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Woord van de uitgever 

Geachte lezers, 

Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde 
zijn gekomen tussen 1933 en 1952. Deze boeken worden uitgegeven door 
Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Chris-
tus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht. Als bestuur van 
deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken 
die wij heden ter beschikking stellen. In die tekst staan de toevoegingen door 
de uitgever tussen (ronde) haakjes, om ze te onderscheiden van de oorspron-
kelijke tekst.

We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artike-
len bevat. Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we 
als een onlosmakelijk geheel. Bij sommige passages uit de boeken verwijzen 
we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting. Zo bijvoorbeeld verwijst 
(zie artikel ‘verklaring op zielsniveau’ op rulof.nl) naar het basisartikel ‘ver-
klaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus 
2021 
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Boekenreeks 

Overzicht van de boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen in de 
volgorde dat ze gepubliceerd werden, met de jaartallen waarin de inhoud van 
die boeken tot stand kwam: 

Een Blik in het Hiernamaals (1933-1936) 
Zij die terugkeerden uit de Dood (1937) 
De Kringloop der Ziel (1938) 
Zielsziekten van Gene Zijde bezien (1939-1945) 
Het Ontstaan van het Heelal (1939) 
Tussen Leven en Dood (1940) 
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien (1941) 
Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven (1942) 
Geestelijke Gaven (1943) 
Maskers en Mensen (1948) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 1 (1950) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 2 (1951) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 3 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 1 (1949-1951) 
Vraag en Antwoord Deel 2 (1951-1952) 
Vraag en Antwoord Deel 3 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 4 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 5 (1949-1952) 
Vraag en Antwoord Deel 6 (1951) 
Lezingen Deel 1 (1949-1950) 
Lezingen Deel 2 (1950-1951) 
Lezingen Deel 3 (1951-1952) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 4 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5 (1944-1950) 
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Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof 

Het voorwoord van deze toelichting is: 

Beste lezers, 
In deze ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof ’ beschrijven we als uit-

gever de kern van zijn zienswijze. Hiermee beantwoorden we twee soorten 
vragen die ons in de afgelopen jaren gesteld werden over de inhoud van deze 
boeken. 

Ten eerste zijn er de vragen over specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
crematie en euthanasie. De informatie over dergelijke onderwerpen is dik-
wijls verspreid over de 27 boeken met in totaal meer dan 11.000 pagina’s. 
Daarom hebben we per onderwerp relevante passages uit alle boeken bij el-
kaar gezet en telkens samengevat in een artikel. 

De verspreide informatie is het gevolg van de kennisopbouw in de boe-
kenreeks. In het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ onderscheiden we twee 
niveaus in deze kennisopbouw: het maatschappelijke denken enerzijds en de 
verklaringen op zielsniveau anderzijds. Voor zijn eerste verklaring van vele 
verschijnselen beperkte de schrijver zich tot woorden en begrippen die tot het 
maatschappelijke denken van de eerste helft van de vorige eeuw behoorden. 
Hierdoor stemde hij zich af op het wereldbeeld van zijn toenmalige lezers. 

Boek na boek bouwde de schrijver daarnaast het zielsniveau op, waarbij de 
menselijke ziel centraal staat. Om het leven op zielsniveau te verklaren, in-
troduceerde hij nieuwe woorden en begrippen. Daarmee kwamen er nieuwe 
verklaringen, die de informatie uit de vorige ronde over bepaalde onderwer-
pen aanvulden. 

Meestal echter vulden de verklaringen op zielsniveau de eerste beschrijvin-
gen niet aan, maar vervingen ze die. Zo kan er bijvoorbeeld in maatschap-
pelijke terminologie gesproken worden over een ‘leven na de dood’, maar 
op zielsniveau heeft het woord ‘dood’ elke betekenis verloren. Volgens de 
schrijver gaat de ziel niet dood, maar laat zij het aardse lichaam los en gaat zij 
dan over naar de volgende fase in haar eeuwige evolutie. 

De onbekendheid met het verschil tussen deze twee verklaringsniveaus 
zorgt voor een tweede soort vragen over woorden en opvattingen in de boe-
ken waarover het huidige maatschappelijk denken gewijzigd is ten opzichte 
van de eerste helft van de vorige eeuw. In deze toelichting belichten we die 
onderwerpen vanuit het zielsniveau. Hierdoor wordt duidelijk dat woorden 
zoals bijvoorbeeld rassen of psychopathie op zielsniveau geen rol meer spelen. 
Deze woorden en de bijbehorende opvattingen werden in de boekenreeks 
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alleen gebruikt om aan te sluiten bij het maatschappelijke denken in de tijds-
periode dat deze boeken tot stand kwamen, tussen 1933 en 1952. De pas-
sages met deze woorden behoren tot de toenmalige tijdsgeest van de lezers 
en geven op geen enkele wijze de eigenlijke zienswijze van de schrijver of de 
uitgever weer. 

Dat is bij het huidige lezen van deze boeken niet altijd duidelijk, omdat de 
schrijver meestal niet expliciet vermeld heeft op welk verklaringsniveau het 
onderwerp in een bepaalde passage behandeld werd. Daarom voegen we als 
uitgever bij een aantal passages een verwijzing toe naar een relevant artikel 
uit deze toelichting. Dat artikel belicht dan het behandelde onderwerp in die 
passage vanuit het zielsniveau, om de eigenlijke zienswijze van de schrijver 
op dat onderwerp in het licht te stellen. Om cultuurhistorische en geestelijk-
wetenschappelijke redenen brengen we in de 27 boeken geen wijzigingen aan 
in de oorspronkelijke formuleringen van de schrijver. Voor de leesbaarheid 
hebben we alleen de spelling van het Oudnederlands aangepast. In de online 
versie van de boeken op onze website rulof.nl zijn alle taaltechnische wijzi-
gingen per zin opvraagbaar. 

We beschouwen het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting als een 
onlosmakelijk geheel. Daarom verwijzen we voortaan op de cover van elk 
boek en in het ‘woord van de uitgever’ naar de toelichting. Voor een brede 
beschikbaarheid geven we de 140 artikelen van deze toelichting uit als fysiek 
boek (isbn 978-94-93165-77-9) en als e-book (zie pagina ‘downloaden’ op 
rulof.nl), en staan alle artikelen als aparte webpagina’s op onze website. 

Ook de relevante passages uit alle boeken van Jozef Rulof waar we de arti-
kelen op gebaseerd hebben, zijn een integraal onderdeel van deze toelichting. 
Die passages zijn samen met de desbetreffende artikelen gebundeld in boek-
vorm en beschikbaar als de vier delen van ´Het Jozef Rulof Naslagwerk ,́ 
in de vorm van paperbacks en e-books. Bovendien is op onze website bij de 
meeste artikelen onderaan een link opgenomen naar een aparte webpagina 
met de bronteksten van dat artikel. 

Met het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beogen we bij 
te dragen aan een onderbouwd begrip van de eigenlijke boodschap van de 
schrijver. Die werd reeds door Christus verwoord met: Heb elkander lief. Op 
zielsniveau verklaart Jozef Rulof dat het gaat om de universele liefde die zich 
niet bezighoudt met het uiterlijk of de persoonlijkheid van onze medemens, 
maar zich richt naar zijn diepste kern, die Jozef de ziel of het leven noemt. 

Met hartelijke groet, 
Namens het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus, 
Ludo Vrebos 
11 juni 2020 
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Artikelenlijst 

De toelichting bestaat uit de volgende 140 artikelen: 
Hiernamaals 
1. Ons Hiernamaals 
2. Bijnadoodervaring 
3. Uittreding 
4. Sferen in het hiernamaals 
5. Lichtsferen 
6. Eerste lichtsfeer 
7. Tweede lichtsfeer 
8. Derde lichtsfeer 
9. Zomerland - Vierde lichtsfeer 
10. Vijfde lichtsfeer 
11. Zesde lichtsfeer 
12. Zevende lichtsfeer 
13. Mentale gebieden 
14. Hemel 
15. Gene Zijde 
16. Kindersferen 
17. Weide 
18. Sterven als overgaan 
19. De dood 
20. Geest en geestelijk lichaam 
21. Crematie of begraven 
22. Balseming 
23. Orgaandonatie en transplantatie 
24. Aura 
25. Fluïdekoord 
26. Euthanasie en zelfmoord 
27. Schijndood 
28. Geesten op aarde 
29. Duistere sferen 
30. Schemerland 
31. Land van haat en hartstocht en geweld 
32. Dal van smarten 
33. Hel 
34. Dante en Doré 
35. Engel 
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36. Lantos 
37. Meesters 
38. Alcar 
39. Zelanus 
40. Boeken over het Hiernamaals 
Reïncarnatie 
41. Onze reïncarnaties 
42. Herinneringen aan vorige levens 
43. Wereld van het onbewuste 
44. Aanleg talent gave 
45. Wonderkind 
46. Fobie en angst 
47. Gevoel 
48. Ziel 
49. Gevoelsgraden 
50. Stoffelijk of geestelijk 
51. Onderbewustzijn 
52. Dagbewustzijn 
53. Van gevoel tot gedachte 
54. Zonnevlecht 
55. Hersenen 
56. Overspannen en slapeloosheid 
57. Leren denken 
58. Gedachten van een ander 
59. Wat weten we zeker 
60. Wetenschap 
61. Psychologie 
62. Geestelijk-wetenschappelijk 
63. Universele waarheid 
64. Gevoelsverbinding 
65. Geliefden uit vorige levens 
66. Uiterlijke gelijkenis met onze ouders 
67. Karakter 
68. Persoonlijkheid 
69. Deelpersoonlijkheden 
70. Wil 
71. Zelfkennis 
72. Socrates 
73. Wedergeboren voor een taak 
74. Wedergeboren opperpriester Venry 
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75. Alonzo vraagt waarom 
76. Spijt wroeging berouw 
77. Goedmaken 
78. Wedergeboren als Anthony van Dyck 
79. Tempel der ziel 
80. Boeken over reïncarnatie 
Onze Kosmische Ziel 
81. Onze Kosmische Ziel 
82. Verklaring op zielsniveau 
83. Er bestaan geen rassen 
84. Stoffelijke levensgraden 
85. Mens of ziel 
86. Anti racisme en discriminatie 
87. Kosmologie 
88. Alziel en Albron 
89. Onze basiskrachten 
90. Kosmische splitsing 
91. Maan 
92. Zon 
93. Kosmische levensgraden 
94. Onze eerste levens als cel 
95. Evolutie in het water 
96. Evolutie op het land 
97. De vergissing van Darwin 
98. Ons bewustzijn op Mars 
99. Aarde 
100. Goed en kwaad 
101. Harmonie 
102. Karma 
103. Oorzaak en gevolg 
104. Vrije wil 
105. Rechtvaardigheid 
106. Ontstaan van de astrale wereld 
107. Schepper van licht 
108. Vierde Kosmische Levensgraad 
109. Het Al 
110. Animatie van onze kosmische reis 
Universiteit van Christus 
111. Universiteit van Christus 
112. Mozes en de profeten 
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113. Bijbelschrijvers 
114. God 
115. De eerste priester-magiër 
116. Het oude Egypte 
117. Piramide van Gizeh 
118. Jezus Christus 
119. Judas 
120. Pilatus 
121. Caiphas 
122. Gethsemane en Golgotha 
123. Apostelen 
124. Kerkelijke vertelsels 
125. Evolutie van de mensheid 
126. Hitler 
127. Joodse volk 
128. NSB en nationaalsocialisme 
129. Genocide 
130. Graden van Liefde 
131. Tweelingzielen 
132. Moederschap en vaderschap 
133. Homoseksualiteit 
134. Psychopathie 
135. Krankzinnigheid 
136. Het mediumschap van Jozef Rulof 
137. De Eeuw van Christus 
138. Lichtende toekomst 
139. Ultiem genezingsinstrument 
140. Directe-stemapparaat 
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Jozef Rulof 

Jozef Rulof (1898-1952) ontving allesomvattende kennis over het hierna-
maals, reïncarnatie, onze kosmische ziel en Christus. 

Kennis uit het hiernamaals 
Toen Jozef Rulof in 1898 in het landelijke ’s-Heerenberg in Nederland 

geboren werd, had zijn geestelijke leider Alcar al grote plannen met hem. 
Alcar was in 1641 overgegaan naar het hiernamaals, na zijn laatste leven 
op aarde als Anthony van Dyck. Sindsdien had hij een omvangrijke kennis 
opgebouwd over het leven van de mens op aarde en in het hiernamaals. Om 
die kennis op aarde te brengen, wilde hij Jozef ontwikkelen tot schrijvend 
medium. 

Nadat Jozef zich in 1922 in Den Haag had gevestigd als taxichauffeur, 
ontwikkelde Alcar hem eerst tot genezend en schilderend medium, om de 
trance op te bouwen die nodig was voor het ontvangen van boeken. Jozef 
ontving honderden schilderijen, en door de verkoop daarvan kon de uitgave 
van de boeken in eigen hand gehouden worden. 

Toen Alcar in 1933 begon met het doorgeven van zijn eerste boek, ‘Een 
Blik in het Hiernamaals’, gaf hij Jozef de keuze hoe diep de mediamieke 
trance zou worden. Hij zou Jozef in een zeer diepe slaap kunnen brengen en 
zijn lichaam overnemen om boeken te schrijven buiten het bewustzijn van 
het medium om. Dan zou Alcar vanaf de eerste zin zijn eigen woordkeus 
kunnen gebruiken om de lezer uit die tijd te verklaren hoe hijzelf de werke-
lijkheid had leren kennen op zielsniveau, waarbij het eeuwige leven van de 
menselijke ziel centraal staat. 

Een andere mogelijkheid was om een lichtere trance toe te passen, waarbij 
het medium tijdens het schrijven kon voelen wat er geschreven werd. Dat zou 
Jozef in staat stellen om geestelijk mee te groeien met de doorgegeven kennis. 
Maar dan moest de opbouw van de kennis in de boekenreeks wel afgestemd 
worden op de geestelijke ontwikkeling van het medium. En dan kon Alcar 
de verklaringen op zielsniveau pas geven als ook het medium daaraan toe 
was. 

Jozef koos voor de lichtere trance. Hierdoor was Alcar wat beperkt in de 
woorden die hij in de eerste boeken kon gebruiken. Hij liet dit Jozef ervaren 
door in trance het woord ‘Jozef ’ neer te schrijven. Op datzelfde moment 
werd Jozef uit trance wakker, omdat hij zich geroepen voelde. Om dit te 
voorkomen, koos Alcar de naam ‘André’ om de ervaringen van Jozef in de 
boeken te beschrijven. Alcar wijzigde of omzeilde ook andere namen en om-
standigheden in ‘Een Blik in het Hiernamaals’, zodat Jozef in trance kon 
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blijven. Zo komt de lezer in dit eerste boek wel te weten dat André getrouwd 
was, maar niet dat dit in 1923 gebeurde en dat zijn vrouw Anna heette. 

Om in harmonie te blijven met het gevoelsleven van Jozef liet Alcar zijn 
medium alles wat in de boeken werd beschreven eerst zelf beleven. Daartoe 
liet Alcar hem uit zijn lichaam treden, zodat Jozef de geestelijke werelden van 
het hiernamaals zelf kon waarnemen. De boeken beschrijven hun gezamen-
lijke reizen door de duistere sferen en de lichtsferen. Jozef zag dat de mens na 
zijn overgang op aarde terechtkomt in de sfeer die bij zijn gevoelsleven hoort. 

Hij was in uitgetreden toestand ook getuige van vele overgangen op aarde. 
Door de beschrijving hiervan wordt in de boeken vastgelegd wat er precies 
met de menselijke ziel gebeurt bij crematie, begraven, balseming, euthanasie, 
zelfmoord en orgaantransplantatie. 

Jozef leert zijn vorige levens kennen 
De naam André werd door Alcar gekozen, omdat Jozef die naam ooit 

gedragen had in een vorig leven in Frankrijk. Toen was André een geleerde, 
en de toewijding om alles grondig te onderzoeken kon helpen om het verkla-
ringsniveau van de boeken stap voor stap te verdiepen. 

Zo kon Jozef in 1938 het boek ‘De Kringloop der Ziel’ ontvangen van 
meester Zelanus, een leerling van Alcar. Hierin beschreef Zelanus zijn vo-
rige levens. Hij liet hiermee zien hoe al zijn ervaringen in zijn vorige levens 
uiteindelijk zijn gevoelsleven hebben opgebouwd, en ervoor zorgden dat hij 
steeds meer kon aanvoelen. 

In 1940 was Jozef ver genoeg ontwikkeld om het boek ‘Tussen Leven en 
Dood’ te beleven. Hierdoor leerde hij Dectar kennen, zijn eigen vorige leven 
als tempelpriester in het oude Egypte. Dectar had zijn geestelijke krachten in 
de tempels hoog opgevoerd, waardoor hij intense ervaringen in uitgetreden 
toestand kon beleven, en daarnaast zijn aardse leven niet verwaarloosde. Die 
krachten waren nu nodig om de ultieme graad van mediumschap te berei-
ken: het kosmische bewustzijn. 

Onze kosmische ziel 
In 1944 was Jozef Rulof als ‘André-Dectar’ zover ontwikkeld dat hij samen 

met Alcar en Zelanus geestelijke reizen door de kosmos kon beleven. Door 
de beschrijvingen van die reizen in de boekenreeks ‘De Kosmologie van Jozef 
Rulof ’ werd de hoogste kennis uit het hiernamaals op aarde gebracht. 

Nu konden de meesters Alcar en Zelanus eindelijk de werkelijkheid be-
schrijven zoals zij die voor zichzelf als waarheid hadden leren kennen. Nu 
pas konden ze woorden en begrippen gebruiken, die de kern van onze ziel 
beschrijven en hiermee het wezen van de mens onthullen. 

In de kosmologie verklaren de meesters op zielsniveau waar wij vandaan 
komen en hoe onze kosmische evolutie begon doordat onze ziel zich af-
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scheidde van de Alziel. André-Dectar leerde nu zijn vorige levens op an-
dere planeten kennen, en de gigantische ontwikkelingsweg die zijn ziel heeft 
doorlopen om van een ijle cel op de eerste planeet in de ruimte tot het leven 
op aarde te evolueren. 

Daarnaast bezocht hij met de meesters de hogere kosmische levensgraden 
die ons wachten na onze aardse levens. De kosmologie beschrijft waar we 
naartoe gaan, en op welke wijze onze levens op aarde hierin noodzakelijk 
zijn. Dit werpt een kosmisch licht op de zin van ons leven en het wezen van 
de mens als ziel. 

De Universiteit van Christus 
De meesters konden al de kosmische graden bereizen en deze ultieme ken-

nis doorgeven, omdat ze zelf geholpen werden door hun orde van leraren. 
Deze orde wordt ‘De Universiteit van Christus’ genoemd, omdat Christus de 
mentor van deze universiteit is. 

In zijn leven op aarde kon Christus deze kennis niet doorgeven, omdat de 
mensheid daar toen niet aan toe was. Christus werd al vermoord voor het 
weinige dat hij heeft kunnen zeggen. Maar hij wist dat zijn orde deze kennis 
op aarde zou brengen, zodra er een medium geboren kon worden, dat hier-
voor niet meer omgebracht zou worden. 

Dat medium was Jozef Rulof, en de boeken die hij ontving luidden een 
nieuwe tijd in: ‘De Eeuw van Christus’. Christus zelf had zich moeten be-
perken tot de kern van zijn boodschap: de onbaatzuchtige liefde. In de Eeuw 
van Christus konden Zijn leerlingen door Jozef Rulof tekst en uitleg geven 
hoe we door het geven van universele liefde onszelf in gevoel verhogen en 
hierdoor hogere lichtsferen en kosmische levensgraden bereiken. 

In opdracht van zijn meesters richtte Jozef in 1946 Stichting De Eeuw van 
Christus op, om de boeken en schilderijen te beheren. In datzelfde jaar reisde 
hij naar Amerika om zijn ontvangen kennis daar bekend te maken, in sa-
menwerking met zijn geëmigreerde broers. Hij hield er net als in Nederland 
trancelezingen en schilderdemonstraties. 

Terug in Nederland gaf hij naast de honderden trancelezingen ook jaren-
lang contactavonden, om vragen te beantwoorden van lezers van de boeken. 
In 1950 kon meester Zelanus de biografie van Jozef met als titel ‘Jeus van 
Moeder Crisje’ schrijven met de naam ‘Jozef ’ en de jeugdnaam ‘Jeus’, zonder 
de trance te doorbreken. 

De meesters wisten dat de mensheid de Universiteit van Christus nog niet 
zou aanvaarden, ondanks alle doorgegeven kennis en inspanningen van Jo-
zef. De wetenschap zal alleen een bewijs van het leven na de dood aanvaar-
den, als dat zonder een menselijk medium tot stand komt, zodat beïnvloe-
ding door de persoonlijkheid van het medium uitgesloten kan worden. 
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Dat bewijs zal worden geleverd door wat de meesters het ‘directe-stem-
apparaat’ noemen. Ze voorspellen dat dit technisch instrument een directe 
communicatie tussen de mens op aarde en de meesters van het licht zal bren-
gen. Op dat moment zullen Jozef en andere meesters vanuit het hiernamaals 
de wereld kunnen toespreken, en de mensheid het geluk kunnen geven van 
het zekere weten dat we als kosmische ziel oneindig leven. 

Om zich op deze taak voor te bereiden, is Jozef in 1952 naar het hierna-
maals overgegaan. Meester Zelanus had al op het einde van zijn boek ‘Gees-
telijke Gaven’ vermeld dat Jozef en de meesters zich na de overgang van Jozef 
niet meer tot menselijke mediums zullen richten, omdat de ultieme kennis 
uit het hiernamaals al te vinden is in de boeken die Jozef tijdens zijn aardse 
leven mocht ontvangen. 
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Voorwoord 
Geachte lezer, 

Ook dit boek heb ik van Gene Zijde ontvangen. De Intelligentie, die het 
mij doorgaf, werd door mijn leider Alcar tot mij gebracht. Deze stond hem 
toe mij over zijn leven, over zijn sterven op het slagveld tijdens de meidagen 
van 1940 en over zijn binnentreden in de geestelijke wereld te vertellen. 

Moge ook dit boek helpen u van uw „eeuwig” leven te overtuigen. 

J. R. 
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Inleiding 

Dat het aan mij gegeven is u door een aards instrument van mijn leven te 
vertellen, betekent een grote genade voor mij, waarvoor ik God heel dank-
baar ben. Nimmer zou ik op aarde in de mogelijkheid hiervan hebben kun-
nen geloven. 

Mijn vader, die mij opwachtte en hielp, toen ik in het leven van de geest 
binnentrad, en zijn tweelingziel zijn hier en blijven hier bij mij, totdat het 
boek is vastgelegd. Ik dank hun beiden uit de grond van mijn hart voor alles, 
wat ik tijdens mijn leven op aarde en hier aan de overzijde van het graf van 
hen mocht ontvangen. 

Ik zie eerst nú, hoe eenvoudig het is door een aards instrument te spreken, 
als dit voor deze wereld gereed is. Op aarde reeds zocht ik met mijn vader 
naar het rein, echt-gééstelijk contact, maar al te vaak werden wij echter be-
drogen. 

Nu is dan het ogenblik daar, dat ik mag gaan vertellen. De meester zegt, 
dat ik alles, wat mijn vader en mij betreft, moet doorgeven, omdat het de 
moeite waard is en betekenis heeft. Het is het mooiste geschenk, dat God mij 
geven kon. Diep buig ik dan ook het hoofd. 

Van harte hoop ik, dat het boek velen zal bereiken en overtuigen van de 
heilige waarheden, die het bevat. 
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Mijn jeugd 

Wij woonden in Amsterdam, waar mijn vader een ijzerwinkel bezat. Met 
het geld, dat hij daarin verdiende, kon hij ons, mijn moeder en mij, behoor-
lijk onderhouden. Prachtig zou ons leven geweest zijn, als er geen stoornis-
sen waren gekomen, die ons geluk vernietigden. Mijn moeder droeg daar de 
schuld van. Hoewel het haar aan niets mankeerde, zij zich niets behoefde 
te ontzeggen, begeerde zij toch een ander leven. Zij wilde liever uitgaan en 
feestvieren dan zorgen voor haar kleine huishouding; ze stelde dansen en 
ander vermaak hoger dan het geluk met man en kind te zijn. 

Pas toen ik ouder werd, ben ik haar gaan zien zoals zij was. Toch voelde 
ik als kind al, dat zij de liefde miste, die ik bij andere moeders wél aanwezig 
wist. Ik werd door haar niet vertroeteld, of aangehaald, of verwend, zoals 
mijn vriendjes door hun moeders, hoewel ik toch haar enig kind was. Zij had 
niets te geven, ze was leeg en koud. Vader, die dit wel zag en eronder leed, 
trachtte mij dit gemis te vergoeden. Het lukte hem slechts ten dele, ik bleef 
de liefde van mijn moeder zoeken. Rusteloos als zij was, nam ze geen tijd 
voor mij; eerder prikkelde ik haar met mijn aanhankelijkheid, mijn vragen 
om genegenheid. Ze stootte mij keer op keer van zich af en verzuchtte, dat 
kinderen maar lastig waren. Haar hart bleef dus gesloten voor mij. Jong als 
ik was, zocht ik naar de oorzaak hiervan, maar pas later vermocht ik deze te 
vinden. 

Ze had ons niet nodig. Moeder zocht haar geluk niet in haar gezin en 
bracht haar uren liever buitenshuis door. Waar en hoe ving ik op uit de woor-
den, die vader en moeder wisselden, als moeder soms diep in de nacht, verhit 
door de drank en het pret maken, thuiskwam en door vader werd opgewacht. 
Vader heeft heel lang geduld met haar gehad. Telkens en telkens trachtte hij 
haar ervan te overtuigen, dat zij bezig was zichzelf te vergooien en bezwoer 
hij haar van die lage genoegens af te zien. 

„Je kind en ik hebben je nodig,” placht hij te zeggen, „heus, ik gun je ver-
maak en een verzetje, maar zoek het niet alleen.” Maar hoe vader ook pleitte, 
bad en smeekte, moeder bleef haar eigen duistere weg gaan. Ze schold vader 
voor een saaie piet, die meer oog had voor zijn boeken dan voor de rechten, 
die een gezonde, levenslustige vrouw toekwamen. 

Ze spaarde op haar beurt geen moeite om hem over te halen mee te gaan 
met haar. Ze zou hem het leven laten zien en beloofde hem al het vermaak, 
dat de wereld te bieden had, maar vader weigerde aan het laag-bij-de-grond 
gedoe mee te doen. 

Jarenlang is dat een verschrikkelijke strijd geweest. Tragisch waren de toe-
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standen in ons huis, waar het geluk had kunnen wonen, als moeder vaders 
opvattingen over het leven, het huwelijk en het gezin had gedeeld. 

Dat vader leed onder dit alles, werd mij vooral duidelijk, toen ik, zeven 
jaar oud, eens een gesprek beluisterde, dat vader voerde met een dame in de 
winkel. Moeder was die dag prikkelbaarder dan ooit en was al een paar maal 
zonder reden heftig tegen vader uitgevaren, zodat deze maar liever in de win-
kel bleef. Toen verdroeg zij mij niet langer en stuurde me met een paar lelijke 
verwensingen naar vader. Juist toen ik de winkel binnenkwam, hoorde ik 
vader zeggen: „... Ik doe wat ik kan om het haar aangenaam te maken, maar 
er is geen land met haar te bezeilen. Ze laat niets na om mijn leven en dat van 
het kind te vergallen. En ik sta machteloos en kan haar niet van gedachten 
doen veranderen.” 

De dame antwoordde hierop: „U hoeft mij niets te vertellen; wij, omwo-
nenden, weten zo een en ander. Maar waar je kijkt, overal is er wat, nergens 
is er vrede en harmonie op aarde. Zovele mensen kampen met het een of 
ander, dat hun het leven tot een hel maakt. Als u maar weet, dat het onze 
eigen schuld is.” 

„Eigen schuld?” hoorde ik vader verwonderd vragen. „Maar ... doe ik dan 
nog niet genoeg om ...” 

Hier viel de dame hem in de rede: „Ik heb veel gelezen en kreeg goede 
boeken in handen en deze hebben mij veranderd. Door hen ben ik de dingen 
anders gaan bekijken. Het is onze eigen schuld zei ik u, het is het oorzaak en 
gevolg, dat we moeten ondergaan, leerden deze boeken mij. Vroeger zou ik 
om die waarheden gelachen hebben, nú denk ik er anders over. Ik weet nu, 
dat we meerdere levens beleefd hebben; in die levens deden wij veel verkeerd. 
Thans, in dit leven, moeten we proberen die fouten goed te maken, of ervan 
los te komen. Maar ik raad u aan de boeken zélf te lezen. Door hen leerde ik 
mezelf en anderen kennen. Ik beleefde heel veel narigheid en ellende, maar 
nu ben ik daar blij om. Ik heb geleerd mijn hoofd te buigen. Als u ze van mij 
lenen wilt, breng ik ze u nog vandaag.” 

Zo geschiedde het. De vriendelijke dame bracht vader de boeken. Da-
delijk na het sluiten van de zaak begon hij erin te lezen. Ze maakten mijn 
vader ernstiger dan ooit; elk uur, dat hij vrij was, benutte hij om verder in de 
boeken door te dringen. Na deze schafte hij zich nieuwe boeken aan, steeds 
kocht hij er meer bij. Voor mijn moeder was dit om razend te worden en als 
bezeten ging ze tegen hem tekeer. 

„Wat zijn dat voor rót-boeken! Hoe kom je aan die lectuur, dominee? Je 
had dominee moeten worden en mij voorbij moeten gaan, dat had mij een 
chagrijnig leven bespaard. Als je maar zorgt, dat die snertboeken het huis 
uitgaan, anders smijt ik ze eruit!” 
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„De boeken blijven,” verzekerde mijn vader haar en weer, als zo vaak hier-
voor, zocht hij haar woede te kalmeren en haar tot andere, betere gedachten 
te brengen. Zelfs ging hij zover er bij haar op aan te dringen ook eens de 
boeken ter hand te nemen. Het zou haar rustiger maken, zei hij, en de ogen 
openen. 

Het is hier niet de plaats om de vloeken en verwensingen weer te geven, 
waarmee moeder vader antwoordde. 

Alsof zij het opgegeven had, vader ooit nog eens tot haar opvattingen over 
te halen, bleef zij die nacht weg. De volgende dag zag ik haar stevig gearmd 
en in druk gesprek wandelen met een andere man. Ze zag mij niet. Ik vond 
het nodig dit aan vader te vertellen. Voor het laatst poogde vader, die on-
danks alles nog van haar hield, zich met haar te verzoenen. Haar bescheid 
was kort. 

„Ik wil scheiden en gauw ook!” 
De scheiding werd uitgesproken en mijn moeder werd uit de ouderlijke 

macht ontzet. Nu had moeder haar zin, niets bond haar meer, ze was vrij om 
het leven van plezier te leiden, waarnaar ze al die jaren verlangd had. 

Ondanks alles misten vader en ik haar. Pas na een tijd wenden wij eraan, 
dat zij er niet meer was. 

Toen begon er een stille, ín-gelukkige tijd voor ons beiden. Ik doorliep de 
school en hielp vader daarna in de winkel. Hij moedigde dit aan. Want, zoals 
hij zei, later zou de zaak mij toebehoren. Vader ging vaak met mij wandelen; 
hij bracht me in de natuur en vertelde mij veel over planten en dieren. Nog 
meer dan vroeger hield hij zich met zijn boeken bezig, met dit verschil, dat 
hij nu over wat hij las praten kon. Hele stukken las hij er mij uit voor en een 
nieuwe wereld ging voor mij open. Want al die boeken vertelden over het 
leven, dat eeuwig was. Over de dood, de hel en de hemel. Al begreep ik er 
lang niet alles van, ik werd niet moe naar vader te luisteren. 

Door de boeken kreeg vader nieuwe vrienden en zij waren het, die ons 
uitnodigden tegenwoordig te zijn bij de „seances”, die zij geregeld hielden en 
waarbij ze in verbinding kwamen met gestorven mensen, géésten, of intelli-
genties, zoals men hen noemde. Ik was zestien jaar, toen ik voor het eerst zo’n 
seance bijwoonde. Weldra zaten vader en ik eenmaal in de week met hen aan. 
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In contact met Gene Zijde 

Kruis en bord noemde men de voorwerpen, waardoor wij het contact met 
Gene Zijde onderhielden. Het Kruis was een hoepel, in het midden hiervan 
zat aan twee gekruiste latjes een naar beneden gericht stokje. De aanzitten-
den namen het kruis losjes op de handen en als nu een intelligentie het woord 
tot ons wilde richten, bracht hij het kruis door zijn kracht in beweging en 
tikte met het stokje de letters aan, die in alfabetische volgorde op het bord 
stonden. Zo vormden zich woorden, waaruit hele boodschappen ontstonden. 

We bereidden ons telkens ernstig op de seance-avond voor. Nooit begon-
nen we, zonder dat gebeden werd, ook las vader vaak een stuk uit de Bijbel 
voor. Zo deden we alles om de seance in een harmonische sfeer te doen 
verlopen. 

Desondanks moet u niet geloven, dat de boodschappen, die „Gene Zijde” 
ons doorgaf, altijd even hoogstaand en geestelijk waren. Maar ál te vaak 
schrokken we van de platvloerse, ja soms liederlijke taal, die de geesten ons 
toevoegden en waardoor we ons in de Jordaan waanden. We waren er dan na 
aan toe kruis en bord in een hoek te gooien. We waren per slot toch niet om 
de sensatie gaan aanzitten, niet om smerige taal te horen, of om leugen en 
bedrog opgediend te krijgen. Maar de wijze, verheven lessen, die ons bereik-
ten, de keren dat er zich een meester openbaarde, hielden ons ervan terug de 
seances te staken. Vader stelde meestal de vragen. 

