestaan niet. De weg naar de juiste plaats in het bestaan 
loopt door de spiraal. Ik heb dat eerder belicht als een tocht 
door de zes rijken van de spiraal, die verschillende toestan-
den vertegenwoordigen. Deze verschillende toestanden zien 
we ook gedemonstreerd in de gelijkenis van de verloren 
zoon (Luc. 15:11-32). In deze gelijkenis hebben we ook een 
beeld van de weg naar de Godheid.

Ik heb eerder gezegd dat als iemand leert dat alles zeer 
goed is, dan zou hij in de verleiding kunnen komen te 
geloven dat er niets is om voor te bidden. Hierop moet 
gezegd worden dat het natuurlijk belangrijker zou zijn om 
te leren hoe je moet bidden als het leven alleen draaide om 
het bidden om iets, maar dat is gelukkig niet het geval. Stel 
je voor dat we in ons dagelijkse bestaan nooit bij elkaar 
konden komen zonder dat we elkaar direct om iets zouden 
vragen. Dan zouden we een nogal vervelend en disharmo-
nisch bestaan krijgen. Maar nu is het gelukkig ook zo dat we 
andere dingen doen als we bij elkaar komen. We wisselen 
bijvoorbeeld gedachten uit en vertellen onze belevingen aan 
elkaar, bedanken elkaar voor iets wat we elkaar geschonken 
hebben, amuseren ons met elkaar, geven elkaar het een of 
ander zonder dat er om gevraagd is, maken het gezellig en 
aangenaam voor elkaar, en het is heerlijk dat het zo is.

Dit zou in principe bij voorkeur ook het geval moeten 
zijn ten opzichte van de Godheid. Net zoals we in ons dage-
lijkse bestaan andere dingen ondernemen dan elkaar om iets 
vragen, zo zou ons gebed in de binnenkamer ook het liefst 
uit iets anders bestaan dan God om hulp te bidden in de 
een of andere situatie waarin we van geen enkel mens hulp 
kunnen krijgen, bijvoorbeeld om de Godheid te bedanken 
voor de vele dingen die we deels krijgen en deels beleven. 
Maar verkeert iemand uiteindelijk in een situatie waarin hij 
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hulp nodig heeft, dan gaat het erom dat hij God niet alleen 
als een soort hulp in nood gebruikt en Hem verder links laat 
liggen. Als we gebruik maken van het gebed tot God om 
hulp, dan zou dat het liefst iets moeten zijn wat we dagelijks 
doen, niet alleen om onszelf uit de moeilijkheden te redden, 
maar ook bijvoorbeeld om te bidden om kracht en sterkte, 
telkens wanneer we iets belangrijks moeten doen, zodat 
we er dat op de best mogelijke en meest liefdevolle manier 
van af brengen, niet in het minst voor de anderen. Zo zou 
het verstandig zijn als bijvoorbeeld een spreker zou bidden 
elke keer als hij een lezing moet geven, een toneelspeler 
vlak voordat hij het toneel op moet, en een zakenman vóór 
hij een belangrijke beslissing moet nemen. En ten slotte 
behoort het ook tot het werkelijke gebed in de binnenka-
mer dat we iedere avond voordat we gaan slapen, een soort 
persoonlijke status opmaken over ons gedrag in de loop van 
de dag, zodat we de manifestaties van de betreffende dag zo 
snel mogelijk tot verleden tijd maken en er de essentie uit 
halen, zodat ons duidelijk wordt wat we liever niet nog een 
keer zouden moeten doen.

