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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 toe-

gankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaar-

heden in de vorm van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.
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Geboorte 1 en geboorte 2
De dood is absoluut niet de werkelijkheid waarin miljoe-

nen mensen geloven of zoals ze zich die voorstellen. Deze 
mensen zijn daarom bijna allemaal in meer of mindere mate 
bang om te sterven. Ze zijn het slachtoffer van een van de 
grootste bijgeloven of foute denkwijzen van het leven. De 
dood bestaat niet en kan absoluut niet bestaan. De uitdruk-
king ‘dood’ zal daarom uit de taal van de nieuwe wereldbe-
schaving verdwijnen. Net zoals de geboorte van een baby 
in de fysieke wereld in feite een overgang is van zijn bestaan 
op het geestelijke vlak naar het fysieke vlak, zo is de dood 
ook niets anders dan de overgang van het wezen van het 
fysieke vlak naar het geestelijke vlak, dus naar de thuishaven 
van zijn werkelijke eeuwige leven. Daarom zal de uitdruk-
king ‘dood’ geleidelijk aan uit de taal verdwijnen en zal de 
dood aangeduid worden als geboorte 2, terwijl de geboorte 
als kind of de geboorte in de fysieke wereld geboorte 1 

Martinus

Kerstmis in de hemel
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genoemd zal worden. De afschuw van de mensen voor 
geboorte 2 (de dood) kan in de regel alleen toegeschreven 
worden aan hun totale onwetendheid met betrekking tot 
wat er gebeurt na de geboorte 2: de ‘dood’, die dus, zoals 
vermeld, geen dood maar juist een geboorte is. Sommige 
mensen geloven dat de dood een totaal verdwijnen van het 
leven en daarmee van hun bestaan is. Anderen zijn bang 
dat ze gestraft zullen worden voor hun zonden en in het 
eeuwige vuur van de hel zullen branden. Er heersen veel 
verschillende voorstellingen over de dood, geboorte 2 dus. 
Dat geldt zowel voor het heidendom als voor het christen-
dom. Deze voorstellingen zijn hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan het feit dat de mensen nog geen voldoende ontwikkelde 
zintuigen hebben om hun huidige werkelijke situatie te 
overzien in het gigantische scheppingsproces waarin ze zich 
bevinden om de mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis te 
worden.

Het onsterfelijke wezen achter het fysieke 
organisme
De dood is niets anders dan een proces waarbij de levens-

belevingstoestand van het levende wezen vanuit de wereld 
van de duisternis overgebracht wordt naar de wereld van het 
licht, dat wil zeggen van de fysieke wereld naar de geeste-
lijke wereld. Tijdens dit proces wordt het wezen bevrijd 
van zijn fysieke lichaam. Na deze bevrijding ligt het lichaam 
er levenloos bij. Dat is heel natuurlijk, omdat het op zich 
nooit levend geweest is. Maar dat verhindert niet dat het uit 
verschillende soorten levende microwezens bestond. Iedere 
soort heeft zijn leefgebied waarin hij zijn fysieke bestaan kan 
beleven. Deze kleine leefgebieden of werelden noemen we 
onze fysieke organen. Ze zijn op zo’n manier opgebouwd 
en aangepast dat ze samen ons fysieke lichaam vormen, dat 
op zijn beurt ons fysieke levenswerktuig is op het fysieke 
vlak. Dit werktuig is niet de voorwaarde voor ons verschij-
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nen als levend wezen, maar het is zo gebouwd dat de func-
tiemogelijkheden van zijn structuur vereisen dat het bezield 
is door ons Ik en het bovenbewustzijn van dit Ik. Deze 
twee objecten vormen samen een eenheid die het werkelijk 
levende, eeuwig onsterfelijke wezen achter het verganke-
lijke fysieke lichaam is. Ons fysieke organisme wordt dus 
bezield en in leven gehouden door ons eeuwige Ik. Door 
deze bezieling van ons fysieke lichaam maken we er een 
werktuig van voor ons bestaan, voor onze beleving en voor 
onze schepping op het fysieke vlak. Dit werktuig kan echter 
net zoals alle andere werktuigen oud en broos worden, 
beschadigd en onbruikbaar raken. In zulke gevallen wordt 
het automatisch gescheiden van het Ik of het levende wezen 
door wie het bezield was en voor wie het het fysieke werk-
tuig geweest is. Als we niet bevrijd werden van ons fysieke 
organisme wanneer het verouderd, beschadigd en vernield 
is, en daarna niet automatisch een nieuw fysiek organisme 
kregen, zouden we onmogelijk de volmaakte mens naar 
Gods beeld kunnen worden. Hoe zou zich dat moeten 
voltrekken, als we bedenken bij hoeveel mensen hun fysieke 
lichamen vernield zijn door oorlog, ongevallen en ziektes. 
Als de wedergeboorte van een nieuw organisme niet plaats-
vond telkens wanneer het oude het totaal begaf, zou de 
ontwikkeling van de betreffende wezens volledig tot stil-
stand moeten komen, omdat werkelijke ontwikkeling niet 
op het geestelijke vlak kan plaatsvinden. Bedenk dus wat 
voor een zegen we ook hier zien. We zien dat alle ongeluk-
ken en lijdenservaringen, alle duisternis die het wezen in die 
vele fysieke aardelevens moet doormaken om de oceaan aan 
ervaringen op te doen die nodig is, wil het wezen naar Gods 
beeld geschapen kunnen worden, op geen enkele manier 
het Ik of het werkelijke levende wezen achter het orga-
nisme raken. Het wordt bevrijd van elk defect of vernield 
organisme, maar behoudt de kennis of ervaring, het licht of 
de duisternis, die het via het organisme verkregen heeft. En 
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het wezen krijgt nu als toegift een pauze in de sfeer van het 
geestelijke milieu met zoveel licht als het gezien zijn ont-
wikkeling voorlopig kan verdragen, totdat het weer voor-
bereid of rijp is voor een nieuwe fysieke wedergeboorte.

