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Op 15 februari 1960 heeft Martinus de eerste 
van vier lezingen gegeven met de gemeen-
schappelijke titel: Het hoogste vuur. De 

lezingen werden gegeven in het Martinus Institut, 
Mariendalsvej 94-96 te Kopenhagen, en er werden 
dia’s bij vertoond. In de inleiding voor het pro-
gramma van de serie lezingen stond toen te lezen:

“In de volgende vier speciale lezingen geeft 
Martinus een nadere uiteenzetting van het hoogste 
psychische of geestelijke, organische fundament en 
van de hoogste psychische of geestelijke, organische 
regulator van gehele gevoelsleven van het levende 
wezen van primitiviteit naar hoogintellectualiteit, 
van haat naar liefde.” 

1. Door het domein van de seksuele polen
2. Godenschemering, de dag des oordeels of de hel
3. De zone van de ongelukkige huwelijken
4. In de kosmische bewustzijnssfeer

Vorige 

pagina: Sym-

bool nr. 13, 

Het eeuwige 

wereldplan

(© Martinus 

Institut 1981, 

Reg. 13)
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1. Door het domein 

van de seksuele polen

Het hoogste vuur: 1. Door het domein van de seksuele polen

1.1. Inleiding
Door alle levende wezens stroomt een fundamentele 

kracht. Die is aanwezig in de groei van de planten, in het 
leven van de dieren, in het leven van de mens en zij is aan-
wezig in alle leven op de geestelijke of kosmische bestaans-
vlakken. Ja, zonder het bestaan van deze kracht zou er hele-
maal geen leven kunnen bestaan. Deze kracht is hetzelfde als 
‘de absolute liefde’. Deze realiteit vormt de absolute grond-
toon van het heelal. Er is niet één enkele beweging, nog 
geen zuchtje wind, die niet meewerkt aan het ten uitvoer 
brengen van het een of andere liefdesplan in de wereldorde. 
Ja, zelfs het moordende leven van de dieren, het moeten 
eten van elkaars organismen als voedsel, is een schakel in 
een liefdesplan. Hetzelfde geldt voor de nog veel grotere 
ontplooiing van het principe van het doden door de men-
sen. Voor hen is het zelfs niet eens een levensvoorwaarde 
en toch is het een schakel in diezelfde grondtoon. Hiertoe 
behoren alle voorkomende ongelukkige lotssituaties, zorgen 
en verdriet, kortom, alles wat we de ‘duisternis’ noemen. 
Alles wat er maar aan duisternis en lijden bestaat is in zijn 

Martinus

1/2



maart 2018kosmos6

hoogste analyse een schakel binnen het gebied van de liefde. 
Zonder deze schakel in de structuur van het heelal zou elke 
levensbeleving totaal onmogelijk zijn. We zouden nooit 
ofte nimmer het daglicht hebben kunnen zien, we zouden 
nooit de vreugdevolle belevingen gehad kunnen hebben die 
onze mooiste herinneringen vertegenwoordigen, we zou-
den nooit datgene hebben kunnen beleven wat we vandaag 
de dag de natuur noemen met haar winters en zomers, haar 
kleurrijke bloemenweiden, haar golvende graanvelden en 
groene bossen. We zouden nooit morgenrood of avond-
rood gezien hebben, we zouden nooit het sprookje gezien 
hebben dat het dierenrijk heet, en het eeuwige bestaan van 
ons eigen Ik zou volledig levenloos zijn, zonder beleving, 
zonder vreugde en geluk, zonder zaligheid.