2.4. De Godheid beleven als een eenheid en een 
veelheid

We zouden het liefst zover moeten komen dat God zo 
levend voor ons bewustzijn zou worden, dat we nog ver-
trouwelijker met Hem kunnen praten dan een man met zijn 
naaste praat, dat we Hem vragen stellen en er een verklaring 
voor krijgen; zo is bijvoorbeeld mijn relatie tot God. In 
feite is de situatie zo dat we het liefst een toestand zouden 
bereiken waarin we volledig bewust met de Heer van het 
heelal praten en begrijpen dat al onze medewezens een soort 
‘antwoord’ van God zijn, aangepast aan ons bewustzijn en 
begripsvermogen. Deze antwoorden goed begrijpen is een 
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genot waarvoor helemaal niets bestaat dat ermee te verge-
lijken is. Dit genot permanent kunnen beleven is de ware 
zin van uw leven, daar worden alle levende wezens naartoe 
geleid. Als u een toestand bereikt hebt, waarin u dit genot 
permanent beleeft, dan hebt u datgene wat we als kosmisch 
bewustzijn kennen. Als u tot dat punt gekomen bent en 
kosmisch bewustzijn gekregen hebt, heeft er zich vanuit uw 
vorige toestand een omvorming met u voltrokken, waar-
door u ‘één met de Vader’ of God (Joh. 10:30) geworden 
bent, waardoor u God niet alleen ziet als een veelheid maar 
ook als een eenheid.

Nu bent u gewend alles wat er bestaat, onder meer 
natuurkrachten, planeten, zonnen, sterren, melkwegen, 
mensen, dieren, planten en mineralen als een veelheid te 
zien. En omdat u door middel van mijn analyses geleerd 
hebt dat dit alles bij elkaar de Godheid is, dan wil dat zeg-
gen dat u de Godheid meer als een veelheid ziet; maar God 
als een veelheid zien leidt niet tot een intieme, werkelijke 
relatie met Hem. Daarom bestaat er een ander principe in 
het bestaan dat ertoe leidt de Godheid als een eenheid te 
zien en dat andere principe noem ik de binnenkamer. In de 
binnenkamer kunnen we de hoogste en meest intieme vorm 
van gebed manifesteren. Het gebed is niet iets wat ooit uit 
de mode zal raken en daarom zal verdwijnen. Integendeel, 
de ontwikkelde mens zal ertoe komen het gebed iedere dag 
te gebruiken in een mate die we ons vandaag de dag maar 
vaag kunnen voorstellen. Het gebed is namelijk een principe 
dat in ieder levend wezen is ingeplant als een instelling op 
de Voorzienigheid.

2.5. De angstkreet van het dier is een eerste gebed

Deze instelling begint al goed zichtbaar te worden bij 
dieren. De dieren die zo ver in hun ontwikkeling geko-
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men zijn dat ze een kreet kunnen slaken, doen dat als ze in 
doodsangst verkeren. Deze angstkreet in doodsnood slaken 
ze, zoals ik eerder vermeld heb, pas als alle hoop op redding 
verloren is. De angstkreet in doodsnood is niet tot de jager 
of de vervolgers gericht; hij is tot het onbekende gericht. 
Een dier weet niet bewust dat er in het onbekende een 
Voorzienigheid bestaat. En als het die kreet op het moment 
van de dood slaakt, berust dat op het feit dat het dier het als 
talent of gewoontebewustzijn vanuit de vorige spiraal heeft 
om een kreet te slaken als alle hoop op redding verloren is. 
De natuurmens gebruikt het principe van het gebed ook, 
onder andere bij zijn offeringen en overige religieuze han-
delingen om bijvoorbeeld de goden gunstig te stemmen, van 
wie hij het bestaan instinctief vermoedt. De beschaafde mens 
gebruikt het principe van het gebed ook zolang hij gelo-
vig is, terwijl de meer materialistisch ingestelde, beschaafde 
mens zo ver van God verwijderd is dat hij diens bestaan zelfs 
ontkent of Hem in het beste geval als overbodig beschouwt; 
alleen in het geval dat zo iemand een niet al te plotselinge 
dood sterft, zal hij zich vlak voor de dood weer op de Voor-
zienigheid instellen. 