We hebben daar in het rijk van Christus, dat niet van 
deze wereld is, het rijk dat het werkelijke geestelijke of 
kosmische domein van alle levende wezens is. Juist om de 
hoogste stralenglorie van dit rijk te kunnen beleven en zich 
erin te kunnen manifesteren moeten de levende wezens 
steeds opnieuw op het materiële, fysieke vlak wedergeboren 
worden. Ze zijn hier opdat ze vormgegeven kunnen wor-
den om de geestelijke wereld, die geheel bevrijd is van alle 
zwarte of duistere gedachtenmateriaal, te beleven en erin 
te scheppen. Een wereld die geheel vrij is van alle duistere 
gedachtenklimaten kan alleen maar een manifestatie van het 
eeuwige licht van de alliefde zijn, die ook de culminatie 
van alwijsheid of alwetendheid is. We bevinden ons hier 
in Gods rijk, de stralenpracht van het eeuwige licht in zijn 
zuivere vorm, en Gods schepping van de mens naar zijn 
beeld, als zijn gelijkenis is volbracht. We vieren Kerstmis bij 
de eeuwige Vader van alle levende wezens.

Met deze heel beperkte glimp van het nieuwe wereld-
tijdperk wil ik u graag een heel fijne kerst en een gezegend 
nieuwjaar wensen.

Ik wil hiermee ook graag mijn zeer hartelijke dank uit-
spreken voor alle trouwe en liefdevolle samenwerking in 
dienst van onze missie en Zaak voor de mensheid in het 
afgelopen jaar.

Met de allerhartelijkste groeten,
Martinus
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Martinus, 1920

De uitleg van  
het Voorwoord  
van Livets Bog (1933)
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Martinus

18. De stijlonderzoeker en de geestesonderzoeker

Livets Bog is dus niet geopend door het enkel zuiver fysiek 
open te slaan, het door te bladeren en te lezen. Het kan des-
ondanks voor zo’n lezer een volstrekt gesloten boek blijven. 
Het kan alleen werkelijk geopend worden door degene die 
zo’n begeerte naar geestelijke kennis heeft dat hij zich in zijn 
zoektocht ernaar niet door de stijl, noch door de vorm laat 
weerhouden. Zijn bewustzijn moet geestelijk zo ontwikkeld 
zijn dat deze realiteiten zo’n volledig ondergeschikte kwestie 
geworden zijn dat hij geen tijd wenst te verspillen aan wat 
voor kritiek daarop dan ook. Alleen degene met die instel-
ling kan de hoop koesteren om Livets Bog enigszins te kun-
nen openen en tot de diepere betekenis door te dringen die 
achter de gehele zichtbare tekst en stijl verborgen ligt. Elke 
waarheidszoeker of geestesonderzoeker die de hier geschil-
derde instelling niet heeft maar meer aandacht voor de stijl 
of de uiterlijke vorm heeft, is geen geestesonderzoeker maar 
een stijlonderzoeker of een onderzoeker van de uiterlijke 
vorm. Voor zo iemand kunnen de met Livets Bog verbonden 
stijl en uiterlijke vorm soms een onoverwinnelijke hindernis 
zijn, omdat al zijn energie zich ontlaadt in kritiek op de in 
deze vorm eventueel voorkomende, technische foutjes en 
grammaticale onvolkomenheden. Pas als de diepere beteke-
nis van Livets Bog voor de lezer de hoofdzaak wordt en de 
stijl en de vorm bijzaak worden, beleeft hij de heilige geest 
via dit boek.