Deze nieuwe visie of deze kosmische basisanalyse is de 
wereldverlossing van de 20ste eeuw. Zonder deze visie 
zal de vrede of de afschaffing van de oorlog helemaal niet 
mogelijk zijn. De mensen zijn echter niet gewend op die 
manier naar de structuur van het leven te kijken of om zo’n 
opvatting over de oplossing van het mysterie van het leven 
te hebben. Maar hoe zou de Godheid anders de manifestatie 
van alwijsheid, alliefde en almacht zijn? Wat voor zin zou de 
bergrede van Christus – namelijk ons mensen ertoe te bren-
gen om onze vijanden te vergeven, en degenen lief te heb-
ben die ons haten en vervolgen en te bidden voor wie ons 
schade berokkenen – hebben? Waarom leert de wereldver-
lossing de mensen dat we de rechterwang moeten toekeren 
als we op de linker geslagen worden (Matth. 5:39)? Waarom 
verdedigde Christus zich niet en wilde hij geen dood en 
wraak voor zijn beulen, ofschoon hij de allerergste marte-
ling en het allerergste lijden onderging dat mensen elkaar 
maar kunnen aandoen? De mensen zijn echter niet gewend 
om zo naar de duisternis te kijken. Ze zijn daarentegen meer 
gewend om het kwade te haten en het goede lief te heb-
ben. En dat kun je hen niet kwalijk nemen, omdat ze de 
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ware aard van deze twee realiteiten immers niet kennen. Ze 
weten alleen dat het beleven van het goede behaaglijk is, 
terwijl het beleven van het kwade onbehaaglijk is. Daarom 
vervolgen ze al het onbehaaglijke door er overeenkomstige 
onbehaaglijkheden tegenover te stellen. Hiermee heb-
ben we de grootste vergissing van de mensen of de wortel 
van ongelukkige lotssituaties. Natuurlijk kan iemand met 
het waarnemingsvermogen van een gewoon, onvolmaakt 
mens niet zien hoe het kwaad een uiting van liefde kan 
zijn, want de voornoemde mens heeft maar een heel kleine, 
lokale geestelijke horizon. Hij kan niet zien dat alle levende 
wezens onsterfelijk zijn en dat ze daarom absoluut alles kun-
nen overleven. Alleen door middel van het totaalplan van 
het heelal kun je het overzicht krijgen dat nodig is om de 
werkelijke oplossing van het levensmysterie en daarmee het 
eeuwige goddelijke levensbelevingsplan voor alle levende 
wezens te zien.

1.2. De levende wezens zijn allemaal verschillend
Dat alle levende wezens onsterfelijk zijn, heb ik in de 

analyses in mijn hoofdwerk Livets Bog verklaard. Daarom 
zal ik hier niet bij dit onderwerp stilstaan. Ik wil er alleen 
wel op wijzen dat als alle levende wezens onsterfelijk zijn, 
ze dan dus een bestaan vóór hun huidige fysieke leven 
gehad hebben en dat ze een bestaan zullen krijgen na het 
ophouden van hun huidige leven. Hoe is dit vorige bestaan 
verlopen en hoe zal het volgende bestaan gaan verlopen? 
Het principe in zowel het voorafgaande als het volgende 
bestaan kan uitstekend door het leven zelf beantwoord en 
bevestigd worden. Kijken we naar de mensheid, dan is het 
onvermijdelijk dat we zien dat al haar individuen stuk voor 
stuk een verschijnsel zijn dat onvolmaakt is. Ze zijn dus elk 
afzonderlijk iets wat een scheppingsproces of een vervolma-
king doormaakt. Als we naar de een of andere mens kijken 
zien we dat vanuit de mens van wie we onze waarneming 
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doen er mensen voorkomen die volmaakter zijn en som-
mige die minder volmaakt zijn. Natuurlijk kunnen we 
ook zien dat er mensen zijn die wat hun volmaaktheid in 
schepping betreft niet boven of niet onder het voornoemde 
wezen staan. Waarom zijn de mensen niet hetzelfde? Het 
kan niet iets in het huidige leven zijn wat de hoofdoorzaak 
van het verschil is. Ook de fysieke leeftijd is niet de oorzaak 
voor dit verschil, het is net zo goed aanwezig bij kinderen 
als bij volwassenen. De meer of minder volmaakte of onvol-
maakte toestand van de mensen moet daarom als aangeboren 
beschouwd worden, maar omdat kinderen soms volmaakter 
of meer volschapen zijn dan hun ouders kunnen ze hun 
begaafdheid ook niet van hun ouders hebben geërfd. Hun 
fundamentele bewustzijnsniveau kan daarom alleen afkom-
stig zijn uit de eigen vorige fysieke levens van de wezens.

1.3. De wezens maken een ontwikkeling door
We moeten daarom erkennen dat de wezens een ontwik-

keling doormaken, wat hetzelfde is als een schepping. Maar 
ze zijn niet allemaal even ver in dat scheppingsproces gevor-
derd en kunnen dus ook niet even volmaakt zijn. Geen 
enkel wezen kan van zichzelf zeggen dat het het meest vol-
maakte wezen is dat er bestaat, en ook niet dat het het meest 
primitieve is. Er zullen altijd wezens zijn die volmaakter zijn 
dan het wezen zelf en wezens die minder volmaakt zijn. 
De minst ontwikkelde mensen binnen de mensheid zijn 
de natuurmensen in de jungle. Vanaf deze wezens zien we 
wezens die op steeds volmaaktere mentale en lichamelijke 
ontwikkelingstreden staan tot aan de moderne intellectuele 
en humane cultuurmensen. Binnen deze categorie vinden 
we mensen die qua ontwikkeling bepaald hoger boven het 
algemene ontwikkelingsniveau staan, dat door de meerder-
heid vertegenwoordigd wordt. Gaan we naar beneden langs 
het ontwikkelingsscala binnen de mensheid, dan komen we 
bij de aapmensen uit. Deze treden gaan verder naar beneden 
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het dierenrijk in en de wezens van het dierenrijk zijn uit 
het plantenleven voortgekomen, dat weer aan zijn intocht 
vanuit de geestelijke werelden bezig is.