Zodoende hebben we nu gezien dat noch de dieren noch 
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de aardse mensen geheel afgesneden zijn van een instelling 
op de Voorzienigheid, en omdat de nog hogere wezens in 
een permanente communicatie met God leven, wordt dui-
delijk dat er geen enkel levend wezen is dat niet de een of 
andere vorm van relatie tot God, van gebed of van instelling 
op de Voorzienigheid heeft, ofschoon de aardse mens slechts 
tijdelijk in een toestand kan komen waarin dit principe niet 
heel erg aan de oppervlakte zichtbaar wordt. We hebben 
gezien dat dit principe zich in veel verschillende vormen 
kan manifesteren, niet alleen bij de dieren als een angstkreet 
in doodsnood maar ook bij de mensen als een streven naar 
hogere idealen of naar het licht.

2.6. Het goddelijke licht in de godsdienst

Tijdens de godsdienstles in onze kindertijd hebben we 
geleerd dat God beval: “Er zij licht!” (Gen. 1:3). Wat was dat 
voor licht? Het was niet het licht van de zon dat alle con-
tinenten van de wereld zou moeten verlichten. Het was 
een mentaal licht, het was Gods eigen mentaliteit. Het was 
het kunnen zien en beleven van God als een levend wezen 
met wie we voortdurend communiceren en van wie we 
de eerstehands kennis over het leven en het heelal krijgen. 
Naar dat licht verlangen we allemaal en tot dat licht slaakt 
het dier zijn angstkreet. Dit licht kunnen we volgen op 
zijn ontwikkeling door de godsdiensten heen. Een van de 
eerste plaatsen waar we er in de christelijke godsdienst mee 
geconfronteerd worden is bij Kaïn en Abel (Gen. 4:1-16), daar 
waar ze God een offer brengen. Het verhaal over hun offer 
aan God is symbolisch. Door een brandstapel aan te steken, 
ieder met zijn vuur, proberen ze de aandacht van de Voor-
zienigheid op hun bestaan te vestigen en deze Voorzienig-
heid te behagen. De rook van Abels brandstapel ging recht 
omhoog, waardoor hij wist dat God blij was dat hij zich tot 
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Hem wendde, de rook van Kaïn daartentegen ging langs de 
aarde, waarna hij er niet aan twijfelde dat het de Voorzie-
nigheid niet welgevallig was dat hij zich tot haar wendde. 
En zo is het ook met de mensen van tegenwoordig. Sommi-
gen krijgen net als Kaïn een schijnbaar negatief antwoord op 
hun verzoek, anderen zullen net als Abel ontdekken dat hun 
gebed direct verhoord wordt.

We kunnen de ontwikkeling van het licht verder volgen 
en zien het opnieuw in de droom van Jacob over de ladder 
naar de hemel naar het licht (Gen. 28:12-15). Jacobs droom is 
ook symbolisch. Deze symboliseert dat het streven van het 
levende wezen gericht is op een toestand die lichter is dan 
die waarin het zich bevindt. 

Zo gaat de ontwikkeling verder helemaal tot aan de 
moderne beschaving. We kijken naar de vertegenwoordigers 
van de moderne beschaving, bijvoorbeeld een soldaat, die 
zich op het slagveld bevindt en zojuist een vijand de dood-
steek gegeven heeft. Nu zou je denken dat hij zich, nadat 
hij de vijand overwonnen heeft, een held zou voelen, maar 
dat is helemaal niet het geval. Integendeel, veel soldaten 
bevinden zich in een toestand van wanhoop over wat ze 
gedaan hebben.