3/3



19. Livets Bog is een standaardwerk voor een 
nieuwe wereldimpuls of voor de geestelijke 
krachtgolf, die nu over de aarde heengaat. 
Herhalingen voorkomen misverstanden

Vanuit een zuiver oppervlakkige of vluchtige opvatting 
waarbij men zich nog niet bewust is van de fundamentele 
betekenis die Livets Bog voor de toekomstige generaties zal 
krijgen, maar denkt dat het een gewoon werk van dertien 
in een dozijn is dat niet leidt tot moeilijke of ongewone 
denkactiviteit en dat alleen bedoeld is om te behagen en te 
amuseren, is het duidelijk dat Livets Bog, dat minder berust 
op behagen en amuseren dan op het beschrijven van geheel 
nieuwe gedachtengebieden, met zijn herhalingen en moei-
lijke analyses vervelend zal zijn. Voor personen die niet 
lezen om te studeren maar om onderhouden te worden, zul-
len met name de herhalingen en analyses irritant zijn. Van 
dergelijke personen, die Livets Bog bijna per ongeluk zijn 
gaan lezen, heb ik dan ook kritiek op de herhalingen in dit 
boek vernomen. Naar aanleiding daarvan wil ik graag hier 
met een korte oriënterende opmerking komen. 

Omdat Livets Bog een standaardwerk is voor een nieuwe 
wereldimpuls of voor de geestelijke krachtgolf die nu over 
de wereld heengaat en van waaruit een allesomvattende 
broederschap voor alle levende wezens oftewel de mani-
festatie van een rijk van liefde op aarde tot stand zal gaan 
komen, ben ik genoodzaakt geweest om de beschrijvingen 
van de hoogste, fundamentele realiteiten van het bestaan, die 
in mijn werk staan, gewetensvol en met de grootst moge-
lijke nauwgezetheid te formuleren. Ik heb de noodzaak 
gevoeld om alles te moeten doen om misverstanden te voor-
komen. Mijn nauwgezetheid heeft me er dus toe genoopt 
in mijn beschrijvingen steeds opnieuw met herhalingen te 
komen om door iedere nieuwe herhaling nieuwe aspecten 
in de betreffende onderwerpen te kunnen belichten, zodat 
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deze op allerlei manieren en van alle kanten fundamenteel 
onderbouwd konden zijn. Want alleen met de gedachte dat 
ik alles gedaan had wat binnen mijn macht lag om mis-
verstanden te voorkomen, heb ik me in harmonie kunnen 
voelen met de Voorzienigheid op wier gebod ik Livets Bog 
schrijf. Alleen in overeenstemming hiermee kan ik perma-
nent ingebed zijn in de kracht en sterkte die uiteindelijk 
mijn manifestaties onbeschadigd door elke vorm van kritiek 
en tegenwerking laten komen.

20. De weg naar bevrijding gaat niet via het 
bestrijden van verlangens. Verlangens tegenwerken 
is hetzelfde als de levenslust tegenwerken

Omdat Livets Bog met zijn verheven en ongewone stof, 
zijn moeilijke kosmische analyses, zijn omvangrijke uitleg 

Symbool nr. 

43 Symbol 

over ‘Livets 

Bog’ in zijn 

huidige fase 

(1933)

© Martinus 

Institut, 1981
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van de verborgen fundamentele vraagstukken van het leven 
voor veel mensen geen gemakkelijk toegankelijk boek zal 
zijn en om echt begrepen te worden zo’n buitengewoon 
grote concentratie van de lezer vergt dat het soms een tocht 
langs steile berghellingen kan lijken, zal de vraag naar de 
noodzaak om dit boek te bestuderen vanzelfsprekend kun-
nen opkomen. Deze vraag is niet minder actueel omdat 
vanuit een bepaalde religieuze richting de weg naar bevrij-
ding uitgelegd lijkt te worden als het afstand nemen van elk 
verlangen, van godsdiensten, boeken, sektes, profeten en 
zelfs ook van de wereldverlossers. Uit deze uitleg zou blij-
ken dat de genoemde realiteiten zelfs misleidend en daarmee 
schadelijk voor de mensen zijn geweest. Bovendien blijkt 
uit deze uitleg dat de bevrijding, wat in feite wil zeggen de 
grote geboorte, die op zijn beurt hetzelfde is als het vermo-
gen van het individu om met behulp van de heilige geest 
waar te nemen, vandaag door alle individuen bereikt zou 
kunnen worden, als ze dat zelf maar wilden.