Op een avond, toen de stemming onder ons plechtig was en vol overgave, 
openbaarde zich een meester. Krachtig en duidelijk kwamen zijn woorden en 
zinnen door. 

„Mogen wij weten, wie u bent?” vroeg vader. 
Het antwoord kwam dadelijk. 
„Wat zegt een naam, vriend der aarde. Wat heeft u eraan, of ik mijn naam 

aan u doorgeef, u ként mij dan immers toch nog niet? Maar wilt u toch een 
naam, zo noem mij dan Johannes.” 

„Johannes!” zei vader verrast. „Maar - bent u dan m’n overleden broer?” 
„Neen, mijn vriend, ik zou het u dan al gezegd hebben. Dacht u, dat ik dat 

voor mij zou hebben kunnen houden? Dat ik mij zou kunnen beheersen, als 
ik uw overgegane broer was en ik weer contact met u kreeg? Weet dan, dat 
wij onze liefde voor verwanten en vrienden blijven behouden, ook al hebben 
wij ons aardse leven afgelegd. De dood verandert niets, mijn vrienden, al 
onze gevoelens behouden wij ook na dit leven.” 

„Wij zijn u zeer dankbaar, goede geest,” sprak vader en vervolgde: „Mogen 
we u vragen stellen?” 
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„Doe dat, ik wacht er al op.” 
Vader vroeg: „Denkt u, dat er oorlog komt?” (voetnoot in eerste druk: 

Deze seances hadden plaats vóór het uitbreken van de wereldoorlog 1914-
1918.) 

„Ja, hij komt, maar uw land blijft buiten de oorlog.” 
Groot was onze verrassing dit zo nadrukkelijk te horen verklaren. Tegelijk 

drong het afschuwelijke van de voorspelling tot ons door. De wereld stond 
dus voor weer een nieuwe oorlog, wat voor miljoenen angst en verschrikking 
zou betekenen. 

„Waarom moeten er toch steeds weer nieuwe oorlogen komen?” vroeg va-
der verdrietig. 

„De betekenis van een oorlog voor de aarde is na te gaan, maar slechts door 
ons, die aan gene zijde van het graf leven. Als u wist, waartoe al die oorlogen 
dienden, zou u tevens het doel van het menselijke wezen op aarde kennen. 
De verklaring van dit kolossale probleem zou een boekdeel kunnen vullen, 
maar dit ligt niet in de bedoeling.” 

„Zou u het toch niet willen proberen?” 
„Neen, want ik zou er niets mee bereiken.” 
„Waarom niet, als ik u vragen mag?” 
„Omdat we toch telkens zouden worden gestoord.” 
„Maar kunt u er dan niet voor zorgen, dat er geen stoornissen meer ko-

men? Zeg ons wat wij ertegen moeten doen, alles hebben wij ervoor over.” 
„Het zou nog niet voldoende zijn, om ons tegen stoornissen op de zittingen 

te vrijwaren.” 
En de volgende gespelde woorden bewezen al, dat de goede geest gelijk 

had. Want plotseling tikte het kruis aan: „Uw moeder is hier,” en tegelijk 
ging het kruis naar mijn vader. Verbaasd antwoordde deze: 

„Vergist u zich niet? Mijn moeder leeft nog!” 
Er kwam geen antwoord, wel bleef het kruis hevig draaien. Allengs werd 

het echter rustiger. Toen spelde het: 
„Bent u gereed, want ook wij zijn klaar.” 
„Hebt u zo-even gezegd, dat mijn moeder hier was?” luidde vaders eerste 

vraag. 
„Ik niet, vrienden. Dit was een stoornis.” 
„Zijn die dan helemaal niet te voorkomen?” 
„Wij hier doen ons best. Er zit echter veel aan vast. Hebt u nog vragen?” 
„Wilt u ons iets van uw leven vertellen, goede vriend? Is uw leven als het 

onze; ik bedoel, kunt u denken en voelen als op aarde?” 
„Neen,” kwam er dadelijk, „ons leven is heel anders dan het uwe. Wij 

hebben de stof afgelegd, ons leven is astraal, is geestelijk. Niets is er nog in 
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ons, dat ons leven met uw wereld verbindt. Toch kunnen wij in uw wereld 
waarnemen, er alles beleven, zo wij dat willen, al denkt men bij u op aarde, 
dat wij dood zijn en dus voor u opgelost. Aanvaard, dat er geen dood is, en 
dat het leven ééuwig is. En dat God, de Schepper van al het leven, liefde is en 
geen haat kent. Aanvaard van mij, dat Hij niet verdoemt, en dat niet Hij het 
is, die oorlogen tot stand brengt. De bewijzen van Zijn Liefde zijn zichtbaar 
voor allen, die zien willen. Niemand in de sferen van licht zal anders getuigen 
dan ik doe, want wij allen hier leven in en door Zijn Liefde. Zijn liefde gaat 
uit naar elk van Zijn schepselen en ééns zullen allen, niemand uitgezonderd, 
in Zijn heerlijkheid worden opgenomen.” 

„Wij danken u voor uw woorden. U maakt ons heel gelukkig.” 
„Wat ik u vertel is de heilige waarheid. Ik tracht op aarde de mensen van 

het eeuwige leven te overtuigen. Bereik ik dat en veranderen zij hun inzich-
ten, gaan zij nadenken en beginnen aan een hoger leven, dan verandert daar-
door tevens mijn wereld. Want dan dien ik, dan werk ik aan een geestelijke 
taak, en zulks brengt mij meer licht en een hogere hemel. Ik raad u, werk 
ook u aan uzelf, werk aan anderen, dien hen, vertel hen, wat u hier van mij 
hoorde, en ook u zult aan licht winnen. En Gods zegen zal u overstralen.” 

„Wij zijn u zo dankbaar, meester Johannes. Mogen we nieuwe vragen stel-
len?” 

„Neen, vriend, voor vanavond is het genoeg. Ik kom echter tot u terug. Ik 
groet u allen, doch bidt nu eerst en laat dan los.” 

Vader bad voor en wij anderen baden ernstig, dankbaar en eerbiedig mee. 
Heerlijk verliep deze avond, zó konden wij veel leren. Als het toch eens elke 
zitting zo kon gaan! 

Meer gespannen en verlangender dan ooit zaten we de volgende keer aan. 
Dadelijk kwam meester Johannes aan het kruis. Hij spelde: 

„Ik groet u, mijn vrienden. Het leven aan onze zijde is groots, diep en 
waarachtig. Als er licht in u is en ge leren wilt, kunt ge u veel eigen maken; 
eens zullen dan onze werelden ook voor u opengaan. Daar kunt gij gaan, 
waarheen ge wilt. Ons lichaam hebben wij afgelegd. Wij zweven door de 
ruimte, welke ons toebehoort. Alles, wat zich in onze en in de daaronder 
liggende sferen bevindt, hoort ons toe, is ons bezit. En dat is niet zo heel 
weinig. Hoe verder we zijn in de geest, des te groter wordt onze kennis van 
Gods machtige wetten, des te schoner worden ons leven en onze omgeving. 
Waarom ik u dit zeg en steeds zeggen zal? Om u op te wekken aan uzelf te 
werken opdat gij straks die heerlijkheid kunt binnengaan. Want weet dit: 
aardse genietingen, aards leven, het is alles slechts tijdelijk, óns geluk, óns 
leven daarentegen is eeuwigdurend! Versaag dus niet, maar werk onophou-
delijk aan het vergroten van uw liefde jegens het leven van God.” 
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„Kunt u ons van het leven in uw hemel vertellen?” 
„Zeker, mijn vriend. Maar om u daarvan te vertellen zou ik tien avonden 

moeten hebben zonder stoornissen. Dan eerst zou ik u een beeld kunnen 
geven van de heiligheid aan onze zijde.” 

„Dat is toch mogelijk, meester Johannes?” 
„Dat denkt u, maar zo eenvoudig is het niet. Dat zult u beleven, want 

stoornissen zullen niet uitblijven. Maar blijf in mij geloven, ook als ik van het 
kruis verdrongen word en mijn krachten niet toereikend blijken, de stoornis-
sen te overheersen.” 

„Nee, meester, altijd zullen wij in u geloven!” Diep overtuigd sprak vader 
deze woorden uit naam van ons allen. 

„Niemand op aarde kent zichzelf, mijn vriend,” kwam het toen tot onze 
verrassing op het bord. 

„Wat bedoelt u thans, meester?” 
„Ik bedoel ermee, dat u toch eens de moed zult opgeven verder te gaan met 

seanceren. En dat is wellicht het beste ook, voor u tenminste. 
Waarom ik dan toch hier ben en me inspan u mijn lessen door te geven? 

Omdat u ze nooit vergeten zult en er later dankbaar voor zal zijn.” 
Raadselachtig klonken deze woorden. Vader wist niet, wat hij erop zeggen 

moest. Even was het stil en toen – als om het gesprek een andere wending te 
geven – stelde vader de vraag, die ons al langer bezighield en vaak door ons 
besproken was: 

„Heeft u Christus al gezien?” 
„Ik mocht wel een blik slaan in Zijn Heilig Leven, maar Hem zien, wil 

toch weer heel iets anders zeggen.” 
„Maar ons wordt toch op aarde geleerd, dat we, als we goed hebben ge-

leefd, na dit leven bij Christus zullen zijn?” 
„Zij, die u dat leren, kennen het Eeuwige leven niet. En toch kunnen wij 

Gods Heilig Kind bewonderen, u en ik, en wanneer wij willen. Dit klinkt 
zonderling, nietwaar? Indien ik Christus wil zien, mijn vrienden, dan stel ik 
mij op Zijn heilig Leven in, ik zie dan Zijn gaan over de aarde, ik zie Hem 
spreken en mediteren, ik zie Hem aan het kruis op Golgotha en diep buig 
ik dan mijn hoofd. U kunt dat ook, Zijn leven op aarde is u bekend. Maar 
Christus „zien”, zoals Hij nu is, bij Gods zoon zijn, néé, dat is voor u en mij 
niet mogelijk. De gedachte alleen al is spotten met Zijn Heiligheid. En te ge-
loven, dat wij, u en ik, in ónze staat het Lichaam en Bloed van Christus kun-
nen ontvangen, zoals u dat op aarde geleerd wordt, is een verschrikkelijke 
heiligschennis. Wie van ons toch is zulks waardig? Neen, zie Christus in Zijn 
leven op aarde, overdenk er de heiligheid van, en buig er diep uw hoofd voor. 
En dán zal Hij met u zijn, omdat u Hem in Zijn Heilig Leven volgen wilt.” 
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Het kruis zweefde even boven het bord, als om eenieder de gelegenheid 
te geven, de woorden tot zich te laten doordringen. Toen vervolgde meester 
Johannes: 

„Ga naar Golgotha, mens der aarde, beklim de Calvarieberg en bid om 
kracht om naar Gods Kind, hangend aan het kruis, te kunnen opzien. 
Tracht te omvatten, welk een liefde Hem bewogen moet hebben Zich daar-
aan te laten vastspijkeren. Op Golgotha wordt u niet gevraagd van Zijn Hei-
lig Bloed te drinken, maar wél om de lessen te leren, die Hij, uit de hoogste 
hemel afdalend naar de aarde, de mensheid heeft willen geven. U en wij, aan 
onze zijde, krijgen dan door Christus verbinding met God en Zijn wetten. 
„Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” zegt de Christus. „Niemand komt 
tot de Vader dan door Mij.” Door Hem te volgen zullen wij, u en ik en álle 
mensen, ééns met Hem zijn. Maar dan zullen wij, als Hij, onszelf moeten 
hebben ingezet, zullen wij geheel moeten zijn als Hij! Zullen wij Zijn God-
delijke Liefde moeten bezitten, Zijn Goddelijke Wijsheid en Zijn Goddelijke 
Kracht!” 

Diep onder de indruk voldeden wij na deze plechtige woorden aan het ver-
zoek van meester Johannes om te bidden. Lange tijd zaten we stil bijeen en 
overdachten zijn boodschap. Vervuld van dankbaarheid, dankten wij God, 
dat het ons gegeven was, zúlk een contact te onderhouden met overgegane 
zielen, mensen als wij, die dachten en werkten, en in al hun geluk niet de 
zielen vergaten, die nog in de sfeer der aarde ploeterden om zich een hoger 
leven eigen te maken. 

Op de volgende seance was de eerste vraag, die vader stelde: 
„Is er een vagevuur en een hel, meester Johannes?” 
„Een hel en een vagevuur,” kwam het antwoord van de meester dadelijk 

en duidelijk, „zoals u die geleerd zijn, neen, die kennen wij hier niet. Er zijn 
hier hellen en er is een vagevuur, maar anders, heel anders, dan u verteld is. 
Gelooft u werkelijk, dat een God van Liefde kan goedvinden, dat Zijn Leven 
eeuwigdurend brandt in een hel? Nóóit is dat mogelijk!” 

„Een eeuwige verdoemenis bestaat dus niet?” 
„Neen.” 
„Maar de kerk vertelt het toch en miljoenen mensen aanvaarden dit op 

haar gezag, hoe verschrikkelijk en tegenstrijdig ze het bestaan van die hel 
ook vinden.” 

„Eens zal iedereen weten, dat er geen eeuwige hel bestaat, dat God Zijn 
eigen Leven niet verdoemt, niet verdoemen kán.” 

„Kunt u hierover meer vertellen?” 
„Hoe graag, vrienden der aarde, zou ik u vertellen van alles wat ik van 

Gods wetten weet. Maar gij zoudt mij toch niet begrijpen. Wellicht later, 
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wacht u rustig af. Houd nu maar alles vast, wat ik u op deze avonden vertel. 
Denk erover na, dien en doe het goede.” 

„Het is vaak moeilijk, meester Johannes, te weten wat goed is en wat 
kwaad.” 

„U moet het zelf leren aanvoelen. Toets al wat u doet aan de liefde. Toets 
alles aan de reine liefde Gods, en ge bent niet meer in staat verkeerd te doen. 
Ge leert dan aanvoelen, wat goed en wat verkeerd is. Ik ben bij u, zal u volgen 
en u helpen. Wie het licht zoekt, krijgt hulp van hen, die het licht reeds bezit-
ten en een baken willen zijn. Dit zijn wetten en krachten, welke werken voor 
eenieder, die ernstig aan een hoger geestelijk leven wil beginnen.” 

„Het is heerlijk, wat u ons schenkt. En zo goed als het gaat op deze laat-
ste zittingen, geheel zonder stoornissen. Hoe komt dit zo plotseling?” wilde 
vader weten. 

„Juich niet te vroeg, vriend. Alleen al door zo te praten, kunt u oorzaak 
van stoornissen zijn.” 

„Dat begrijp ik niet, meester.” 
„De wijze van vragen stellen is van heel groot belang voor het verloop van 

de zittingen. Maar nu kan ik hierop niet verder ingaan. Heeft u nog vragen?” 
„Ja, een vraag, die ons al meer dan eens heeft beziggehouden en waarop 

niemand ons antwoord heeft gegeven. U zei ons, dat er een nieuwe oorlog 
zou uitbreken. Maar kan God deze oorlog niet tegengaan?” 

„Néén, dat is Hem niet mogelijk!” kwam het antwoord van meester Jo-
hannes snel en beslist. 

„Maar uzelf noemde God herhaaldelijk een Vader van Liefde.” 
„Heel juist, goede vriend, maar God heeft niets, hoort u, niets met uw oor-

logen uit te staan. Wij mensen en wij alleen hebben schuld aan de komende 
oorlog, onthoud dit. Wij hebben deze oorlog gewild, allen, die op aarde leven 
en hier aan Gene Zijde. (Zie het boek: De Volkeren der Aarde door Gene 
Zijde bezien.) Kunt u dit aanvaarden?” 

„Nee,” zei vader aarzelend, terwijl er een diepe rimpel tussen zijn wenk-
brauwen stond. „Nee, dat begrijpen wij niet.” 

„Ik spreek de heilige waarheid. Toch is er een goede zijde aan de oorlog. 
Door alle ellende leren we, dat we met haat en geweld niet verder komen en 
dat alleen de liefde jegens elkander ons geluk en rust kan brengen.” 

„En daartoe zijn al die verschrikkingen nodig?” 
„Verschrikkingen, mijn vriend, die wij ons zélf op de hals haalden! De 

mensheid, en de mensheid alléén is de oorzaak van de ellende op de wereld, 
want wie leeft naar de wetten van God schépt geen ellende en hoeft dus ook 
geen ellende te duchten! Toch is de winst aan God, want juist door de ver-
schrikkingen leert de massa, leert de enkeling, zoals ik al zei, het kwaad af te 
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leggen en het goede te zoeken.” 
„Maar meester – hoe –” 
„Houd je mond, sufferd!” 
Wij schrokken hevig. We moesten aanvaarden, dat een spotgeest meester 

Johannes van het kruis verdrongen had. Spijtig kwamen we tot de erkenning, 
dat stoornissen niet buiten te sluiten waren. Zelfs een geest van het licht, een 
mééster kon ze niet voorkomen! 

Aarzelend vroeg vader: „Bent u daar nog, meester Johannes?” 
„Ja!” was het antwoord, dat gespeld werd. 
„Maar – waarom dan zo veranderd?” In vaders stem klonk duidelijk zijn 

wantrouwen. 
„Ik ben niet veranderd, idioot.” Langzaam, aarzelend tikte het kruis de let-

ters aan. Ook hieraan was te zien, dat een andere invloed het kruis bestuurde. 
Niet goed wetend wat te doen, volgden wij de weifelende, zwaaiende bewe-
gingen van het kruis. Plotseling wendde het zich weer tot het bord en schreef 
nu krachtig en zonder hapering: 

„Houd nu op en bid. Gaat u dansen met uw vrouw – gun haar dat.” 
Hoe nu? Waren de laatste woorden weer van meester Johannes? Of was het 

nog de spotgeest, die ze spelde? Maar hoe kon het dan, dat ze zo duidelijk en 
zonder fout of weifeling doorkwamen en zonder scheldwoord, zoals de voor-
gaande zinnen van de indringer? Moeilijk was het seanceren toch, vonden 
allen. Met gemengde gevoelens gingen we uiteen. Vooral mijn vader, wie de 
neergeschreven raad per slot aanging, viel het moeilijk zich zuiver tegenover 
het vreemde gebeuren in te stellen. Hij verweet zichzelf, dat hij geen goede 
vragen had gesteld, zodat hij daardoor de oorzaak werd van de stoornis. „Al-
les ging zo prachtig,” klaagde hij onderweg naar huis, „en toen opeens die 
spotgeest! Valt daar nu helemaal niets tegen te doen? En wat moet ik geloven 
van dat laatste, Theo, was het wél meester Johannes, die aan het kruis kwam? 
Als het zo is, en het kán toch, ben ik dan fout geweest tegen moeder? Had ik 
met haar mee moeten gaan? Was het dan niet verkeerd wat ze deed? Was het 
fout van me in de scheiding toe te stemmen? Had ik haar juist niet bij me 
moeten houden en hemel en aarde moeten bewegen om haar betere gedach-
ten te geven? Is het eigenlijk niet laf van me geweest, er maar in te berusten, 
dat ze uit ons leven ging?” 

Ik deed m’n best hem uit zijn sombere gedachten te halen, maar dit lukte 
mij niet. Het gebeuren op de seance liet hem niet met rust, ja in alle ernst zei 
hij mij een paar dagen later, dat hij erover dacht naar moeder terug te gaan. 
De woorden van de intelligentie hadden hem duidelijk gemaakt, dat hij nog 
voor moeder verantwoordelijk was. Zo voelde hij het althans. 

„Maar als het nu eens niet meester Johannes is geweest, die ze uitsprak en 
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we te doen hadden met een gemene streek van de spotgeest?” vroeg ik hem. 
Moedeloos haalde hij toen de schouders op; als het laatste waar was, wat kon 
je dan wél geloven van de seances? Als nu zelfs een mééster niet in staat was 
zo’n gemene stoornis te voorkomen ... Een engel had toch zéker macht over 
een duivel?! Was het niet allemaal bedrog en hadden dus de tegenstanders 
van het spiritisme niet gelijk, als ze al dit gedoe uitkreten als werk van de 
duivel, waarvan behoorlijke mensen zich verre moesten houden? Ja, zover 
was vader al gekomen ... 

Ik zag maar één redmiddel en stelde hem voor eens sámen te seanceren, 
wellicht zou er klaarheid komen, waardoor al zijn sombere gedachten zouden 
oplossen. Hij ging dadelijk op mijn voorstel in en spoedig hadden we contact. 

„Waarom laat u zich zo uit uw evenwicht brengen, vriend?” schreef het 
kruis. „Kunt u dan de waarheid niet van het bedrog, het goede niet van het 
kwade onderscheiden? Waarschuwde ik u al niet tevoren, dat er stoornissen 
zouden komen? U zei mij toen, altijd in mij te zullen geloven. Hoe kunt u 
luisteren naar de wezens, die de leugen en het bedrog vertegenwoordigen? 
Het pleit niet voor uw persoonlijkheid, dat een paar armzalige woorden u zo 
van uw zekerheid kunnen beroven. Uw vrouw heeft haar eigen weg gekozen. 
Zij wilde zich niet door u laten veranderen. U deed wat u kon. Nu zal zijzélf 
te leren hebben, dat zij het verkeerde zoekt. Het leven alleen kan het haar 
nog leren, niet u. U hebt dus geen schuld, mijn vriend, aanvaard dit van mij. 
Grijp niet meer in haar leven in en hecht niet dadelijk geloof aan de nonsens, 
die spotgeesten u wensen voor te zetten.” 

Beschaamd en op zachte toon antwoordde mijn vader: „Ik dank u, meester 
Johannes, kunt u het mij vergeven?” 

„Laat het een les voor u zijn.” 
„Maar mag ik u nog dit vragen: Kunt u mij zeggen, waar die spotgeesten 

zo ineens vandaan kwamen, hoe zij ons zo ineens konden overvallen?” 
„U zélf bent het, die hen aantrok. In u leeft nog altijd de narigheid van uw 

huwelijksleven, ook al dacht u er niet aan tijdens de seance.” 
„Maar hoe konden die geesten het dan op dat ogenblik weten?” 
„Dat is heel eenvoudig, zij lezen het in uw aura,” antwoordde meester 

Johannes kort en krachtig. 
„Ben ik dan zó slecht?” 
„Dat heeft met slecht-zijn niet te maken, mijn vriend. Op het ogenblik, dat 

u aanzit, staat u geheel open voor Gene Zijde.” 
„Ook voor de slechte wezens?” 
„Helaas ja, ook voor de duisternis.” 
„Is daar dan niets tegen te doen?” Ontmoedigd vroeg vader dit. 
„Neen, voorlopig niet.” 
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„En ook u kunt niet voorkomen, dat de demonen onze avonden storen, 
meester Johannes?” 

„Neen. Overigens zijn het geen demonen, een demon zoekt het niet bij u, 
mijn beste. Een duistere geest is nog geen demon. Ongelukkigen zijn het, als 
u het weten wilt.” 

„En die zouden dan in onze aura’s kunnen lezen, meester? Het is moeilijk 
te aanvaarden.” 

„Toch is het zo.” Rustig, maar krachtig tikte het kruis, bestuurd door de 
geest van het licht, de letters aan. Het was een genot de zinnen te zien op-
bouwen. „Op het ogenblik, dat u aanzit, ligt uw innerlijk leven geheel open. 
U leeft nog op aarde, te midden van de duisternis dus. Maar u bezit licht. Is 
het nu zo onbegrijpelijk, dat de ongelukkigen aan onze zijde, die afstemming 
hebben op duisternis en kou, naar hier komen om zich bij u en de anderen 
wat te verwarmen? Heeft één van u nu ook maar met één gedachte afstem-
ming op hen, dan komt er reeds verbinding tot stand, en hierdoor is het, dat 
het hogere wezen oplost. Dan beleeft u, dat er nonsens gespeld wordt. Meer 
ellende kunnen zij niet veroorzaken, deze wezens, die geen demonen zijn. 
Deze laatsten hebben dierlijk gif in zich, met hén verbinding krijgen, kan 
voor u krankzinnigheid betekenen.” 

„Moeilijk blijft het dus altijd om goede seances te krijgen, meester? Is deze 
omgeving niet goed om zittingen te houden?” 

„Hier leven inderdaad verschillende duistere invloeden, maar het is overal 
eender. Natuurlijk heeft elk vertrek, elk huis een eigen afstemming, die ge-
schapen wordt door hen, die erin leven. Maar bedenk, dat u seanceert in de 
ruimte, dat uw kamer dus openstaat voor elke geest, of hij nu in het licht 
is, of in het donker. Ik raad u nu het volgende aan: Tracht u tijdens de se-
ances leeg te maken, gehéél zal het u nooit gelukken, dit is namelijk een te 
grote kunst, maar doe het althans naar beste vermogen. Ik moet om het de 
verstoorders tenminste te bemoeilijken tot u door te dringen, het denken en 
voelen van u en de overige aanzittenden uitschakelen. Immers hoe leger u 
bent, hoe minder de lagere wezens in uw innerlijk kunnen lezen en hoe mak-
kelijker het mij valt u te overheersen en in mijn leven op te trekken. Het zal 
het doorgeven van wat ik u te zeggen heb ten goede komen.” 

„Wij zullen trachten te doen wat u zegt. Mag ik nu nog een vraag stellen? 
Misschien stel ik haar gebrekkig, maar ... Kennen deze geesten mijn vrouw 
ook?” 

„Natuurlijk kennen zij haar, zij kunnen haar immers volgen. Begrijpt u het 
dan nog niet helemaal? In haar aura lezen de astrale wezens de verlangens, 
die er in haar huizen, af. De mens zelf is het, die de deuren van zijn zielewo-
ning wijd openzet en de lagere wezens binnenlaat. En telkens weer keren ze 
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terug, de duistere, zij willen immers op aarde beleven.” 
„Wat vreselijk, meester. Ze leven zich dus door haar uit?” 
„Zo is het, mijn vriend. Eerst wanneer zij het verkeerde van haar daden 

inziet en zich met alle kracht tegen haar lage verlangens gaat verzetten en ze 
eindelijk overwint, eerst dan zal zij van deze wezens, die ze nu immers zélf 
aantrekt, bevrijd worden, ze zullen zich van haar afkeren, omdat er dan door 
haar voor hen niets meer te beleven valt.” 

De woorden, die het kruis nu aantikte, deden mij, en ook vader, verrast 
opzien. Meester Johannes schreef: 

„Uw zoon moet eens proberen te schrijven. Ik zal dan trachten door hem 
vast te leggen wat ik u te zeggen heb. Het gaat op die wijze vlugger.” 

Het kruis kwam tot rust. Ik haalde papier en potlood en zette mij neer, 
vol spanning wachtend op de dingen, die komen zouden. Lang behoefden 
we niet te wachten, weldra kwam mijn hand, zonder dat ik er iets toe deed, 
in beweging en schreef letters, woorden en zinnen. 

„Ik wil trachten, mijn kind, door u te schrijven. Maak uzelf leeg, wil u 
geheel geven en het zal mij gelukken u geestelijk voedsel te bezorgen. Denk 
niet zelf, ik zal het zijn, die ...” 

Maar groot werd onze teleurstelling, want plots verdrong een spotgeest 
meester Johannes, hij maakte zich meester van mijn hand en schreef: 

„Zo snotneus, moet jij nu ook nog beginnen? Moeten ze jou ook nog laten 
spoken? Ga liever naar school, aap, of steek je neus in de wind. Wat doe je 
hier eigenlijk? Laat je moeder je pap klaarmaken en ga dan naar bed.” 

Ik smeet het potlood weg, maar op aandringen van vader, die betoogde, 
dat we nu door moesten zetten, nam ik het toch weer op. We wachtten af. 
Toen schreef m’n hand: 

„U moet geduld hebben, vrienden, want er zijn stoornissen. Hier kan ik 
niets tegen doen, u moet er doorheen, wilt u goede zittingen ontvangen. Er 
is geduld voor nodig. Het is niet eenvoudig om een goed medium te worden, 
daarvoor moet u alles inzetten. U en geen mens in de ruimte wordt iets voor 
niets geschonken. Dit is het schrijvend mediumschap, doch door de inspi-
ratie. Het volgende geschiedt: Ik verbind mij met u van gevoel tot gevoel. 
U mag niet denken, ik zei het u al, want dan stoort u mij. U moet zich dus 
losmaken van uw aardse zorgen. Mijn gedachten stuw ik door u heen, u weet 
dus tevoren wat uw hand neerschrijven zal.” 

„Het is prachtig, meester Johannes,” zei vader, toen hij zag, dat mijn hand 
stilhield en hij gelezen had, wat er neergeschreven was. „Mag ik u een vraag 
stellen?” 

„Nee,” schreef mijn hand, en merkwaardig was, dat ik inderdaad al wist, 
wat er komen ging, „voor vanavond is het genoeg; uw zoon zou te moe wor-
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den en dat mag niet. Ik wil hem niet uitputten. Nu wens ik u goedenavond, 
ik ga heen, maar zal terugkeren.” 

Mijn hand bleef stil liggen, nu de krachten, die haar bestuurd hadden, 
oplosten. Ik bezat dus het schrijvend mediumschap, de geesten konden mij 
bereiken en via mij hun boodschappen doorgeven. Vaders gezicht straalde, 
blij als hij was met de mogelijkheden, die deze wijze van communicatie bood 
om andere zielen te overtuigen van het eeuwige leven. Maar vreemd, ik-
zelf kon niet blij zijn. Het was me onmogelijk het gevoel, dat ik had, goed 
onder woorden te brengen, maar – ik wilde niet graag schrijven ... Om va-
ders enthousiasme niet te temperen, zweeg ik echter. Hij begon er steeds 
weer opnieuw over. „Hoe heerlijk is het, Theo, dat je schrijven mag. Hoeveel 
mensen kunnen en mogen dat? Wij zullen hen wakker kunnen schudden, 
hen wijzer maken, hen overtuigen, dat er geen dood is, maar alleen leven. 
Meester Johannes zal ons helpen. Hij zal ons geestelijk voedsel geven voor 
al die mensen, die snakken om te mogen weten. We moeten ons best doen, 
jongen, misschien krijgen we mooie zittingen. Laten we dus precies doen wat 
meester Johannes gezegd heeft, ons leegmaken, niet denken en ons op het 
hogere instellen.” 

Op de volgende zitting zaten we weer met de anderen aan. Het kruis lag 
met de punt naar boven op het bord, losjes hadden we de handen erop ge-
legd. Plotseling kwam er beweging in, het ging omhoog en keerde om. Ter-
wijl echter de eerste letters aangetikt werden, kwam er een gevoel van slaap 
over me, dat spoedig weer wegtrok. Toen greep mijn hand het gereedlig-
gende potlood en begon te schrijven. 

„Als er licht in u is, waarom wanhoopt u dan nog? Waarom denkt u steeds 
aan de dreigende oorlog? U zou u toch op het hogere leven instellen?” 

Verrast las vader wat er neergeschreven werd. 
„Zo scherp kunt u onze gedachten dus volgen, meester?” vroeg hij. 
„Dat zei ik u vroeger al. Maar zet die nare gedachten uit het hoofd. U trekt 

anders, u weet dat, verkeerde invloeden tot u. Stel u op ons in en verban de 
aardse narigheid uit uw denken. Volg alleen dat, wat u vreugde en rust geeft. 
En nu – stel uw vragen, zo u ze hebt.” 

„Bent u al lang over, meester?” vroeg vader toen, die al eens eerder tegen 
ons opgemerkt had, dat hij graag eens iets meer zou willen weten omtrent 
meester Johannes, zijn persoon en zijn leven. 

„Wat is lang, wat is tijd, mijn vriend, als het leven eeuwigdurend is? Hier 
in de sferen kennen wij geen tijd, hier is het leven oneindig, ook al zullen de 
sferen eens oplossen.” 

„Maar – dat wil dus zeggen, dat er tóch een einde is?” 
„Ja en nee. In de zin als u bedoelt, ja, maar naar wíj weten, néé. De sferen, 
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de hemel, waarin wij leven, hebben wij verdiend, zij is ons bezit. We staan 
echter niet stil, steeds krachtiger werken we aan onszelf, steeds inniger wordt 
onze liefde voor het leven van God, steeds groter, bewúster onze kennis van 
Zijn Wetten, en zo gaan we hoger en hoger, telkens dringen we dieper Gods 
Wereld binnen, zó lang tot we het Al, de Góddelijke sfeer, bereikt hebben. 
Dan lossen de onderliggende sferen op, maar verdwijnen doen ze desondanks 
niet, en wel omdat ze ons bezit zijn, en we ze eenvoudig door ons erop af te 
stemmen, weer voor ons kunnen opbouwen om er geheel één mee te zijn. 
Kunt u dit voelen?” 

„Niet helemaal, meester, maar we zullen erover nadenken.” 
„Tracht u liefde eigen te maken en u bouwt zich een sfeer van licht. Groot 

zal het geluk zijn, dat u daar wacht. Zo groot, dat het niet te beschrijven is. 
Veel zou ik u willen vertellen van onze wereld, de wereld, die u wacht. Maar 
vraagt u mij.” 

Na een lichte aarzeling vroeg vader: „Bent u man of vrouw, meester?” 
„Dacht ik het niet, dat u mij deze vraag vroeg of laat zou stellen? Maar 

vriend, wat dóet het ertoe dit te weten? In de sferen voelen we ons man noch 
vrouw. We voelen ons beiden. Verwondert u dit?” 