Dat is ook een vorm van gebed, een soort verzoek aan 
de Voorzienigheid of een vorm van streven naar het licht. 
Maar niet alleen op het slagveld bevinden de mensen zich 
in wanhopige situaties, waarin al hun verdriet, angst en 
pijn werkt als een soort gebed tot de Voorzienigheid. Ook 
in vele andere situaties zien we dat de moderne, ontwik-
kelde mens ondanks het feit dat hij verstand van veel dingen 
heeft gekregen, zich toch vaak in een toestand van nood en 
wanhoop bevindt. De kwestie is dat men, ook al heeft men 
van veel verschillende dingen verstand gekregen, deson-
danks nog steeds in een toestand van nood en wanhoop kan 
komen, zolang men de weg naar het licht niet gevonden 
heeft.
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2.7. De weg naar het licht is de weg naar de 
Godheid

Tijdens de godsdienstles in onze kindertijd hebben we 
geleerd dat de weg naar het licht leidt. Hetzelfde geldt 
voor de andere grote godsdiensten boeddhisme en islam. 
Ook daar wordt geleerd dat de weg naar het licht leidt. 
De weg naar het licht heb ik onder meer gesymboliseerd 
door de ontwikkelingstrap voor de verschillende soorten 
wezens. Bovenaan op de ontwikkelingstrap bevinden zich 
de wezens van wie bijvoorbeeld de wereldverlossers komen. 
Die komen vanuit het ware mensenrijk. De wereldverlos-
sing heeft onder meer tot taak de wezens bewust te maken 
van de Godheid. Maar als de mensen bewust gemaakt 
moeten worden van de Godheid, dan moet dat gebeuren 
met behulp van energie. De energieën die de aardse mens 
opvangt zijn niet allemaal aardse, fysieke energieën. Als de 
aardse mens zich bewust moet worden van de Godheid, 
moet dat gebeuren met behulp van een hogere energie die 
vanuit het centrum van de melkweg over de aarde straalt. 
Deze hogere energie, die dezelfde is als het licht waarvan 
we geleerd hebben dat de weg daar heen gaat, wordt in 
de aardse zone vervuild door het primitieve manifestatie-
vermogen van de wezens. Maar naarmate de ontwikkeling 
voortschrijdt worden de lichtstralen steeds helderder. De 
wezens geraken steeds meer in een toestand van liefde en 
intellectualiteit. Het centrum van de tocht naar het licht is 
een bepaald punt, namelijk de Godheid. Hoe God er uitziet, 
daar heeft men zich in de loop van de tijd vele verschillende 
voorstellingen van gemaakt en men heeft zich vele beelden 
van Hem gevormd, die echter allemaal onvolmaakt zijn 
omdat God boven elke soort beeldvorming verheven is.

(Wordt vervolgd.)
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De zin van het leven 
De eerste keer dat ik kennismaakte met Martinus, was bij 

een lezing die hij gaf in het najaar van 1946. In het voorjaar 
was ik enorm geboeid geraakt door de fantastische perspec-
tieven en de geweldige logica, die typisch zijn voor het 
werk van Martinus.

Ik had het boek Logica en deel 1 van Livets Bog gelezen, 
en had veel over de dingen nagedacht. Toch had ik nog 
geen antwoord op de allesbeslissende vraag: “Wat is zin van 
het leven? “

Ook al ligt het antwoord feitelijk in de kosmologie, is 
het niet direct te zien in het perspectief en de logica die zij 
schildert.

De eerste lezing
Ik ging daarom met een hoge verwachtingen naar mijn 

eerste lezing van Martinus. Het zou immers kunnen dat hij 
het antwoord wist en erover zou spreken.

Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

IB SCHLEICHER

Ingenieur
Lid van het bestuur van  
het Martinus Instituut
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Hij gaf een heel levendige en zeer inspirerende lezing. 
Later werd me duidelijk, dat hij dat altijd deed. Ik was zeer 
geboeid door de gehele lezing, maar zat nog steeds zonder 
antwoord op de vraag over de eigenlijke zin van het leven.

Toen Martinus klaar was en van het spreekgestoelte 
afstapte, ging ik daarom naar hem toe en vroeg of ik een 
vraag mocht stellen, en daar had hij natuurlijk niets op 
tegen. Hij had zoveel interessante aspecten van het leven 
belicht, dat het kon zijn, dat hij het antwoord kende. 