Ik moet toegeven dat deze uitleg vanuit een zeker 
gezichtspunt gerechtvaardigd is, omdat de levensvraagstuk-
ken van daaruit ontegenzeglijk zo lijken te zijn; maar ik 
moet tegelijkertijd zeggen dat dit gezichtspunt absoluut niet 
het hoogste is en zich als gevolg daarvan niet in het eigen 
centrum van het leven bevindt. Het is niet wat ik in Livets 
Bog ‘het eigen gezichtspunt van de Vader’ genoemd heb, 
van waaruit het wereldplan oftewel de absolute zin van het 
leven onfeilbaar in zijn gehele uitstrekking waargenomen 
kan worden. 

Omdat men vanuit een lager gezichtspunt een hoger lig-
gend punt natuurlijk niet kan overzien, kan een werkelijk 
overzicht over een gebied daarom beslist alleen vanuit het 
hoogste punt verkregen worden. Hetzelfde principe geldt, 
zij het in een andere dimensie, ook voor het geestelijke 
gebied. Als het vanuit een bepaald gezichtspunt een voor-
deel lijkt om elk verlangen los te laten, is dat het teken dat 
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dit gezichtspunt zo laag ligt dat men niet in staat is de ware 
analyse van de verlangens te overzien, die vanuit een hoger 
liggend gezichtspunt juist de enige absolute basis blijken te 
zijn voor het voortbrengen van de levenslust van het indi-
vidu. Verlangens tegenwerken is dus hetzelfde als de zin in 
het leven tegenwerken. Een volledig stoppen van verlan-
gens kan alleen plaatsvinden op basis van honderd procent 
onverschilligheid. Deze onverschilligheid is weliswaar een 
bevrijding maar deze bevrijding is hetzelfde als een over-
eenkomstige honderd procent balans of evenwicht. Omdat 
zo’n evenwicht echter hetzelfde is als absolute stilstand en 
die weer hetzelfde is als levenloosheid, is die bevrijding dus 
hetzelfde als de dood. Omdat de dood hetzelfde is als het 
ketenen van het wezen aan een volledige onmacht, zal het 
leiden van de mensheid naar zo’n bevrijding in strijd zijn 
met de wetten van de natuur en als zodanig een uiting van 
bevrijders met primitieve of te laag liggende gezichtspunten.

21. Natuurlijke verlangens en onnatuurlijke 
verlangens

Omdat verlangens in feite de draden zijn die het Ik met 
het leven verbinden, moeten de mensen niet van hun 
verlangens afgebracht worden. Omdat verlangens in twee 
categorieën ingedeeld kunnen worden, namelijk de voor 
de ontwikkelingstrede van het individu natuurlijke en de 
voor diezelfde trede onnatuurlijke en omdat de onnatuur-
lijke ongezondheid veroorzaken en de natuurlijke gezond-
heid, zal het sturen van het individu naar de voor ieder 
speciaal geschikte, natuurlijke verlangens uiteindelijk vol-
ledige gezondheid van lichaam en geest tot gevolg hebben, 
wat hetzelfde is als een verheerlijkt bestaan. Alleen deze 
bestaansvorm kan identiek zijn met een absolute bevrijding. 
Deze bevrijding is evenwel niet zonder verlangens, want zij 
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houdt als enige het bevredigen van het verlangen in stand 
om de naaste lief te mogen hebben als zichzelf en die bevre-
diging is hetzelfde als het naleven van het hoogste gebod 
van het bestaan: de liefde, die de vervulling van de gehele 
wet is (Matth. 22:40).