„Ja, heel erg zelfs, daarvan hebben we immers nog nooit gehoord. In de 
boeken heb ik er ook nog niet van gelezen.” 

„Ik volgde u bij het lezen. In de boeken lag het wel. U hebt deze diepte 
echter niet gevoeld.” 

„Kunt u ons meer hierover vertellen, meester?” 
Maar die avond zouden we niets meer ontvangen. Ik kreeg het gevoel, dat 

er stoornissen dreigden, want plotseling schreef mijn hand: „Misschien op de 
volgende zitting, nu moet u ophouden. Ik groet u en ga na het gebed heen.” 

Vader en ik zaten de volgende avond aan, we behoefden niet lang te wach-
ten, spoedig begon mijn hand te schrijven. 

„Hier ben ik weer in uw midden, vrienden der aarde, kinderen der eeuwig-
heid, om u geestelijk voedsel te brengen. Ik groet u. U bent met het eeuwige 
leven in verbinding. Onderweg hierheen kwamen uw liefde en uw verlangen 
naar geestelijke hulp mij reeds tegemoet. Ik ben u dankbaar voor uw gevoe-
lens.” 

„Wilt u ons nu meer vertellen, meester, over het „man en vrouw” zijn in 
de sferen?” 

Onmiddellijk na deze vraag begon mijn hand te schrijven: 
„Om u alles goed te doen begrijpen, zou ik u een kosmisch beeld moeten 

geven; dan kunt u mij echter niet volgen. Ik zal mijn best doen alles zo een-
voudig mogelijk te zeggen, opdat het u althans enigermate duidelijk wordt. 

Natuurlijk zijn we in de sferen niet geslachtloos, zijn we wel degelijk óf 
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man óf vrouw. Maar tussen uw toestand en de onze is een verschil en wel dit: 
de aardse mens, die nog stoffelijk en niet geestelijk afgestemd is, voelt zich of 
man of vrouw, hij kent slechts de gevoelens, die tot zijn geslacht behoren. Wij 
echter, die het stofkleed afgelegd hebben, voelen ons ruimtelijk, ons innerlijk 
leven is op de ruimte afgestemd. Wij voelen ons man én vrouw, voelen ons 
vader én moeder. Wij hebben ons de gevoelens van beiden eigen gemaakt, 
wat eerst na veel strijd mogelijk werd. We zijn universeel gaan voelen en 
hebben universeel lief! We voelen ons dus man noch vrouw, doordat wij ons 
beiden voelen. En aanvaard ook dit van mij: ook God, de Schepper van al het 
leven, is vader én moeder.” 

Diep onder de indruk van hetgeen meester Johannes neerschreef, liet va-
der de woorden tot zich doordringen. Maar voor hij een volgende vraag kon 
stellen, verbrak een afschuwelijke stoornis de heiligheid van het ogenblik. 
Terwijl we nadachten over de woorden van de meester, lag mijn hand rustig 
op het papier als in afwachting van een nieuwe vraag. Toen voelde ik er 
plotseling een hevige kramp in komen. Van mening, dat meester Johannes 
weer wilde gaan schrijven, liet ik haar gaan. De schrik sloeg ons echter om 
het hart, toen we lazen: 

„Wat kunnen mensen toch zoeken, hè? Bah, wat zijn jullie toch stakkerds.” 
„Bent u een spotgeest?” ontviel vader. 
„Spotgeest, spotgeest?” werd er geschreven en we voelden er het sarcasme 

in. De hand vervolgde: „Wat zoek je toch in onze wereld? Is er niet genoeg te 
beleven daar waar jullie zijn? Zoek het toch in je eigen wereld, er is daar zo’n 
hoop te koop. Lekkere borrels, vrouwtjes. Om te zoenen. Levend dood zijn 
jullie, je leeft niet.” 

Ik gooide het potlood weg. Maar vader haalde me over het weer op te ne-
men. „Misschien is het een ongelukkige, die we helpen kunnen. We kunnen 
goed werk doen,” zo betoogde hij. Ik nam het potlood weer op en onmiddel-
lijk vormden zich zinnen. 

„Ik kan jullie een hoop vertellen. Daar heb je bijvoorbeeld de moeder, de 
een zoekt het bij de moeder, maar hij is vader. Als je van beiden niks hebt, 
voel je je echt beduveld. Dan ben je zogezegd geslachtloos. Suf zijn jullie 
anders, zeg. Verduveld suf.” 

Ik keek vader aan. „Moeten we daarmee doorgaan?” vroeg ik hem. Hij 
knikte. Met tegenzin gaf ik m’n hand vrij. 

„Ik zeg maar zo, je lust een borrel, of je lust ’m niet.” 
„Wie bent u,” vroeg vader. 
„Piet Hein, maar ik mis m’n zilveren vloot en dat is heel jammer.” 
Vader en ik moesten even lachen. „U bent dus wél een spotgeest,” zei va-

der. Ik wilde ophouden, het potlood wegleggen, maar mijn hand hield het 
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krampachtig vast. Men wilde dus doorschrijven. 
„Nee, niet ophouden. Je moet me laten uitspreken.” 
„Zeg me dan wie u bent,” begon vader weer. 
„Ik zal het u zeggen, maar geloof me dan en lach niet. Ik ben Napoleon, 

dat kleine, maar oersterke kereltje, dat Corsicaantje, je weet wel. Het is heer-
lijk om met jullie te praten.” 

„U wilt toch niet volhouden, dat u Napoleon bent, wel?” 
„Nee, ik daas maar wat.” 
„U bent ongelukkig. U moet aan een ander, een beter leven beginnen. Dit 

zo is niets, het is koud en leeg.” 
„Dacht je dat, stakker,” kwam er onmiddellijk. „Denk je, dat jij het weet, 

ijzerkoning? Dat jij mij helpen kon? Dat zal ik zelf wel opknappen, daar heb 
ik jullie niet voor nodig. Je helpt me toch maar van de wal in de sloot. En 
jullie gezichten bevallen me niet. Je had je vrouw beter moeten aanpakken. 
Dan had ze de benen niet genomen.” 

Vader schrok. „Hoe komt u daaraan?” 
„Je ziet, dat ik het weet!” 
„Ik heb geen antwoord op die onzin,” zei vader en vervolgde: „Ik vraag u, 

kunnen we u helpen?” 
„Ja, maar niet met een potje te bidden. Beneden in die ijzerzaak van je 

liggen dingen, waar ik huiverig van ben. Die trekken me aan en ik moet er 
steeds naar kijken. Doe ze weg, wil je?” 

„Wat hindert je daar dan?” 
„Die bijlen. Als je me kende, zou je wel benen maken.” 
„Ben je dan zo gevaarlijk?” 
„Ik ben alleen gevaarlijk als ik bijlen zie. Anders eet ik uit je hand.” 
We moesten glimlachen. Maar dadelijk schreef m’n hand: „Moet je daar-

om lachen? Het is droevig genoeg. Ik heb een hekel aan bijltjes. Je kunt er 
mensen mee vermoorden. En iedere slag is raak ook.” 

Vader haalde z’n schouders op. „Je zult er beter aan doen –’ 
Voor vader kon uitspreken schreef m’n hand: „Houd toch op met je geza-

nik. Doe liever wat ik vraag. En ga nu maar slapen, verstaat gij mij, heren? 
Slapen – en ik leg me in uw midden neer – de rust, die er over mij komt ... 
Eeuwigdurend zal ik slapen, én – vergeten. Soms zou ik willen dichten. Waar 
het vandaan komt? Ik weet er niet van. Luister: je huishoudster deugt niet. 
Je had een andere moeten nemen. Dan had ik wat warmte kunnen voelen. 
Zoals toen. Deze is te droog, veel te droog. Deze wil niks. Ik ben hier nu 
eenmaal thuis en ik moet ook wat hebben. Je eigen vrouw was een schat. Die 
hield ervan, daar had ik wat aan. Doe je het; neem je een ander? Het is saai 
hier, weet je. Ik leef hier al zo lang. Ik móet hier leven, al zou ik ook weg wil-
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len. Het is me heilige ernst.” 
„Ben je een zelfmoordenaar?” vroeg vader gespannen. 
„Zoiets ben ik. Ik doodde en je mag niet doden. Zorg straks voor de bijl-

tjes. Die maken me nog gek. Ik móet hier leven. Maar als je godver ...” 
Ik wierp het potlood weg en ging m’n handen wassen. M’n tegenzin in het 

schrijven was gegroeid tot afkeer. Ik leende me niet meer tot die nonsens, 
besloot ik. Ook vader voelde er weinig meer voor. Het was jammer om de 
prachtige seances met meester Johannes, maar per slot was je er nooit zeker 
van, dat hij en hij alléén het woord tot ons richtte. 

In ons huis leefde een zelfmoordenaar. Het moest gevaarlijk zijn daar te 
seanceren. We besloten er geheel mee op te houden. Vader wilde het huis uit. 
Hier, dacht hij, zou hij nooit loskomen van de narigheid, die hij er door de 
jaren te verduren had gehad. 

We verhuisden naar Rotterdam, waar vader een zaak kocht. Ik dreef deze 
voor een goed deel, terwijl hij z’n rust hield en las. Als het verlangen om het 
contact met Gene Zijde te hernieuwen nu en dan eens in ons opkwam, was 
de nare herinnering aan de talloze stoornissen voldoende om er niet op in te 
gaan. Wel lazen en overdachten we telkens de prachtige, vaak diepe gezegden 
van meester Johannes. 

Zo verstreken er een aantal rustige jaren. Vader werd stiller en stiller, z’n 
gezondheid liep achteruit. Ik geloofde niet, dat ik hem nog lang behouden 
zou. 
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Mijn vaders einde 

Bijna negentien jaar was ik toen mijn vader overging. Een tijdlang al had 
hij zich op het sterven voorbereid. We hadden in de jaren een mooie band 
gekregen. Met een paar woorden begrepen we elkander. Vaak sprak hij over 
de dood, dan leek hij een wijsgeer, voor wie het sterven geen geheimen meer 
bezat. De boeken en meester Johannes hadden hem veel geopenbaard over 
het leven na de dood; diep dacht hij erover na en hij won er een rust door, die 
hem zonder vrees aan zijn naderend einde deed denken. 

Op een avond zei hij: „Voor ik sterf, Theo, mijn jongen, moeten we iets 
afspreken. Het moet mogelijk zijn, dat ik je vanuit die wereld bereik, veel wil 
ik je dan vertellen van wat ik daar zie en beleef.” 

„Maar hoe wilt u me bereiken, vader?” 
„Je bent immers mediamiek aangelegd.” 
Ik haalde de schouders op. In de jaren sedert ik mijn hand schrijven liet, 

was ik wantrouwig geworden tegen mijn zogenaamde mediamieke gaven. 
Een boek, dat ik las en dat me alleszins betrouwbaar voorkwam, had deze 
manier van schrijven weinig waarde toegekend. „Wat neergeschreven wordt, 
komt in de meeste gevallen regelrecht uit het onderbewustzijn van degene, 
die zijn hand leent,” was het oordeel geweest. Ik aanvaardde het graag. 

„Als ik daar ben en ik bij je kom,” vervolgde vader, „zal ik door jouw hand 
schrijven. Ons contact is nu al prachtig, dus zal het daar zeker ook vlotten. 
In ieder geval zal ik daar bidden om naar jou te mogen gaan. We moeten nu 
al iets op schrift stellen. Dan kan ik je van daaruit laten zien, dat ik het ben. 
Ik zal dit in orde maken, Theo.” 

„En als ik nu eens eerder sterf?” 
„Je sterft niet eerder. Ik ga voor jou, ik weet dat,” was vaders besliste ant-

woord. 
„Hoe weet je dat zo zeker?” vroeg ik. 
„Dat kan ik je niet zeggen, maar ik voel het. Je zult het zien. Ik ben moe 

de laatste tijd, Theo, zo ontzettend moe.” 
„Zal ik dan een dokter halen?” 
Vader stemde toe, al betoogde hij, dat hij niet meer te helpen was. Hij zou 

het niet lang meer maken. 
De dokter kwam en onderzocht vader. Het hart vond hij wat zwak, maar 

ernstig gevaar achtte hij niet aanwezig. „U bent nog te jong om van ons weg 
te gaan,” zei hij gekscherend. 

Al een tijdje terug had ik op vaders wens een knecht aangenomen. Handig 
en eerlijk als deze was, kon ik hem een deel van de dag de zaak overlaten. Die 
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uren bracht ik met vader door. Ons contact werd nog inniger, heilig vond 
ik vaak de ogenblikken, als we zo bijeenzaten en hij mij uit zijn dierbare 
boeken vertelde. Wat diep denkt hij, ging het dan door mij heen, en wat een 
fijn, oprecht karakter heeft hij. Soms scheen het mij toe, dat hij reeds in die 
andere wereld leefde, zo stil lag hij dan neer, peinzend, met een glimlach om 
de lippen. 

Een keer, nadat de dokter was weggegaan en hem nog eens nadrukkelijk 
had verzekerd, dat hij beter zou worden en de vermoeidheid uit hem zou 
wegzakken, lag hij weer zo stil neer. Opeens begon hij te spreken: 

„Wat kan een mens toch beleven, Theo. Moet je horen. Ik was zo-even in 
een heel andere wereld. Terwijl de dokter mij onderzocht, kreeg ik het ge-
voel, dat iemand mij hier weghaalde. Duidelijk omschrijven kan ik het niet. 
In ieder geval was ik ver weg van hier. Jij was bij me en moeder ook. Maar 
nu komt het. Toen de dokter bijna met z’n onderzoek gereed was en me zei, 
dat ik absoluut beter werd, hoorde ik met een schok een stem zeggen: „Je 
wordt niet beter, je komt spoedig naar hier, waar het leven eeuwig is.” Die 
stem kende ik, zo vertrouwd klonk ze. Toen keerde ik weer naar hier terug. 
Ik wilde mijn ogen opendoen, maar dat kon ik niet. Jij dacht, dat ik sliep. Ik 
riep je. Maar toch was ik het niet zelf, die riep. Vind je het vreemd?” voegde 
vader er zacht aan toe. 

Verontrust had ik vader aangehoord. „Als ik jou was, ging ik nu wat sla-
pen. Je hebt veel rust nodig,” drong ik aan. „Je gaat nog niet weg, je bent nog 
te jong om te sterven.” 

„Geloof je niet in wat ik meemaakte, Theo? Je bent toch niet angstig, dat ik 
heenga? We moeten ons erop voorbereiden. Veel zullen we nog praten. Alles 
wat ik denk en beleef, zal ik je vertellen. Ik ben dankbaar om wat m’n kort 
leven me bracht.” 

„Vader, de dokter ...” 
Hij glimlachte toen, als een die weet. „God is Liefde, Theo. Ik ben niet 

bang om te sterven, nu ik Zijn Eeuwigheid zo mag binnentreden. Er is rust 
in mij, jongen, en dat alles dank ik mijn boeken. Zul je ze ook lezen, Theo? 
En zul je je straks, als ik daar ben, voor me openstellen?” 

Met een brok in m’n keel beloofde ik het hem, maar drong er tegelijk op 
aan, dat hij nu zou gaan slapen. 

Hoe hield ik van hem. Ik voelde mij de laatste maanden, sedert we zó innig 
met elkander praatten, stúkken ouder geworden. Geloof niet, dat we altijd 
maar ernstig waren, o nee, onze karakters waren opgewekt, en heel hartelijk 
konden we lachen en ons als vrolijke kinderen vermaken. Maar ik voelde 
me rijper dan de jongemannen van mijn leeftijd, waarmee ik in aanraking 
kwam, klaar voor de ernstige kanten, die het leven ook mij zéker zou tonen. 



43

De behoefte om te lezen werd nu steeds sterker in me, hierin onderscheidde 
ik me evenmin van vader. 

Vrienden had ik niet, ik zocht ze niet, hoewel vader daarop aandrong; ik 
had ze niet nodig. Vader was alles voor me, een betere vriend zou ik zeker 
nooit ontmoeten. Hij was een vader en een moeder voor mij. Ja, hij leerde me 
zelfs mijn weggelopen moeder liefhebben. Vader was groot, en de gedachte 
hem te moeten missen, waardoor ik zonder vader en moeder en vriend zou 
komen te staan, beangstigde me, gaf me een groot verdriet. Want dat hij ster-
ven ging, wist ik met hem. De dokter had ongelijk. Onder mijn hart leefde 
deze wijsheid, juist als bij vader. 

Zijn stervenden gevoeliger dan gezonde mensen? Ik vroeg het me af in 
deze dagen, waarin vader me telkens de bewijzen voor deze gedachte gaf. Z’n 
belletje ging, en toen ik bij hem kwam, zocht hij mijn ogen. Me onafgebro-
ken aankijkend nam hij m’n hand. 

„Je zult me missen, Theo, ik voel het. Is het niet zo?” 
„Ik zet het van me af, vader, dat je van me weg zult gaan. Maar steeds komt 

de gedachte terug.” 
„Ik wil je zelfs vragen eraan te denken, m’n jongen. Denk veel na over het 

sterven, want zo zal je ermee verzoend raken. Wij zijn niet als het gros van 
de mensen. Ik verbeeld me niets, dat weet je. Maar wij hebben geen vrees 
voor de dood, nietwaar? Ze zijn bang het eeuwige leven binnen te gaan, ze 
verafschuwen het in hun hart. Wij weten, dat het het machtigste is, dat God 
de mens schenken kan. Of zie jij het anders, Theo?” 

„Nee, vader.” Uit de grond van mijn hart kwam dit, want ook ik was van 
de eeuwigheid van het leven overtuigd. 

„Maar je wilt me nog niet kwijt; steeds komen die gevoelens op me af.” 
„Je voelde het dus?” 
„Voelen? Wat is voelen, Theo? Het is meer, ik wéét, het lijkt, alsof het in je-

zelf gezégd wordt. Ik denk veel na nu, ik ga terug naar m’n jeugd, en ga alles 
wat volgde, na. Het is goed, weet ik nu, dat moeder haar eigen weg is gegaan 
– ik had haar toch niets kunnen leren. Ze zal zichzelf veel leed bezorgen, 
maar hierdoor alleen zal ze leren. Ze zal fout op fout stapelen, maar eens zal 
ze wroeging krijgen en zichzelf een halt toeroepen. Ik voel mij iedere seconde 
ouder worden. Komt het doordat ik eens goed ziek ben? Schudt ziekte de 
innerlijke mens stevig wakker? Het moet zo wel zijn. Alles in ons leven heeft 
betekenis. Je voelt in mij je vader en moeder, ik ben beiden voor je. Hoe komt 
het, dat we zó één zijn in denken en voelen, dat we zóveel voor elkaar kun-
nen zijn? Ook dát moet een betekenis hebben. Ik geloof, dat ik weet welke. 
Zeggen kan ik het nog niet. Straks kan ik het misschien.” 

„Nu moet u heus rusten, vader. U vermoeit zich te veel.” 
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Die avond gaf hij mij een gesloten enveloppe in handen. Die moest ik aan 
de dokter in bewaring geven, zei hij. „Als ik dáár ben, hoop ik dit wat hierin 
staat aan jou door te geven. Niemand weet wat erin staat, ik alleen weet het. 
Het zal een prachtig bewijs zijn. Doe haar nu weg en geef haar morgen aan 
de dokter.” 

„Wil ik nog wat voorlezen, vader?” 
„Ik praat nu liever, m’n jongen. Ik heb zo veel te vertellen. Straks kunnen 

we nog lezen.” Maar hij praatte niet verder, hij sloot de ogen. Een grote angst 
kwam over mij. Nu gaat hij sterven, dacht ik. Niet wetend wat te doen, legde 
ik mijn handen op zijn voorhoofd, alsof ik hem, door zo te doen, bij mij kon 
houden. Maar plotseling sloeg hij de ogen op en glimlachte me toe. Heel 
rustig, met duidelijke, krachtige stem en toch als sprak hij van heel ver weg, 
zei hij, terwijl ik zijn hand in de mijne hield: 

„Ik leef al daar, m’n jongen, en toch nog hier. Ik weet nu, dat ik oud ben, 
heel, héél oud. Het gaat er niet om, wat je bent, of wat je doet, het gaat erom, 
wat je vóelt. Duidelijk is dit in mij gekomen. Het bezit van gevoel maakt je 
schatrijk. Om het te verwerven kun je niet studeren. Je behoeft er niets voor 
te doen. Je moet alleen maar denken, dénken en dan komt het in je. Door te 
denken ontwaakt je geest. Hier op aarde is kennis alleen van belang. Maar 
nu weet ik, dat uitsluitend het gevoel de hemelen, de ruimte voor ons opent. 

Ik voel – en dus weet ik, kan ik nu zeggen – ik voel wat jij na m’n dood 
zult doen. Niemand kan je ervan tegenhouden, maar anders zou ik je de raad 
geven het vooral niet te doen. Je hebt er niets aan, je bereikt er niets door. 
Want nu weet ik, dat wij het leven van anderen niet kúnnen beleven. Zelf 
moeten ze het maken. 

Dit alles komt zo in me, Theo. Of het van mijzelf is? Ik ben nog niet zover. 
Hoe graag zou ik me (het) machtig willen maken, om iets té zijn. Begrijp me 
niet verkeerd. Groot zijn in gevoel, bedoel ik. 

Ik denk aan veel in deze dagen. Hoe graag had ik dokter willen worden. 
Maar mijn ouders hadden geen geld. Of nee, zo is het eigenlijk niet helemaal. 
Dat zou het grootste bezwaar niet zijn geweest. Ik kon niet te best leren. Ik 
kon geen studie volgen, doordat ik niet denken kon. Nu kan ik dat wel en 
alle gedachten daaraan komen terug. Vreemd is het: ik zou graag dokter ge-
worden zijn maar nu weet ik, dat ook dat niet helemaal zo is. Dat verlangen 
is niet van deze wereld, het leeft dáár – in het eeuwige leven.” 

Onder het praten had vader de ogen gesloten, ik was niet bang meer, dat 
hij nu onder m’n handen sterven zou. Er was een grote rust in ons beiden. Ik 
hield nog altijd zijn hand in de mijne. 

„Ik begin nu pas te leven,” vervolgde vader en zijn stem bleef krachtig. 
„Anderen zeggen, dat ik mijn tijd heb gehad, maar dat is niet waar. Mijn 
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leven vangt nú pas aan. Mijn lichaam verzwakt, ja. Elke dag meer, je zult het 
zien. Maar mijn geest wordt krachtiger, dieper. En dáár gaat het om. Meester 
Johannes zei het toen al, telkens komen zijn lessen in me terug, niet één er-
van ben ik vergeten. Wie leeft zonder kennis van het eeuwige leven is levend 
dood. Daarom zei ik, dat ik nu pas begin te leven.” 

Hier zweeg vader, maar niet lang. Zijn geest was onvermoeid, leek me, 
werkzamer dan ooit. 

„Het is een genade, Theo, dat jij zo jong al weten mag. Je bent er ouder 
door geworden, rijper, bewuster, ernstiger. Vele ouders zullen zeggen, dat 
het niet goed is jou, jong als je bent, in deze moeilijke problemen te halen. 
Maar ik zeg hun, dat het juist goed is. Je bent jong en toch volwassen en dat 
is goed. Dan sta je straks ook niet zo alleen. Jonge mensen hebben veel hulp 
nodig. Je zult jezelf kunnen helpen. Je zult sterk zijn, nietwaar mijn jongen?” 

Hij drukte m’n hand stevig. „Nu moet je gaan slapen, m’n jongen. Mor-
gen praten we verder.” De ogen gesloten en met een fijne, haast verheven 
uitdrukking op zijn gezicht, zo liet ik hem achter. Hij was kennelijk weer in 
die verre wereld binnengegaan, die wereld, waar hij straks eeuwig zou wonen. 
De dokter kwam vaak bij vader en praatte veel met hem. „Hij is een bijzonder 
mens,” oordeelde de dokter tegen mij. „En met een groot geloof. Hij schijnt 
me schatrijk toe.” Op mijn vraag naar vaders toestand antwoordde hij mij, 
dat vader weliswaar een inzinking had, maar niettemin beter zou worden. 
De brief beloofde hij te bewaren, vader had hem er al over gesproken. 

Vaders gevoeligheid nam nog steeds toe. Op een middag zei hij plotseling 
tegen me: 

„Weet je, Theo, dat jij mensen kunt genezen?” 
„Hoe kom je dáár bij, vader?” Groot was m’n verwondering. „Je kunt het. 

Met je handen. Uit je handen straalt een kracht, die genezend werkt. Ieder 
mens straalt ze uit, elk dier zelfs, zeggen ze hier, waar de meesters wonen. 
Maar bij jou is ze bijzonder sterk ontwikkeld.” 

„Ik zou het graag willen. Natuurlijk zou ik een goed medium willen zijn. 
Ik zou dan iets voor de mensen kunnen doen. Maar daar heb ik geen krach-
ten voor. Niet zoveel althans, dat de wereld er iets aan heeft.” 

„Je hebt gaven, geloof me. Je kunt schrijvend medium worden, je kunt ge-
nezen en wie weet wat nog meer. Ik voelde het, toen je mijn hand vasthield. 
In mij kwam er rust. Ik voelde mij sterk en tot veel in staat, maar dit was 
jóuw kracht.” 

Nog twijfelde ik. „Ik moet het eerst zien, vader. Ik zou het heerlijk vinden, 
maar dan moet het niet half zijn. Dat halve mediumschap zegt mij niets.” 

Hoe vader over alles nadacht, bleek mij weer uit het volgende. Het werd 
tijd, vond hij, dat we de hulp van een notaris inriepen. „Want straks, als ik 
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er niet meer ben, komt moeder je opzoeken. Dan zou ze het je lastig kun-
nen maken en dit wil ik voorkomen. Moeder zal vragen, of ze dan bij je mag 
intrekken. Maar dat moet je weigeren, Theo. Ik zeg je dit met klem. Want 
dan zul jij voortaan door haar geleefd worden. Bedenk, ze is nog in niets 
veranderd.” 

„Hoe weet je dat, je hoort toch niets meer van haar, vader?” 
„Ik kreeg deze gevoelens, vanwaar ik ook de andere ontving. Geloof me, 

moeder komt. En ze is niet veranderd, integendeel, ze is nog dieper gezon-
ken. Ze zal trachten je over te halen. Zul je weigeren, Theo?” 

„Ja vader, als het u beter lijkt. En ik voel wel, dat het zo beter is.” 
„Ze zal ook om geld vragen. Maar je moet het haar niet geven, het zal haar 

alleen nog maar dieper in de ellende voeren. Geef het haar dus niet. Ze heeft 
trouwens haar portie gehad. Dit is geen hardheid, m’n jongen, geen wraak-
zucht. Ik heb alles overdacht. Jouw moeder ís geen moeder – ze moet nog in 
de moederliefde ontwaken. Met medelijden is ze niet gebaat. Zij moet strijd 
hebben. Later, als ze bewust is, zal ze ons dankbaar zijn. Vergeet nooit, dat 
het gaat om haar onsterfelijke ziel.” 

Vaders toestand verslechterde angstwekkend. De gang van zaken overrom-
pelde de dokter. Telkens onderzocht hij vader, hij sloeg geen dag over, ja, 
kwam vaak tweemaal per dag. Vader vroeg hem op de man af te zeggen, wat 
hij dacht. En hij glimlachte, toen de dokter zei: „Uw toestand is veel ernstiger 
dan ik eerst meende. Ik mag u niet meer verhelen, dat ...” 

„... dat ik het niet lang meer maken zal, zegt u gerust wat u denkt,” vulde 
vader aan. „Alleen – u vergist u weer. U geeft me nog hoogstens een week, ik 
blijf echter nog wat langer hier ...’ Die avond vroeg vader mij, dicht bij hem 
te komen zitten. Wat was hij vermagerd in deze dagen en hoe slecht zag hij 
eruit. Zijn stem was nu ook zwakker dan anders. 

„Ik ga er nog niet uit, Theo, al denkt de dokter dat. Ik moet nog zeker een 
maand leven. Morgen zal ik je misschien precies kunnen zeggen hóe lang. 
Wellicht krijg ik het in de slaap te horen, dan leef ik dichter bij die wereld.” 

„Van wie wil je het dan horen?” 
„Van een uit die wereld, die me kent. Vannacht droomde ik, en beleefde 

het volgende: Ik wandelde ginds in de eeuwigheid en ontmoette daar ie-
mand, een vrouw, die tegen mij lachte. Ik dacht, dat ik haar kende. Ze zei 
tegen me: „Je zult me nodig hebben, ik zal je wel zeggen, wanneer.” 

„Wat zeggen?” vroeg ik verwonderd. Ze antwoordde: „Wanneer je hierheen 
zult komen.” „Wat doet u hier?” vroeg ik. „Zie je dat dan niet. Ik moet hier 
m’n kruiden verzorgen. Dáár had ik ook kruiden, weet je. Nu mag ik ze niet 
vergeten, want ze hebben met mijn eigen leven te maken. Daar was men nog 
wel eens onverstandig; hier niet meer, want in dit leven ken je jezelf en het 
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doel van Hem hierboven.” Toen ik haar vroeg of ze me kende, werd ik met-
een wakker. Vind je dit alles niet vreemd, Theo?” 

Ik wist niet, wat ik ervan denken moest. Hij wachtte trouwens mijn ant-
woord niet af en vervolgde: 

„Naar mijn weten, kent ze mij. Wie zij is, weet ik niet, maar dat doet er 
niet toe. Hoofdzaak is, dat er dus iemand is, die over mij waakt. Ik voel haar 
dicht bij me. Ik heb vermoedens, maar ik durf er niet aan te denken. Daar 
wacht iemand op mij, Theo. Als God zo goed is voor mij, hoop ik het je na 
m’n dood te kunnen zeggen.” 

Zijn stem was steeds zwakker geworden, de laatste woorden waren nauwe-
lijks te verstaan. Ik moest me voorover buigen om ze op te vangen. Nu lag hij 
roerloos, hij was volkomen uitgeput. Een maand zou hij nog te leven hebben, 
naar zijn zeggen. Ik keek naar zijn ingevallen gezicht, z’n magere handen. Hij 
was nog slechts een schaduw van vroeger. Nog een hele maand? Ik begon aan 
de waarheid van zijn woorden te twijfelen. 

Maar al de volgende morgen was hij weer levendig, krachtig. Opgewekt 
wenkte hij mij bij zich te komen. 

„Ik heb nieuws, Theo. Luister maar. Vannacht heb ik haar weer gezien. Nu 
stond ze naast m’n bed en hielp mij bij het inslapen. Toen ik haar vroeg, wie 
ze was, gaf ze geen antwoord, maar ze liet mij voelen, dat ik dat stráks zou 
weten. Wel zei ze: „Als de maand om is, ben je vijf dagen bij me.” 

Theo, reken eens mee, nu is het de zevende, zeven van de een en dertig, 
blijft over vierentwintig, vijf daar af, blijft over: negentien dagen. Ik heb dus 
nog negentien dagen te leven. – Wat zeg je hier wel van, Theo?” 

Negentien dagen. Negen – tien – dagen zou hij dus nog bij me zijn. M’n 
hart kromp ineen. Ik stamelde wat, zei dat ik iets doen moest en liep de ka-
mer uit. Maar al gauw ging ik weer naar hem terug, ik schold op mezelf om 
m’n zwakheid. 

„Je moet sterk zijn, m’n jongen. Ik zou graag bij je blijven, geloof dat. 
Maar ik zal moeten gaan. Hiertegen hebben we niets in te brengen dan lege 
briefjes. Zul je sterk zijn? Eens zullen we voor eeuwig samen zijn. En je zult 
me overal voelen, als ik daar ben; ik zal je helpen bij alles, als God me dit 
toestaat.” Even later zei hij: 

„Ik zag jou ook vannacht, Theo, je liep buiten. Je droeg een geweer in de 
hand. Gek is dat, je bent immers niet in dienst. Toch moet het betekenis 
hebben. Ik kom er nog wel achter.” 

Toen vader ook de dokter vertelde, dat hij nog negentien dagen te leven 
had, volgde er een interessant gesprek tussen hen. 

Daar hij wist hoe rustig, ja bijna blij vader de dood onder ogen zag, kon hij 
vrijuit spreken. „Zo,” zei de dokter. Zakelijk en duidelijk schetste hij het ver-
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loop, die de ziekte naar zijn weten nemen moest, om hierna als zijn overtui-
ging uit te spreken, dat vader niet langer dan vijf, hooguit zés dagen te leven 
had. En hij staafde zijn beweringen met het opsommen van enkele treffende 
gevallen uit zijn veeljarige praktijk. 

Vader hoorde hem glimlachend aan en zijn stem klonk zeker zo beslist als 
die van de dokter, toen hij zei:„Geloof mij, dokter, hier faalt uw geleerdheid. 
Al zegt uw wetenschap nu honderdmaal, dat mijn hart het in deze toestand 
zeer spoedig begeven moet, mijn gevóel zegt me, dat u verkeerd bent, en 
dat mijn hart het lánger zal uithouden. Eerst over negentien dagen zal het 
ophouden met kloppen!” 

Toen de dokter verstoord aanvoerde, dat hij als geneesheer waarachtig wel 
wist wat hij zei en zich bij zijn uitspraak alleen en uitsluitend door zijn gede-
gen, in de praktijk beproefde wetenschap liet leiden, gaf vader ten antwoord: 

„Wat weet uw wetenschap van de wetten, die in Gods heelal heersen? Mijn 
hart zal niet eerder ophouden te kloppen dan die wetten toestaan. Om te 
kloppen zal het kracht putten uit de ruimte, die vol is van machten, die wij 
nog niet kennen.” Hier viel de dokter hem in de rede. Nogmaals, zo zei hij, 
als arts had hij hier de verantwoording, hij verbood hem nu eenvoudig om 
nog één woord te zeggen. Hij vreesde anders, dat vader uitgeput zou raken, 
wat in dit stadium funest kon zijn. En weer glimlachte vader. 