De vraag
Zoals het mij vandaag voor ogen staat vroeg ik ongeveer 

zo: “Het is duidelijk te zien dat er in het heelal een plan en 
logica bestaat. Dat kun je ook in de hele kleine dingen zoals 
cellen en moleculen zien.

Maar wat ons eigen leven betreft, lijkt het er min of meer 
op dat er geen plan bestaat en het ziet er in hoge mate ook 
onrechtvaardig uit. En zelfs als het eens goed wordt, waar 
dient het geheel dan toe? Wat is de eigenlijke zin van het 
leven?

Ik kan de logica heel goed zien. Je kunt waarnemingen 
doen en logische conclusies trekken. Maar op zichzelf geeft 
dat natuurlijk geen antwoord op de vraag naar wat de zin 
van het leven is?”

Een heel verrassend antwoord
“Tja,”, zei Martinus, “het is eigenlijk een heel moeilijke 

vraag, want in werkelijkheid moet je zeggen dat er geen zin 
bestaat. Dat klinkt natuurlijk vreemd. Maar de kwestie is, 
dat het leven eeuwig bestaat. Iedere zin, elk doel behoort 
tot het geschapene, is tijdsgebonden, en kan daarom geen 
uitdrukking zijn voor datgene wat eeuwig bestaat. Je kunt 
wel zeggen dat het leven bestaat, opdat de levende wezens 
het kunnen beleven, dus dat levensbeleving zelf het doel is!” 

Nooit eerder en nooit daarna heeft iemand zo’n diepe 
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indruk op mij gemaakt als Martinus met die simpele ver-
klaring deed. Ik begreep én voelde dat ik op een bepaalde 
manier plotseling de eindstreep bereikt had voor wat betreft 
de verklaring van het leven. Dit was het hoofdresultaat – 
helemaal onwrikbaar. Al het andere zou verder structuren 
en details van de verklaring van het leven zijn. Nu was het 
echt zinvol om het leven en zijn vele aspecten te bestude-
ren.

Bij die gelegenheid was ik zo in beslag genomen geweest 
door deze belangrijke vraag, dat ik geen heldere indruk had 
gekregen van de persoon Martinus. We waren echter met-
een in harmonie met elkaar, dus een helder beeld kreeg ik 
in hoge mate later.

Een ongelooflijke energie
Aanvankelijk was er sporadische contact, maar later maak-

ten we lange avondwandelingen zowel in Kopenhagen als in 
Klint. Dan was Martinus onvermoeibaar in het beantwoor-
den van mijn vele vragen en in het geven van verklaringen 
voor alles wat ik graag wilde horen. Het was overigens 
opmerkelijk, dat hij niet alleen een groot overschot had aan 
geestelijke energie, maar in hoge mate ook aan fysieke. Hij 
was tweemaal zo oud als ik, die midden in de twintig was 
en goed getraind. Toch moest ik werkelijk vlug doorstappen 
om hem bij te houden op onze wandeltochten.

Een aanstekelijke humor
Martinus was een echt gezelschapsmens, buitengewoon 

humoristisch en onderhoudend, waardoor hij altijd het 
inspirerende middelpunt van het gezelschap was. Hij vond 
het vermakelijk dat sommige mensen die kant van hem 
enigszins ongepast vonden voor iemand die zo serieus bezig 
was met de hoogste vragen van het leven. Zo zag hij dat zelf 
helemaal niet.

Dat lachen gezond is, was in hoge mate duidelijk voor 
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hem. Niet zelden zei hij letterlijk, dat lachen een van de 
gezondste dingen is die er bestaan.

Zelf kende hij een heleboel korte grappige verhalen en 
een heel veel interessante gebeurtenissen, die hij graag ver-
telde, en dat met een groot verteltalent. Interessant was, dat 
de verhalen die je meer dan één keer te horen kreeg, keer 
op keer precies hetzelfde waren. Ze werden nooit mooier 
gemaakt.