22. De noodzaak van godsdiensten, boeken, sektes, 
profeten en wereldverlossers voor de menselijke 
ontwikkeling

Als het een verkondiging betreft die de mensen weg 
wil leiden van godsdiensten, boeken, sektes, profeten en 
wereldverlossers en tegelijkertijd van deze realiteiten zegt 
dat ze vervalsingen zijn, dan kan deze alleen maar voort-
gekomen zijn uit een primitief of lager gelegen gezichts-
punt. Vanuit het eigen gezichtspunt van de Vader zijn de 
genoemde realiteiten namelijk een onontbeerlijke en ver-
heven schakel in de verdere ontwikkeling en leiding van de 
mens. Vanuit datzelfde gezichtspunt zijn ze stuk voor stuk 
te zien als een fundamentele factor in de manifestatie van 
de stem van God of in de belichting van de eeuwige waar-
heden, gehuld in een verklaring die past bij de ontwikke-
lingstrede of het begripsvermogen van de mensen aan wie 
ze elk afzonderlijk speciaal gegeven werden. Omdat deze 
verklaring uit een bepaalde fysieke woordvorm, een gescha-
pen fysiek lichaam, bestond, moest die natuurlijk net als 
alle andere fysieke lichamen geleidelijk aan verouderen, tot 
dogma’s worden, al naargelang de individuen zich verder 
ontwikkelden, ervaringen opdeden en daarom bekwamer 
werden om de eeuwige waarheden beter te kunnen begrij-
pen en diepgaandere details in het goddelijke wereldplan te 
bevatten. Dat de genoemde realiteiten verouderd zijn, bete-
kent natuurlijk niet dat ze onwaar of nutteloos geweest zijn, 
integendeel. Godsdiensten, sektes, heilige boeken, priesters, 
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profeten en wereldverlossers zijn allemaal gevolgen van een 
goddelijk vaderprincipe, zijn een goddelijke aandacht voor 
en verzorging van de nog onwetende en zoekende, kinder-
lijke mensheid. Ze zijn de loopwagen waarin de mensheid 
ondersteund wordt, zolang zij nog niet zelf op eigen benen 
kan staan of kan lopen, dat wil zeggen zolang zij nog niet in 
staat is met eigen zintuigen de hoogste vraagstukken van het 
leven waar te nemen en te observeren. Dat zij nu pogingen 
doet om de loopwagen niet meer te gebruiken betekent 
dat zij volwassen is, maar absoluut niet dat de loopwagen 
geen nut heeft gehad. Maar omdat het niet algemeen voor-
komt dat de aardse mens kosmisch bewustzijn heeft of door 
de heilige geest overschaduwd is en als gevolg hiervan de 
hoogste analyses van het leven nog niet zelf kan schouwen, 
is het gevaarlijk om hem zijn geestelijke steun of genoemde 
loopwagen te ontnemen, want dan zal hij onvermijdelijk ten 
val komen. Dat zo’n val geen meer of minder grote vermin-
king zou veroorzaken is een verwachting waarop je net zo 
min kan vertrouwen als op ‘een vogel op het dak’*.

Om de mensen te vertellen dat ze nu allemaal best zonder 
godsdiensten, sektes, geestelijke boeken en geestelijke leiders 
kunnen en dat deze realiteiten overbodig zijn, is dus een 
heel grote en gevaarlijke illusie. Zo’n levensbeschouwing is 
geen bevrijding, maar een keten waarmee de mensheid aan 
een val en verminking, aan duisternis en lijden, gebonden 
wordt.

* Oud Duist spreekwoord, ‘als een vogel op het dak’ geeft onzekerheid aan. Denk ook 

aan ‘Beter één vogel in de hand dan… tien op het dak’, luidt het Deense spreekwoord, 

‘dan… twee in een struik’, luidt het Engelse speekwoord.

Gekopieëerd 

uit Duits-

Frans woor-

denboek



De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog kosmos 15

23. Om tot de werkelijke bevrijding te komen of 
de grote geboorte te beleven zijn meerdere levens 
vereist

Dat alle mensen vandaag de dag tot de werkelijke bevrij-
ding zouden kunnen komen of de grote geboorte zouden 
kunnen beleven, is een opvatting die elk dieper inzicht in 
de werkelijke feiten mist. Zij vormt het grootste contrast 
met elke logica. Het is toch zeker een bekend feit dat alle 
mensen vandaag de dag qua moraal en begaafdheid niet op 
dezelfde trede staan. Dat de individuen niet dezelfde gees-
telijke hoogte hebben, wordt bepaald door het feit dat ze 
niet allemaal evenveel ervaringen opgedaan hebben en dat 
hun begripsvermogen daardoor niet even ver ontwikkeld is. 
Maar als de individuen niet hetzelfde vermogen hebben om 
ervaringen te begrijpen of op te doen, kunnen ze nu ook 
niet allemaal de ervaringen, analyses en moraal begrijpen 
en beheersen, waarop de werkelijke bevrijding, de grote 
geboorte of kosmisch bewustzijn berust.

Een verkondiging die zegt dat alle mensen op dezelfde 
dag de absolute bevrijding kunnen bereiken, kan alleen 
komen van een wezen dat zelf nog niet de hoogte bereikt 
heeft waarop het volledige overzicht over de wetten van het 
leven of over het goddelijke wereldplan beleefd wordt en 
waardoor het de werkelijke, grote bevrijding als persoonlijke 
ervaring ook nog niet verkregen heeft.