1.4. De ontwikkeling leidt van onvolmaaktheid 
naar volmaaktheid
Alle levende wezens binnen het bereik van onze gewone 

zintuigen zijn bezig aan een tocht van een minder vol-
maakte naar een volmaaktere toestand. Wordt er bijvoor-
beeld in de grote wereldgodsdiensten niet gezegd dat we 
humaan moeten worden, dat we moeten leren onze naaste 
lief te hebben en dat we onze naaste moeten vergeven? Wat 
zijn deze aansporingen anders dan een weergave van de weg 
waarlangs de ontwikkeling verloopt? Belooft het naleven 
van deze aansporingen of geboden de wezens niet juist een 
licht en gelukkig bestaan of een paradijs, of het één worden 
met God? We kunnen er dus niet aan ontkomen dat de 
wezens een tocht maken van primitiviteit naar intellectuali-
teit. Omdat de wezens echter een ontwikkeling doormaken 
van een primitieve toestand naar een volmaakte toestand, 
ziet het ernaar uit dat deze schepping ooit begonnen moet 
zijn. Als de wezens onsterfelijk en daarom eeuwig zijn, 
moeten ze natuurlijk bestaan hebben in een tijd voordat 
deze schepping begon. Waarom zijn de wezens dan in dit 
eeuwige bestaan niet al lang geleden volmaakt geworden? 
Waarom zijn sommige wezens op dit moment zo primitief 
dat hun scheppingsproces niet zo verschrikkelijk ver terug 
in de tijd kan liggen? We moeten ten aanzien hiervan leren 
begrijpen dat de wezens in de eeuwigheid die vóór hun 
huidige bestaan ligt juist de gelegenheid hebben gehad om 
talloze keren volmaakt te zijn geworden en dat de volmaakt-
heid die ze nu door hun ontwikkeling zullen bereiken niet 
eeuwig zal duren. Deze volmaaktheid is een geschapen iets 
en beslist geen enkel geschapen ding, ongeacht wat het dan 
ook zou mogen zijn, kan eeuwig duren. Het geschapen ding 
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wijkt dus hierin van zijn oorsprong of schepper af dat het 
tijd- en ruimtedimensioneel is, terwijl de schepper eeuwig 
is. Daarom moet deze schepper, die een eeuwig bestaan 
heeft, een vernieuwde vervolmaking van zijn mentale struc-
tuur of bewustzijn beleven, telkens wanneer hij hiervan 
verzadigd geraakt is.

1.5. Het honger- en verzadigingsprincipe
De wet voor welke beleving ook is dat deze beleving niet 

eeuwig is. Dit wordt in ons dagelijks leven bevestigd. Wan-
neer we honger hebben eten we en raken verzadigd, maar 
die verzadiging betekent niet dat we dan nooit meer hoeven 
te eten. De honger komt steeds terug en vereist een over-
eenkomstige herhaling van de verzadiging. De mensen voe-
len ook honger op andere gebieden dan dat van de voeding. 
Als iemand het verlangen krijgt om  zich op een speciale 
interessesfeer toe te leggen, probeert hij die te beoefenen. 
Hierdoor raakt hij ervan verzadigd en gaat zijn verlangen 
of mentale honger uit naar nieuwe interessesferen om ook 
daarvan verzadigd te raken enzovoorts. Als de mensheid of 
de levende wezens nu een ontwikkeling doormaken die 
hen naar de hoogste vervolmaking in levensbeleving en in 
gedrag leidt, doet zich hetzelfde principe, het principe van 
honger en verzadiging, voor. Ze hongeren naar een hogere 
en volmaaktere vorm van bestaan, ze komen zover dat ze dit 
bestaan beleven en daardoor dat ze er verzadigd van raken. 
Maar de verzadiging leidt de mensen naar een nieuwe 
interessesfeer. Deze interessesfeer kan echter niet die zijn 
waarvan ze verzadigd zijn. Het moet de tegenstelling of het 
contrast ervan zijn. Na onheuglijke tijden van het licht te 
hebben genoten ontstaat de honger of het verlangen om de 
tegenstelling te beleven. De tegenstelling van het licht kan 
alleen de duisternis zijn. De mens wordt dan net zo goed 
naar de verzadiging van deze interessesfeer geleid als hij naar 
de verzadiging van de sfeer van het licht geleid was.
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1.6. De kosmische spiraalkringloop
De levende wezens beleven hun eeuwige leven dus in de 

vorm van afwisselend de culminatie van een lichtbeleving en 
de culminatie van een duisternisbeleving. Door deze afwis-
selende lichtbeleving en duisternisbeleving kan hun eeuwige 
bestaan opgedeeld worden in kringlopen. Telkens als het 
wezen een culminatiebeleving in de duisternis en een culmi-
natiebeleving in het licht heeft gehad, heeft het een kring-
loop doorlopen en begint het een nieuwe overeenkomstige 
kringloop enzovoorts. Omdat deze kringlopen geen kopie 
of precieze herhaling van de voorafgaande kringlopen zijn 
maar op een hoger plan zullen liggen, heb ik ze de naam 
‘spiraalkringlopen’ gegeven.