„Bent u niet te zeker, vader?” vroeg ik hem, toen de dokter weg was. „Vroe-
ger ... ’ 

„Vroeger zijn we ook wel voor de gek gehouden, wil je zeggen, jongen. O, 
het is heel anders nu. Toen moesten we het krijgen – nu belééf ik het. Zo 
zeker als ik weet, dat mijn einde in de vroege morgen zal komen, zo zeker 
ben ik ervan, dat het de waarheid is, die ik beleef. Zij, die nu telkens bij mij 
is, zegt, dat het een grote genade is, te mogen weten, en ik erken dit en dank 
God ervoor.” 

Na de ernstige, zo deskundige woorden van de dokter over vaders toestand 
was mijn twijfel weer opgestoken. Hoe vaak waren we vroeger op de seances 
niet bedrogen, nu ontving vader z’n wijsheid alweer uit die wereld – wie kon 
zeggen, dat hij niet ook nu bedrogen werd? 

Vader moet mijn twijfel gevoeld hebben. „De feiten zullen bewijzen, wie 
er gelijk heeft, Theo, de dokter met zijn geleerdheid of ik met mijn intuïtie. 
Schort je oordeel tot zolang op. Dan zal je geloof misschien sterker worden!” 

Ik wilde opstaan en zei hem, dat hij nu weer rusten moest, maar hij hield 
mij met de ogen vast en vroeg mij dringend te blijven. „Geloof me, Theo, ik 
weet wat ik doe. Ik ken de kracht, die mij nog rest. De dagen, die nog voor 
mij liggen, wil ik gebruiken om met je te praten. Geef me die gelegenheid, 
Theo, luister naar me, het is het enige, wat ik van je vraag. Ik heb nog zoveel 
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te zeggen, ze vertelt me zo machtig veel en het raakt jou evengoed.” 
„Wie is zij?” vroeg ik, en bewees vader met deze vraag, dat ik besloten had 

hem te geloven. 
Met een glimlachje dankte hij mij. Toen vervolgde hij ernstig: „Ik ben blij, 

dat je luisteren wilt en niet de raad van de dokter volgt om me te laten liggen. 
Wie zij is? Nu kan ik het je zeggen, maar waar zal ik de woorden vinden 

om je de gevoelens te verklaren, welke nu door mij heen gaan. Zij leeft aan 
Gene Zijde, in de sferen van licht, ze is heel jong en mooi en vooral heel lief. 
Als ik haar zie, voel ik mezelf. Wat dat zeggen wil, Theo? Eén te zijn in alles, 
in je denken en voelen volkomen één te zijn met een ander wezen. Het is het 
machtigste, dat God ons schenken kan. Zij is mijn tweelingziel, Theo. Ik ben 
als zij is en voor eeuwig horen we bijeen. Je zult nu ook kunnen begrijpen, 
waarom ik nog van moeder houd en echt van haar houd, waarom ik haar 
dankbaar ben. Moeder deed me veel kwaad, niets liet ze na om mij pijn te 
doen, maar nu ben ik daar blij om, want het bracht mij ontwaken. Door haar 
heb ik mij voor mijn tweelingziel gereed kunnen maken. 

Er komt nog bij, dat ik aan moeder goed te maken had, de boeken hebben 
je geleerd, dat we meerdere levens op aarde geleefd hebben. In die levens deed 
ik moeder kwaad, ik riep daardoor wetten wakker en deze zijn het, die mij nu 
weer naast moeder plaatsten. Ik maakte goed aan haar. Liefde, échte liefde 
was er niet tussen ons, toch besloten we te huwen; het waren die wétten, 
die ons bijeenbrachten. Moeder ging haar eigen weg, los van mij, er bonden 
haar immers geen hogere gevoelens aan mij. Toen ik door mijn lijden mijn 
fouten geboet had, verliet moeder mij, de wetten waren opgelost. Nu ben ik 
haar dankbaar om alles. Door de slagen, die ze me gaf, opende ze m’n ziel. 
En nadat ze wegging en me vrijliet, kreeg ik de tijd om aan mezelf te werken, 
me klaar te maken voor die wereld, waarnaar mijn ziel al verlangde. Zo ze 
me niet verlaten had, zou mijn leven een hel geweest zijn en was ervan dit 
gereedmaken geen sprake geweest. Zij, die mijn ziel is, was in al die jaren 
bij me. Ze hielp me dragen en maakte me wakker. Zij was het ook die als 
meester Johannes ons wijsheid bracht. Toch deed ze niet de minste moeite 
om ons ervan te weerhouden de seances te staken, toen we ons bedrogen 
waanden. Wat ze ons doorgegeven had, vond ze genoeg voor ons. Met alles 
hield ze rekening. Denk je eens in, dat ze mij hoger en hoger opgetrokken 
had in die jaren, m’n verlangen naar die wereld, naar liefde, warmte en weten 
zou dan ondraaglijk geweest zijn. Voor jou was dat gevaar minder groot, je 
twijfel sloot je af. Nu, in de laatste dagen van mijn leven, openbaart ze zich 
echter in al haar liefde, en nu kan ik alles dragen, want mijn geest leeft al in 
die wereld, en zo dadelijk, luttele dagen nog, zal ik er blijvend wonen. Mijn 
God, Theo, alles is zo machtig; kon ik er jou en de mensen toch maar een 
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glimp van geven! ...” 
Hij had de ogen gesloten en lag nu bijna roerloos, het spreken had hem 

zichtbaar vermoeid. Ik bleef stil bij z’n bed zitten en dacht na over alles wat 
hij gezegd had. Mijn twijfel, ja – m’n twijfel verliet me zelden. Ik kon een-
voudig niet zo diep geloven als vader. Het gemak, waarmee hij alles van die 
kant aanvaardde, verbaasde me. Al klonken zijn woorden nog zo geloofwaar-
dig, mij overtuigen deden ze niet dadelijk. Het boek, waarin ik las, dat het 
de waarde van de verschijnselen in twijfel trok, had zijn uitwerking op mij 
niet gemist. Ik bleef sceptisch gestemd, zo kwam het ook, dat de boeken, die 
vader mij te lezen gaf, een massa vragen bij mij wakker riepen, en al vaders 
praten hielp ze niet uit de wereld. Verbaasd keek ik op, toen vaders stem weer 
begon te spreken en hij blijk gaf, dat hij mij in m’n overpeinzingen gevolgd 
had. „Als je zou kunnen geloven, leefde je in het paradijs, Theo, juist zoals 
ik. Je moet echter niet met je vragen blijven rondsjouwen, jongen, je doet 
dan heel verkeerd. Zet ze van je af en ga er zeker niet mee slapen, je rust dan 
niet, maar stelt vragen, die onbeantwoord moéten blijven, omdat je twijfel 
je afsluit.” 

Sinds de dokter meedeelde, dat vader nog hooguit vijf, zes dagen te leven 
had, waren er al twaalf verlopen. Zijn en mijn verbazing groeiden met de 
dag. Vaders hartslag was zo goed als verdwenen, maar hij leefde en praatte 
zelfs, vaak lang en altijd even helder. 

„Het is alles zo eenvoudig,” legde hij mij uit. „Mijn hart móet blijven klop-
pen, want de wetten bevelen dit. En zij, mijn ziel, leeft in mij, ze voedt me 
met haar kracht en haar weten. Zo weet ik dus, dat ik jou na dit leven be-
reiken kan. Als je je maar openstelt voor mij, m’n jongen, want anders zal ik 
machteloos zijn. Ik stel mij open voor haar en mijn gevoel zegt me, dadelijk 
en onfeilbaar, dat zij het is. Je zult het moeten kennen om te weten, dat ik de 
waarheid spreek. Zij zegt, dat ieder mens dit beleven kan, iedereen die zich 
met heilige eerbied, met deemoed openstelt, zal hulp ontvangen en wijsheid 
en liefde. En gebeurt dit niet, dan heeft het ook weer betekenis. Twijfel niet, 
Theo, de feiten, je zult het zien, zullen me gelijk geven. Buig dan je hoofd 
en houd het gevoel vast, dat je dan beleeft, en het zal je niet moeilijk vallen 
meer te geloven.” 

Op een middag, vijf dagen voor zijn overgaan, deed hij mij verrast opkij-
ken, met de volgende woorden: 

„Wat een tijd, wat een tijd toch, Jack, vind je niet?” 
Nu ijlt hij, dacht ik. Jack? Hoe komt hij ineens aan die naam? Voor ik iets 

kon zeggen, vervolgde hij al: 
„Weet je nog, dat we vroeger allebei naar hetzelfde zochten? We wilden 

allebei weten. Jij zocht erachter te komen, wat een mens voelt, wat zijn ziel 
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beleeft op het ogenblik, dat hij uiteen wordt gerukt en de dood binnengaat. 
En ik wilde precies weten, waarom de mens op aarde is, vanwaar hij komt en 
waarheen hij gaat. Ik kan nu zeggen, dat ik weet, jij echter zoekt nog erachter 
te komen.” 

Met open mond luisterde ik toe, hevig verontrust, wat sloeg hij nu voor 
wartaal uit? Hij ijlde. Maar ... wás het wartaal, sprak zó een mens, die ijlde? 

„Of zoek je niet meer? Maar nee, dat is niet mogelijk, het zoeken moet 
nog in je zijn. Die gevoelens verlies je niet zomaar. Dat hebben we toch 
waarachtig leren kennen. Alleen je schoonvader geloofde er niet in. Je broer 
is een goede kerel, hij moet alleen wat meer doorzetten. Dat luieren van hem 
is niets. De tijd dringt, waar of niet? Je leven is kort genoeg. Toch zou ik 
dat idee opgeven, Jack. Wat brengt het je, of je nu weet, wat de ziel beleeft, 
als het lichaam uiteenspat. Levenswijsheid soms? Ach nee. Toch zie ik het je 
beleven, vreemd is het.” 

Hierna zweeg hij. Ik keek naar hem en voelde, dat hij ingeslapen was. Na 
een half uur kwam ik bij hem terug en trof hem wakker aan. Hij begroette 
mij met de volgende woorden: 

„Heb jij Angelica niet liefgehad? Was ze geen lief kind? Wat een ogen had 
ze, niet? Ze heette naar die bosplant, weet je het nog? Haar wijsheid was wijd 
en zijd bekend. Ik kreeg haar lief. En nu wacht ze op me. Hoe dat kan, dat 
Angelica wacht? Angelica uit de kruidentuin? Toch is het zo, nog wel op ons 
eigen bospad wacht ze me op. We gaan dan kruiden zoeken en naar de zieken 
brengen. Ik zal haar zeggen, dat je een goede vriend bent, Jack. Ze moet je 
ontvangen, want ik wil het. En zij zál je ontvangen, Jack, want ze heeft mij 
lief – zo lief. Haar ouders waren ertegen, dat wij elkander ontmoetten, maar 
stilletjes, diep in het geheim zochten we elkander toch op.” 

Weer kwam die glimlach om zijn lippen, die ik daar de laatste dagen zo 
vaak gezien had. Die glimlach bleef er, terwijl hij peinzend voor zich uit 
keek, de ogen starend in voor mij onbekende verten. Nog laat in de avond 
kwam de dokter terug en onderzocht vader. Hij schudde het hoofd, zo flauw 
klopte het hart, dat het nauwelijks te horen was. Hoe kon dit verzwakte, 
uitgeputte lichaam nog leven, vroeg de goede man zich kennelijk af. Hij 
keek mij schouderophalend aan, toen we wat later op de gang stonden. Hij 
zei geen woord, maar in zijn ogen las ik duidelijk de vraag: zou hij dan toch 
nog gelijk krijgen? Nog drie dagen had vader te leven, naar zijn eigen zeggen. 

Alsof hij, levend in die andere wereld, het bezoek van de dokter niet had 
opgemerkt, vervolgde hij, zonder een woord over hem te zeggen, tegen mij, 
met mijn hand in de zijne: 

„Weet je, Jack, dat het Angelica is, die haar vleugels over mij heeft uitge-
spreid? Weet je, dat zij is gelijk een kind en dat ze ook nu nog haar kruiden 
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verzorgt? Maar stoor haar niet als ze zo ernstig bezig is. Dat verdraagt ze niet, 
en terecht. Alleen ik mag dan tot haar komen en zij, die zich klein zouden 
willen maken om toch maar niet op te vallen, uit ontzag voor haar werk. 
Daar ontbreekt het de mensen aan, Jack, aan ontzag voor elkander. Zij heb-
ben geen ontzag voor een, die ernstig met een taak bezig is. Hun egoïsme, of 
hun nieuwsgierigheid doet hen trappen op de heiligste gevoelens van een an-
der. Geloof me, Jack, het is geen kleinigheid om te weten hoe je je medemens 
naderen moet. Alleen wie ontzag bezit, valt dit makkelijker.” 

Lang was het stil hierna. Ik voelde me vreemd bevangen. Wat moest ik 
denken van vaders woorden, wat ging er toch allemaal door hem heen? Zo, 
verward door mijn gedachten, zat ik bij vaders bed, nog altijd rustten mijn 
handen in de zijne. Er lag een innig gelukkige uitdrukking op z’n gezicht. 
Zachter dan anders, maar met een blijde klank, zei hij opeens: 

„Zalig is het, Angelica, dat je mijn handen vasthoudt. Mooi is het kleed 
dat je voor mij aantrok. Ik denk mij je liefde in. Zullen we nog eens weer van-
een gescheurd worden? Nee, daar wil ik niet aan denken, daar hóef ik niet 
aan te denken. Ik zal voortaan altijd bij je zijn, eeuwigdurend. Mijn God, is 
zó’n geluk door een mens te dragen, het doet haast pijn, maar een zoete pijn. 
Ik verheug mij erop, Angelica, om met je in de tuinen te wandelen. Is Jack 
nog geweest? Was hij het niet, die klopte? Vreemd is Jack, altijd heeft hij wat 
anders. Ik zal nog wel eens zorgen om hem hebben. Toch zal ik hem dan niet 
kunnen helpen. 

Angelica – mijn Angelica – mooi ben je en lief, met jou bezit ik alles. Zou 
je je lied voor mij willen zingen? Doe het, ik zal luisteren en gelukkig zijn.” 

Vader liet mijn handen los, hij sloot de ogen. Was dit vader nog? Hoe 
verheven straalde zijn gezicht, dat kennelijk luisterde naar schone muziek. 
Ik hoorde niets, maar toch beleefde ik iets mee; dit deed vaders gelukkige 
gezicht, nooit zou ik die uitdrukking daarop kunnen vergeten. 

Die nacht, evenals vorige nachten, sliep ik op een divan, die ik naar de zie-
kenkamer had overgebracht. Buiten verwachting sliep ik de hele nacht door, 
geen gerucht of vrees, geen nare dromen verstoorden m’n slaap. 

Lachend begroette vader mij, toen ik m’n ogen opsloeg. „Je hebt goed ge-
slapen, niet Theo? Geen wonder, Angelica heeft je laten drinken van haar 
kruidensappen. Die werken feilloos, weet je?” 

Wat later op de morgen zei hij mij, dat ik nu een zuster in huis moest 
nemen. En deze woorden herinnerden me weer akelig duidelijk aan de fatale 
datum, die nu angstwekkend snel naderde. 

„Als straks de dokter komt, moet je hem er maar eens naar vragen, naar 
die kruidensappen bedoel ik. Hij zal ze wel kennen. Alleen de bereiding kent 
hij niet. Jack kent die wel. Jack komt morgen en dan zul je hem zien.” 



53

Ik voelde opeens, dat hij twee personen verwisselde. Jack, zoals hij mij 
immers steeds noemde, en een ander. Weldra herstelde hij de fout, want hij 
vervolgde: 

„Dat heb je, Jack, als je oud wordt. Ik denk nu verkeerd. Ik ben je aan het 
verwisselen, niet? Ik heb ook zo veel aan m’n hoofd nu. Angelica is gepromo-
veerd. Had je dat gedacht? Nou zeg eens wat?” 

Juist bij deze woorden was de dokter de kamer binnengekomen. Ik schudde 
bezorgd m’n hoofd tegen hem, nu ijlde vader toch. Dadelijk nam de dokter 
de pols van de zieke op. Vader opende zijn ogen en vroeg op levendige toon: 

„En dokter? Ga ík even gelijk krijgen! Gelooft u nú, dat ik mijn tijd van 
overgaan juist aangaf? Overigens is het niet mijn wijsheid, maar die van 
Angelica.” 

Hier kon ik het niet langer aanhoren, mijn verdriet overstelpte me. Ik ging 
haastig de kamer uit, bevreesd, dat de anderen m’n tranen zouden zien. Maar 
vaders belletje riep me terug. Ik vermande me en ging weer naar binnen. 

„Theo, Angelica wil dat je hier blijft. Je moet alles weten, vindt ze.” 
Ik zette mij op de rand van zijn bed, aan verwarde gevoelens ten prooi. 

Maar als was hij mij meteen vergeten, wendde hij zich tot de dokter met de 
woorden: 

„Ik zal u zeggen, hoe het is, collega. We weten te weinig van het menselijk 
lichaam, en van de ziel, het essentiële van ons bestaan, weten we helemaal 
niets. Maar hoe zullen we mensen kunnen genezen, als we de ziel niet ken-
nen? Wie de ziel kent, zal ook het lichaam kennen. De ziel – de mens staat er 
niet bij stil, hij staart zich blind op het lichaam. De oorzaken van de ziekte, 
hij kent ze niet. De aard en de ontwikkeling van de ziekte, in hoeveel geval-
len kent hij ze precies? De mens vertrouwt op z’n kennis, op z’n studie, maar 
ik vraag u: kán een dokter erop vertrouwen? Deze ziekte is dodelijk, zegt zijn 
kennis, maar – de zieke stoort er zich niet aan en blijft leven. O, een klein, 
onbeduidend, veel voorkomend geval, niets erg hoor, in twee dagen beter, 
stelt de dokter in een ander geval vast – en nog voor er een dag verlopen 
is, blijft de patiënt dood. In beide gevallen bleek de kennis niet toereikend. 
Maar welke mens kent de wetten, die hier ingrepen? 

Welke geleerde, welke godsdienst kan ons vertellen hoe de wetten, die 
over leven en dood regeren, werken? Angelica vraagt hier terecht, wát weet 
de mens eigenlijk wél over het leven hier op aarde en het leven in het hier-
namaals? Is er één mens op aarde, die niet zoekend en tastend, hulpeloos, 
onwetend, klein en bang zich beweegt te midden van de ondoorgrondelijke 
raadsels, die het leven en de dood omvatten? Het zijn er duizenden en meer, 
zegt ze, en ééns zal de mens ze kennen, maar eerst als hij de betrekkelijkheid 
en de onvolkomenheid van zijn aardse kennis inziet en deemoedig en vol 
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overgave, niet met zijn verstand, maar met zijn gevóel wil luisteren naar hen, 
die leven waar Angelica leeft, aan gene zijde van het graf. Zij toch hebben 
leven en dood overwonnen en zij kennen en beleven de wetten, die Gods 
heelal besturen, voor hén heeft de ruimte, de mens, de ziel geen raadsels meer 
in zich. 

U, collega – ik noem u collega, want ik bén het, weet ik nu – haalt uw 
schouders op voor m’n gepraat. U kent uw aardse kennis hogere waarde toe 
dan mijn intuïtie, mijn gevoel. Maar uw kennis zei, dat ik nog vijf, hooguit 
zes dagen te leven had, mijn gevoel echter noemde negentien dagen Het zegt 
ook, dat ik in het vroege morgenuur zal overgaan. Het zal blijken, dat mijn 
gevoel, hetwelk deze wijsheid uit die wereld ontving, juister oordeelde dan 
uw aardse kennis vermocht. Zal het u overtuigen? Nee – overtuigender be-
wijzen zouden zulks nog niet kunnen bereiken. Is het dan wonder, dat God 
Zijn kinderen op aarde maar niet dadelijk de ontzettende macht van al Zijn 
wetten openbaart? Ze zouden zich daarin immers onherroepelijk verliezen! 
Bij stukjes en beetjes, zegt Angelica, zullen wij aardse mensen inzicht krijgen 
in het enorme heelal. En de gevoeligen zullen het eerst weten, want zij zijn 
te bereiken door de meesters van Gene Zijde; de geleerden daarentegen zul-
len zich lang verzetten, gehinderd door de ballast van hun ménselijke, dus 
aardse, dus onvolkomen kennis! 

Angelica zegt, dat ik nu moet ophouden, het praten heeft me erg ver-
moeid. Overmorgen zullen we zien, collega.” 

In gedachten verliet de dokter de ziekenkamer. Maar op de gang, toen hij 
zijn jas aandeed, haalde hij de schouders op. „Merkwaardig is het wel, wat hij 
zegt. Toch is het, dunkt me, niet anders dan het geijl van een stervende. Ze 
kunnen in deze toestand heel eigenaardige dingen zeggen.” 

De volgende dag lag vader bijna roerloos neer, hij sprak geen woord, slechts 
opende hij nu en dan de ogen. Ze zochten mij en een grote liefde straalde mij 
tegen. Nu en dan fluisterde hij de naam van Angelica. Ik kreeg het onmis-
kenbare gevoel, dat hij weinig meer praten zou en dat hij zich in alle stilte op 
zijn heengaan voorbereidde. Diep in mijn hart was ik er blij om, dat hij niet 
sprak. Ik kon het gevoel maar niet van mij afzetten, dat vader ondanks alle 
mooie, schoonklinkende woorden het slachtoffer van zinsbegoocheling was 
... Kon het niet evengoed zijn, dat hij, al ijlende, brokstukken vertelde van de 
vele boeken, die hij niet één, maar wel tienmaal gelezen had? 

Ving hij mijn gedachten op? Het moest wel zo zijn, want nu opende hij 
voor het eerst die dag zijn mond en zei zacht: „Ik was ver weg, Theo, mijn 
jongen, maar nu ben ik weer dicht bij je. Maak je maar geen zorgen, ik praat 
niet meer zo veel. Angelica zegt, dat je nu genoeg weet. Ze vraagt je alles vast 
te houden wat ik je zei deze dagen, eens zul je alles aanvaarden! Blijf je nu 
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dicht bij me, Theo?” 
Langzaam verstreken de uren, vader verloor z’n aandacht voor z’n omge-

ving. Met gesloten ogen lag hij daar, nu en dan bewogen zijn lippen, ik kon 
echter niet opvangen wat hij zei. Ik liet geen oog van zijn gezicht, zijn goede, 
zachte trekken boorden zich in mijn herinnering, nooit zou ik ze kunnen 
vergeten. Het felle, wanhopige verdriet, dat ik voelde, toen kwam vast te 
staan, dat vader niet meer van zijn ziekbed zou opstaan, was weggezakt, 
gebleven was een zachte, schrijnende pijn om het naderende afscheid. Ik zou 
vader missen elk uur van m’n leven, maar door de wetenschap – want hier-
aan twijfelde ik niet – dat ik hem eens terug zou zien, verloor m’n verdriet 
z’n scherpe kanten. 

Ik had nog nimmer een sterfbed meegemaakt. Zo te mogen sterven leek 
me een genade, er was niets verschrikkelijks in. Ernstig, voorbereid, klaar 
met zichzelf, na afgerekend te hebben met alle problemen, die het leven hem 
op z’n weg zond, overvloeiend van liefde voor God en de mensen was vader 
gereed het nieuwe, het eeuwige leven binnen te gaan. 

De nacht ging in, vaders houding veranderde in niets. De dokter was ge-
bleven, stil zaten we bij vaders bed, zonder slaap, overgegeven aan onze ge-
dachten. 

Plotseling sloeg vader de ogen op en fluisterend zei hij: „Theo, mijn lieve, 
lieve jongen, nu moet ik weg. Angelica komt me halen, ze zal me naar ons 
eigen huis brengen. Is het niet heerlijk? Wees sterk, m’n jongen, en verheug 
je met mij.” 

En tegen de dokter zei hij: „Collega, mijn tijd is daar. Angelica krijgt ge-
lijk. Denk nog eens na over mijn woorden. Eens komt dan ook voor u de tijd, 
dat u God en Zijn wetten zult leren kennen. Als Theo tekenen gaat, moet u 
hem de enveloppe geven. Ik zal door hem tekenen en schrijven. O, wat ben 
ik nu moe ...” 

Diep ontroerd knielden de dokter en ik neer, en toen het licht van de 
nieuwe dag het donker van de nacht verdreef, maakte vaders ziel zich los van 
zijn uitgeputte lichaam om het eeuwige leven binnen te gaan. Het laatste 
woord, dat we van hem hoorden, was de naam – Angelica. Haar voorspelling 
was geheel in vervulling gegaan! 
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Mijn vader keert terug 

Onder hen, die het stoffelijk overschot van mijn vader uitgeleide deden, 
merkte ik ook mijn moeder op. Dadelijk na de plechtigheid kwam ze naar 
me toe. In het gesprek, dat volgde, werd een nieuwe voorspelling van vader 
bewaarheid. Zij gaf als haar wens te kennen bij mij te komen inwonen, ze zou 
dan mooi mijn huishouden kunnen doen. Dat wij het, nu vader er niet meer 
was, best met elkaar zouden kunnen vinden, daar twijfelde ze geen ogenblik 
aan. Ik was jong, zo zei ze, en wist dus wat uitgaan en plezier maken bete-
kende; ik zou haar beter kunnen begrijpen dan vader, die – over de doden 
niets dan goed – een saai karakter had, zelden vrolijk was en maar liever met 
z’n neus in een boek zat. 

Terwijl zij praatte, had ik gelegenheid haar eens goed op te nemen; hoe 
anders was zij dan vader, hoe hard waren haar trekken, en wat straalden haar 
ogen koud! Zelfs nu had ze nog geen goed woord over voor vader; wel schril 
stak haar houding af tegen die van hem, hij had tot op het laatste ogenblik 
met liefde en vol vergevensgezindheid over haar gesproken. Zij was alleen 
maar bedacht op eigen voordeel, en ruw en lomp, zonder ook maar een se-
conde aan mijn verdriet te denken, baande ze zich een weg om haar doel te 
bereiken. 

Hoe ik over haar voorstel dacht, vroeg ze. Ik zei haar kort, gedachtig aan 
vaders woorden, dat ik er niet op inging. 

Even was ze stil, er verscheen een dreigende rimpel tussen haar wenkbrau-
wen, maar nog klonk haar stem quasi-opgewekt, toen ze antwoordde, dat 
ze zich mijn houding wel kon begrijpen: vader had haar natuurlijk zwart 
gemaakt. – O, ze wist te goed hoe hij haar gehaat had – maar ze was heus an-
ders dan vader haar afgeschilderd had, dat zou ik heel gauw merken; ze had 
veel vrienden in Amsterdam en Den Haag en ook hier in Rotterdam, jonge, 
vrolijke mensen. Zij zou mij eraan voorstellen en het plezier zouden we niet 
op kunnen. En per slot was ze toch mijn moeder ... 

Ze wist te goed hoe vader haar gehaat en zwart gemaakt had – bah, wat 
was ze lelijk. Duidelijk zag ik in hoe juist vaders waarschuwing was, ze zou 
in minder dan geen tijd trachten mij volkomen te overheersen, mij in haar 
leven trekken en het zou, ook al verzette ik me, met mijn rust gedaan zijn. 

„Ik begin er niet aan, moeder!” 
Nu was het met haar voorgewende vriendelijkheid gedaan en ze toonde 

zich, zoals ze was. Hard en dreigend klonk haar stem, toen ze uitriep: „Jij 
zet mij dus buiten de deur, snotaap. Je eigen moeder! Dat weet je dus zeker?” 

Ik gaf haar geen antwoord, ik had haar zoveel kunnen zeggen – had ze 
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zich ooit om míj bekommerd, ooit er zelfs maar op aangedrongen me te zien? 
Toen bedwong ze haar woede – het leek of ze zich iets herinnerde. „Nu 

goed dan,” zei ze, „misschien ís het ook beter, dat we niet samen wonen. We 
hebben elkaar in zo’n tijd niet gezien. Maar nu iets anders, vader is dood, ik 
was z’n vrouw en deel dus mee in de erfenis. Hoeveel is de zaak waard?” 

„U hebt uw portie gehad, moeder.” 
Ik bespaar u het gescheld, dat volgde. Om kort te zijn: ze nam een advo-

caat in de arm, maar al haar moeite leidde tot niets, haar vordering werd af-
gewezen. Tijdens het proces kwamen er bijzonderheden los over haar huidig 
leven, zo afschuwelijk, dat ik vader dankte voor zijn waarschuwing, want ik 
zou in een hel terechtgekomen zijn. 

Twee maanden verliepen. Na de eerste, zo bewogen weken kwam er een 
rustige tijd voor mij. Ik hield onze huishoudster en de knecht aan. Het viel 
me heel zwaar te wennen aan de leegte, die er door vaders dood in het huis 
en in mijn leven ontstaan was. Zijn boeken, z’n eigendommen, alles in huis 
herinnerde mij aan hem en sprak van onze vriendschap, die zulke heerlijke 
uren had opgeleverd. De winkel eiste mijn zorgen en nu zegende ik de om-
standigheid, dat vader mij de leiding ervan al vroeg had opgedragen, zodat 
ik er niet vreemd tegenover stond. 

’s Avonds ging ik zelden uit, meestal las ik. Op een avond echter kreeg 
ik plotseling het gevoel, dat ik niet alleen was. Ik had dit al vaker gevoeld, 
doch was er niet op ingegaan. Het gevoel werd steeds sterker, ik kon mij 
er eenvoudig niet van losmaken. En eensklaps werd ik een kramp in mijn 
rechterarm gewaar. Ik zwaaide hem een paar maal rond, maar de kramp 
hield aan. Als ik m’n arm op tafel legde, beschreef hij draaiende bewegingen. 
Het hielp niet of ik mij er al tegen verzette, de kramp werd steeds heviger. 
Een schok ging door mij heen, ik kon er nu niet langer onderuit; ik wist, zo 
duidelijk alsof het mij gezegd werd, dat vader hier bij mij was, en dat hij door 
mij wilde schrijven, precies zoals hij voor zijn overgang aangekondigd had! 
Schrik, ontroering, twijfel, gingen op dit ogenblik door mij heen. Ik zocht 
papier en potlood en begaf me naar de kamer, waar vader bij voorkeur huisde 
en waar hij gestorven was. Ik kon mij eenvoudig niet tegen de invloed verzet-
ten én gaf me er nu geheel aan over. Dadelijk begon mijn hand te schrijven. 

„Jij bent ook een mooie, Theo, om mij zolang te laten wachten. Was je onze 
afspraak dan vergeten? Moet ik het je nog zeggen: Ik ben het, vader! Hoe 
heerlijk was de tijd, dat we samen waren. Nu ben ik in het Eeuwige Leven. 
Twijfel je eraan, dat ik het ben? Twijfel je aan de echtheid van dit schrijven, 
mijn jongen? Geloof me, Theo, ga je gevoel na, het zal je zeggen, dat ik het 
ben, die nu naast je is, en je hand bestuurt, je gevoel loochent niet. Heerlijk is 
het, mijn jongen, zo met je te kunnen praten. Doden keren niet terug, zeggen 
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de mensen, maar wij weten beter. O, jongen, ik ben God zo dankbaar voor 
alles, wat ik hier aan deze zijde ontvangen heb, zo schoon is alles, zo machtig 
en ontroerend. Nu spreek ik met jou ... Is al niet veel van wat ik je voorspelde 
bewaarheid geworden? Ik kreeg die wijsheid uit de sferen van licht, van An-
gelica. Jij kunt een goed medium zijn, Theo, en iets voor de mensheid doen. 
Maar dan moet je je openstellen voor onze zijde en alle twijfel laten varen.” 

„U hebt goed praten,” dacht ik, toen m’n eerste ontroering voorbij was, 
„het is me met de beste wil van de wereld onmogelijk om maar dadelijk in 
de echtheid van dit alles te geloven. Ik wéét immers, wat er komt; is er een 
duidelijker bewijs, dat ik zélf het ben, die schrijft?!” 

Hier begon mijn hand opnieuw te schrijven. „Ben je dan de seance verge-
ten, mijn jongen, waarop Angelica als meester Johannes over deze wijze van 
contact sprak? Van gevoel tot gevoel stuw ik wat ik schrijven wil door je heen, 
hierdoor weet je tevoren wat er komt. Desondanks is het niet je eigendom.” 

„Kunt u me dan bewijzen, dat u mijn vader bent?” 
„Die bewijzen komen, Theo, heb nog wat geduld. Zodra de tijd daar is, zul 

je ze krijgen, mijn jongen.” 
Hoezeer mijn verstand zich ook verzette, mijn gevoel zei me duidelijk en 

onweerlegbaar, dat het inderdaad váder was, die door mij schreef, ik voelde 
zijn nabijheid, ik herkende zijn taal. 

„Je moet me een paar avonden geven, want ik wil je het nodige over ons 
leven hier vertellen, vooral over hetgeen ik zelf heb beleefd. Ik heb steun 
daarbij, want om dit contact op te bouwen, moet je hulp hebben en daar is 
weer kennis voor nodig. Als jij je nu maar voor mij wilt openstellen. Vragen 
hoef je niet uit te spreken, het denken alleen is al voldoende; doordat we van 
gevoel tot gevoel zijn verbonden, vang ik ze op. Ik verzeker je, dat wat ik je 
vertellen ga, de heilige waarheid is. Of is het soms niet uitgekomen, wat ik de 
dokter, die mij stiekem uitlachte, voorspelde aangaande mijn sterven? Maar 
nu moet ik eindigen. Straks ga ik verder, we zullen maar meteen dag en uur 
bepalen, dat is beter. Wat denk je van aanstaande zondag, laten we zeggen 
om acht uur ’s avonds? Afgesproken dan. En nu groet ik je, m’n lieve jongen, 
dag Theo. – Vader.” 