Als zo’n wezen zich eventueel in een situatie kan bevin-
den waarin het niet in toekomstige levens hoeft te gelo-
ven, geen verlangen voelt om de hoogste analyses van het 
leven te kennen, maar er genoeg aan heeft om volledig 
in het nu te leven, is dat geen bevrijding maar eerder een 
soort omschrijving van een, door een primitief bewustzijn 
beschouwde zaligheid die niet meer inhoudt dan een leven 
dat net zo doelloos is als in witte kleding met palmtak-
ken te staan zwaaien rondom een vermeende God op een 
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gouden troon. Zo’n vorm van zaligheid is goddelijk voor 
het bewustzijnsniveau dat zich nog niet in bijzondere mate 
heeft kunnen verheffen tot schonere en hogere vormen van 
bestaan, maar die verouderd is en niet het vermogen heeft 
om wezens te inspireren die de goddelijke macht van de 
intelligentie en intuïtie verkregen hebben en daardoor door 
de kracht van het zien met de heilige geest in staat zijn om 
een vorm van zaligheid te begrijpen die elke beweging en 
elke vibratie tot een samenzijn met God maakt, waardoor 
duidelijk wordt dat geen enkel leven beleefd kan worden 
zonder dat het gelijk staat met het omvormen van onwetendheid 
tot kennis.

24. Livets Bog, dat het boek van de liefde is, kan 
van groot nut zijn voor de ontwikkeling van het 
verlangen naar het manifesteren van liefde en voor 
de bevrediging van dit verlangen

Omdat Livets Bog juist op dat principe van omvorming 
berust, is het volledig in harmonie met het leven en het 
bestaan. Of het noodzakelijk is om zich de inspanning te 
getroosten die het kost om dit boek goed te bestuderen zal 
dus afhangen van welke van de twee vormen van zaligheid 
men wenst na te streven. Wil iemand alleen de onproduc-
tieve vorm van zaligheid waarbij hij in het nu leeft zonder 
verlangen naar kennis over bijvoorbeeld de werkelijke 
analyses van levende wezen en zijn toekomstige levens, dan 
heeft hij dit boek natuurlijk niet nodig. Dan kan hij heel 
stilletjes verder leven in zijn vermeende bevrijding. Maar 
als iemand in werkelijke harmonie wens te komen met het 
hoogste, levende wezen, met de werkelijke Godheid, dan kan 
dat alleen door in overeenkomstige harmonie te komen met 
het eigenlijke leven, omdat dat de eigen, persoonlijke stem of de 
eigen werkelijke taal of toespraak van de God is. Eén met deze 
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taal worden is dus hetzelfde als zich praktisch en theore-
tisch identificeren met haar analyses. Deze identificatie is 
hetzelfde als de weg, de waarheid en het leven zijn, wat weer 
hetzelfde is als één met de Vader of God zijn. Alleen dat 
bestaan is de absolute bevrijding. Zo’n verheerlijkt bestaan kan 
echter niet bereikt worden door een aangeleerde onverschil-
ligheid of desinteresse voor het dagelijks leven, maar juist 
enkel en alleen door de ontwikkeling van het verlangen naar 
het manifesteren van liefde en voor de bevrediging van dit 
verlangen.

In Kosmos 1933 nr. 2 begon een vaste rubriek voor een voorgezette 

uitleg of uitdieping van Livets Bog, voorzien van eventuele hulpsymbolen 

van Martinus. Het eerste onderwerp van de rubriek was het Voorwoord 

van Livets Bog en nam zes nummers van Kosmos in beslag. Daarna hield 

de rubriek op en is niet hervat.

© A.J. Stroobant, maart 2019
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Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

Toen Martinus als 29-jarige een kantoorbaan had bij 
zuivelfabriek ‘Enigheden’, werd het de andere kantoor-
employés gaandeweg duidelijk dat hij in het bezit was van 
enkele ongewone vermogens. Soms verzonnen ze iets 
om hem een beetje te plagen. Als Martinus heel even zijn 
schrijftafel had verlaten, hadden ze er lol in om het een 
of ander van hem te verstoppen; dat kon zijn vulpen zijn 
of zijn lunchpakket. Maar als Martinus dan even later het 
betreffende ding miste, ging hij linea recta naar de plaats waar 
het verstopt was en pakte het. En het maakte niet uit, hoe 
goed het verstopt was.

In 1908, toen Martinus ongeveer 18 jaar was, kreeg hij 
voor de eerste keer een baan in een zuivelfabriek. Het was 
op de herenboerderij Høgholt bij Sindal, die een grote 
melkfabriek had.

Martinus zoals ik hem gekend heb

Sam Zinglersen

#2
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In de boerderij woonde een jongetje van 10 jaar, dat erg 
op Martinus gesteld was, omdat hij speelgoed voor hem 
maakte. Martinus maakte onder andere een paar vliegers en 
hij hielp hem met ze op te laten.

Op een dag kreeg de jongen een ernstig ongeluk, waar-
bij hij levensgevaarlijk werd verbrand. In die tijd was het 
niet gebruikelijk dat men naar het ziekenhuis ging, maar 
er waren twee artsen die de jongen onderzochten, en ze 
verklaarden beiden dat het er niet naar uitzag dat zijn leven 
gered kon worden.