Symbool 

nr. 14, De 
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loop I

(© Martinus 

Institut 1981, 

Reg. 14)
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1.7. Het eeuwige levensbelevingsvermogen van het 
wezen moet in stand gehouden worden
Omdat deze spiraalkringlopen de instandhouding van het 

eeuwige levensbelevingsvermogen van het wezen vormen, 
zijn ze een levensvoorwaarde voor elke beleving van het 
leven. Zonder deze specifieke vernieuwings- of instandhou-
dingsstructuur zou elke beleving van het leven onmogelijk 
zijn. Maar deze kosmische regeling die het wezen toegang 
geeft tot de manifestatie van licht- en duisternisbelevingen is 
niet genoeg. Er moet de wezens ook gelegenheid geboden 
worden om licht te kunnen scheppen en om duisternis te 
kunnen scheppen, want zonder de mogelijkheid om deze 
twee contrasten tot hun culminatie te kunnen scheppen en 
beleven, zou het wezen nooit ofte nimmer ‘de mens naar 
Gods beeld, als zijn gelijkenis’ (Gen. 1:26) kunnen worden. 
Elke waarneming en daarmee elke levensbeleving berust 
uitsluitend op contrasten. Waar geen contrasten bestaan, 
daar bestaan absoluut geen voor waarneming toegankelijke 
details. En zonder details geen waarneming of levensbele-
ving. Wil levensbeleving kunnen plaatsvinden, dan moeten 
er combinaties van licht en duisternis in al hun aspecten 
geschapen worden. Deze combinaties vormen het gedach-
tenklimaat van de wezens en die worden door hun gedrag 
jegens hun medewezens gemanifesteerd en in fysieke mate-
rie geopenbaard. Deze openbaringen vormen de voor de 
zintuigen toegankelijke fysieke wereld. Geen enkele mani-
festatie of schepping kan echter zichzelf voortbrengen, die 
moet met behulp van organen tot stand gebracht worden. 
Deze organen moeten een oorsprong of schepper heb-
ben door wie ze gedirigeerd worden. Deze organen zijn de 
organismen van de levende wezens, zowel de psychische 
of geestelijke als de fysieke. Door de manifestaties van deze 
wezens kunnen we nu zowel het principe van de kring-
loop als de manifestaties oftewel de schepping van licht en 
duisternis zien. We kunnen ook zien hoe het zogenoemde 
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‘kwade’ en het zogenoemde ‘goede’ geschapen worden en 
welke rol deze twee scheppingen in de levensbeleving van 
het wezen spelen.

1.8. De mannelijke en de vrouwelijke pool
De gehele schepping van de levensbeleving en manifesta-

tie door het levende wezen wordt voortgebracht door twee 
grote hoofdorganen die een manifestatie van het manne-
lijke en het vrouwelijke principe zijn. De wisselende relatie 
van deze twee kosmische organen ten opzichte van elkaar 
bepaalt de gehele levensontplooiing en beleving van de 
bezitter, het levende wezen. Deze twee kosmische orga-
nen zijn in ieder levend wezen aanwezig. De specifieke 
constellatie van deze twee polen ten opzichte van elkaar 
in het wezen bepaalt of het een man of een vrouw is, of 
het een vrouwelijk of een mannelijk wezen is. Deze twee 
polen bepalen of het wezen een plant, een dier of een mens 
is. Door middel van deze twee polen wordt de liefde: de 
grondtoon van het heelal, in stand gehouden. Deze twee 
polen bepalen ook de beleving en manifestatie van liefde 
door de mens en bepalen daarmee dat hij in harmonie met 
de grondtoon van het heelal oftewel met het eigenlijke 
bewustzijn van de Godheid kan komen. 

Wordt vervolgd.
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Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

Ik moet over een kleine gebeurtenis vertellen, die 
ons onderweg overkwam. Bij Slagelse moesten we 
een heel lange heuvel op, en het was zwaar om er 

tegenop te fietsen. Maar we bereikten de top en verheugden 
ons op de rit naar beneden. Maar op dat moment verloor 
Birthe een broche. We hoorden dat die rinkelend op de 
weg viel. We stopten, maar ofschoon we lang zochten, kon-
den we de broche niet vinden.