M’n hand bleef liggen – en tegelijk voelde ik, dat vader wegging. Ik was 
weer alleen in m’n stille kamer. 

Maar ... was ik niet steeds alleen geweest? Was ik het toch niet zelf, die m’n 
hand tot schrijven zette? Even voelde ik een steek in m’n binnenste – wat zal 
vader van mij denken, als hij me zó voelt twijfelen? Als vader het was – ja – 
áls. Een wrevelig gevoel maakte zich van mij meester. Hier moest klaarheid 
komen. Te vaak waren we vroeger door zogenaamde geesten voor de gek ge-
houden. Natuurlijk er waren mooie, wijze gedachten tot ons gekomen, maar 
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veel groter was het aantal keren, dat we bedrogen werden zonder dat het tot 
ons doordrong. Lang niet altijd was je er zeker van, wie er aan het woord was, 
een duisterling, of een meester, want ook de eerste beweerde soms koelbloe-
dig, dat hij uit naam van God kwam. En dan was daar nog de theorie van 
het boek, dat ik eens las over het schrijvend mediumschap: niet de geesten 
schreven, maar het medium zélf, daarbij puttend uit zijn onderbewustzijn. Ik 
moest over dit onderwerp eens meer lezen. 

Al de volgende dag ging ik naar een boekhandelaar, die me bekend was, 
en kocht bij hem enkele boeken op dit gebied. Zij zouden me moeten ver-
tellen wat ik geloven kon en wat niet. Makkelijk was de lectuur niet, de 
vele vreemde benamingen erin verwarden me. Maar ik werkte me erdoor en 
met elke pagina werd m’n vertrouwen in de door mij beleefde verschijnselen 
minder. Ook deze boeken schreven ze toe aan zelfbedrog van het medium. 
Zij zouden voortkomen uit zijn onderbewustzijn. De gedachten en verlan-
gens, die in hém leefden, traden daaruit naar buiten en openbaarden zich 
als geesten. Vele verschijnselen werden ook van hun waarde ontdaan door ze 
toe te schrijven aan telepathie. Nee, er bleef bitter weinig over van alles, wat 
ik op dit gebied had meegemaakt. De boeken eindigden met de dringende 
waarschuwing nimmer deel te nemen aan dergelijke seances, dit zou God 
onwelgevallig zijn, daar de duivel hierbij aanzat! 

Zo werd het zondagavond. U weet nu hoe veel ik nog geloofde van de 
bovenzinnelijke verschijnselen, waarmee ik in de loop der jaren in aanraking 
was gekomen. Maar het vreemde was, dat ik er toch niet toe kon besluiten 
om papier en potlood vanavond te laten liggen. Het werd zeven uur, half 
acht en weer, als een paar avonden terug, kwam het gevoel over me, dat er 
door een kracht op mij werd ingewerkt. Soms moest ik zuchten, zo drukkend 
werd de invloed. En mijn gevoel zei me onweerlegbaar, dat dit vader was, die 
mij zijn nabijheid liet voelen. Het was toen bij achten. Steeds heviger werd 
de kramp in m’n rechterarm. Het sloeg acht uur, toen ik zonder verder te 
denken papier en potlood greep en m’n hand vrij liet. 

„Jij bent me ook een mooie, Theo,” schreef vader. „Waarom begon je zo 
heetgebakerd in die boeken te lezen? Vind je het zo vreemd, dat deze boeken, 
die van kerkelijke zijde kwamen, fel afgeven op de verschijnselen? Nu is het 
gif in je nog groter geworden en zal het je helemaal moeilijk vallen nog iets te 
geloven. Toch, en ik herhaal het je, móet je me een paar van je avonden ge-
ven. Nú praat ik nog voor dovemansoren, maar later – ik wéét dat – zul je al-
les begrijpen, en dan zullen mijn woorden van nu je helpen. Je zult me je tijd 
niet weigeren, per slot houd je van je vader, en wat je verstand en je boeken 
ook zeggen, je gevoel, je intuïtie zegt je, dat ik het ben, die hier schrijft, en 
niet jij en je onderbewustzijn. Ik zal je zoveel vertellen, dat eenieder, die het 
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lezen zou, voelt, dat die wijsheid nooit en te nimmer uit jouzelf kan komen. 
Had die boeken laten liggen, mijn jongen.” „En u dan, las u zelf niet dag en 
nacht?” ging het door mij heen. 

Onmiddellijk reageerde mijn vader. „Maar dat soort boeken las ik niet. 
Je bent nog jong en dus is het je nog niet gegeven onderscheid te zien. Je las 
boeken, die van kerkelijke zijde kwamen en de kerken noemen ons contact 
het werk van de duivel. Wij, die Gene Zijde vertegenwoordigen en in het 
hiernamaals zien, wij geven een geheel ander beeld van God en Zijn heilige 
wetten dan zij. Zij rekenen zichzelf en hun gelovigen tot de uitverkorenen 
Gods, maar wij prediken dat God ál Zijn kinderen liefheeft en er niet één – 
niet één, Theo! – door de verdoemenis verloren laat gaan. Zo zijn er ontelbare 
„waarheden”, die de kerken haar gelovigen voorhouden en welke wij moeten 
aantasten en omverwerpen. Haar leerstellingen geven de kerken macht over 
de gelovigen; kun jij nu één ogenblik aannemen, dat de vertegenwoordigers 
van de kerken die leerstellingen prijs zullen geven? Neen, mijn jongen, ze zul-
len ze handhaven en ze hoger stellen dan alles wat wij, levend in Gods heme-
len, de aardse mens aan waarheid brengen, al is die waarheid ook liefdevoller, 
rechtvaardiger en reëler. Ze zouden hun greep op de gelovigen verliezen, de 
kerken, en dus verbieden ze het contact met onze zijde, hun woordvoerders 
wraken de middelen, die dit contact bewerken, en noemen onze openbarin-
gen duivels! Het boek, waarmee je je vandaag bezighield en dat het standpunt 
van een geleerde weergeeft, stempelt je ook al tot een slachtoffer van sugges-
tie, van fantasie en bedrog. Maar bedenk dit, Theo, ook de wetenschap is nog 
niet zo ver, dat ze haar afwijzende houding tegenover occulte verschijnselen 
opgeeft, maar ééns, mijn jongen, zal ook zij zich ernstig en zonder vooroor-
delen met het onderzoek ernaar gaan bezighouden, zoals thans al vele grote 
geleerden deden, en de realiteit ervan moeten inzien. Voor de bewijzen, die 
Gene Zijde, als de tijd ervoor rijp is, gaat geven, zal dan niemand meer de 
ogen kunnen sluiten, de theologen zomin als de geleerden. 

Jammer genoeg echter heb jij je geest nu vergiftigd met de meningen uit 
deze ons vijandige kampen en zal het je moeilijker vallen dan ooit in de waar-
heid van de verschijnselen te geloven. Toch maak ik me niet ernstig bezorgd 
over je, want ééns zal ook jij léren geloven en het hoofd buigen. Angelica is 
het, die me deze gelukkige beelden geeft.” 

Met deze laatste zin antwoordde vader mij prompt op een gedachte, die 
door mij heen flitste: hoe hij dit alles weten en zo beslist zeggen kon. 

„De verbinding tussen Angelica en mij is prachtig,” schreef mijn vader ver-
der. „Al tijdens m’n leven op aarde was dat het geval. Ik leefde toen in twee 
werelden, mijn lichaam was op aarde, mijn geest toefde echter in de wereld 
van Angelica. Zij, die mijn ziel is, sprak tot mij en stuwde de woorden door 
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mijn mond, zodat de dokter en jij luisteren konden. Ik was opgetrokken, 
zoals dat heet. Jij leeft niet opgetrokken, terwijl je schrijft; jij ontvangt, maar 
ook bij jou gaat eerst alles door je heen, zodat je tevoren weet wat er op het 
papier komt. 

Hoe kun je toch één ogenblik denken, dat je het zelf bent, die dit alles 
schrijft, of dat het het werk van een spotgeest zou zijn. Wat denk je dan 
hiervan? Toen ik twee dagen voor mijn heengaan tegen de dokter uitvoerig 
had gesproken over aardse kennis en intuïtie en over Gods machtige wet-
ten, lieten jullie me uitgeput achter, ik sliep onmiddellijk in. Toch had ik je 
weer kunnen zeggen wat de dokter op de gang tegen je zei. Hij vond het wel 
merkwaardig wat ik allemaal gezegd had, maar kon er toch niets anders in 
zien dan het geijl van een stervende. Ja, daar kijk je nu van op, toch is het 
doodeenvoudig. Angelica volgde jullie en zij was het, die me het oordeel van 
de dokter overbracht. Kijk, dat is nu geestelijke verbinding. Zo is het mij nu 
mogelijk zelfs je geheimste gedachten, of de vragen, die je stelt, op te vangen.” 

„Wat ben ik een ezel,” flitste het door mij heen. „Hoe kon ik nog twijfelen. 
Hier was vader, hij schreef, hij putte regelrecht uit de wijsheid van Gene 
Zijde – en m’n boeken ... ze wisten er niets van, ze wilden de werkelijkheid 
eenvoudig niet zien, negeerden en bespotten de verschijnselen en hielden 
liever domweg vast aan hun kleine, onlogische, verwarde begrippen.” 

„Je bent geen ezel,” schreef vader nu. „Ik neem je niet kwalijk, dat je twij-
felde. Geloof echter niet, dat nu je twijfel ineens opgelost is. Zo makkelijk 
ban je die gevoelens niet uit je. Je zult je met moeite en strijd de eeuwige 
waarheden eigen moeten maken. Ik zal je echter helpen, of liever Angelica 
zal dat doen, want zij is een meester aan deze zijde. Levens achtereen was zij 
op aarde instrument – en een goed, Theo – en stond zij met de meesters in 
verbinding. Zij diende en kon zich inmiddels zelf ontwikkelen. Denk eens 
aan de wijsheid, die ze ons als meester Johannes doorgaf, en dan die, welke 
ze mij schonk, toen ik op m’n ziekbed lag.” 

„U noemde mij telkens Jack, vader, en de dokter collega, waarom deed u 
dat?” 

„In een vorig leven op aarde was ik dokter, Theo. Lach nu niet, ik spreek de 
heilige waarheid uit. In dat leven leerde ik jou kennen, we werden vrienden. 
Je heette toen Jack. Begrijp je nu, waarom ik in dit leven het verlangen had 
dokter te worden? Maar het moest niet zijn, ik was hier om goed te maken.” 

„Maar vader, als dat zo is, waar is dan die kennis gebleven, die u als dokter 
toch bezat?” 

„Angelica zegt, dat de ziel bij haar geboorte op aarde het nieuwe leven 
moet beleven en dat daarom het verleden oplost. Als wij wakker worden in 
de moeder en gedurende de tijd, dat we tot kind groeien, zakt het verleden 
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in ons weg en komt het nieuwe leven met z’n nieuwe wetten daarvoor in 
de plaats. Wel blijft het deel uitmaken van ons bewustzijn, maar het is dan 
gevóel geworden.” 

„U was dus dokter ... en we waren vrienden toen,” overpeinsde ik, en ik zei 
het bijna hardop. „Als het zo is, is het machtig, vader.” Hier op dit ogenblik 
moest ik denken aan wat vader tijdens zijn ziekte eens zei over een idee van 
mij, dat ik volgens hem op moest geven. Ik wilde erachter komen, legde hij 
toen uit, wat de ziel eigenlijk beleefde op het ogenblik, dat het lichaam uit-
eengereten werd. Zo ongeveer had ik het onthouden, wat bedoelde hij met 
die woorden? IJlde hij toen? 

Weer bleek me hoe makkelijk het voor een geest is gedachten over te ne-
men, want dadelijk ging vader op mijn vraag in. 

„Nee, Theo, ook tóen ijlde ik niet. Het is zoals ik zei. Angelica heeft me die 
beelden getoond, al in vorige incarnaties zocht jij erachter te komen wat de 
ziel ervaart, als zij plotseling door een ongeval bijvoorbeeld uit het lichaam 
wordt gerukt. Het lijkt zonderling een dergelijke manie te bezitten, maar hier 
in de sferen van licht lacht men er niet om. Zij weten, dat wij mensen altijd 
de gevoelens zullen volgen, die ons leven en ons gehele wezen in beslag ne-
men. Wel moet de mens weten wáárom hij in een of andere richting zoekt. Is 
het om de studie, zoals bij jou het geval was, of daarentegen om de sensatie? 
In het laatste geval wint de mens geestelijk niets, maar staat hij stil in zijn 
ontwikkeling. 

Ik noem je als voorbeeld een groep mensen, die zich eveneens met jouw 
probleem bezighouden, namelijk die uitvinders, welke elke dag hun leven op 
het spel zetten om de mensheid iets te schenken. Zij bereiden zich eigenlijk 
steeds op hun dood voor. Ook in hen komen dan vragen op als deze, wat 
er met hen geschieden zal als de uitvinding, waaraan zij werken, hun eens 
noodlottig zou worden. Waarheen dan hun zieleleven vaart, willen ze weten. 
Leeft nu het verlangen om dit te weten diep in een mens, komt het steeds en 
steeds weer in hem terug, zodat het een deel wordt van de mens, dan roept 
het wetten wakker, d.w.z. men komt de een of andere dag, in het een of an-
dere leven voor de vervulling van dit verlangen te staan, men beleeft dan het 
uiteenscheuren van het lichaam en het met een schok vrijkomen van de ziel; 
de mens is dan zelf wet geworden. Jij zoekt nog, Theo. 

Vertel me eens, Theo, wil je nu nog beweren, dat dit alles uit jezelf is? Weet 
jij van deze wetten iets af? Ik vertel je geen nonsens, aanvaard dus mijn woor-
den. Wat het je brengt? Dat wat het mij gebracht heeft: ontwaking en hemels 
geluk! Ik dank Angelica, dat ze me eens die vrouw op mijn weg stuurde, die 
mij de boeken bracht, waardoor mij de ogen geopend werden. Ik heb haar 
hier ontmoet, Theo, als je daarin belangstelt, want ook haar tijd op aarde was 
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om. Als ik niet had willen lezen en er niet om gevraagd, ja gebeden had, om 
geopend te worden, dan had Angelica me niet kunnen bereiken. Nu echter 
ging ik geheel voorbereid het Eeuwige Leven binnen. Dit was een genade, 
besef ik nu, zo groot dat ik geen woorden heb om m’n dankbaarheid te uiten. 

Angelica wachtte al heel lang op mij. Toen zij het contact met mij kreeg, 
schreide ze als een kind van louter geluk. En is dat zo ongelooflijk voor een 
geest? Is dat zo vreemd, dat zij kunnen schreien, waarachtig schreien, móé-
ten schreien van ontroering en van dankbaarheid, omdat God zo goed is? In 
het Eeuwige Leven worden we als kleine kinderen, Theo. Dat is niet raar of 
dwaas. Zei Christus al niet: „Wie is als het kind, is de grootste in het Rijk 
der Hemelen”? 

Het geluk, dat mij wachtte bij mijn binnentreden hier ... Ik gun het jou zo, 
mijn jongen. Angelica, die hier naast me is, zegt: „Theo komt er wel, al is hij 
nog een twijfelaar, hij is lief ook!” Zij houdt van je, Theo; heel veel houden 
wij van je; mijn eigen, eigen jongen. En nu ga ik. Tot volgende week zondag, 
om acht uur. Dag, mijn Theo.” 

Hier bleef mijn hand liggen; hete tranen rolden over m’n wangen. Ik 
schreide mij leeg, zo had vader mij ontroerd. Het gelukkig makende gevoel, 
dat in mij kwam, toen vader de laatste zinnen schreef – een warm, rijk ge-
voel, dat vader en Angelica in mij legden – overweldigde me. Ik was nu als 
het kind, waarvan vader sprak. Klein voelde ik me en veilig geborgen in hun 
liefde. In mijn hart was thans geen plaats voor neerdrukkende twijfel, daarin 
woonden slechts geloof, blijheid en deemoed. 

Ik bleef niet lang dat kind – in het scherpe licht van de nieuwe dag ver-
loor m’n blijdschap haar glans en de twijfel stak opnieuw zijn wrede kop op. 
Ik leed onder die twijfel en deed alles om hem te bevechten, hem uit me te 
bannen, maar hij stak als met duizend angels in mijn hart. Ik wilde vader en 
Angelica geen verdriet doen, ik wilde in hun aanwezigheid, in hun woorden 
geloven, maar mijn twijfel belette me dit. Diep rampzalig voelde ik me in die 
dagen en bittere tranen heb ik geschreid. 

Toen ik op een keer de dokter op straat ontmoette en hij mij op spottende 
toon vroeg, of mijn vader al was teruggekomen, schudde ik ontkennend het 
hoofd. Beschaamd verwijderde ik me snel. Voor mij zag ik plots vaders lieve 
gezicht, het stond droevig en teleurgesteld. Ik had het gevoel, of ik hem en 
Angelica verraden had. 

Op die volgende zondagavond sprak vader me met geen woord over de 
gebeurtenissen in de afgelopen week. Hij verraste mij met de volgende vraag: 
„Wil je voor mij een bijl tekenen, Theo, een gewone bijl, zoals wij die in de 
winkel verkopen, een paar eenvoudige lijnen is genoeg.” 

„Een bijl?” vroeg ik stomverbaasd, niet-begrijpend wat hij dáármee wilde. 



64

„Wacht, ik zal je helpen,” vervolgde vader en met een paar vlugge pot-
loodstrepen kwam een bijl op het papier. 

„Wilde jíj dit tekeningetje maken, Theo? Was er in jou één gedachte om dit 
te doen? Nu, zeg eens ja of nee?” 

„Nee.” 
„Ik wilde het, is het niet? Ja of nee?” 
„Ja,” bevestigde ik en haalde m’n schouders op. Wat wilde vader toch? 
„Je zult nog meer verbaasd staan als je weet, wat ik nú wil, dat je tekent. 

Een touw en een mens, die zich aan dat touw opgehangen heeft!” 
„Ja, maar wat is dat nou voor raars, vader?” viel ik bijna wrevelig uit. „Waar 

moet dat voor dienen, of houdt u me voor de gek? Is u er nog – vader?” 
„Ja, m’n jongen, wees gerust, dadelijk zul je weten wat ik ermee voorheb. 

Teken het nu maar, het hoeft niet mooi te zijn, als het maar een beetje lijkt.” 
Weer tekende mijn hand, nu de zelfmoordenaar aan het touw, zoals mijn 

vader gevraagd had. Benieuwd vroeg ik vader dadelijk naar het doel ervan. 
„Begrijp je het nog niet, Theo? Hier is nu het bewijs, waarvan ik vóór m’n 

overgang sprak, weet je het nog? Jij dacht in de verste verte niet aan een bijl 
of een zelfmoordenaar. Maar ik dacht eraan, ik wilde, dat jij dat tekende. 
Kun je nu nog volhouden, dat alles wat hier neergeschreven wordt maar 
eigen gedachten zijn? Ga nu naar de dokter en vraag hem om de verzegelde 
enveloppe, je zult er een dergelijke tekening in vinden. Waarom ik toen juist 
dát tekende? Ben je dan de zelfmoordenaar vergeten, waarmee we spraken op 
onze seances? Denk goed over dit alles na, er steekt een mooi bewijs in, als je 
het zien wilt. Nu moet ik ophouden, tot de volgende week, op dezelfde tijd. 
Dag mijn Theo. Ook Angelica groet je. – Je vader.” 

Vaders snelle ophouden verraste me, ik moet eerlijk bekennen, dat ik nog 
graag wat doorgegaan was. Ik stond niet als anders dadelijk op, maar liet m’n 
hand liggen, peinzend over alles wat vader gezegd had. Plotseling kwam m’n 
hand weer in beweging, maakte draaiende bewegingen en schreef toen het 
volgende: 

„Zo lelijke snotneus, moet jij nu ook nog spoken? Wil je wel eens maken, 
dat je naar bed komt!” 

„Wie bent u,” vroeg ik. Als antwoord kwam er: 
„Piet Hein, Piet Hein natuurlijk. We zijn oude bekenden. Is je vader er 

niet? Waar is die oude ijzerboor? Ik dacht, dat jullie steeds samen waren. 
Moet je dat zien, ben jij even groot geworden? Een flinke kerel ben je, dat 
moet ik zeggen. Maar je kunt voor mijn part naar de verd... lopen.” 

Ik smeet het potlood neer en liep het huis uit. Ik wilde onder de mensen 
zijn en alles vergeten. Niet meer nadenken en piekeren. Toen ik een paar 
uren later weer thuis kwam, was ik inderdaad wat rustiger. Ik sliep in zonder 
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verder nog ergens over na te denken. 
De volgende dag kreeg mijn nieuwsgierigheid naar de brief, die vader voor 

zijn dood schreef en de dokter in bewaring gaf, de overhand. Een lachje 
krulde hem om de lippen, toen ik hem naar de brief vroeg. Toen ik hem 
vertelde wat er de vorige avond gebeurd was, kon hij niet nalaten spottend de 
schouders op te halen. „Ik heb zo m’n eigen mening,” merkte hij op, „maar 
laten wij de brief maar eens openmaken.” 

Uit de verzegelde enveloppe kwam een dun velletje papier, waarop een bijl 
stond afgebeeld met daaronder een man, hangend aan een touw! 

De dokter had zijn oordeel klaar. „Kijk, Theo, dat lijkt nu heel erg bij-
zonder en frappant. Toch is het dat niet. Voor mij is dat geen enkel bewijs. 
Immers: jij wist, evenals je vader, van het bestaan van die zelfmoordenaar af. 
Het wetenschappelijke standpunt moet dus luiden: toen je vader dit tekende, 
nam jij het langs telepathische weg van hem over. En ...’ 

„Maar dokter,” viel ik hem in de rede. „Ik wíst toch helemaal niet dat vader 
dit tekende!” 

„Goed, maar dat was niet nodig, je wist van het bestaan van die zelf-
moordenaar. Je vader tekende hem op dit papiertje en tegelijk – want de 
telepathische overdracht werkt onfeilbaar – nam jij zijn gedachten over. En 
die gedachten, die beelden zijn het nu, die gisterenavond plots weer bewust 
in je kwamen, waarna je hand ze gewillig vastlegde. O Theo, fantástische 
voorbeelden zou ik je ervan kunnen geven, hoe scherp de telepathische over-
dracht te werk gaat. Daaronder zijn staaltjes, die heel wat overtuigender zijn 
dan dit, wat jou overkwam. Nee, neem gerust van mij aan, dat je je eigen 
gedachten neerschreef!” 

Daar stond ik weer. Hier in de koele, lichte dokterskamer, tegenover de 
zakelijke, zekere stem van de geneesheer, begreep ik niet hoe ik me ooit aan 
die nonsens had kunnen overgeven. Ik voelde, dat ik me belachelijk maakte. 
Woedend op mezelf verscheurde ik de beide papiertjes. 

„Je hebt gelijk, Theo, verscheur die rommel maar, het heeft toch geen be-
tekenis. En als ik je een raad mag geven zoek het dan niet te ver buiten je 
eigen leven. Je ziet er slecht uit, bleek, slap. Maak je los van al die dingen en 
ga de natuur in, trek eropuit. Je bent nog zo jong, geniet toch van het leven!” 

Hij schreef me een drankje voor en ik ging z’n deur uit met het vaste voor-
nemen zijn raad op te volgen en me verre te houden van al deze problemen, 
die toch tot niets leidden. Ik was dit aan de nagedachtenis van mijn vader 
verplicht. 

Ook hierin was ik het met de dokter eens, zijn leven was me te mooi en te 
heilig, dan dat ik het zo bezoedelen mocht. 

Maanden gingen voorbij, waarin ik veel de natuur in ging, uren door-
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bracht in het grote park, bij de havens en op de plassen, en flinke wandelin-
gen maakte door de dorpen in de landelijke omgeving van de stad. In deze 
tijd kwam ik tot rust, ik deed gezondheid op en alle narigheid en spanning 
vielen van me af. 

Deze maanden zijn heel belangrijk voor me geweest, in vele opzichten. 
Ik kwam tot nadenken. In deze tijd kon ik eens afstand nemen van de pro-
blemen, die me zo lang hadden benauwd en hierdoor verloren ze veel van 
hun verschrikking. Langzaamaan begon ik vele dingen in een ander licht te 
bezien. Doordat ik er niet meer zo dicht op stond, was ik beter in staat de 
gebeurtenissen op hun juiste waarde te schatten. Alles liep ik in gedachten 
na, onze zittingen met de lessen van meester Johannes, de stuntelig doorge-
komen, vaak gemene taal van de spotgeesten, vaders lange gesprekken, zijn 
ziekbed, zijn contact met Angelica, het geluk, de wijsheid, die hij aan haar 
dankte, zijn voorspellingen, waarvan de een na de ander in vervulling ging, 
de toedracht van het bewijs, dat hij had willen geven en waarin de dokter 
noch ik hadden kunnen geloven. 

Nee, ik overwon mijn twijfel niet geheel en al, maar wel leerde ik in deze 
belangrijke maanden inzien, dat met de verklaring van de dokter lang niet 
álle verschijnselen tenietgedaan konden worden. 

In al die tijd had ik geen behoefte gevoeld om te schrijven, ook ontbrak in-
werking van buitenaf. Maar op een avond, ongeveer een jaar na vaders dood, 
kreeg ik weer kramp in m’n rechterarm. Met gemengde gevoelens gaf ik toe 
en liet m’n hand vrij. Nog voor er één letter op hét papier stond, wist ik, dat 
vader daar was en met hem Angelica. 

„Lang heb ik moeten wachten, Theo, mijn lieve jongen,” zo begon vader, 
„maar nu is het goede ogenblik daar. Veel is erdoor je heen gegaan, veel heb 
je intussen verwerkt. Nog kun je niet voluit geloven, zo volstrekt twijfelen als 
je toen deed kun je echter evenmin meer. Jammer, heel, héél jammer is het, 
dat je het bewijs, dat ik je gaf, verscheurde. 

Voor jou en de dokter was alles eigen gedachten. Het is je goed recht zo te 
denken. Maar als je mijn mening wilt horen, dan zeg ik je, dat je verkeerd 
denkt. En de dokter met jou. Wist jij, Theo, ook maar iets af van wat ik 
tekende en in een enveloppe wegsloot? Niets wist je ervan. Wél was dat het 
geval, toen ik je de bijl en de zelfmoordenaar aan het touw liet tekenen. Ik 
had me toen met je verbonden, we waren van gevoel tot gevoel één en ik 
inspireerde je bewust tot het tekenen. Zo werden deze beide tekeningen tot 
een zuiver, écht bewijs. Maar wil je weten, wanneer je uit je onderbewustzijn 
putte? Op het ogenblik, dat de zelfmoordenaar door je begon te schrijven. 
Die eerste regel kwam uit je onderbewustzijn. Even later schreef hij inder-
daad door je. Ik had hem wakker gemaakt door over hem te spreken. Jij trok 
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hem tot je door aan hem te denken. Geketend als hij is aan de plek, waar hij 
zelfmoord pleegde, was het hem toch mogelijk door je te schrijven; in deze 
wereld zijn er geen afstanden. 

Ik vraag je nog even naar mij te luisteren. Je móet naar me luisteren, ook 
al zegt het je dadelijk niets en twijfel je weer stevig. Het is nodig, dat je dit 
alles weet. Je moet het alleen maar weten, meer is niet nodig. Waarvoor kan 
ik je nog niet zeggen, eens zul je het echter weten. Zoals alles hier, geschiedt 
ook dit met een bedoeling. 

Hoe dan ook, Theo, je leerde uit de gebeurtenissen, ze brachten je aan het 
denken. Ik verzeker je, dat dit „bewijs” eens nuttig voor je zal blijken. 

Dit is de laatste maal, dat ik door je schrijf. Als je volstrekt kon aanvaar-
den, je geheel en al kon overgeven zou dit niet het einde behoeven te zijn. Ik 
moet nu echter volstaan met wat ik je gaf, en dat zijn nog maar flitsen van 
de werkelijkheid. Toch is het voldoende, je zult erdoor leren denken. Nu ga 
je je eigen leven beleven. Weet, dat ik van je houd en nog altijd een vader 
én moeder voor je wil zijn. Je kunt steeds op mij rekenen, nimmer kan onze 
band kapot gaan. 

Ik vraag je nog dit: zul je dadelijk goed uitkijken als je je handen in die van 
een ander legt? Wéét wat je doet, dénk, peil, voel aan, anders zul je klappen 
krijgen. Meer kan ik niet zeggen. 

Wat zou ik je meer móeten zeggen? Mijn hart is vol van je, vol liefde voor 
je. Angelica wil je ook nog wat zeggen. Ik ga nu heen, Theo. God zal mij een 
taak geven, ik zal mij daaraan geheel wijden, alles wat ik in te zetten heb 
eraan geven en zegenrijk zal dan mijn werk zijn. God geve je, dat je eerbied 
krijgt voor Zijn heilige zaken. Wees braaf, m’n lieve jongen! Je vader groet je.” 

Even bleef m’n hand liggen, toen schreef ze: 
„Dierbaar kind van God, ook ik kom je groeten om dan heen te gaan. Nu, 

op het punt, dat je het volle leven ingaat, de grote problemen wellicht op je 
wachten, zeg ik je het volgende. Houd onder álle omstandigheden de ernstige 
woorden vast, die je vader je zojuist gaf. Dénk bij je handelingen, vraag je 
altijd af, of je góed doet met wat je doet. 

Ik raad je, stel je in op het leven van je vader, volg het en je zult als hij eer-
bied krijgen voor het leven van God, je zult willen dienen en geven, zodat je 
straks niet met lege handen hier in het Eeuwige Leven zult aankomen. 

Vader zegt je: Moge God je stappen leiden en moge Hij je beschermen 
voor al het lage in de mens. Dag Theo. – Angelica.” 

Het is moeilijk om u de gevoelens te schilderen, die er na hun afscheid 
door me heen gingen. Het papier, waarop zij hun afscheidswoorden neer-
schreven, las en herlas ik, het kreeg voor mij heilige betekenis. 

„Stel je in op het leven van je vader.” Ja, dat zou ik zeker doen, meer nog 
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dan de laatste maanden het geval was. Nu beter dan ooit besefte ik, wat ik 
nog veranderen moest, wilde ik worden als vader, wilde ik zijn geloof krijgen, 
zijn liefde bezitten en zijn ontzag voor het woord van Gene Zijde. Pas nu 
begreep ik ontstellend duidelijk, hoe ik door al m’n getwijfel vader, die me 
telkens weer zocht, van me weggeslagen had. En alléén door naar de stem 
van m’n verstand te luisteren en die van m’n gevoel te smoren ... Ik voorzag 
een lange worsteling, want zelfs nú, in dit ontroerende en betekenisvolle uur, 
hoorde ik diep in mij die gehate stem, die me tergend-duidelijk vroeg, hoe 
ik er zo zeker van kon zijn, dat het inderdaad váder was, die m’n hand deed 
schrijven ... Toen ben ik op m’n knieën gevallen en heb God gesmeekt mij 
ziende te maken. 
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Ik besluit beroepsmilitair te worden 
en treed in het huwelijk 

De dienst, die me opeiste, bracht een grote verandering in m’n leven. Uit 
een betrekkelijk eenzelvig bestaan, kwam ik eensklaps in een drukke ge-
meenschap met mensen van allerlei slag. In de eerste dagen moest ik nog aan 
die grote overgang wennen, maar ik paste me snel aan en maakte makkelijk 
vrienden. 

Wat ik nooit had gedacht, werd een feit: de dienst beviel me wonderwel. 
Het roezige soldatenleven nam me geheel in beslag en zoveel nieuws open-
baarde zich aan mij, dat de problemen, die me thuis zo ernstig en voortdu-
rend bezighielden, hier op de achtergrond raakten. Ik, die vroeger het liefst 
thuis zat en de mensen meed, zocht hen nu op en trok er met hen op uit. 
Toen mijn diensttijd ten einde liep, begon ik er ernstig over te denken be-
roepsmilitair te worden, het eentonige leven, dat me thuis wachtte, lokte me 
niets. De handel trok me al evenmin, het benauwde me gewoon weer terug te 
moeten naar de winkel, met z’n zovele grote en kleine beslommeringen. Het 
bijhouden van de boeken, dat saaie, nare gecijfer, zou dan weer beginnen; de 
gedachte het tot m’n dood toe te moeten doen, deed me rillen. Hoe anders 
was dan het soldatenleven, het was vrijer, ruimer, vrolijker. Natuurlijk waren 
er ook minder prettige kanten aan, maar al met al trok de dienst me toch 
meer dan het leven achter de toonbank. Mijn knecht, wist ik, zou m’n zaak 
graag overnemen; het geld, dat ik ervoor kreeg, kon ik wegleggen. 

De dienst garandeerde me een behoorlijk inkomen, zodat ik ook wat dit 
betreft de stap wel kon wagen. Niets stond me dus in de weg om beroeps-
militair te worden. Het gevoel, dat ik nu m’n levensbestemming gevonden 
had, maakte me licht en blij en met enthousiasme begon ik m’n nieuwe taak. 

M’n geluk werd volkomen, toen ik het meisje ontmoette, dat mijn vrouw 
zou worden. Ik hield op slag van haar, dadelijk waren we het eens. Niets 
weerhield ons om spoedig te trouwen. Uiterst gelukkig verliep de eerste tijd, 
ik vond het leven mooi en goed, en toen ons een kind geschonken werd, 
waande ik me de gelukkigste mens ter wereld. 