Nu lag hij bewusteloos in bed.
Martinus vroeg de ouders of hij de jongen mocht pro-

beren te helpen. Daar gaven ze hem meteen toestemming 
voor. Martinus ging naar het jongetje en was een half uur 
met hem alleen.

Toen hij daarna uit de kamer kwam zat de jongen 
rechtop in bed en vroeg iets te eten. Nu had hij geen pijn 
meer, en had honger.

Enkele dagen later verliet Martinus de zuivelfabriek Høg-
holt. Hij wilde een nieuwe baan zoeken. Hij wilde niet dat 
algemeen bekend zou worden dat hij dat soort ongewone 
vermogens bezat. 

Martinus sprak zich soms uit over abortus. Hij zei: “Een 
van de ergste overtredingen van de wet van het leven is 
het doden van de ongeboren vrucht. Een vrouw met een 
klein ongeboren kind onder haar hart is de eerste fysieke 
beschermengel van dit mensenkind. Wanneer zo’n kindje, 
dat hier wil incarneren, teruggestoten wordt naar de gees-
telijke wereld, verliest het iets van zijn levenskracht. En als 
dat meerdere keren gebeurt, kan het kindje uiteindelijk als 
zwakzinnige geboren worden.”

De moeder van Martinus, Else Christine Mikkelsen, werd 
geboren in 1848. Zij stierf in het provinciale ziekenhuis in 
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Hjørring in november 1901. Zij was gedurende een aantal 
jaren huishoudster geweest bij Lars Larsen, eigenaar van de 
herenboerderij Kristiansminde. Hij was niet getrouwd, en 
hij hield buitengewoon veel van de moeder van Martinus. 
Alles duidt erop, dat hij de vader van Martinus was. Ze had-
den eigenlijk zullen trouwen, maar het huwelijk werd voort-
durend uitgesteld, en uiteindelijk werd ze ziek en stierf.

Moeder van Martinus, Else 

Christine Mikkelsen

Een detail van een foto van een klopjacht in Slotved Skov 

in het najaar van 1894. De jager helemaal rechts (met de 

lichte hoed) is de beheerder Mikael Chr. Thomsen van 

Kristiansminde. Vermoedelijk na afspraak met de eigenaar 

nam de beheerder het vaderschap op zich, en daarom kreeg 

Martinus de achternaam Thomsen.

De pleegmoeder

De pleegmoeder van Martinus 

heette Kristine Frederiksen. 

Samen met haar man, Jens Chr. 

Frederiksen, een halfbroer van de 

moeder van Martinus, bezaten ze 

de keuterboerderij Moskildvad, die 

7 km. van Kristiansminde ligt. 

Hoewel het echtpaar arm was en al 

11 kinderen had, gingen ze ermee 

akkoord Martinus te adopteren. 

De meeste kinderen waren al zo 

oud dat ze ‘uitgevlogen waren’, en 

er waren nog maar twee jongens 

thuis. 
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Martinus heeft vaak verteld dat hij als pasgeborene heel 
ziek was. Hij verloor zoveel aan gewicht dat zijn pleegou-
ders bang waren dat hij het niet zou overleven. Toen hij 
als 7-jarige op school kwam, was hij op een na de kleinste 
van de 30 kinderen. Maar toen hij 22 jaar was, en marinier 
werd, had hij een normale gemiddelde lengte van ongeveer 
174 cm.

Een dame die meerdere jaren vegetariër was geweest, vroeg 
op een dag aan Martinus, of zij, als ze gasten kreeg die geen 
vegetariër waren, dierlijk voedsel aan hen moest serveren. 
Martinus antwoordde meteen: 

“Nee, dat moet u natuurlijk niet doen. U moet alleen 
vegetarisch eten aan uw gasten geven, want hoe zullen ze 
anders respect krijgen voor uw overtuiging?”

Een man die gehoord had dat de aarde een levend wezen is, 
wilde graag weten, welk geslacht het aardewezen had: “Is 
het een mannelijk of een vrouwelijk wezen?”

“Geen van beide”, was het antwoord, “de aarde is immers 
tweepolig!”

Toen Martinus ongeveer 35 jaar oud was, kreeg hij het idee 

dat hij zijn baard wilde laten staan. Dat was toen Lars 

Nibelvang zijn dagelijkse metgezel was, en Lars had de 

neiging om Martinus af en toe op vriendelijke wijze een 

beetje te plagen. Als hij zag dat Martinus vlug de trap op 

of af rende, kon het gebeuren dat hij zei: “Luister eens 

Martinus – als jij zo’n baard hebt, moet je echt leren om je 

op een rustiger en waardiger manier te bewegen!”