We moesten het opgeven en bereidden ons voor om 
verder te fietsen. Maar net toen ik mijn voet op het pedaal 
zette, brak de voorvork.

Het was heel vreemd. Als de broche ons niet gestopt had, 
zouden we de lange, steile weg naar beneden afgevlogen 
zijn, en Birthe en ik zouden in ieder geval een paar dode-
lijke verwondingen opgelopen hebben.

We verloren de broche, maar redden ons leven.
Toen we later die dag aankwamen in Klint en Kosmos 

Ferieby vonden, vertelden we die gebeurtenis aan Martinus. 
Hij verklaarde dat er heel zeker van geestelijke zijde was 
ingegrepen. We hebben immers allemaal een beschermen-
gel, die de taak heeft om erover te waken dat niemand iets 
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meemaakt wat niet in zijn lotspatroon past.
Nu weten we dat alle mensen dergelijke gebeurtenissen 

overkomen, maar slechts weinigen begrijpen in welke mate 
ze beschermd zijn. Over die bescherming heeft Martinus in 
Het Eeuwige Wereldbeeld geschreven: “Er bestaat dus niets op 
het fysieke vlak dat niet aan de waakzaamheid van een gees-
telijke voorzienigheid onderworpen is. Hierdoor is God bij 
het dagelijks leven en het lot van elk levend wezen betrok-
ken, zowel in de duisternis als in het licht.” 

We beleefden enkele heerlijke paasdagen in het vakantie-
oord. Martinus gaf een paar heel inspirerende lezingen op 
elk van de vier feestdagen van Pasen. Het was werkelijk 
een belevenis voor ons om Pasen in deze mooie omgeving 
te vieren, en we werden overal hartelijk verwelkomd en 
kregen veel nieuwe vrienden. Ik had ook het geluk een 
paar wandelingen met Martinus te maken. Ik was bijna te 
verlegen om bij die gelegenheid iets te zeggen, maar hij was 
zoals altijd ongedwongen en gewoon. Ik herinner me, dat 
hij onder andere zei: “U hebt veel geleden in uw vorige 
leven!”

Toen de tweede Paasdag in zicht kwam, moesten we 
aan onze thuisreis gaan denken. Die zou immers net als de 
heenreis per fiets gemaakt worden. Ik had toen een baan bij 
Odense Suikerfabriek, en ik moest de volgende ochtend al 
vroeg op mijn werk zijn.

Toen we klaar stonden met onze fietsen en met onze 
kleine Birthe voor op mijn fiets, dook Martinus op. Het 
weer was heel slecht. Het was stormweer en zuidwesten-
wind. We zouden dus tegenwind hebben op de lange fiets-
tocht naar Korsør.

Martinus keek eens naar het weer en zei toen: “Jullie 
kunnen echt niet fietsen met die tegenwind!”

“Dat zal wel moeten!”, antwoordde ik.
“Nee, dat kunnen jullie níet”, zei hij, “maar nu moeten 
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jullie horen, ik moet met de auto naar Kopenhagen, en ik 
kan best via Korsør rijden en jullie meenemen!”

We konden het bijna niet geloven, maar we waren 
natuurlijk gelukkig, niet alleen voor het ritje maar vooral bij 
het vooruitzicht bijna twee uur samen met Martinus te zijn.

Toentertijd zei je gewoonlijk u tegen elkaar, maar nu 
tutoyeerden we elkaar al.

Martinus heeft vaak te kennen gegeven dat weerstand, 
behalve dat het een noodzaak is voor ons, dikwijls een heel 
bepaalde bedoeling heeft. Zo’n weerstand was er de oorzaak 
van dat ik van baan veranderde en leraar werd. Ik werkte 
namelijk als laborant in Odense Suikerfabriek. Op een dag 
kregen we een nieuwe ingenieur als leider van het laborato-
rium. Hij was streng gelovig en mocht mij niet. We waren 
waarschijnlijk qua type te verschillend. Ongeacht hoe vrien-
delijk ik ook maar tegen hem was, bleef hij psychisch koud.

Toen de bietencampagne voorbij was, beval hij me buiten 
in een sneeuwstorm en bij twaalf graden vorst spoorrails 
schoon te maken. Drie dagen lang liep ik te blauwbek-
ken, toen nam ik een kloek besluit, ging naar een leraren-
opleiding en schreef me in. De volgende paar jaren waren 
financieel zwaar om doorheen te komen, maar toen ik klaar 
was met mijn lerarenopleiding, moest ik erkennen, dat de 
ingenieur in het laboratorium mij een grote dienst bewezen 
had. Hij was het werktuig van de voorzienigheid geweest 
om me te leiden.