In de rustige uren ’s avonds thuis, terwijl mijn vrouw breide, kwam ik weer 
tot lezen. Ik had op zolder in een grote koffer vaders boeken gevonden en 
daarin begon ik te lezen. Er waren er vele onder, die ik destijds niet gelezen 
had. Zij waren voor een groot deel mediamiek ontvangen en bevatten de 
openbaringen van geesten over het hiernamaals, het leven, het sterven, de hel 
en de hemelen. 

Er ging een nieuwe wereld voor mij open, of liever een nieuwe wereld ging 
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vérder voor mij open. Ik was vroeger op een punt stil blijven staan, afge-
schrikt door m’n nare belevenissen met de seances, en later, met het schrijven 
door mijn hand, had ik niet verder willen doordringen in de wereld van de 
geest, zoals die in de boeken, die vader zich aanschafte, beschreven werd. 
Tóen had ik meer waarde gehecht aan de afbrekende verklaringen, die m’n 
eigen boeken over de verschijnselen gaven. En deze hadden me sceptisch 
gestemd tegenover alles wat van Gene Zijde kwam. Nu echter trokken die 
boeken me niet aan; geen vrij uur liet ik onbenut, met steeds groter verlangen 
zette ik me tot het lezen van vaders boeken. Mooie, spannende uren waren 
dit, steeds dieper drong ik door in die wereld, waarin vader nu moest leven 
en waarvan hij tijdens z’n leven al beelden had gekregen. 

Gedurende m’n eerste diensttijd was me uit de gesprekken met m’n col-
lega’s telkens weer gebleken met hoeveel vragen ten aanzien van God, leven, 
dood en het nabestaan zij rondliepen. En nu las ik in deze boeken daar het 
antwoord op, antwoorden, die me verrasten door hun wijsheid, hun logica 
en hun rijkdom. 

O zeker, ook nu stak m’n twijfel vaak genoeg zijn kop op, maar hij kreeg 
weinig of geen vat op me, want ik schudde hem van me af, alleen al door te 
denken: wónderlijk is alles, waarover die boeken schrijven, maar voor mij 
staat vast, dat een mens dat onmogelijk zélf kan verzinnen! 

Het is begrijpelijk, dat ik m’n vrouw wilde laten delen in de vreugde, die 
de inhoud van vaders boeken in mij wakker riep. Toen ik genoeg wist om 
haar veel te kunnen vertellen, op eventuele vragen van haar kant te kunnen 
antwoorden, begon ik met haar erover. Maar groot werd nu m’n teleurstel-
ling! Al na de eerste zinnen zei m’n vrouw, die een protestantse godsdienst 
belijdde, me vierkant, dat ik die boeken moest laten liggen, ze hoorden niet 
in de handen van een christen. Haar felheid verwonderde me, zo had ik 
haar nog niet gezien, en ik vroeg haar, hoe ze zo kon oordelen, daar ze toch 
de inhoud van de boeken niet kende. Nu kwam eruit, dat ze, nieuwsgierig 
geworden door mijn verwoede lezen, gisteren de boeken eens ingezien had. 
Ze was geschrokken door de ketterijen erin, die lijnrecht ingingen tegen wat 
haar kerk haar geleerd had. En haar moeder had ze ook ingezien en deze had 
ze duivelsboeken genoemd, die niet in ons huis hoorden. 

Daar ik de toewijding kende, waarmee ze haar geloof belijdde, nam ik 
haar dit verzet niet kwalijk. Ik zelf kon beter dan wie ook begrijpen, dat het 
aanvaarden van deze boeken niet zómaar ging. Ik bleef dus kalm en zei, dat 
ik haar veel over de boeken zou vertellen – ze wilde toch wel luisteren, niet? 
– Nee, ze wilde er geen woord over horen, ze liep de kamer uit en ik hoorde 
haar naar bed gaan. Haar bruuske optreden sloeg een gat in mijn ziel; het zou 
in de komende tijd een scheur worden en ons geluk, onze harmonie zouden 
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erdoor wegvloeien ... 
Op een morgen – we woonden dicht bij de kazerne – werd ik eensklaps 

naar huis gedreven. M’n gevoel zei me, dat er iets niet in de haak was en 
dwong me naar huis te gaan. Mijn vrouw stond bij de kachel. Verschrikt keek 
ze op, toen ik binnentrad. „Jij hier?” vroeg ze en het bloed steeg haar naar de 
wangen. „Nu?” 

Mijn gevoel werd bewaarheid, er klopte hier iets niet. „Wat doe je?” vroeg 
ik op mijn beurt en tegelijk liep ik op de kachel toe. Ze behoefde mij niets 
meer te zeggen, ik haalde een halfverbrand boek uit het vuur. Mijn gedach-
ten gingen bliksemsnel terug naar m’n jeugd, ik zag vader en moeder voor 
me, moeder schold op vaders boeken en wierp hem een uit de hand gerukt 
boek in het gezicht. Gingen Annie en ik zo’n zelfde leven tegemoet, vroeg 
ik me ineens, pijnlijk getroffen, af? Zonder nog een woord te kunnen zeg-
gen, ging ik weg, verontrust, diep in gedachten. Nog wilde ik niet geloven, 
dat verschillen in opvatting in staat zouden zijn ons huwelijksgeluk teniet te 
doen. Spoedig zou ik beter weten. 

Na Annie waren het haar vader en moeder, die zich ertoe zetten mij van 
het lezen van de boeken terug te houden. Toen ook zij mij niet konden over-
tuigen, dat mijn standpunt heidens was, zonden ze een tweetal diakenen 
naar me toe en later de dominee zelf. 

Ze bereikten het tegendeel van wat ze beoogden. Juist door die lange ge-
sprekken werd mijn overtuiging, dat mijn boeken het bij het rechte eind 
hadden, vaster en vaster. Telkens werd mij meer duidelijk hoe kleinzielig, 
onlogisch, ja wreed hun leer was. Zoveel raakten we aan in onze gesprekken. 
Ik bracht naar voren, dat God, zoals zij Hem afschilderden, onmogelijk een 
Vader van Liefde kon heten. Immers, vroeg ik, kan een Váder Zijn ene kind 
uitverkiezen, het alle heerlijkheid van de hemel schenken – en Zijn andere 
kind voor eeuwig verdoemen en ter helle doen varen? Op deze en al m’n an-
dere vragen antwoordden ze steevast en met een schouderophalen, dat Gods 
raadsbesluiten ondoorgrondelijk waren. Op mijn gloeiend betoog, dat God 
niet één van Zijn kinderen verloren liet gaan, maar dat zij na het goedmaken 
van de door hen begane zonden állen tot Hem zullen terugkeren, zeiden ze 
hevig verontwaardigd, dat boeken, die zúlke theorieën verkondigden, hei-
dens en hun aanhangers ketters waren. De verhouding tussen mijn vrouw en 
mij verslechterde intussen met de dag. Mijn vrouw werd somber, ging haar 
eigen weg en sprak niet meer dan het hoognodige. Ik verzeker u, dat ik hierin 
maar niet zonder meer berustte. Het was me álles waard om met haar in het 
reine te komen en de harmonie van onze eerste huwelijksjaren te herstellen. 
Ik verzon telkens weer nieuwe dingen om haar te verrassen, ik probeerde 
het met bloemen, met snuisterijen, met kledingstukken, kortom ik verwende 
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haar als nog nooit tevoren. Ze nam alles met een kort lachje aan, maar gaf 
haar starre, afwijzende houding niet op. Als ik dat eens niet verdroeg en haar 
verwijten maakte, slingerde ze me plotseling fel en verbeten naar het hoofd, 
dat ik blij moest zijn, dat ze hier bleef, onder één dak met een ketter ... 

Ik moest aanvaarden, dat ons huwelijk door verschillen in geloof strandde, 
door het geloof, dat ons mensen juist hoort samen te binden ... 

In deze dagen kwamen mij smartelijk duidelijk de woorden van vader voor 
de geest, nú pas drong hun betekenis tot mij door. „Ik vraag je nog dit,” zo 
ongeveer had hij door mijn hand geschreven, „zul je straks goed uitkijken, als 
je je handen in die van een ander legt? Wéét dan wat je doet, denk na, peil en 
voel aan, anders zullen klappen je niet bespaard blijven.” 

De zo plotseling veranderde houding van Annie had mij overrompeld; 
de liefde, die ik in haar aanwezig dacht, was eensklaps overgegaan in koel-
heid. Ze verdroeg me en intussen waande ze zich een martelares, die door 
het noodlot naast een heiden, een afvallige was gezet. Had ik dat alles niet 
kunnen voorzien? Ja, moest ik nu bekennen, als ik vaders raad opgevolgd 
had zeker. Annies kerksheid dateerde niet van de laatste tijd, al zo lang ik 
haar kende had ze de kerk nog geen zondag verzuimd, en wanneer ik nu 
terugdacht, had ze al meermalen blijk gegeven van haar onverzoenlijkheid 
jegens andere inzichten op het terrein van het geloof. Ik had dit alles moeten 
bedenken en haar met meer overleg en tact mijn van de hare zo hemelsbreed 
verschillende ideeën moeten bijbrengen. Ik had me deze klap kunnen bespa-
ren, overwoog ik. Maar, verweet ik mezelf, dan had ik Annie moeten peilen, 
haar in haar denken, doen en laten moeten volgen, ik zou haar dan beter 
begrepen hebben, haar beter hebben kunnen opvangen, en waarschijnlijk 
zouden we dan tot overeenstemming hebben kunnen komen, ja dichter bij 
elkaar gestaan hebben. Ik voelde, dat ik zelf schromelijk tekort geschoten 
was, dat je in het huwelijk er niet mee klaar was tegen de ander te zeggen: ik 
houd van je, zonder verder ook maar de moeite te nemen dieper in de ander 
te gaan, wat voor een gezonde harmonie nodig was, naar me thans ontstel-
lend duidelijk bleek. 

Maar daartoe zou het nu nog niet te laat zijn, meende ik hoopvol. Ik moest 
voor alles zien de kloof tussen ons beiden te overbruggen. Na rijp beraad zag 
ik mijn weg. Het zou op niets uitlopen. Mijn pogingen om haar anders te 
stemmen jegens mij faalden. Zij bleef onverzoenlijk en haar ouders met haar. 
Ik vroeg haar wat ik doen moest om een andere, betere toestand in huis te 
krijgen. Die duivelse boeken het huis uit doen, antwoordde ze, en geloven 
wat haar kerk als de wáárheid leerde. Ik was al blij, dat ze op m’n vraag in-
ging, want gewoonlijk liep ze de kamer uit als ik de kwestie aanroerde. 

„Mijn boeken zijn niet door de duivel geschreven, Annie, geloof me toch. 
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Ze leren juist, dat wij mensen naar Gód moeten, dat we Hem moeten liefheb-
ben. Er staat ook in, dat we onze evennaasten moeten liefhebben. Dáárom 
wil ik niet, dat wij zo koud langs elkaar heen leven. Doe me een plezier en 
lees eens in een van die boeken, al is het maar een paar hoofdstukken. Dát 
zal je toch geen kwaad doen? En misschien denk je dan anders over me. Doe 
het voor mij, je liefde voor mij kan toch niet dood zijn?” 

Neen, ze schudde heel beslist het hoofd, ze zou er niet in lezen. Ze las al-
léén wat haar kerk haar te lezen gaf en haar kerk wist het. 

Hoe ze daar zo zeker van was, dat haar kerk alléén het wist? Die kerk 
bestond al eeuwen, was haar antwoord. Grote geleerden aanvaardden wat 
zij leerde, miljoenen mensen maakten deel ervan uit. En deze zouden zich 
allemaal vergissen? Nee, alleen jij weet het, voegde ze er schamper aan toe. 
Ze wilde er geen woord over horen, ik kende nu haar eis. 

Ik probeerde het nog op een andere manier en zei: „Jouw kerk, waar je dan 
zo in gelooft, leert je toch ook, dat je je naasten lief moet hebben gelijk jezelf 
en dat je ...” 

Het dichtslaan van de deur was haar antwoord. 
Een tijd later werd Annie ernstig ziek, zo zelfs, dat de dokter vreesde voor 

haar leven. Uit een longontsteking was pleuritis ontstaan. Hoe weinig geloof 
toonden Annie en haar ouders in deze weken. Van haar hoop, dat na haar 
sterven God haar zou opwachten en zij voor eeuwig in Zijn Heiligheid zou 
zijn, was in het gezicht van de dood weinig meer over. Een gruwzame angst 
om te sterven hield haar gevangen. Hoe anders was vaders houding geweest 
tegenover de dood, moest ik denken, toen ik haar wanhoop, haar vrees zag. 
Zij had steeds geroepen, dat zij tot de uitverkoren kerk behoorde, zij wist, zei 
ze, en ze had naar dit weten geleefd, maar nu, op het ogenblik, dat God haar, 
naar het scheen, tot Zich ging roepen, was er van haar zekerheid niets meer 
over en vréésde ze de hereniging met Hem. In plaats dat ze bereid was om te 
sterven en blij in het vooruitzicht dan haar God te zien, bad en smeekte ze 
om toch maar wat langer te mogen leven. Vader zei óók, dat hij wist, maar 
zijn houding wás er ook naar, rustig en in ootmoed had hij zich voorbereid 
op zijn overgang. Voor hem had de dood niets verschrikkelijks, omdat hij 
wist, wat hem aan de overzijde van het graf wachtte. 

Ik sprak met Annie, zocht haar rustig te stemmen, haar moed en vertrou-
wen in te spreken. Ik zei haar, dat nog helemaal niet vaststond, dat ze sterven 
ging. God alleen wist dit. Ze moest haar leven dus in Zijn hand stellen en 
niet klagen en morren. Ook moest ze bedenken, zo zei ik, dat er eigenlijk 
geen dood bestond en zij daar aan Gene Zijde verder zou leven, dat ze liever 
bidden moest en zich vol vertrouwen overgeven aan haar Goddelijke Vader, 
Die haar noch een van Zijn andere kinderen verdoemen zou. 
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Werkelijk, Annie luisterde en ze werd wat rustiger. De crisis bereikte haar 
hoogtepunt. Mijn schoonouders wrongen zich in wanhoop de handen, hun 
dochter mócht niet weggaan. Ze was het enige kind, dat ze bezaten. God 
moest haar hier laten, hun dochter moest leven ... Ik vroeg ook hún, waar 
hun vertrouwen was en waar hun overgave aan Gods raadsbesluiten, die zij 
als goede christenen toch hoorden te bezittén. Fel was hun antwoord; ik was 
wel de laatste, die hier recht had vragen te stellen, hoe ik eigenlijk het woord 
God in mijn mond durfde nemen. Overigens, zo zeiden ze, wisten ze heel 
goed waarom ik zo kalm bleef en geen verdriet toonde over het mogelijk 
heengaan van mijn vrouw: ik haatte haar immers en zou er wel naar haken 
om weer vrij man te zijn. Bij deze woorden heb ik veel moeite moeten doen 
om mij te beheersen. Zó werden mijn woorden dus misverstaan, zo mijn 
vertrouwen en overgave uitgelegd. Wat een gemeenheid en een wanbegrip 
spraken eigenlijk uit hun woorden! Wat wisten zij van mijn gevoelens voor 
Annie, van mijn ernstige wil om de disharmonie tussen ons in geluk en liefde 
te doen verkeren. Mijn schoonvader was ouderling van zijn kerk, hoe kon hij 
dan zó liefdeloos spreken ...! 

Annie leed verschrikkelijke pijnen; ik was een ogenblik alleen met haar en 
opeens kreeg ik het gevoel, dat ik haar helpen kon. Ik nam haar handen in de 
mijne en sprak intussen heel kalm tegen haar. Plotseling voelde ik duidelijk 
haar pijnen. Vaders woorden, tijdens zijn ziekbed gesproken, kwamen me 
voor de geest. „Je kunt mensen beter maken. Uit je handen straalt een kracht, 
die genezend werkt.” Ik dacht heel sterk aan vader nu en vroeg hem mij te 
helpen, zo hij kon. En innig bad ik tot God en smeekte Hem mij de kracht te 
schenken, die Annie beter kon maken, als dit in Zijn wil lag. 

Tot mijn overgrote dankbaarheid zag ik wat later, dat Annie, die door haar 
pijnen al in geen nachten een oog had dicht gedaan, in slaap was gevallen. 
De dokter keek de volgende morgen, alsof er een wonder was gebeurd. Mijn 
vrouw zag er aanmerkelijk beter uit, vond hij, hij begreep die snelle omme-
keer niet heel goed. Ook de volgende dagen nam ik Annies handen in de 
mijne en zond haar zo kracht toe. Duidelijk voelde ik, dat vader bij mij was 
en me hielp. En na enige tijd verklaarde de dokter, dat zij buiten gevaar was. 

In mijn vreugde vertelde ik Annie, hoe ik haar had kunnen helpen, noem-
de de genezing een wonder, waarin Gene Zijde, dat stond voor me vast, de 
hand moest hebben gehad. Ik vertelde het haar enthousiast en uitvoerig, in 
de hoop, dat dit gebeuren haar tot andere gedachten zou brengen. Ik vergiste 
me deerlijk, nauwelijks was ik uitgesproken, of ze voer tegen me uit, dat het 
gemeen van me was om haar in die wereld te trekken, ze moest die rommel 
niet, door dat duivels gedoe wilde ze niet beter worden! Elk woord van haar 
was voor mij een steen, waarmee ze de scheidingsmuur tussen ons nog weer 
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hoger maakte. 
Nu zij buiten gevaar was, vergat Annie haar angst voor de dood. Maar 

ík kon haar houding niet zo makkelijk vergeten. Annie noch haar ouders 
bleken op het sterven voorbereid. Maar hoevelen zijn dat wel, vroeg ik me 
af. Wat hielp het als je trouw naar het kerkgebouw ging, je geest daar liet 
volstoppen met Bijbelse spreuken, met woorden, als God je daarmee des-
ondanks ver en vreemd en dreigend bleef, als het Eeuwige Leven, waarover 
je zoveel heerlijks verteld werd, je toch nog schrikwekkender leek dan het 
aardse, zodat je als een dier vocht om het te mogen behouden? Hoe weinig 
levend, weinig overtuigend moest de leer van de kerken zijn, dat na twintig 
eeuwen het merendeel van haar gelovigen zijn angst voor de dood, voor God 
en voor het Eeuwige Leven nog altijd niet overwonnen had ... 

Met des te meer dankbaarheid dacht ik aan de milde, ja grootse verkon-
digingen, zoals ik die in mijn spiritualistische boeken had aangetroffen, die 
de vrees voor de dood volkomen wegnamen, ons God toonden als een lief-
devolle, strikt rechtvaardige Vader, voor Wie géén van Zijn kinderen angst 
of beven hoefde te hebben, wezenlijk een Gód in ál Zijn werken! En groter 
dan ooit werd mijn verlangen om Annie voor deze gedachte te winnen, zo 
haar angst voor de dood weg te nemen, opdat ze straks beter voorbereid het 
Eeuwige Leven zou kunnen binnengaan. 

Dat vaders voorspelling over mijn gave om zieken te genezen juist was, 
bleek mij spoedig voor de tweede keer. Een kennis van mij had in zijn gezin 
steeds met ziekte te kampen, zijn twee kinderen lagen al geruime tijd in bed, 
klagend over hun buikjes, zonder dat de dokter goed wist wat ze scheelden. 
Ook zijn vrouw was niet te best in orde. Toen ik hem eens opzocht en hem 
vertelde van de ommekeer, die er door mijn behandeling in de ziekte van 
mijn vrouw was gekomen, vroeg hij mij, of ik dan zijn kinderen niet eens 
behandelen wilde. Hij bracht me bij de bedjes van de kinderen, en plotse-
ling kreeg ik hetzelfde gevoel als toen bij Annies ziekbed: dat ik helpen kon, 
genezing kon brengen. Mijn geluk kende geen grenzen, toen de buikpijn van 
de kinderen verdween en hun kleur en opgewektheid terugkwamen. Ook 
de vrouw hielp ik van haar pijnen af. Die dagen zweefde ik meer dan ik liep 
– mijn vreugde gaf me vleugels. En telkens dankte ik God, dat Hij het me 
mogelijk maakte anderen te dienen en te helpen. Wat is het heerlijk te geven, 
ging het in die dagen door me heen, welk een ruim, blij gevoel doet dan 
het hart sneller kloppen! Intussen waren het gezin en ik nader tot elkander 
gekomen, ik werd een huisvriend. En nu bleek me, hoe slecht de omstandig-
heden waren, waarin dit gezin verkeerde. Door tegenslag in zaken hadden 
ze schulden moeten maken, de aflossing ervan slokte bijna al het geld, dat ze 
voor hun levensonderhoud nodig hadden, op. Toen kwamen mij de woorden 
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van vader voor de geest, lang geleden gesproken. „We moeten anderen helpen 
zoveel we kunnen. Dit is een christenplicht. Weet alleen, dat het een kunst 
is om te geven. Want niet allen, die erom vragen, zijn het waard geholpen 
te worden. Het is een kunst, zeggen de meesters aan deze zijde, want vaak 
maken we hen, die we helpen, sléchter in plaats van beter. Geef dus met volle 
hand, Theo, hang nóóit aan bezit. Geef als je geven moet, maar houd je beurs 
dicht, als je de dief ontmoet op je pad.” 

Deze mensen waren het waard om geholpen te worden. Ze ontzegden zich 
het allernoodzakelijkste, alleen om hun schulden af te lossen en desondanks 
klaagden ze niet. Ik hielp hen en genoot ervan, hoe de zon weer scheen in 
hun harten. 

Gretig lazen ze mijn boeken en tijdens de bezoeken, die we elkander 
brachten, gingen we dieper op de geestelijke onderwerpen in, zodat het leer-
rijke uren werden. Annie, die geen behoefte aan vrienden had en alleen haar 
ouders opzocht en ontving, ontweek hen zoveel mogelijk. Op een dag kwam 
het tot een conflict tussen haar en mij. Doordat ik me versprak, kreeg ze te 
horen, dat ik deze mensen met geld geholpen had. Ze werd als een furie. 
„Wát?” schreeuwde ze, „denk jij, dat ik voor die lui alles zuinig aan doe, voor 
die leeglopers, die luizakken, die niet eens in staat zijn een zaak te drijven!” 

Ik vroeg haar, of ze dan in haar kerk nooit deze woorden van Christus 
gehoord had: „Voorwaar ik zeg u, wat gij aan een van deze mijn geringste 
broeders gedaan hebt, dat hebt gij Mij gedaan”? 

„Ze zijn kétters, net als jij!” En die op hartstochtelijke toon uitgeroepen 
woorden moesten haar houding verklaren. Ze toonde me haar verbittering 
jegens mij en m’n boeken; ze liet me de afgrond zien, die er al was tussen haar 
en mij. Meer ontmoedigd dan ooit ging ik het huis uit, de natuur in. Ik vroeg 
me af, wat toch wel de oorzaak ervan kon zijn, dat zij en haar ouders zo vij-
andig, zo onverzoenlijk tegenover andersdenkenden stonden. En ik geloofde, 
dat het hierdoor kwam: ze waanden zich op gezag van hun kerk de uitver-
koren kinderen Gods en eenieder, die niet tot hun geloof behoorde, was een 
ketter. Die mening schiep een afstand tussen de mensen, overpeinsde ik, die 
nooit te overbruggen zou zijn. Hoe konden de mensen, de volken elkander 
ooit leren verstaan, als ze zich door dergelijke verschrikkelijke ideeën van 
elkaar lieten verwijderen? 

„Je maakt m’n leven tot een hel,” hoe dikwijls had ze me het al niet toege-
voegd. Dééd ik dat – of was ze er zélf de oorzaak van, dat het zo werd? Moest 
ik dan haar zin doen en m’n boeken het huis uit brengen en alles uit m’n hart 
snijden, wat deze me aan levenswijsheid, aan rust, aan blijheid geschonken 
hadden? Of ik dit ooit zou kunnen! 

Deed ik er fout aan, ondanks haar tegenkantingen mijn geloof te willen 
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belijden, vrienden om me heen te verzamelen, voor wie de boeken, juist als 
voor mij, geestelijk voedsel betekenden? Maar dan ging ik onze handelingen 
na. Zij haatte andersdenkenden en mij maakte ze het leven zuur met haar 
laatdunkend optreden, haar kille zwijgen, slechts nu en dan afgewisseld door 
stekelige op- of aanmerkingen. Ik haatte haar niet, zocht haar daarentegen 
juist telkens op, gaf haar steeds weer bewijzen van mijn liefde en paste er 
voor op haar in haar geloof te kwetsen. Moest ik haar in die haat volgen? 
Wat had zij over voor anderen? Onverkwikkelijke scénes had ze gemaakt, als 
ze erachter kwam, dat ik anderen met geld geholpen had. Moest ik dan óók 
m’n hart sluiten voor de nood van een medemens? En was het goed zich zo 
af te zonderen, de mensen zo te ontlopen, zoals zij deed? Was dit geen ar-
moede? Niets was ze voor een ander, niets kon ze geven, ze zocht het in haar 
mooi-opgepoetste kamertje en bij haar ouders. Had je niet juist de plicht met 
anderen te verkeren, hun liefde te geven, hun harten te zoeken? 

Neen, duizendmaal neen, ik mocht haar hierin niet volgen, ik deed mijn 
boeken niet weg. Liever wilde ik haar een voorbeeld zijn, haar respect af-
dwingen; eens zou ze inzien, dat ik geen ketter was, maar dat ik daarentegen 
in een God geloofde en Hem zocht te dienen. 

Om haar van mijn goede wil te overtuigen, legde ik haar op een dag vier-
duizend gulden in handen. Bevreemd, vragend keek ze op. Ik zei toen, dat ik 
haar, om te bewijzen hoe weinig ik haar tekort wilde doen, de helft van mijn 
geld wilde afstaan. Ze mocht ermee doen wat ze wilde, mits ze beloofde mij 
geen verwijten te maken, als ik van mijn geld aan anderen gaf. Het zien van 
haar vreugde gaf me een stekende pijn. Ze stak het geld niet dadelijk weg, 
maar legde het briefje na briefje voor zich op de tafel; voor het eerst sinds 
lange tijd zag ik haar blij lachen ... 

Ik bereikte met dit gebaar weinig of niets. Wel hield ze zich aan haar 
deel van onze afspraak en schold niet meer als ik anderen hielp. Ze liet haar 
ontstemming nu echter op een andere manier blijken en wel door een lang 
gezicht te trekken, een gezicht, dat met de dag langer werd. 

Hoe koud en leeg en arm ons huiselijk leven was, werd me nog duidelijker 
bij het zien van de verhouding, zoals die tussen mijn vriend en zijn vrouw 
bestond. Welk een heerlijke, hechte band was er tussen die beiden! Hoe on-
gelooflijk mooi is het huwelijk als twee mensen elkaar begrijpen. Deze twee 
hadden elkander lief, gunden elkaar alles, niets was hun te veel om het elk-
ander naar de zin te maken. Ze begrepen elkaar zonder een woord te hoeven 
zeggen. Ze hadden ontzag en reine eerbied voor elkaar en God moet er schik 
in gehad hebben hen te volgen. 

Als ik hen verliet en naar mijn ijskelder terugkeerde, had ik het vaak te 
kwaad. Op een van die avonden heb ik lang met Annie gepraat en haar be-
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zworen toch eindelijk een andere houding tegen mij aan te nemen. 
„Je houdt van je vader en moeder,” zo zei ik; „kun je voor mij niet hetzelfde 

voelen? Ik ben je man, ik houd van je, wil alles doen om je gelukkig te ma-
ken. Kun je mij dan niet een beetje liefde geven? Heb je vroeger wel eens een 
vriendin gehad? Natuurlijk heb je die gehad. Wel, kon je tegen haar koppen? 
Keek je haar de deur uit? Sprak je tegen haar dagenlang geen woord? Waar-
om handel je dan tegen mij wél zo? Behandel me tenminste als een vriend, 
wees een echte kameraad voor me en het leven zal nog goed voor ons worden. 

Mijn boeken zijn de schuld, zeg je. Maar laat me die toch. Wees eens ruim 
– ik val jóu niet aan, laat dan mijn boeken jou niet hinderen. Ze besmetten 
me, zeg je, en wie ze leest, haalt de Satan in z’n hart. Maar kijk dan eens 
naar m’n vrienden, waar je zo op scheldt. Handelen zij satanisch? Ze hebben 
schreeuwende armoe geleden, maar ze klaagden niet; ze wilden, zo zeiden ze, 
zonder mopperen aanvaarden wat God hun op de schouders legde. Steeds 
zetten ze samen, hoor je: sámen, hun schouders onder het leed; zo dragen ze 
en intussen groeit hun liefde voor elkander nog. En nu hebben ze hun oudste 
kind verloren en toch vloeken ze niet, evenmin klagen ze God aan. Ze berus-
ten en geven elkander moed. Kijk, dat is kracht, daar gaat wat van uit. Dát 
zijn christenen, dát is een huwelijk!” 

„God heeft ze gestraft, dat is wat ánders! Moet ik nog meer doen dan bid-
den voor je, dat God ook jóu niet eens straffen zal? Moet ik soms blij zijn en 
je om je hals vallen, omdat je Zijn kerk voorbij loopt?” 

Hoe zou ik ooit de wal kunnen slechten, die zij in haar fanatiek ongeloof 
tegen mij had opgetrokken? Zag ze dan zelf niet in, dat zij haar God onmo-
gelijk kon dienen met haar verbeten, liefdeloze houding? Vragen, waarop ik 
in dit leven geen antwoord meer zou krijgen! 

Na mijn bevordering tot sergeant-majoor werd ik van Amersfoort overge-
plaatst naar Arnhem. Haar ouders verhuisden intussen naar Rotterdam. Ik 
had goede hoop, dat Annies houding, nu zij onder de vleugels van haar ou-
ders vandaan was, anders zou worden en dat zij in die nieuwe omgeving na-
der tot mij zou komen. Maar ook deze hoop bleek ijdel, een vreemde macht 
hield haar hart voor mij gesloten. 

Toch brachten de jaren in Arnhem mij een groot, intens geluk. Ik leerde 
de boeken kennen, die door meester Alcar en door u, het instrument, door 
wie ik nu schrijven mag, op aarde werden gebracht. Hoe onuitsprekelijk veel 
hebben die boeken mij gegeven! Hoe genoot ik van de beschrijvingen over 
de reizen, die u met uw meester door de hemelen en hellen maakte! Welk een 
verpletterende indruk maakte de geest Lantos op mij met zijn verhaal over 
zijn leven op aarde, zijn zelfmoord en zijn aankomst en verblijf in het land 
aan Gene Zijde. Hoe groot was mijn geluksgevoel en mijn dankbaarheid, 
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toen ik in de drie boeken over het Ontstaan van het Heelal mocht lezen, 
hoe God de wereld, de planeten, de mensen en de dieren schiep. (Dit boek 
verscheen oorspronkelijk in drie afzonderlijke delen.) Zo veel meer werd mij 
duidelijk van het leven hier op aarde en in de astrale werelden. En met een 
schok constateerde ik, dat wat meester Johannes, Angelica dus, ons eens ver-
telde, door uw boeken bevestigd werd. 

Toen kwam het in mij op naar u toe te reizen, mijn verlangen om u, die dit 
machtige mocht beleven, te leren kennen, dreef me. Helaas lukte het mij niet 
me vrij te maken. Het was een maand voor het uitbreken van de wereldbrand 
en de spanningen in de internationale toestand hielden ons, militairen, vast 
in de kazernes. Hoe weinig kon ik tóen vermoeden, onder welke omstandig-
heden ik u tóch eens ontmoeten zou ... 
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Mijn einde op aarde 

In de sensationele, met spanning geladen weken, waarin het elkeen duide-
lijk werd, dat wij de oorlog welhaast niet buiten onze grenzen zouden kun-
nen houden, kwamen er vele, martelende vragen in mij op. Ik was indertijd 
beroepsmilitair geworden, omdat ik weg wilde komen uit Rotterdam, weg 
uit de drukkende omgeving, waarin ik het zo met mezelf te kwaad had. 
Zonder nu van mij een militair in hart en nieren te kunnen maken, had de 
dienst mij toch aldoor aangetrokken. Ik deed mijn werk met opgewektheid 
en zag er een goed middel in om jonge mensen om mij heen te verzamelen, 
die ik met mijn wetenschap uit de boeken kon steunen en voorlichten. Juist 
in de dienst, waar zoveel zedelijke gevaren dreigen, die iemand volkomen uit 
zijn evenwicht kunnen brengen, zoekt menige jongeman graag steun bij een 
die ouder en meer ervaren is. Deze jonge mensen trok ik tot mij, ik won hun 
vertrouwen en kon hen zo heel vaak helpen bij hun innerlijke moeilijkheden. 

In deze weken zag ik echter plots ontstellend-duidelijk in, dat het doel van 
de dienst niet dáár lag, maar dat hij in eerste aanleg de taak had soldaten af 
te richten, die in staat zouden zijn met hun wapens de vijand te verdelgen. 
Nooit was het in z’n volle ernst tot mij doorgedrongen, dat de wapens, waar-
van ik de jongens het gebruik leerde, eens werkelijk zouden moeten dienen 
om er mensen mee te dóden. Nu, in deze dagen, dat de oorlog ook voor ons 
land een bittere werkelijkheid scheen te worden, kwam dit noodlottige besef 
met al z’n dreiging op me af. 

Iedere dag konden we bevel krijgen tegen de vijand op te trekken, we zou-
den dan moeten doden, wij, soldaten! 

Dóden, – maar ik wilde immers niet doden, nooit, nóóit zou ik mijn hand 
tegen een medemens kunnen opheffen. Moest ik dienstweigeren, nú, in het 
gezicht van de vijand? Nee, dat wilde ik in geen geval, ik wilde geen lafaard 
zijn. 