Niet alleen kosmologie
Het was zeker de relatie tussen de sociale en de direct 

kosmologische kant aan Martinus, die hij op een dag te 
berde bracht, toen we voor het Instituut en met elkaar ston-
den te praten. De samenhang ben ik al lang vergeten, maar 
de inhoud van de volgende uitspraak herinner ik me heel 
duidelijk:

“Nu moet je echt niet denken, dat ik altijd alleen maar 
over analyses praat, want dat doe ik niet. Wanneer ik ’s 
avonds samen met anderen ben, dan praat ik erop los net 
als alle anderen.” En toen lachte hij, maar ik kreeg sterk de 
indruk, dat hij het serieus bedoelde. Daarna heb ik het niet 
meer moeilijk gevonden om de puur sociale en de direct 
kosmologische kant van Martinus te onderscheiden.

Wat hem het meest bezighield
In alles heb ik de indruk bevestigd gekregen van een heel 

ongewoon mens, die zijn leven juist leidde met als doel de 
grondslag voor het toekomstige humane bestaan op aarde te 
verduidelijken.

Dat was wat hem het meest bezighield en inspireerde. Dat 
was wat hem de kracht gaf om iedere dag ongelooflijk hard 
te werken.

Verklaringen aangepast aan iemands niveau
Telkens wanneer er kosmologische vragen gesteld wer-
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den, stond Martinus klaar om verklaringen te geven. Dat 
was niet alleen in lezingen zo, maar ook als er maar een paar 
geïnteresseerden waren, voelde hij het als een deel van zijn 
levenstaak om de dingen te verklaren.

Dan was het interessant om te zien dat hij een bijzonder 
talent bezat om verklaringen te geven juist op het niveau 
van zijn toehoorders. En de situaties voelden altijd heel 
natuurlijk aan.

Belangstelling voor alle mensen
Ook op zijn vele en lange avondwandelingen in Kopen-

hagen ontmoette Martinus belangstelling voor zijn kosmo-
logie. Hij wilde echter alleen over de kosmische analyses 
praten, waar er echte interesse in en behoefte aan was. 

In werkelijkheid was Martinus diep geïnteresseerd in 
de best mogelijke ontwikkeling en levensbeleving voor 
elke mens hier op aarde. Hij zag duidelijk dat alle levende 
wezens dezelfde waarde hebben in het leven. Dat kwam 
ook tot uitdrukking in het feit dat hij zich bekommerde om 
een groot aantal ongelukkige mensen, die hem bezochten 
om raad en aanwijzingen te krijgen in hun situatie. In een 
bepaald jaar waren het meer dan 300 mensen. 

Een onwrikbare zekerheid
Een ander ding dat bijzonder indruk op mij gemaakt 

heeft, is de onwrikbare zekerheid die Martinus voelde in 
zijn contact met het leven en het allesomvattende bewust-
zijn van het leven, oftewel in zijn contact met God. Alle 
wezens hebben dat contact en zullen er mettertijd bewust 
van worden. Hij was dat zelf in buitengewone mate.

Martinus nam de besluiten
Zolang Martinus leefde was hij degene die alle belangrijke 

besluiten van het Instituut nam. Natuurlijk was hij het die 
de richtlijnen voor de toekomstige activiteiten van het Insti-
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tuut moest vastleggen. Wij anderen van het Instituut zouden 
met onze gezichtspunten deelnemen aan de discussies in 
het bestuur en moesten ons inleven in de omstandigheden, 
zodat wij de eerste jaren na hem het werk van het Instituut 
konden voortzetten. 

Als het in het bestuur bijvoorbeeld over de organisatie 
en structuur van het Instituut ging, nam Martinus zelf de 
besluiten met grote zekerheid, maar niet voordat de tijd rijp 
was en de zaak helemaal duidelijk was.