Samen met mijn vrouw en onze dochter ging ik in Kopen-
hagen wonen, waar ik een aanstelling als leraar kreeg. 

Het was nu gemakkelijker voor me om lezingen van 
Martinus bij te wonen zowel in Kopenhagen als in Kosmos 
vakantieoord, dat nu Martinus Centrum heet.

En Martinus kwam af en toe bij ons op bezoek en was 
een graag geziene gast.
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Martinus heeft veel mensen geholpen, die hem in moeilijke 
situaties opzochten, maar zijn hulp was van psychologische 
aard. Hij bezat ongetwijfeld het vermogen om wonderen 
te kunnen doen, maar dat vermogen gebruikte hij hoogst 
zelden.

Ik kan echter verslag doen over een geval waarin Mar-
tinus een zieke hielp op een manier, die wonderbaarlijk 
genoemd mag worden. Ik had een zus die iets jonger was en 
ziek werd. Ze werd opgenomen in een psychiatrisch zie-
kenhuis waar ze ongeneeslijk geestesziek verklaard werd. Ik 
kwam te weten dat Martinus een brief van haar ontvangen 
had. Het was een roep om hulp. Martinus liet mij de brief 
lezen, en ik vroeg hem of het mogelijk was haar te helpen.

We zaten beiden in een leunstoel, en nu werd ik er 
getuige van dat hij opstond en heen en weer begon te 
lopen, in diepe concentratie, terwijl hij zei: “Ja, we moeten 
proberen haar te helpen!”

Plotseling klaarde zijn gezicht op en hij en zei: “Ja, ik 
geloof dat we haar kunnen helpen!”

Mijn moeder had een shock gekregen toen mijn zuster 
van het ziekenhuis de diagnose ‘ongeneeslijk’ gekregen had. 
Ik stuurde haar echter meteen een brief en troostte haar: 
“Grethe zal heel snel weer gezond worden!” Ik wist nu, dat 
ik het me kon veroorloven dat te schrijven.

Martinus en ik gingen enkele dagen later naar het zieken-
huis. We kwamen de kliniekarts tegen, die meteen tegen me 
zei: “Er is een wonder gebeurd! Uw zuster is gezond, en u 
kunt haar wel mee naar huis nemen!”

Wat was er eigenlijk gebeurd? Volgens de arts was het een 
wonder. Maar Martinus had zich ‘slechts’ op het probleem 
geconcentreerd en de voorzienigheid om hulp gebeden, als 
dat mogelijk was. Toen hij antwoord kreeg, klaarde zijn 
gezicht op, en zei hij: “Ja, ik geloof dat we haar kunnen 
helpen!” Voor ieder van ons was het een indrukwekkende 
en heerlijke beleving. 
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Ik raakte al vroeg geïnteresseerd in de internationale kunst-
taal ‘Esperanto’, en een groot deel van de boeken van 
Martinus is in deze taal vertaald. Een gedeelte van deze ver-
talingen is gemaakt door mijn vroegere Esperantoleraar, L. 
Graversen. Hij was een beminnelijk mens, maar hij maakte 
er geen geheim van dat hij eigenlijk niet veel begreep van 
wat Martinus schreef. Hij was echter erkend als een van de 
beste vertalers van het land. En toen kwam de dag waarop 
hij het boekje Pasen van Martinus zou vertalen. In een brief 
aan mij schreef hij: “Het is vreemd. Onlangs las ik Pasen, 
en onder het lezen werd ik zo diep geraakt, dat ik moest 
huilen. Ik had verscheidene zakdoeken nodig om mijn tra-
nen weg te wissen!” En hij voegde er met grote letters aan 
toe: “Alleen dit boek is genoeg om Martinus onsterfelijk te 
maken!”

Op een dag zei Martinus tegen me: “Toen ik Pasen 
schreef was ik heel sterk geïnspireerd. Ik was heel erg blij 
dat ik Judas heb kunnen rehabiliteren!”

Toen ik op een dag zo vrij was om hem te vragen waar hij 
vandaan kwam, antwoordde hij dat hij van een planeet in 
het centrum van onze melkweg kwam. Dit antwoord zegt 
niets over zijn geestelijke thuishaven, maar het is ook vol-
doende om te weten dat Martinus de voortzetting is van de 
wereldverlossing, die met Boeddha, Mohammed en vooral 
Jezus begon.