Dan tóch meegaan in de stellingen en mensen doden? De staat, die mij al 
die jaren gevoed en gekleed had, het vaderland, dat mij lief was, de jongens, 
over wie ik het bevel voerde, zij rekenden op mij. Mocht ik hen in de steek 
laten? En waren daar niet mijn vrouw en kind, moest ik hén dan niet verde-
digen?! 

Maar – verschrikkelijke vraag – moest ik hun gehoorzamen en de stem van 
mijn geweten smoren, die me zei, dat het beter was een lafaard te zijn in het 
oog van de mensen, dan een moordenaar in de ogen van God?! 

Te midden van deze chaos in m’n innerlijk leven riep ik vader aan. Eens 
had hij mij gezegd, dat ik hem moest roepen, als ik hem nodig had. 
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„Vader,” zo bad ik tot hem, „zeg me wat ik doen moet, zeg me hoe ik 
handelen moet, als straks ons land aangevallen wordt. Moet ik meevechten? 
Moet ik doden voor volk en vorstenhuis? Wat raadt u mij, vader, doe ik beter 
dienst te weigeren? Help mij, vader, en geef me het juiste antwoord!” Telkens 
dreven deze woorden in me boven, onder de diensturen, thuis, nergens liet 
het probleem me los. Op een avond, ik lag te bed, voelde ik vader héél dicht 
bij me, zo dicht, dat ik hardop tegen hem had willen praten. Hij boog zich 
naar me toe, voelde ik, en toen – ik kon wel juichen – kwam het verlossende 
woord in me. 

„Ik mocht niet schieten – nóóit mocht ik doden! Wel moest ik meetrekken 
als de oorlog kwam. Maar nimmer en onder géén omstandigheden mocht ik 
tot daden van geweld overgaan.” 

Nu kende ik m’n houding – vader had gesproken. Maar vreemd, over-
peinsde ik in deze nacht, als ik nu heel diep in mijzelf keek, wist ik, dat ik 
eigenlijk al voor mezelf uitgemaakt had, zó te handelen. Ik wist, dat ik niet 
doden mocht, m’n geweten sprak zich op dit punt duidelijk genoeg uit maar 
evenmin wilde ik me aan de strijd, zo hij komen zou, onttrekken, iets in mij 
dwong me op m’n post te blijven en het strijdgewoel te zoeken. 

Ik was niet de enige die nu z’n standpunt tegenover de dreigende oorlog 
zocht te bepalen. De jongens, met wie ik zo vaak gepraat had, zochten me op 
en de vragen, die hen kwelden, waren als de mijne. 

„Wat doet u, majoor, als er oorlog komt, schiet u, of weigert u dienst? Of 
– mág je in oorlog doden?” 

Ze verlangden een duidelijk antwoord van mij, en in m’n hart dankte ik 
vader, dat ik gereed was om hun dat te geven. Deze avond werd de geluk-
kigste van mijn leven. 

Op het ogenblik, dat ik begon te spreken, kwam er een heilige ernst over 
me, ik voelde me plechtig gestemd en warm en overtuigend klonk mijn stem, 
toen ik sprak: 

„Luister jongens, ik dank jullie, dat je vertrouwen in mij zo groot is, dat 
je zulke ernstige vragen, lévensvragen, aan mij wilt voorleggen. Ook ik heb 
er de laatste dagen mee geworsteld, maar thans weet ik mijn weg. Ik ben tot 
deze overtuiging gekomen: nóóit en nóóit mogen wij in oorlog doden. Nóóit 
zijn wij jegens God verantwoord als wij Zijn leven doden. Als wij doden zijn 
wij moordenaars. Wij zijn moordenaars, ook al doden wij als soldaten. Ook 
al doden wij op bevel, zullen we bij God niet op genade hoeven te rekenen. 
God zal geen genade laten gelden, als we voor Hem staan en moeten zeggen, 
dat we een medemens gedood hebben. God zal ons vragen, waarom deed gij 
dat? God zal ons vragen, waarom vernietigde gij Mijn leven?” 

Ikzelf hoorde, dat mijn stem onder het praten een ander timbre gekregen 
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had, een vreugdegevoel stroomde door mij heen. Vader was het, die sprak, 
zijn woorden waren het. Om de jongens goed van de ernst te overtuigen, zei 
hij tweemaal hetzelfde. Ik behoefde niet naar woorden te zoeken, hij stuwde 
ze naar mijn mond. 

„Dit zijn de feiten, jongens, wijzelf sluiten God buiten ons, als we ons ver-
geten en Zijn leven vermoorden. Ieder moet dus voor zichzelf weten, wat hij 
doet. Dit besluit raakt jullie ziel, het raakt jullie leven na de dood. Overleg 
dus goed. Onze Koningin moeten we dienen en haar bevelen opvolgen. En 
God beveelt: „Gij zult niet doden!” 

Geen mens kan een hemel binnengaan, als hij de dood van een medemens 
op zijn geweten heeft. Dat is heel natuurlijk; het is een natuurwet, dat wie 
kwaad doet, geen goed te verwachten heeft!” 

Hier zweeg ik een ogenblik, om hun gelegenheid te geven mijn woorden 
in zich op te nemen. Ze dachten diep na, zag ik. Eén vroeg plots: „Maar als 
we aangevallen worden, moeten we ons dan niet verdedigen, moeten we ons 
dan maar laten afslachten, het gaat toch om ons vaderland, om onze vrouwen 
en kinderen?” 

Het werd heel stil na deze diep-ernstige vraag, allen keken mij in gespan-
nen verwachting aan. 

„Vader,” bad ik, „vader, laat me de goede woorden zeggen; doe alles, om 
hen juist in te lichten, er staat hier zo machtig veel op het spel!” 

Toen zei ik – en mijn stem klonk nog krachtiger dan tevoren: „Wáárom 
we nu ook doden – of we nu om vrouw en kinderen doden, om vaderland, 
volk, vorstenhuis – tóch zijn we moordenaars, want we vergrijpen ons aan 
Gods eigen leven. Hier ís geen omweg. Voor God is een vaderland slechts een 
plekje grond, waarop wij ontwaken, leven en ons ontwikkelen. God erkent 
geen landen en volken, God erkent slechts de aarde en Hij erkent slechts Zijn 
kinderen, die haar bewonen. Hij leert hen, dat ze elkaar verdragen moeten, 
ja liefhebben. Dáárom mogen we niet doodslaan, óók niet als we aangeval-
len worden. Liever moeten we ons en hen, die ons lief zijn, laten doden, dan 
tegen Zijn Goddelijke wet te handelen. Wij moeten op Hem vertrouwen, 
ons zal precies dát gebeuren, wat Hij nodig vindt! Niet doden moeten we 
dus, maar ons lot in Gods handen leggen, op Hem vertrouwen en ons hoofd 
buigen voor Hem!” 

„Wat moeten we dan doen, majoor? Moeten we dan dienst weigeren?” 
„Ieder van jullie moet zélf weten wat hij doet. Hierin kan een ander niet 

voor je besluiten. Wat ik doe? Ik trek mee op, als het zover komt. Maar schie-
ten of bevelen tot schieten zal ik niet. Ik weet, dat zulks onder die omstan-
digheden moeilijk zal zijn. De verleiding om naar de wapens te grijpen, als 
je kameraden links en rechts neergeschoten worden, zal groot en misschien 
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onweerstaanbaar zijn. Toch ga ik, jongens, ik kan je niet zeggen, waarom, 
want ik weet dat zelf niet, maar gaan moet ik. Iets trekt me daarheen. Kies 
nu zelf je houding, jongens, en God geve, dat jullie keus de goede zal zijn!” 

Mijn vrouw wilde met onze dochter voor een weekje naar Rotterdam. Ik 
voelde weinig voor dit plan, de toestand werd met de dag onzekerder en ge-
vaarlijker, zodat ik het niet verantwoord achtte hen die reis te laten maken. 
Maar mijn vrouw hield aan en m’n dochter verheugde zich kennelijk zó op 
het uitstapje, dat ik ten laatste toestemde. 

Ik bracht hen naar de trein en intussen verweet ik mezelf, dat ik hen liet 
gaan. Een donker, dreigend voorgevoel beklemde me. Er ging iets gebeuren, 
voelde ik, er wachtte hen leed en smart, ik mocht hen niet laten vertrekken. 
Ik schold mezelf voor dwaas, maar als ik m’n vrouw en kind onder het voort-
lopen van terzijde aankeek, had ik wel willen blijven stilstaan om hen beiden 
in m’n armen te drukken. 

Op ’t perron, staande voor de trein, bezwoer ik hen, gauw terug te komen, 
ik zou niet eerder gerust zijn, alvorens ik hen weer dicht naast me had. Ik 
kuste hen onstuimig. Ze stapten in en door het raampje praatten we nog wat. 
Ik drukte hen op het hart toch heel, héél voorzichtig te zijn onderweg en bij 
de minste verscherping van de toestand snel terug te komen. 

Wat bezielde me toch, ik had kunnen schreien, aan één stuk door kun-
nen schreien, zonder goed te weten, waarom. M’n vrouw en kind keken me 
bevreemd aan, ze vroegen zich af, wat me toch bezielen kon. M’n dochter 
verzekerde, om me te troosten, met haar liefste lach: „We blijven heus niet 
lang weg, vader, we komen over drie dagen weer terug, als je ons niet missen 
kunt.” Toen reed de trein weg. De tranen sprongen me in de ogen – ik zou 
hen nóóit meer terugzien, zei m’n gevoel ... 

De volgende dag krijgen we het bevel stellingen in de Grebbelinie in te 
nemen. Een zenuwachtige spanning maakt zich van ons meester. Zal het nu 
dan tóch gebeuren, zullen de Duitsers het wérkelijk wagen ons aan te vallen? 
Met het verstrijken van de uren worden deze vragen klemmender. We kijken 
elkander aan, we trachten kalm te zijn, onze spanning te verbergen, gewóón 
te doen, maar het lukt ons niet helemaal. We willen praten, praten over wat 
ons allemaal bezighoudt, in het gevaar, dat ons bedreigt, zoeken we steun 
bij elkander; we praten, we vloeken, doen opgewekt – wat me telkens beter 
afgaat – en geven elkander sigaretten. 

„Het komt niet zover,” zegt de een. 
„Ik ben zeker van wel!” zegt de ander, diep overtuigd. 
„We zullen ze ...,” dreigen velen. 
Maar eigenlijk kan niemand zich indenken, wat het zeggen wil te moeten 

vechten. Niemand kan er zich een voorstelling van maken, wat het is oorlog 
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te voeren. Weinige uren later zullen we echter weten, wat het betekent. Want 
dan bereikt onze linies het ontstellende nieuws, dat de Duitsers in het vroege 
morgenuur onze grenzen hebben overschreden. De schrik verlamt ons, een 
ogenblik zijn we sprakeloos, dan komen we tot actie – eindelijk is het dan zo-
ver; wat we al die tijd gevreesd hebben, is een luguber feit geworden! Onder 
een wurgende spanning verstrijkt de tijd. Wij, in de Grebbelinie, wachten op 
het contact met de vijand. Dan weerklinken de eerste schoten, het geweld 
neemt toe, de hel is losgebarsten! 

Golven vliegtuigen trekken over. Er vallen bommen. De ontzetting, die 
ons bevangt, als we de slachtoffers zien, maakt weldra plaats voor een koude, 
verbeten houding. We zien de vijand naderen. Fel wordt het vuur uit onze li-
nies beantwoord. De Duitsers vallen in brede rijen aan, maar ons welgericht 
geschut slaat grote gaten in hun gelederen. Ze geven het niet op, telkens weer 
nieuwe rijen lopen storm tegen onze stellingen, hun aanvallen mislukken 
echter in het dodelijke spervuur, dat door onze soldaten onderhouden wordt. 

Dit geeft moed, na hun eerste bevreemding weren ze zich als duivels, onze 
mannen. Voor velen van hen is het schieten, het neerleggen van vijanden, 
een sport geworden. Ze juichen en schreeuwen als hun schoten doel treffen. 

Het is een afschuwelijke gewaarwording te zien hoe de steeds weer nieuwe 
troepen Duitsers door hun commandanten in het vuur van ons geschut ge-
jaagd worden; ze schijnen onze stellingen tot elke prijs in handen te willen 
krijgen. Tot elke prijs! ... een slachting is er het gevolg van. Over de lijken van 
hun makkers, over hun gewonden stormen ze voorwaarts, fanatiek, sprin-
gend, struikelend, rennen ze toe, almaar nieuwe rijen, maar ze komen niet 
ver, de stapels lijken en gewonden worden steeds hoger ... 

Nu grijpen hun vliegtuigen in; met schril gefluit duiken ze tot boven onze 
stellingen en werpen hun bommenlast af. Maar ook onder hen maken de 
onzen slachtoffers, als brandende fakkels storten ze omlaag, de reuzenvogels. 

De wereld schijnt in vuur en geweld te vergaan, de bodem wordt omge-
ploegd door de explosies; aarde, steen en ijzer vliegen in het rond. En ledema-
ten. Mensen vallen en worden uiteengereten; zij gillen het uit in hun nood. 
Zij roepen om hun moeders, hun vrouwen – ze vloeken. 

En boven deze hel, boven dit waanzinnige geweld staat de zon, en de bloe-
men van de nieuwe lente drinken het bloed, dat bij stromen vloeit. 

Mijn God, mijn Gód, mijn God, telkens en telkens herhaal ik het, terwijl 
ik verloren rondloop in deze verschrikking. Ik weet het, ik hinder de ande-
ren, ik loop hen in de weg, maar ik kán niet anders, ik kán niet anders. Ik 
kan slechts toeschouwer zijn – mijn armen zijn als lood zo zwaar en mijn 
geheugen ben ik kwijt. Mijn God, mijn Gód – wat doe ik hier, waarom ben 
ik hier? Ik wil dit niet, ik wil niet schieten, alles is zo afschuwelijk, zo beest-
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achtig. Hier schieten mensen op mensen, koelbloedig, wreed, moordlustig. 
Ik wil roepen, ik wil ze doen ophouden, maar mijn stem reikt niet eens tot 
mijn éigen oor ... 

Naast mij valt een vriend, een kogel boort zich in zijn voorhoofd, ik zie 
hem vallen, op zijn gezicht ligt een vreemde, verwonderde uitdrukking. Ik 
moet verder, verder lopen. M’n keel zit dicht, mijn hart klopt als razend, 
maar mijn benen voeren me weg naar nieuwe verschrikkingen. Hier ligt een 
been, een romp, een hoofd, daar kermt een gewonde, hij mist z’n arm, er staat 
schuim op z’n mond. Overal liggen doden, liggen afgerukte ledematen. En 
dat hebben mensen gedaan, ménsen ... „O God, grijp toch in, grijp toch in!” 
Ik denk te stikken, komt er dan nooit een einde aan, moet dit dan doorgaan? 

Uur na uur verstrijkt en het geweld houdt aan; de verschrikkingen duren. 
Ik ben kalmer geworden; ik ben leeg vanbinnen, m’n gevoel is weggevloeid, 
ik kan niet meer bidden, niet meer denken. Ik struikel plots, scherp kijk ik 
toe, voor me ligt onze commandant, geloof ik. Ik draai het lichaam – stuk-
ken zijn het nog maar – een halve slag om zekerheid te hebben. Hij is het, 
ook zijn gezicht is vreselijk verminkt, een deel is weggeschoten. Dat was 
eens een mens, die denken kon, handelen, spreken, een mens met een eigen 
wereldje, een vrouw, kinderen, familie. Nu ligt hij hier aan stukken gescho-
ten, één grote bloedende wonde. Het slachtoffer van het edele soldatendom, 
dat hij tijdens z’n leven zo aangehangen had. Geen van de officieren, die ik 
kende, had zijn soldaten zo gedrild als hij, niets ontsnapte zijn oog; en wee de 
soldaat, die zijn etensketeltje ongepoetst liet: hij zou nooit een goed soldaat 
worden en nimmer in staat zijn op het slagveld onsterfelijke roem te verga-
ren. Zo hoog gaf hij op van de strijd, deze commandant, waarin mannen 
van staal konden bewijzen wat ze waard waren. En nu had een verraderlijk 
projectiel hem neergeveld en verminkt ... 

Ik loop verder; mijn ogen ontgaan niets; zij móeten zien, ik kán ze niet af-
wenden. Een gruwzame aanblik vertoont de stelling. Ik word onpasselijk en 
weer komt de drang terug om te schreeuwen, opdat deze razernij een einde 
zal nemen. Steeds meer slachtoffers maken de projectielen aan weerszijden; 
hun gekerm gaat door merg en been, en intussen slaan nieuwe granaten in, 
ontploffen bommen van zwaar kaliber en ratelen onafgebroken de machine-
geweren. M’n hoofd bonst, m’n ogen branden, hoe komt het, dat ik nog niet 
krankzinnig ben? 

Anderen zijn het al. Tot mijn ontzetting zie ik hoe verscheidene jongens 
in waanzinnige woede de loopgraven uitlopen en de vijand tegemoet rennen 
om hem te vernietigen. Ze komen niet ver, een salvo rukt hen aan stukken. 
Twee van hen zijn vrienden van mij, eerlijke, fijne kameraden, beiden ge-
trouwd, beiden vader; nu zijn ze dood, koelbloedig uit de weg geruimd door 
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een satanische vijand, wie wij nimmer kwaad hadden gedaan. 
Er breekt iets in me, een dolle verontwaardiging om zoveel wreedheid, 

zoveel onrecht, vlamt in me op. God weet dat ik niet doden wilde, dat ik niet 
haten wilde, maar dit alles is niet langer te verdragen. Deze moordenaars 
moet een halt toegeroepen worden. Mijn God, vergeef het mij maar deze 
slachting, dit gekerm, dit wanhopige leed ... 

Ik leg m’n geweer aan en wil afdrukken. Maar – voel ik – onweerstaanbaar 
wordt plots mijn geweer omlaag geduwd en ik hoor duidelijk, boven het ra-
zende lawaai uit, de stem van mijn vader, die me toeroept: 

„Dát niet, mijn jongen, dát niet, Theo!” 
„Vader!” schreeuw ik, „Vader, váder toch, waar ben je?” Maar ik krijg geen 

antwoord, ik hoor slechts het vreselijke gefluit van een aansuizende granaat, 
een ontzettende schok en dan slaat mijn lichaam uiteen. Ik weet niets meer, 
maar nog altijd roep ik: Vader, vader, vader! Ik blijf roepen. Dan vallen mijn 
ogen dicht ... 
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Ik treed het eeuwige leven binnen 

Toen ik mijn ogen opensloeg, keek ik in twee andere ogen, die een liefde-
vol licht uitstraalden. Langzamerhand ging ik meer zien. Ik onderscheidde 
nu een neus, een mond, een kin en meteen wist ik wie daar voor mij stond. 
Zielsverheugd riep ik uit: „Vader toch, o vader, vader, vader.” En hetzelfde ge-
luk trilde in zijn stem door, toen hij antwoordde: „Theo, mijn jongen, we zijn 
weer bijeen. Wees welkom in het Eeuwige Leven, het is hier goed uitrusten. 
Slaap nu, mijn jongen, slaap maar. Hier vallen geen granaten, hier is geen 
verschrikking. Rust dus, Theo. Ik waak.” 

Ik zonk weg in een diepe slaap. Toen ik eindelijk mijn ogen opsloeg, zag 
ik, dat ik mij in een mooie omgeving bevond. De zon kon ik niet zien, doch 
aan alles was te merken, dat het volop zomer was. 

„Waar ben ik?” Het was de eerste vraag, die in mij kwam. Ik draaide mijn 
hoofd naar alle kanten en ik genoot van wat mijn ogen zagen. Overal ston-
den prachtige bomen, er waren bloemen van allerhande kleur, er was water, 
zilverachtig water, waarop vogels dreven. 

„Waar ben ik?” Ik lag op een rustbed, merkte ik, en het was heel vredig in 
mij. Opgewekt bleef ik rondkijken, maar na niet lang voelde ik hoe ik weg-
zakte en opnieuw in slaap viel. 

Ik ontwaakte op dezelfde plek, er was niets veranderd en nog was het 
zomer. Plots zagen mijn ogen mensen lopen. Heel rustig schreden ze voort. 
„Waar ben ik toch? En waar is vader?” Telkens kwam de vraag in me terug. 
De mensen keken niet naar mij, ik was en bleef alleen. Maar waarom zou 
ik niet naar de mensen toegaan, bedacht ik opeens. Ik kon hun dan vragen, 
waar ik was. Mijn benen zouden mij wel kunnen dragen, ik voelde me ge-
zond. Wel was het me duidelijk, dat ik zwaar ziek geweest moest zijn. Ja, ik 
zou naar die mensen toe willen gaan; sommigen hadden prachtige gewaden 
aan, zag ik. Ze straalden licht uit. Plotseling zag ik, dat ook mijn handen 
licht uitstraalden. En toen zag ik opeens mijn gescheurde uniform. „Waar 
ben ik? O, waar ben ik toch?” Maar niemand gaf mij antwoord. Weer vielen 
mijn ogen dicht. 

Toen ik ontwaakte, zat ik weer midden in de oorlogsverschrikkingen. 
Links en rechts van me huilden de granaten. Ik zie Duitsers en Hollanders 
tegen elkaar inrennen, het lawaai is ontzettend, de lucht is vervuld van ont-
ploffingen en doodsgeschreeuw. Telkens zie ik, hoe soldaten door het moor-
dende lood uiteengereten worden. Welk een waanzin is de oorlog toch, flitst 
het door me heen. Ik volg de slachtoffers, die uiteenspatten, en duidelijk zie 
ik, hoe de zielen uit de lichamen worden gerukt. En verder bemerk ik met 
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een schok, hoe die zielen dadelijk beginnen te zoeken naar de lichaamsdelen, 
die hun werden afgerukt. Een dodelijke moeheid overvalt me en ik zink weer 
in slaap. 

Weer gingen mijn ogen open en zag ik de aarde. Vreselijk is de aanblik, die 
het slagveld biedt. De grond is omgewoeld door de granaten. Bedriegen m’n 
ogen mij? Zie ik het heus goed? Mijn God, wat vreselijk, wat een duivels! Ik 
zie hoe de Duitsers bezig zijn hun dode kameraden bijeen te leggen. Ze doen 
hun de uniformen uit en trekken hen de Hollandse uniformen aan, waarvan 
ze onze jongens beroofd hebben. 

Nóg afschuwelijker dingen moet ik beleven. Ik zie hoe een grijparm – ik 
weet geen andere naam voor dit werktuig – de lijken oppakt en wegsleept. 
Zij zullen verbrand worden, voorvoel ik. Maar – en ik schreeuw het uit – 
onder de doden bevinden zich soldaten, die nog in leven zijn. Ze zijn slechts 
bewusteloos en zullen tevens verbrand worden, als ik niets doe om dit vrese-
lijke te voorkomen. Ik richt mij op en gil; ik móet die mensen daar een halt 
toeroepen. Maar als ik van het rustbed wil opspringen, voel ik me loodzwaar 
worden en ik val in zwijm. 

Het was een klein, lieflijk vogeltje, dat me uit m’n onmacht terugriep. 
Het diertje zat op een tak, dicht bij me, en zong een tere, gelukkig-makende 
melodie. Juist toen ik wat tegen het diertje wilde zeggen, verdween het voor 
mijn ogen. Op de plaats, waar het oploste, zag ik echter een gestalte verschij-
nen en meteen wist ik, wie daar op me toekwam. 

„Vader, vader toch!” Ik sprong van m’n rustbed af en lag een seconde later 
aan zijn borst. Ik bestormde hem met vragen. „Zeg me toch, vader, waar ik 
ben. Ik beleef zo ontzaglijk veel en telkens val ik in slaap.” 

Rustig antwoordde hij mij: „Je moet kalm zijn, mijn jongen, mijn Theo. 
Zie mij aan en zeg me of ik leef. Je weet toch, dat ik op aarde gestorven ben?” 

Natuurlijk wist ik dat. 
„En weet je dan ook, waar jij nu bent?” 
Verwonderd keek ik vader aan, en aarzelend zei ik: „Ik ben toch op aarde, 

vader?” 
Hij schudde het hoofd en drukte mij heel innig tegen zijn borst. „Je bent 

daar geweest, Theo, mijn jongen. Je bent als ik daar gestorven. Een granaat 
maakte een einde aan je leven en rukte je lichaam uiteen. Nu ben je het Eeu-
wige Leven binnengegaan.” 

Als mijn vader mij niet had opgevangen, was ik opnieuw bezweken. Weer 
zag ik het slagveld in al zijn verschrikkelijke, onmenselijke wreedheid voor 
me, zag ik lichamen uiteenrukken. Ik walg van dit beeld en wil er mijn ogen 
voor sluiten. Maar een kracht buiten mij dwingt mij het afschuwelijke tafe-
reel telkens opnieuw te beleven. En tegelijk voel ik, waarvoor dit nodig is: Ik 
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móet door die verschrikking heen, want het behoort tot mijn leven. Zonder 
erdoor te bezwijken moet ik eraan kunnen denken. 

Weer volg ik dus alles, ik span mij in om heel de vreselijke ellende, die 
ik op het slagveld te zien kreeg, te verwerken. Ik moet me geweld aandoen. 
Erbarmelijk is het, te zien, hoe de mensen zich razend op elkander werpen. 
Afschuwelijk is het gekerm van de gewonden. Afgrijselijk de beestachtigheid, 
waarmee hier de ene mens de andere doodt. 

Een ander, niet minder verschrikkelijk beeld ontrolt zich voor mij. Ik zie 
lichamen, die uit de stoffelijke lichamen geslingerd worden en begrijp, dat 
deze het zieleleven vormen. En ik neem waar, hoe deze zielen naar handen, 
voeten zoeken, afgerukt van de lichamen, waarin zij op aarde leefden. Ze 
willen hun hoofden terugvinden, die toch in de strijd zijn uiteengespat. Ze 
gillen om hun moeder. Nog verschrikkelijker wordt het beeld, als Duitsers en 
Hollanders elkander herkennen en zich opnieuw op elkander storten. Evenzo 
meedogenloos en vreselijk als op aarde ontbrandt hier de strijd. „Mijn God,” 
bad ik, „grijp toch in. Laat hen toch ophouden met dat vechten en vernie-
tigen. Sta het niet toe, o God!” Maar naarmate er meerdere zielen uit hun 
lichamen het eeuwige leven binnengeslingerd worden, namen de gevechten 
nog in hevigheid toe. 

Het kostte mij onnoemelijk veel om niet weer te bezwijken, maar het lukte 
mij staande te blijven. Toen was ik echter aan het eind van mijn kracht en 
ik vroeg vader: 

„Kunt u me wegbrengen, vader, ver weg van deze chaos?” En plechtig ant-
woordde vader: „Mijn zoon en broeder, ik ben gereed om je te helpen.” 

Zo ernstig klonken zijn woorden, zo verheven was dit ogenblik, dat ik 
juichend uitriep: 

„Vader, mijn vader, ik dank u. Ik zie, dat u een geest van het licht bent en 
ik weet nu, dat ik op uw krachten leef. Ik vraag u, vader, help me verder, laat 
me alles zien en beleven, ik wil alles weten wat ik weten moet.” 

„Je zult alles weten, mijn Theo. Kom en volg mij.” 
Aan mijn vaders zijde betrad ik het heerlijke landschap, dat steeds schoner 

werd. Ging ik de hemel binnen? Mijn gevoel zei me, dat dit zo was, en dat ik 
nu de eerste sfeer van licht aan Gene Zijde binnentrad. 

Om zeker te zijn vroeg ik het vader. 
„Je hebt het reeds gevoeld, Theo. We zijn hier in de eerste sfeer.” 
„Wie heeft mij hierheen gebracht?” 
„Ikzelf, Theo.” 
De ene vraag na de andere kwam nu in mij op. 
„Hoelang ben ik reeds aan deze zijde, vader?” 
„Volgens aardse telling zijn er acht dagen voorbijgegaan.” Verbaasd keek 
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ik naar hem op. „Acht dagen, zegt u. Acht dagen zijn er voorbijgegaan.” 
Ik duizelde en velerlei gedachten bestormden mij. „Vader,” smeekte ik hem, 
„help mij, laat mij niet meer alleen.” Vader stelde mij gerust. Was hij niet 
juist hierheen gekomen om mij te helpen? 

„Weet u dan alles van mijn leven af, vader?” 
„Ja, mijn jongen,” kwam dadelijk zijn antwoord, „je kunt mij vragen wat 

je wilt.” 
In mijn nieuwe toestand drongen zich zoveel vragen op, dat ik niet wist, 

welke vraag ik vader het eerst zou stellen. Wat hulpeloos keek ik hem aan. 
Toen viel mij voor het eerst zijn jeugdig uiterlijk op. 

„Hoe komt het, dat u zo jong bent, vader?” 
„Ons innerlijk leven bepaalt de vorm van ons lichaam, mijn jongen. Hoe 

meer liefde wij bezitten, des te jonger en schoner wordt onze gestalte.” 
„Vader, u is het die me nu helpt denken, ik voel uw invloed. U was het ook, 

die me hielp, toen ik me tussen het oorlogsgeweld dreigde te vergeten. Wat 
moet ik u dankbaar zijn.” 

„Jijzelf was het, die het me mogelijk maakte in te grijpen, je eigen geestelijk 
bezit!” 

Ik dacht hierover na, vader wandelde naast me voort, zijn rust deelde zich 
aan mij mee. Na een tijd vroeg ik hem, waarheen wij gingen. Tot mijn ver-
rassing antwoordde vader: „Terug naar de aarde, Theo. Daar, zal ik je veel 
verklaren en dan keren wij weer naar de sferen terug.” 

Terug naar de aarde! Ik beleefde de ene emotie na de andere, hoe mach-
tig was het leven, hoe machtig was God. Voor de aarde was ik dood, mijn 
lichaam was uiteengespat – en desondanks leefde ik, bewoog ik me, praatte 
ik en dacht ik. Als een golf overspoelde me een grote dankbaarheid jegens 
God, die al deze werelden, al deze wetten geschapen had. God was groot, 
God was goed – nooit besefte ik dit beter dan op het ogenblik, dat we ons 
gereedmaakten om naar de aarde af te dalen. 

Plots begon het landschap om ons heen te verwazen, ik voelde me heel 
licht worden. Ik voelde, dat we zweefden. Het was me toen nog niet mogelijk 
alle indrukken te verwerken, die de tocht door de ruimte, door het univer-
sum mij gaf. Rondom ons zag ik planeten en sterren. „Het is dag op aarde,” 
zei vader, „de zon straalt nu over vele planeten heen. Dat alles zul je leren 
kennen.” 

Ontzagwekkend is alles wat ik meemaak. 
Mijn God, schoot het plotseling door me heen, veronderstel eens, dat ik 

me als de anderen aan Uw leven vergrepen had. Waar zou ik dan terechtge-
komen zijn? Vader volgde mij in m’n denken, merkte ik, want dadelijk gaf hij 
mij het antwoord op mijn onuitgesproken vraag. 
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„De poorten van de hel zouden zich voor je geopend hebben. En je zou in 
die waanzin geleefd hebben, tot je ziel er zich van bevrijd had. Je voelt het, 
heel veel tijd gaat daarmee heen. Toch gelukt het elke ziel, want hoger gaan 
is voor eenieder mogelijk.” 

„Ik heb zoveel te vragen en toch kan ik niet één vraag stellen. Hoe komt 
dat?” 

„Zo vergaat het iedere ziel, die de sferen binnentreedt. Weet echter, jongen, 
dat ik je help met het verwerken van al je indrukken. Deze hulp ontvangt 
iedere ziel, die van de aarde de eerste sfeer binnentreedt. En het geven van 
deze hulp is het eerste werk van ons, die dienen willen. We hebben ons ervoor 
klaar moeten maken, eerst dan kunnen wij anderen helpen, die eenzelfde 
leven en afstemming bezitten als wij.” 

„Ik kan nu alleen maar aan mijn leven op aarde denken, vader.” 
„Dat is ook de bedoeling, Theo. We zullen dat leven volgen en tevens alles, 

waar je mee te maken hebt. Eerst als we met al die problemen gereed zijn, 
keren we naar de sferen terug. Dan, mijn jongen, zul je je eeuwigdurend bezit 
in ontvangst kunnen nemen.” 

„Beleeft ieder mens dat, vader?” 
„Dat beleven alle zielen, die de aarde verlaten.” 
„Hoe kwam het, vader, dat ik daarstraks telkens opnieuw de oorlogsver-

schrikkingen voor me zag?” 
„Het is heel natuurlijk, m’n jongen, dat je terugkeerde in dat, waarin je 

leefde. Je kent immers het geestelijke leven nog niet. Je gedachten móesten 
dus wel teruggaan naar de verschrikkingen, die je in de laatste uren van je 
leven doormaakte. Als ik je thans op eigen kracht liet denken, keerde je ook 
nú nog daarin terug. Doordat ik mij echter op je innerlijk leven concentreer, 
je in mijn gedachten- en gevoelswereld optrek, behoud je je bewustzijn. Ik 
moet dat zólang doen, tot je zelf orde weet te scheppen in je denken. In dit 
stadium is het echter nog zo, dat je zonder hulp telkens weer in die aardse 
verschrikkingen terugvalt, je erin ondergaat. Dan komt de slaap over je, 
want je verstand verliezen is in deze sfeer niet mogelijk. Hulp word je na-
tuurlijk graag gegeven, máár – op den duur moet je jezelf weten te helpen. 
Die krachten zijn in jou aanwezig, je korte slaap bewijst het; anderen slapen 
maanden en jarenlang.” 

„Ik kan wel schreien van geluk, vader, nu ik u weer naast me weet. Toch 
voel ik u weer anders dan op aarde.” 