Geen wereldorganisatie
In de loop van vele jaren spraken we af en toe over de 

toekomstige organisatie van het Instituut. Een wereldorga-
nisatie werd meteen gezien als een vanzelfsprekende voor-
waarde om de kosmologie in de wereld te verspreiden naar 
degenen die van nature geïnteresseerd waren.

Over het geheel genomen bracht Martinus in iedere 
bijeenkomst het gezichtspunt naar voren dat het allemaal 
heel eenvoudig en ongecompliceerd moest worden. We 
kwamen bij het vraagstuk van de organisatie echter niet tot 
een idee of besluit over, hoe dat in zijn werk moest gaan, en 
gaandeweg ging er steeds meer tijd overheen dat het behan-
deld werd. 

Uiteindelijk werd het echter toch duidelijk, toen Marti-
nus zei: 

“Datgene wat een wereldorganisatie wordt, zijn natuurlijk 
de gedachten die zich naar de mensen zullen verspreiden. 
Wij zullen geen grote organisatie in het leven roepen, waar 
je in opgenomen moet worden. Het is een mentaliteit die 
groeien moet.”

Zelden hebben wij anderen in het bestuur zo’n opluch-
ting gevoeld ten aanzien van het werk van het Instituut. Nu 
hoefden we toch niet de opbouw van een wereldorganisatie 
te leiden. Vergeleken met de voorstellingen die we ons tot 
dan toe gemaakt hadden, was deze oplossing werkelijk een-
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voudig en ongecompliceerd.

Conflicten vermijden
Nu zou de activiteit van het Instituut zo klein mogelijk 

zijn, net groot genoeg om ervoor te zorgen dat de kosmo-
logie in de wereld verspreid wordt. Verreweg het grootste 
deel van het werk zou verricht worden door vrijwillige 
arbeidskrachten buiten het Instituut, naarmate de belangstel-
ling voor het werk van Martinus ontstaat.

Hiermee vermijd je de hiërarchische gezagsstructuur en 
de conflicten die onvermijdelijk ontstaan in een formele 
wereldorganisatie.

Een volstrekt overeenkomstige zekerheid toonde Marti-
nus, toen hij na vele discussies over de verschillende moge-
lijkheden voor het kiezen van bestuursleden met grote 
kracht zei, dat het bestuur zelfaanvullend zou zijn.

Gedurende de discussies over de mogelijke kiesvormen 
zei hij onder andere: 

“Het wordt veel gemakkelijker dan jullie denken. Het 
moet geen systeem zijn dat kapotmaakt maar dat liefde 
ontplooit. We moeten een systeem hebben dat liefde ont-
plooit.”

En op het laatst zei hij:
“Bij ons moet het zo zijn, dat het bestuur zichzelf aanvult. 

We moeten absoluut geen verkiezing hebben.”
Toen de besprekingen zo ver gevorderd waren, was er 

niet ook maar de minste twijfel in de houding van Marti-
nus. En met precies dezelfde zekere en vastberaden houding 
heeft hij besluiten getroffen over een lange reeks andere 
belangrijke aangelegenheden van het Instituut. 

Een centrum van vrede
Uit de zogenoemde ‘structuur’ (zoals vastgelegd in het 

boek Samarbejdsstrukturen oftewel De Samenwerkingsstruc-
tuur, vert.) voor het Instituut blijkt, dat achter deze en de 
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Citaat

Het gebed is een principe dat in ieder levend 
wezen is ingeplant als een instelling op de 
Voorzienigheid.

overige besluiten van Martinus enkele verrassende mogelijk-
heden liggen om een lichtende sfeer binnen en buiten het 
Instituut te scheppen. Gaandeweg zal het een centrum van 
vrede en verdraagzaamheid worden, en daarom heeft Marti-
nus gezegd: “Daar voelen ze zich veel en veel beter.”