Niet lang daarna schoor Martinus zijn baard af.
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Citaat

Godsdiensten, sektes, heilige boeken, priesters, 
profeten en wereldverlossers zijn allemaal gevolgen 
van een goddelijk vaderprincipe, zijn een 
goddelijke aandacht voor en verzorging van de nog 
onwetende en zoekende, kinderlijke mensheid.

Op een dag kwam er een man bij Martinus op bezoek. De 
man was wanhopig en vertelde huilend dat zijn vrouw net 
gestorven was. Martinus zat heel stil, zonder een woord te 
zeggen, waardoor de man uitriep: “Hebt u dan helemaal 
geen medelijden met me?”

“Jawel, zei Martinus, maar wilt u dat ik hier samen met 
u ga zitten huilen. Ik kan u vertellen, dat als we haar op dit 
ogenblik zouden kunnen vragen of zij naar hier zou willen 
terugkeren, zij zou antwoorden: “Nee, voor geen goud in de 

wereld!” Dat gaf de man iets om over te denken.

In Odsherred, waar het Martinus Centrum ligt, is 
dit symbool al eeuwen bekend geweest. Het is een 
‘symbool’ of ‘teken’, waarvan de herkomst duister 
is, maar de betekenis is, dat hier in deze streek een 
licht ontstoken zal worden dat zich over de gehele 
aarde zal verspreiden.

Martinus heeft vaak verklaard, dat het hoofdcen-
trum voor geesteswetenschap in de nu volgende eeuwen in 
Denemarken zal liggen – in het Martinus Centrum in Klint. 
Maar eens in een verre toekomst, als er vrede in de wereld 
gekomen is, zal het hoofdcentrum in de Kau kasus aan de 
Zwarte Zee te vinden zijn. 

Wordt vervolgd.
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De lezingen om 9.30 uur worden simultaan vertaald naar het 
Deens/Zweeds, Engels, Duits en Nederlands.

Week 5
De zin van het leven
Voor ons welzijn is het vinden van de zin van het leven 

van cruciaal belang. De zin kan tijdelijk liggen in werk, 
gezin of hobby’s. Maar als we voor uitdagingen komen te 
staan hetzij privé, in de maatschappij of in de wereldsitu-
atie, dan is het zien van de zin van het leven en niet in het 
minst van het lijden een bron van levensmoed en innerlijke 
kracht. In het wereldbeeld dat Martinus voor ons schildert 
heeft alles een zin, en de grote omwentelingen die zich nu 
zowel in de lokale als in de mondiale samenleving voltrek-
ken hebben dat ook.

zo 26 juli:  Onze relatie tot het lijden - Kenneth Ibsen

ma 27 juli:   Het leven - een samenwerking van drie kosmossen -  

Rune Östensson

di 28 juli:   Wij zijn allemaal uniek en buitengewoon -  

Ingvar Haubjerg Nielsen

wo 29 juli:  Oudervreugde en scheppingsvreugde - Anne Külper

do 30 juli:  Een innerlijke stem - Eigil Kristensen

vr 31 juli:  Als liefde het antwoord is - Karin Jansson

Internationale Weken 

Klint 2020

P RO G R A M M A
De Internationale Weken in Martinus Centrum Klint 
van zondag 26 juli t/m vrijdag 7 augustus 2020



een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

Week 6
Van mystiek naar geesteswetenschap
In veel religieuze en filosofische tradities zijn er mystieke 

stromingen geweest, waarin men via de psyche gezocht 
heeft naar wegen om de eenheid met het goddelijke te 
bereiken. Deze groeperingen zijn vaak exclusief en geheim 
geweest. Martinus is van mening dat de huidige en toekom-
stige weg naar inwijding en eenwording gaat via de ontwik-
keling van een logisch en liefdevol gedrag in het dagelijks 
leven. Zijn geesteswetenschap geeft hier richtlijnen voor en 
staat open en is vrij toegankelijk voor allen die erin geïnte-
resseerd zijn.

zo 2 aug.:   Het mysterie van het leven en de structuur van het 

heelal - Lene Jeppesen

ma 3 aug.:  Het dagelijks leven - de weg naar inwijding -   

Pernilla Rosell

di 4 aug.:   Vorming in kosmisch perspectief - Poul Dyrholm

wo 5 aug.:  De valkuilen en zegeningen van het intellect -  

Søren Olsen

do 6 aug.:   Kan geesteswetenschap bijdragen aan de wereldvrede? 

- Ingemar Fridell

vr 7 aug.:  De weg naar de grote geboorte - Ole Therkelsen
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