Ik herinner me, dat ik in het begin van de vijftiger jaren 
in het bezit gekomen was van drie kaartjes voor een lange 
lezing met dia’s over ‘Het Heilige Land’ Palestina. De lezing 
zou gegeven worden in Koncertpalæet en ik vroeg Martinus 
of hij zin had om mee te gaan. Dat wilde hij heel graag. En 
ik nodigde ook mijn goede vriend Sam Zinglersen uit. We 
volgden de lezing met vele mooie dia’s, en daarna gingen 
we naar een restaurant voor een kop thee, en hier praatten 
we gezellig met elkaar. 
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De volgende dag sprak ik Martinus, en hij gaf te ken-
nen, dat hij vond dat we samen zo’n fijne en prettige avond 
gehad hadden, en dat hij graag wilde, dat het een vaste 
traditie zou worden dat wij elke week een avond bij elkaar 
zouden komen. Natuurlijk vonden Sam en ik het een fan-
tastisch idee was, en we beleefden daarna honderden gezel-
lige en interessante donderdagavonden samen met Martinus. 
’s Zomers maakten we graag een uitstapje naar het mooie 
Noord-Sjælland. Vaak namen we een van onze vrienden of 
een echtpaar mee in de auto. We genoten van de zonson-
dergang over de Sont of Furesøen (een meertje, vert.), en 
we sloten af in een restaurant of café, waar we een kop thee 
dronken en een genoeglijke discussie voerden.

Gewoonlijk regelde Sam deze wekelijkse avonden, die 
ook een bezoek aan onder andere een theater, bioscoop of 
Tivoli konden zijn, en het lijdt geen twijfel dat het een wel-
kome afwisseling in het dagelijkse bestaan van Martinus was.

In 1961 nodigde Sam ons uit voor een verre reis. Hij 
wilde dat Martinus en ik Egypte, Jordanië en Israël zou-
den zien. Het werd een zeer geslaagde reis, die zestien 
dagen duurde. We zagen de vele heilige plaatsen en bijbelse 
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bezienswaardigheden.
Martinus heeft in het boek Herinneringen van Martinus zelf 

verslag gedaan over deze interessante reis. 
Ik zou natuurlijk over veel meer fijne en interessante 

belevingen met Martinus kunnen vertellen; we waren 
immers meer dan 40 jaar bevriend. Maar ik wil het hier bij 
laten.

Zondagochtend 8 maart 1981 ging de telefoon. Het was 
Sam. Hij zei alleen: “Martinus is vannacht van ons heenge-
gaan.”

Was het een verdrietige boodschap, die Sam bracht? Nee, 
dat was het niet. We wisten immers dat Martinus niet veel 
langer bij ons blijven zou. Hij was 90 jaar, en zijn lichaam 
was op. Hij had zijn missie volbracht en was nu terugge-
keerd naar zijn eigen rijk, het rijk van het licht, zijn werke-
lijke thuis.

Maar de gevoelens waardoor je gegrepen wordt op het 
moment dat je zo’n boodschap krijgt, zijn gemengd. Bij mij 
overheerste het gevoel, dat we hem niet meer zouden zien 
en zijn beminnelijke stem niet meer zouden horen!

Niet meer? Ja, toch wel!
Martinus heeft eens gezegd: “Wanneer jullie, al mijn 

vrienden, eens het fysieke vlak verlaten, zal ik er zijn en jul-
lie verwelkomen!”

Citaat

Er moet ook een soort mensen geschapen worden 
die voor de mens een levensvoorwaarde wordt om 
belangstelling voor te hebben en om van te houden, 
en een soort voor wie afstoting gevoeld wordt en 
van wie hij daarom niet kan houden.
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Al van de allereerste kerstgroet van Martinus beko-
men? Misschien vraagt u zich af: “Moet dat nou 
allemaal?” “Nee, er moet niets!” Pas als uw geweten 

zich gaat roeren, omdat iets wat traditioneel en zo ver-
trouwd was toch niet helemaal meer bij u past, is veran-
dering aan de orde. In de ontwikkeling kan geen fase hoe 
klein ook overgeslagen worden. In dat licht kunnen we 
gerust vaststellen dat het werk van Martinus op de toekomst 
gericht is. Martinus schreef de kerstgroet – waarmee hij 
maar even zijn visitekaartje afgaf – die in ons decembernum-
mer stond in 1933, 84 jaar geleden. In die tussentijd is er wel 
iets gebeurd. 

Zo stond in het Volkskrant Magazine van 23 december 
2017 een interview met Jaap Korteweg, De Vegetarische 
Slager. Daarin stond o.a. het volgende te lezen:

“Ik zie dieren als gevoelige en intelligente wezens die 
recht hebben op hun eigen leven. Dat wij zulke grote aan-
tallen dieren een volwaardig leven ontnemen is niet goed te 
praten. Kippen die met zes weken geslacht worden, varkens 
met negen maanden. Het zijn nog kinderen in ontwikke-
ling. Boeren worden boos als ik dat zeg, maar zo is het wel. 
En als het nou niet anders kan. Maar het kan wel anders.” 