Om dat te bereiken, is het wel nodig om bij voorbaat de 
meest algemene en grootste oorzaken van conflicten binnen 
een organisatie weg te nemen, waar men in het bedrijfsleven 
mee worstelt. We moeten de oorzaken van de menselijke 
geschillen ontgroeien. Wat dat betreft zijn er geen andere 
oplossingen.

Een wezenlijk kenmerk
De zekerheid en kracht waarmee Martinus in dit soort 

kwesties handelde, zijn vanzelfsprekend niet bij zeer velen 
bekend, maar vormen een wezenlijk kenmerk van zijn per-
soonlijkheid. Het waren namelijk in de eerste plaats vooral 
zijn geestelijke levenswerk en zijn spontane liefdevolle uit-
straling die de aandacht trokken.

De grondslag heeft altijd vastgelegen
Een lange reeks van in werkelijkheid zeer zekere en 

ontraditionele besluiten over de werkzaamheden van het 
Instituut werden pas genomen naarmate de omstandigheden 
dat vereisten.
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In tegenstelling hiertoe heeft de fundamentele grondslag 
altijd vastgelegen en is altijd helder geweest. Al in de derti-
ger jaren van de twintigste eeuw heeft Martinus in de eerste 
nummers van de Deense Kosmos bijvoorbeeld dit geschre-
ven:

“Bij ons moet een geest heersen, die beslist alleen het 
lichte, het goede en liefdevolle in iedereen ziet, want er 
bestaat absoluut iets goddelijks, iets van licht en van liefde 
in ieder levend wezen. Zich hierop concentreren, zich met 
die kant van de aard van onze naaste bezighouden, geeft 
een omvangrijke kennis over het licht, geeft een stralenglans 
aan iedere mentaliteit en geeft zonneschijn in alle ogen.” 
(Deense Kosmos 1936.)

Altijd in overeenstemming met de grondslag
Mijn beleving van Martinus gedurende meer dan 30 jaar 

van geregelde contacten, is, dat hij zelf altijd volledig in 
overeenstemming leefde met deze houding. Hij was er sterk 
van doordrongen, dat het uiteindelijk allemaal draait om het 
scheppen van vriendschap, overal en tussen iedereen. Dat 
geldt zonder aanzien des persoons en zonder enig voorbe-
houd.

De betekenis van de lichte sfeer
Niet alleen binnen het directe gebied van het Instituut, 

maar binnen heel deze Zaak, binnen de gehele verdere ont-
wikkeling is de lichte sfeer van doorslaggevende betekenis. 
In verscheidene bestuursvergaderingen is die vraag in vele 
samenhangen behandeld. 

Maar het duidelijkst heeft Martinus het misschien wel 
uitgedrukt in par. 167 in Livets Bog deel 1:

“Het dagelijks bestaan van de aardemensen laat overdui-
delijk zien dat ze qua ontwikkeling nog niet verder geko-
men zijn dan het hebben van gevoelens van intolerantie en 
afkeer voor elkaar, zowel op materieel als religieus gebied. 
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Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2017 
van zaterdag 22 juli tot zaterdag 12 augustus

Week 4: 23 juli - 29 juli – We komen onszelf tegen 
Week 5: 30 juli - 5 augustus –  De wereldsituatie in kosmisch 

perspectief
Week 6: 6 augustus - 12 augustus – Het leven - een hartekwestie 

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

Juist daarom is het een des te grotere noodzaak, dat zij die eraan 
willen meewerken om de wereld naar lichtere omstandigheden te lei-

den, met andere woorden de wezens die de nieuwe wereldimpuls 
zullen vertegenwoordigen, juist zeer tolerant moeten zijn 

en heel veel begrip moeten tonen (…).”

een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

Phaëthornis intermedius, de kolibri, ♂ (links) ♀ (rechts), John Gould. Uit: 

‘Monograph of the Trochilidae’ (1861).
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