André Stroobant

Een goed begin is…
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De interviewer vraagt hoe het kan dat een idealistisch 
bedrijf als De Vegetarische Slager samenwerkt met Unox. 
Korteweg zegt dat Paul Polman de topman van Unilever 
ook een idealist is. En ook al was dat niet zo, het gaat hem 
om de impact. Als bijvoorbeeld Kentucky Fried Chicken 
zou willen samenwerken doet hij dat ook. Korteweg: “Als 
ik een miljoen kippen kan vervangen door onze plantaar-
dige kip, dan is dat een goede zaak. (...) Mensen denken nu 
nog dat ze niet zonder vlees kunnen, maar ik weet zeker dat 
onze producten op termijn duurzamer en lekker zijn en dat 
we vlees helemaal kunnen vervangen.” 

Op diezelfde dag 23 december 2017 was op tv van 19.05 tot 
20.00 uur het programma Kassa van BNN VARA. Daarin 
werd een kerstmaaltijd bereid door Pierre Wind. Een vege-
tarische! In de nieuwsbrief van kassa stond het volgende 
verslag:

Vegetarische kerst met Pierre Wind 

In menig huis staat de kerstboom er netjes bij en als je de 
radio aanzet kun je amper om de kerstmuziek heen. Kortom: 
het kerstfeest staat weer voor de deur! Weet je nog niet wat 
je op tafel moet zetten tijdens de Kerst en heb je wel oren 
naar een vegetarisch kerstdiner? Pierre Wind helpt je op 
weg.
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Vegetariërs en flexitariërs
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zo’n vier tot vijf 

procent van de Nederlanders vegetarisch is. Dat komt neer 
op 700.000 tot 875.000 mensen.

Uit ander onderzoek blijkt dat 67% flexitariër is. Dat wil 
zeggen dat je minimaal één dag per week geen vlees, vis of 
vleeswaren nuttigt.

Pierre’s soepmobile
Voor het voorgerecht heeft Pierre een heuse soepmobile 

in elkaar geknutseld. Met een beetje creativiteit én geduld 
kun je deze thuis ook in elkaar zetten.

Pierre serveert een paddenstoelensoep. Om hier een mooi 
moment van te maken, kun je de soep serveren vanuit een 
theepot.

Groente-ijsje
Daarnaast bereidt hij enkele garnituurtjes. Een van deze 

garnituurtjes is een groente-ijsje, dat je tevens als nagerecht 
kunt uitserveren.

Het groente-ijsje kun je maken door een grote (afsluitbare) 
diepvrieszak te vullen met ijsklontjes en hier een half pak 
zout en een klein beetje water bij te gooien. Daarna stop je 
in een kleiner diepvrieszakje een groentesapje, bijvoorbeeld 
broccolisap of aardbeiensap. De kleine zak gaat in de grote 
(met ijsblokjes gevulde) zak. Door vier tot vijf minuten goed 
te schudden, ontstaat er heus groente-ijs.

Bloemkoolschnitzel
Voor zijn hoofdgerecht maakt Pierre een bloemkoolschnit-

zel met eiwit, paneermeel en – vanzelfsprekend – bloemkool. 
“Ik wil laten zien dat je met groente heel veel meer kunt 
doen. Bloemkool zorgt voor een lekkere bite. Dat heeft vlees 
ook. En aangezien we allemaal gek zijn op schnitzel, waarom 
dan geen groenteschnitzel?” Vleesvervangers als tofu en 
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van zaterdag 28 juli tot zaterdag 12 augustus

Week 5: 29 juli - 3 augustus – Wat is een mens? 
Week 6: 6 augustus - 11 augustus –  Waarnaar zijn we op weg?

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

tempé zijn een stuk zachter.
Hij serveert de schnitzel met enkele groentespiesjes. Zo 

combineert hij spruitjes met witte wijn en wat gembersiroop. 
Ook maakt hij broccoli klaar waar hij speculaaskruiden aan 
toevoegt.

Trends
Pierre Wind denkt dat de vegetarische visburger, die hij 

onlangs voor het eerst in de winkel heeft zien liggen, wel-
eens de trend van 2018 zou kunnen worden. Deze burger 
bevat voornamelijk tarwegluten, maar bijvoorbeeld ook zon-
nebloemolie, tarwe-en maïszetmeel, zout en lijnzaadolie.

Pierre heeft de vegetarische visburger bewust nog niet 
geprobeerd en proeft in de studio samen met Brecht voor 
het eerst.

De 4 à 5% vegetariërs is wat teleurstellend, maar de 67% 
flexitariërs geeft hoop.

Het zijn volgens mij tekenen die erop wijzen welke kant 
het op gaat.

Wen er maar aan.