„Je zult er goed aan doen, Theo, aan mij te denken, zoals je op aarde aan 
me dacht. Praat tegen mij, zoals je dáár tegen mij praatte, dan zijn we dichter 
bij elkaar dan ooit tevoren. Je voelt je nu vreemd, maar dat komt, omdat je 
nog niet helemaal in dit leven staat. Je moet dit nieuwe leven eerst nog in je 
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opnemen. Ook deze gevoelens van je ga ik na. Je hebt het gevoel, dat je mij 
omarmen wilt en toch kom je er niet toe, want je voelt een afstand tussen 
ons. Naarmate je echter aan geestelijk bewustzijn wint, zal die afstand klei-
ner worden. Het is dan ook niet waar, dat de mens, die hierheen komt, maar 
dadelijk in de verhoudingen kan stappen, zoals die op aarde bestonden. Hier 
in dit leven gaan we in elkander over, naarmate ons gevoel, ons bewustzijn 
groeit.” 

Terwijl ik naast vader door de ruimte zweefde, de aarde tegemoet, waren 
er duizenden gedachten in mij, en evenzovele vragen, zonder dat ik ze noch-
tans vorm kon geven. Ik kon zelf niet denken, ik kon lopen noch zweven, ik 
deed het alles op de krachten van een ander. Hij, die me hielp, was in mijn 
leven op aarde m’n vader. Daar stond hij heel dicht naast me. Nu leefde hij 
weer naast me, maar toch zei m’n gevoel mij, dat er een afstand tussen ons 
bestond. Door vaders woorden kwam langzamerhand het begrijpen in me. 
Vader stond, bewust als hij was, dichter bij mij dan ik bij hem. Hij was m’n 
vader en toch was hij het weer niet. Ja, op aarde was hij het, daar hoorde hij 
me toe. Hier, in deze wereld, was hij een geestelijk wezen met een prachtig 
licht om zich heen, het licht, dat zijn liefde gevormd had. Hij was een per-
soonlijkheid, die de wereld, waarin hij leefde, kende. Zijn verworven geeste-
lijk bezit, zijn groter bewustzijn – dit alles schiep in mijn gevoel een afstand. 
Met zijn hulp zou die afstand echter steeds kleiner worden, om ten laatste 
geheel te verdwijnen. Om de afstand te overbruggen had hij mij aangeraden 
hem steeds zo te zien als ik hem op aarde zag, als m’n vader, met wie ik een 
band had. 

Ik greep vaders hand vaster, hij, die voor mij op aarde al een gids geweest 
was, zou mij ook hier rondleiden, in deze geweldige astrale ruimte, waarin ik 
stond gelijk een kind, dat nog álles te leren had. 

Duizenden zielen werden mét mij aan stukken en brokken de eeuwigheid 
ingeslingerd. De een ontwaakte in de hel, de ander trad een hemel binnen, 
eenieder kwam op de plaats, die hij zichzelf door z’n daden geschapen had. 
Ik had mijn ogen opgeslagen in een prachtige, heerlijke omgeving, ik was er 
heengebracht door mijn vader, en voerde hij mij nu hand in hand de won-
deren binnen, die Gods Liefde, Gods almacht voor Zijn hemelen geschapen 
had. Op aarde had ik vaak genoeg omhoog gekeken naar de sterren, naar zon 
en maan; ik had hun licht gezien, maar hun betekenis niet begrepen. Zo had 
ik Gods naam uitgesproken zonder Hem of Zijn werken te begrijpen; over 
leven en dood, over hel en hemel had ik nagedacht zonder hun aard, hun 
betekenis, hun macht te beseffen. Ik had geleefd zonder meer, had getracht 
het goede te doen en het kwade te laten, en al te vaak waren het pogingen 
gebleven. Toch mocht ik tevreden zijn; mijn streven had me een hemel ge-
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schonken. Nooit echter besefte ik mijn onvolkomenheid beter dan nu, terwijl 
ik aan vaders zijde door de ruimte zweefde. Ik had nog álles te leren, ik stond 
heel aan het begin van een lange weg, door die te gaan zouden mij echter 
al Gods wetten geopenbaard worden. Voor mijn lessen echter een aanvang 
konden nemen, moest ik afrekenen met mijn verleden. Daarom voerde vader 
mij nu naar de aarde. 

De tranen stroomden over m’n wangen. Wat was het leven machtig, wat 
was het een genade méns te zijn! Vader liet mij schreien en sprak geen woord. 
Hij kende de gevoelens, die mijn tranen zo rijkelijk deden vloeien, gevoelens 
van dankbaarheid jegens de Schepper van hemel en aarde, jegens Hem, van 
Wie ik het leven ontvangen had. Nimmer bad ik inniger tot God dan op dit 
ogenblik. 

Wij naderden een bol, die steeds groter en groter werd. Dit was de aarde, 
voelde ik. De aarde zelf vertelde het mij. Als vanzelf kwam dit weten in mijn 
leven. Steeds dichter naderden we haar, toen waren we aan het doel van onze 
tocht, onze voeten betraden de aardbodem. Ik had m’n eerste reis volbracht, 
hoe en waardoor begreep ik nog niet. Dat zou ik allemaal nog moeten leren 
kennen. 

We liepen door een stad. Weldra herkende ik haar. Rotterdam. De ene 
emotie na de andere overweldigde me. We volgden de straten, vader en ik, 
en keken naar de mensen, die zich voortjachtten. Wij zagen hen, maar óns 
konden zij niet zien. Er liepen mensen tot wie ik me aangetrokken voelde, 
maar er liepen er ook, die een verschrikkelijk demonisch licht uitstraalden. 

Vader bracht mij naar de plaats, waar wij hadden gewoond. Onze winkel 
was er niet meer en tóch nam ik opeens de plek waar, zoals zij vroeger was, 
toen wij er woonden. We gingen de winkel binnen. 

„Je moet je nu geheel instellen op het leven, dat we hier leidden, dat wil 
zeggen, je moet er sterk aan terugdenken. Je krijgt er dan verbinding mee, en 
dit moet, want het geeft je een houvast. Het is de weg om tot jezelf te komen. 
Hier was je immers jezelf. In dit leven stond je dicht naast mij, daar bezat je 
persoonlijkheid. En deze persoonlijkheid is het, die je helpen moet om tot 
jezelf te komen, opdat niet al het nieuwe, dat je reeds beleefd hebt, je uiteen 
zal trekken. De onmetelijke ruimte, al de machten en krachten daarin doen 
je dan bezwijken, waarna slaap volgt. Deze slaap mág je niet meer overwel-
digen, omdat je dan nimmer tot jezelf zou komen.” 

Ik verwerkte vaders woorden en toen gaf ik uiting aan het warme gevoel, 
dat in me opkwam. „Vader, je bent weer zo dicht bij me. Nu voel ik je weer 
als vroeger. Zeg me, hoe komt dat?” 

„Ik zei het je al, mijn jongen, in de eeuwigheid hebben we elkaar verloren, 
al heeft dat verliezen geen betekenis. Er is een kloof ontstaan, doordat ik 
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van het leven, waarin we nu zijn, méér weet dan jij, die daarin pas ontwaakt 
bent. Hier is mijn persoonlijkheid veranderd, jij moet nu naar mij toegroei-
en. Daarom – ik herhaal het nog eens, want het moet je geheel duidelijk 
zijn – gaan we nu terug in ons aardse contact, waardoor je me beter kunt 
aanvoelen, wat het begrip tussen ons zal vergemakkelijken. Op dit contact 
bouwen we voort, ik breng jou al m’n weten bij en zo zullen wij die kloof 
overbruggen. Jij leeft dan in mij en ik in jou en zo zullen we weer geheel één 
zijn. Zulks is dus alléén mogelijk als we dezelfde sfeer, dezelfde hemel bezit-
ten. Is dat niet het geval, dan voel jij je toch anders dan ik mij voel, al ben 
ik ook honderdmaal je eigen vader. Vader- en moederbanden hebben in dit 
leven niet dezelfde betekenis als op aarde. Denk hier eens goed over na en 
tracht dit te begrijpen.” 

Ik knikte. „Ik voel u, vader, ja ik begrijp je.” 
„Ook in deze woorden van je ligt een betekenis. Je weet nu niet goed hoe 

je mij moet noemen. Ik ben afwisselend „je” en „u” voor je. Hier in deze 
wereld zeggen onze eerbied en onze liefde voor het leven van God, hoe we 
spreken zullen. Ik vraag je me nu te naderen en aan te spreken als je op aarde 
deed. Was ik echter een meester, kende ik al de graden en krachten in deze 
ruimte, dan zou je met heilig ontzag moeten naderen. Want hier heeft het 
lagere leven liefde en eerbied voor het hoger afgestemde leven. Zonder die 
gevoelens zou je hier een hoger wezen niet eens kunnen naderen. Dat zijn 
wetten, geestelijke wetten, die hier de ziel binnen eigen getrokken grenzen 
houden. Op aarde heeft men hiervan geen begrip, maar ons leven is in zovele 
opzichten anders.” 

Nu kreeg ik een beeld uit het verleden: ik zag mezelf vanuit de winkel naar 
boven gaan. Vader lag daar ziek en hij had mij geroepen. Dit beeld deed me 
denken aan vaders ziekbed, maar mijn gedachten gingen nog verder terug, 
naar mijn jeugd. Ik vroeg vader: „Welke betekenis schuilt erin, dat ik plots zo 
sterk aan m’n jongenstijd moet denken?” 

„Toen was het, dat je mij bewust ging liefhebben. Daar in Amsterdam 
begon ons contact. Daarom zullen we er nu heengaan.” 

Ik zou dan ons vroeger huis zien, ook dát was dus mogelijk? Vader nam 
m’n gedachten over. „Ook dat is mogelijk,” zei hij en vroeg me hem te volgen. 

Zwevend gingen we onze weg, door straten, over pleinen en singels. Niets 
hield ons tegen, dwars door mensen en muren zweefden we heen, ze waren 
als wolken. Duizenden en duizenden problemen beleefde ik in deze ogen-
blikken. Doch vader liet me voelen, dat ik er niet aan mocht denken, dat 
kwam later, als de tijd daartoe gekomen was. In dit leven heerste een heilige 
orde. Niets kon je doen, dat boven je innerlijke krachten ging, het zou je 
maar doen bezwijken. Maar eens, voelde ik, zou ik alles mogen weten, al die 
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wetten mogen kennen, die het me mogelijk maakten me op deze wijze voort 
te bewegen en te handelen. Onder ons verdwenen weilanden, rivieren, bos-
sen, dorpen en steden. Spoedig bereikten we Amsterdam. Toen ik daar in de 
bekende straten liep, werd alles me te veel. Weer wierp ik me schreiend aan 
vaders borst en hij sloot me in zijn armen, vol begrip en liefde. Toen ik weer 
rustig was en gereed voor nieuwe problemen, vervolgden we onze weg. Wel-
dra stonden we voor ons huis. Er was thans een behangerszaak in gevestigd, 
maar zoals in Rotterdam, toonde vader mij ónze winkel. En o wonder, ik zag 
me als klein kind rondlopen. Ik durfde vader niet te vragen hoe dat mogelijk 
was, want ik voelde, dat ik dan al te diep in deze wet zou afdalen. Ik wist, 
dat ik mij er dan in verliezen kon en moest me dus slechts blijven instellen 
op hetgeen vader mij wilde tonen. 

O, ik begreep vaders handelwijze zo goed. Ik kwam weer in de gevoelens, 
die ik hem als kind toedroeg. Toen was hij mijn beschermer, mijn vriend, 
wie ik al m’n vertrouwen, heel m’n prille liefde schonk. Nu was hij weer mijn 
beschermer, mijn vriend en raadsman. 

Daar, naast vader staande, bloeide m’n kindertijd voor mij open ik moest 
mezelf geweld aandoen om kalm te blijven. En meteen voelde ik de diepte, 
die het rustige verwerken van dit machtige wonder me schenken kon. Zelf-
beheersing, rust en concentratie werden van me gevraagd, zó alleen zou ik in 
staat zijn alle fasen van m’n leven te verkennen en er de lessen uit te halen, die 
erin staken. Want, wist ik, als ik hierin al niet staande kon blijven, hoe zou ik 
dan dadelijk gereed kunnen zijn om anderen te helpen, om voor anderen een 
gids te zijn? Daar zou het immers heen moeten. Hadden vroeger, tijdens de 
seances, schoot me te binnen, de meesters al niet verteld, dat men zich alleen 
door te dienen een hoger leven kon eigen maken? 

In dit besef keek ik nog scherper toe, terwijl zich mijn levensfilm ontrolde. 
Ieder mens richtte zijn leven naar eigen inzicht in, niet twee mensen beleef-
den eenzelfde leven. Ik stond er nu voor uit alle feiten, die deze levensfilm 
te zien zou geven, de lessen te trekken, die me zouden helpen in deze astrale 
wereld een nieuwe persoonlijkheid op te bouwen. Toen ik hieraan dacht, 
vroeg ik vader: 

„Heeft Angelica jou geholpen, vader?” 
„Is dat nú reeds bewust in je, Theo?” 
„Ja, vader, lieve vader. Dan behoef je mij niets meer te zeggen en begrijp ik 

je geluk, toen je dit leven binnentrad. Maar waar is Angelica nu?” 
„Zij is in de sferen, Theo.” 
„Wat doet ze?” 
„Ze helpt anderen, zoals ik jou nu help.” 
„Machtig is het, vader, machtig en natuurlijk. Ben je steeds bij haar?” 
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„Eeuwigdurend, Theo, mijn jongen. Ik kan haar steeds zien, als ik dit wil. 
Als mijn taak, jou verder te helpen, afgelopen is, gaan wij samen verder.” 

„Het is om neer te knielen, vader, en God voor alles te danken.” 
Nieuwe beelden zag ik voor me, het verleden was ontwaakt en geen hande-

ling, geen woord was verloren gegaan. Nu zag ik mezelf in de winkel, vader 
was er in gesprek met een dame en ik keek op een afstandje toe en luisterde 
naar hen. Zij raadde hem aan de boeken te lezen, die haar innerlijk veranderd 
hadden en haar een krachtige steun waren in de moeilijkheden van het leven. 
Vader zei haar, dat hij die boeken gaarne zou lezen; wat later gingen we bei-
den naar boven. Moeder ontving ons scheldend. Als om me haar ruwheid te 
doen vergeten, nam vader me in zijn armen en maakte me weer rustig. Welk 
een vreugd gaf me zijn teder gebaar, kind dat ik was. 

In een volgend beeld zag ik mezelf naar school gaan en weer terugkeren. 
De tierende stem van moeder kwam me al beneden tegemoet. Er was weer 
ruzie om de boeken, die vader las. Moeder slingerde er hem een in het ge-
zicht. Meerdere ruzies moest ik meemaken en weer beleefde ik ze in heel hun 
verschrikking. Toch was er een verschil. Toen stond ik als kind, klein, bang, 
niet-begrijpend erbij, nu echter was er rust in mij en begrip bij het beleven 
van de onverkwikkelijke tonelen. Begrip voor vaders standpunt, die zijn zui-
vere, godsdienstige levenswijze bedreigd en aangevallen zag door moeder, die 
het kwaad zocht en diende; begrip voor vaders leed, die in zijn liefde moeder 
terug wilde houden van het duistere pad, dat haar naar het verderf voerde. 
Ik begreep zijn zorg om mij, die hij in zijn geest wilde opvoeden, om me te 
bewaren voor moeders slechte invloed. 

En nu groeide duizendvoudig mijn gevoel voor vader. Nú pas verstond 
ik zijn fanatieke wil om zijn leven naar Gods wetten in te richten, begreep 
ik zijn prachtige gevoelens, die hem tot zulk een fijn, diep mens stempelden 
en hem dan ook een hemel bezorgden. Zo bouwde zich met ieder toneel va-
ders persoonlijkheid duidelijker voor mij op. Na ieder tafereel voelde ik me 
anders worden, ieder beeld gaf me wijsheid in de geest. Op aarde zou ik in 
geen twintig jaar hebben kunnen leren, wat ik nu in slechts enkele seconden 
leerde. Vader keek me blij aan, hij wist, dat ons eerste doel bereikt was. Die 
beelden uit het verleden leerden mij vader beter kennen, wat ons al dadelijk 
dichter in elkander zette. Vanuit dit gevoel zou ik nu zijn geestelijk wezen 
moeten leren naderen en begrijpen. En – zoals gezegd – nú al waren de voor-
waarden daartoe gunstig. 

Opnieuw wilde ik mij op de knieën werpen, maar de problemen, die we 
nu nagingen, dwongen me om te blijven staan. Nu was het niet de tijd om 
te bidden. Ook dit was weer een wonder, weer beleefde ik een nieuwe wet. 
Die wet dwong mij nu te denken en te beleven. Ook hierin was orde! Het 
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dankbare gevoel, dat uit mij stroomde, was immers toch gelijk een gebed. Ik 
behoefde mijn gevoelens dus niet te verwoorden, maar deed er beter aan de 
problemen te volgen, die onze levensfilm in zo rijke mate openbaarde. 

Opnieuw, zoveel jaren later, zelf gestorven op aarde, maar levend aan gene 
zijde van het graf, beleefde ik hoe mijn moeder haar eigen weg ging en mij 
met vader achterliet. Het geluk van de stille, zo vredige tijd, die hierna aan-
brak, voelde ik ook nu weer. Bij de beelden, die zich hierna openbaarden, 
stonden we heel lang stil. Het waren de beelden, die ons lieten zien, toen we 
seanceerden. Maar nu zagen we niet alleen onszelf, maar ook hen, die van 
Gene Zijde tot ons kwamen. Het waren engelen zowel als demonen. 
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Het seanceren op aarde 

We zien onszelf aan tafel zitten, wij met onze vrienden. Op onze vingers 
dragen we het kruis, op de tafel ligt het bord met het alfabet. Daar nadert 
een geest, zijn licht snelt hem vooruit. Verrast zie ik toe: dit is Angelica, deze 
jonge, schone vrouw is Angelica. Haar blik rust lang op vader, haar grote 
liefde ligt erin, om haar mond zweemt een glimlach. Zij groet haar tweeling-
ziel, het is ontroerend het geluk te zien, dat nu van haar uitstraalt. 

Angelica, zie ik, gaat nu in vader en de anderen over, zij verdeelt haar 
krachten. Wij stralen allen licht uit en ons licht mengt zich met het hare. 
Maar dit ziende, begrijp ik tevens, dat we niet geheel verbonden kunnen wor-
den, want het licht, dat we uitstralen, is verschillend. Toch brengt Angelica 
het contact tot stand. Zij richt haar kracht op het kruis en doet het draaien. 
Nu verscherpt ze haar concentratie en het kruis begint letters aan te stippen, 
waaruit zinnen worden opgebouwd. Angelica deelt prachtige lessen uit. Zij 
is vol bezieling, levend in het geluk met haar ziel te zijn, die is als zij. Nu zie 
ik hun machtig mooie contact voor mij. Angelica leeft in vader en vader leeft 
in haar. Doch nog voelt hij dit niet. Hij kan het niet voelen, omdat hij van 
al die wetten niets afweet. 

Thans begin ik Angelica’s doel te begrijpen. Kan zij doorgaan zich met 
hem te verbinden, dan zal zij hem straks goed kunnen bereiken. Zo wil zij 
hem langzamerhand in haar eigen leven optrekken, zodat, wanneer voor va-
der het ogenblik daar is, om het aardse leven te verlaten en het eeuwige leven 
binnen te treden, zij dan, gedragen en gestuwd door dit contact, in elkander 
kunnen overgaan. Haar onmetelijke liefde voor hem doet haar aldus han-
delen. Nog besef ik niet de diepte van alles, wat zich hier voor mij voltrekt, 
maar ik begin te bevroeden, dat de band, die deze beide wezens bindt, er niet 
een is, die door mensen tot stand gebracht kan worden. Hij moet hun door 
God Zelf geschonken zijn. 

Angelica wordt het in haar pogingen echter niet makkelijk gemaakt. Plots 
treedt er een stoornis op. Ik zie nu die stoornis. Een donkere wolk schuift 
zich tussen ons. Zij krijgt vorm, het is een mens, een grof, lelijk wezen met 
een duistere uitstraling. Angelica met al haar licht en liefde moet zich te-
rugtrekken. En thans begrijp ik ook, waarom zij dit moet doen. De stoornis 
werd alleen en uitsluitend door ons, aanzittenden, zelf veroorzaakt. 

Zonder er gereed voor te zijn, zonder iets van de wetten te weten, die we 
wakker riepen, gingen wij aanzitten en wachtten op het contact met de we-
reld van Gene Zijde. Verschillend van afstemming, zonder eenheid, boorde-
vol eigen gedachten en verlangens zaten we daar bijeen. Is het (een) wonder, 
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dat we het zélf zijn, die de lagere wezens tot ons trekken en in ons midden 
toelaten? Karaktereigenschappen in ons, die ook het duistere wezen bezit, 
roepen hem hierheen, zijn aura vermengt zich met de onze en het wezen spelt 
zijn onzin, die vaak uit gemene taal bestaat. Het is een ongelukkige, die in 
zijn duister bestaan nog gekheid verkoopt. Ik ga de ernst van dit verschrik-
kelijke leven begrijpen. 

O, besef ik nu, waarom deden we niet méér moeite om dieper in elkander 
te gaan om zo tot een eenheid te komen, waarom bereidden we ons de voor-
afgaande uren zo slecht voor en bezonnen we ons niet dieper op wat ons ’s 
avonds wachtte? We gingen heilige grond betreden en het ontbrak ons aan de 
nodige eerbied. De een naderde, terwijl nog het gif in hem was van een ru-
zie, die hij die dag gehad had; de ander kwam uit behoefte aan sensatie; een 
derde ging aanzitten met het verlangen contact te krijgen met z’n overleden 
vader, terwijl een vierde z’n toekomst voorspeld zou willen zien. 

Is het (een) wonder, vraag ik, dat we het zélf waren, die de laagafgestemde 
wezens tot ons trokken en het aldus de engelen van het licht onmogelijk 
maakten hun wijsheid en lessen aan ons door te geven? 

Plotseling beheerst Angelica de toestand weer. Ze trekt een fel-lichtend 
waas op, dat het duistere wezen verblindt. Voor het ogenblik zijn wij, aanzit-
tenden, vrij van de krachten van de duisternis. 

Nu beleef ik een ander wonder. Angelica stelt voor door mij te schrijven. 
Vader en ik zitten nu beiden aan. Het gaat vanzelf. Ik word door haar in 
haar leven opgetrokken. Dit optrekken is niet anders dan dat Angelica mijn 
gevoelens overheerst. Nu stelt zij zich in op hetgeen zij schrijven wil en zie, 
in mijn hand voel ik kramp. Haar concentratie dwingt mij mijn hand te 
laten gaan. Ik laat mijn hand los en dan begint het schrijven. Ik voel tevoren 
al welke zin Angelica gaat neerschrijven, toch is zij het, die schrijft. Ik ben 
slechts het werktuig. Maar dan treedt er weer een stoornis op. Er komen 
eigen gedachten in mij op. In plaats van te doen wat Angelica vraagt, en niet 
te denken, me léég te maken, werken mijn gedachten koortsachtig. De gevol-
gen blijven niet uit. Ik ben weer mezelf, m’n lichaam luistert nauwer naar mij 
dan naar Angelica. Ik leef immers in mijn organisme en zij hangt er slechts 
in. Zij moet dus woekeren met dat beetje kracht, dat ik doorlaat. 

Door nu zelf te gaan denken, in plaats van mij geheel over te geven, ver-
breek ik ons contact en neem ik mijn arm weer in bezit. Erger – ik verdrijf de 
lichtende gestalte en doordat tevens m’n twijfel weer de kop opsteekt, trek ik 
andere krachten aan, die het ongeloof raken. Links en rechts, boven en onder 
ons leeft het ongeloof en zie een donkere wolk drijft op mij toe en daaruit 
manifesteert zich het wezen, dat al eerder storen kwam. Het grijpt mijn arm, 
mijn hand, en spuit zijn onzin en wartaal. 
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Op een volgende zitting van vader en mij herhaalt zich het gebeuren. Dan, 
moedeloos en vol twijfels, smijt ik papier en potlood weg. Nu, staande naast 
vader, volg ik het duistere wezen. Wij leefden in zijn aura, van hem kwamen 
de verschrikkelijke gevoelens van hartstocht en geweld tot ons. Ik wil weten, 
waarheen dit dierlijk afgestemde leven gaat. 

De man slijt zijn dagen in deze ruimte, die onze woning is. Hij wordt er 
vastgehouden; eens doodde hij hier verscheidene mensen en daarna zichzelf. 
Deze daad klinkt hem hier vast en hij zal eerst loskomen, als zijn slachtoffers 
weer tot de levenden behoren. 

Nu ga ik waarnemen hoe dit monster ontwaakt is. Het is door moeder. 
Moeder zocht het verkeerde, lichtzinnig als ze was, en gaf zich over aan 
hartstocht. Hierdoor kwam dit wezen tot ontwaken. Het monster wordt tot 
leven, tot daden gewekt, het zuigt zich van tijd tot tijd aan haar vast. Dan 
worden moeders verlangens heviger dan ooit geprikkeld, ze houdt het niet 
meer uit thuis, scheldt ons voor levend doden en leeft zich buitenshuis uit. 
Haar verkeerde eigenschappen en de wil van deze mens zweepten haar voort. 

Al deze gedachten komen vanzelf in mij. Ik begrijp nu hoe men aan deze 
zijde met elkaar praat. Vader staat naast me, hij stuurt deze verklaringen naar 
me toe. Een dankbaar gevoel bereikt hem van mij. 

Moeders getwist met vader maken het monster wakker. Dan leeft het, ziet 
het, het aanschouwt ons mensen, de kamer, de winkel en de bijlen. Van die 
bijlen gruwt het, zij speelden een verschrikkelijke rol in zijn leven, door hen 
te gebruiken stortte het wezen zich in de ellende. 

De man spelde: „Ik ben Piet Hein”, en wat later: „Ik ben Napoleon”. Wat 
hij echter is? Een hoop ellende, die hier in een rottende stank op verlossing 
wacht. Ik ga deze stank ruiken. Nu ik me zo diep op zijn leven instel, moet 
vader me helpen de indrukken verwerken, anders zou ik bezwijken. 

Ons, vader en mij, kon hij Goddank in ons aardse leven niet bereiken. Was 
dit wel het geval geweest dan zouden we geen seconde rust gehad hebben in 
ons huis. Alleen tijdens het seanceren was dit anders, dan trokken wij hem, 
zoals gezegd, tot ons. 

Het schrijven van Angelica met mijn hand als middel had desondanks 
goede resultaten kunnen opleveren. In mij lagen de daartoe benodigde 
krachten, er was gevoel in mij. Door dus haar gedachten op mijn ontwik-
keld gevoelsleven af te drukken en tegelijk haar concentratie op mijn arm te 
richten, bereikte zij, dat hetgeen zij ons te zeggen had in schrift vastgelegd 
werd. Gaven waren er nog niet in mij, die moesten nog ontwaken en dan 
door Angelica opgebouwd worden. Vooraf moest ik echter het eerste stadium 
van ontwikkeling doormaken, ging het door mij heen, zelfs de allergrootste 
mediums stonden voor deze natuurwet. 
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Gebruikmakend van het gevoel in mij had Angelica ons de prachtigste 
zittingen kunnen laten beleven. Toen deed mijn vervloekte getwijfel zich 
weer gelden en sloeg alles kapot. In plaats van mij over te geven, liet ik mijn 
verstand in de plaats van mijn gevoel treden, met alle gevolgen ervan. 

O wonder! Naast vader staande in onze woning te Amsterdam ga ik meer 
en meer zien. Ik neem plots mijn eigen aura waar. Er liggen vele diepe kleur-
nuances in het licht, dat ik uitstraal. In vaders aura liggen andere kleuren. 
Nu ga ik ook de oorzaak van dit verschil kennen. Die kleuren waren in vo-
rige levens opgebouwd en daar ieder mens zijn leven op eigen wijze beleeft en 
inricht, zijn de kleuren in ieders uitstraling weer anders. Een meester in de 
geest is in staat aan die kleuren de levens van een mens en zijn denken, voelen 
en handelen daarin vast te stellen. 

Nieuwe beelden kwamen naar mij toe. Mijn aura wees uit, dat ik in een 
van mijn levens een geleerde was, een kenner van de ziel, voor de aarde een 
psychiater. Ik ging de ziekteverschijnselen na, die als gevolg van opgedane 
schokken lichaam en ziel aanvraten. Leven na leven was ik met dit onderzoek 
bezig, steeds vorste ik verder en dieper, maar zelfs in mijn leven als geleerde 
kwam ik niet tot de totale kennis. 

In mijn laatste leven onderging ik zelf de geweldigste schok, die een mens 
ondergaan kan, het uiteenspatten van mijn eigen lichaam. Het was de ver-
vulling van een wens, die mij in al die levens van onderzoek begeleid had. 
Aan den lijve wilde ik de schok ondervinden, want zo dacht ik tot weten te 
komen en het doel van mijn eeuwenlange studie te bereiken. 

Hiertoe was ik in m’n laatste leven in dienst gegaan. Vader liet me nu voe-
len, dat ik het uiteenspatten ook door een andere oorzaak zou hebben kun-
nen beleven. Door een ongeluk bijvoorbeeld. Het oorzaak en gevolg evenwel, 
dat ik in dit leven moest beleven, beschikte anders. 

Machtig was het, wat ik allemaal te verwerken kreeg. Door de beelden uit 
m’n laatste en vorige levens ging ik de samenhang zien tussen de feiten, die 
die levens bepaalden. Zo werd ik thans ook verbonden met de gevoelens, die 
mij tot een bruikbaar medium maakten. 

Door m’n zoeken en vorsen op het terrein van de ziel, had ik aan bewust-
zijn gewonnen. Tot in m’n laatste leven op aarde had ik aan de groei van dit 
bewustzijn gewerkt. Er zat dus werking in mijn levens en die werking drukte 
haar stempel ook op mijn zieleleven. Want door te winnen aan bewustzijn 
won mijn innerlijk aan gevoel. 

Door nu dit gevoel te bespelen, kon Angelica mij tijdens het seanceren als 
instrument gebruiken. Bij de overige leden van onze kring was dat niet het 
geval. Zij leefden alleen voor hun oorzaak en gevolg en maakten goed. Zij 
hadden dus slechts met het aardse leven verbinding, en ook in vorige levens 
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was elke dieper gaande geestelijke werkzaamheid hun vreemd geweest. Bij 
vader was het weer anders, wel was hij ook hier om goed te maken, maar bij 
hem was de intuïtie voor het hogere, dus geestelijke leven meer ontwikkeld 
dan bij een van ons. Door deze intuïtie en door z’n heilige zieleband met 
Angelica kon de laatste ook uit hem kracht putten. Het contact, het medium 
dus, was ik echter. 

Nu de aanwezigheid van de mediamieke gevoelens in mij hiermee ver-
klaard waren, betreurde ik des te heviger m’n niet aflatende twijfel, die An-
gelica van het kruis verbande en de duistere geest verbinding gaf. Vanzelf-
sprekend werden de seances gestaakt. Het was Angelica, zag ik thans, die 
in vader het besluit legde, weg te trekken uit Amsterdam en zich te gaan 
vestigen in Rotterdam. We moesten weg uit de ongezonde astrale atmosfeer, 
die door het aan ons huis geketende duistere wezen veroorzaakt werd. 

Vader liet me, op dit punt van ons herbeleven gekomen, zeggen, voelen, 
dat ook wij ons thans naar Rotterdam zouden begeven, om daar ons leven 
verder te volgen. 

Staande voor het afscheid van dit deel van ons leven, zag ik nog eens als 
in een flits alle beelden eruit langs me heen trekken. Weer zag ik vader met 
moeder samen, weer zag ik mezelf als kind, als opgroeiende jongen. Dan 
moet ik plotseling aan mijn vrouw denken. Bevreemd valt het me in, dat ik 
aan haar nog geen seconde eerder gedacht heb. Ik zie naar vader en vraag 
hem: 

„Waarom, vader, heb ik hier in dit leven nog niet één keer aan mijn vrouw 
gedacht? Ik was toch met haar getrouwd?” 

Vader kijkt me aan en zegt: 
„Is het je duidelijk, Theo, dat dit komt doordat je door haar niet begrepen 

werd? Je vrouw voelde je innerlijk niet aan. Ze bezat geen waarachtige liefde 
voor je en had geen deel aan je leven. Is het niet begrijpelijk, dat je, eenmaal 
in deze wereld zijnde, alléén maar kunt denken aan dat, wat van je leven deel 
uitmaakt? Nu je hier op andere dingen ingesteld staat, kunnen gedachten 
aan haar niet in je zijn. Alleen de gedachten, die ons de warmte en de waar-
achtige liefde van anderen laten voelen, komen in ons op.” 

„Ik begrijp het, vader. Zal ik haar en mijn kind hier zien?” 
„Beiden, Theo. Als we zover zijn.” 
„U gaat, vader,” antwoordde ik, „mijn gehele leven na, dus komen we ook 

vanzelf bij hen. Voel ik dit goed?” 
„Zo is het, mijn jongen.” 
„Mijn kind, vader, mijn lief meisje voel ik heel innig. Aan haar heb ik wel 

gedacht. Ik voel mij heel dicht bij haar.” 
„Dat zal je nu duidelijk zijn, Theo. Op aarde had je met haar meer verbin-
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ding dan met je Annie.” 
„U kent mijn vrouw, vader?” 
„Ja, mijn jongen. Meermalen ben ik tijdens je leven op aarde bij je geweest. 

Ik weet van je strijd in dat leven af. Je hoeft mij niets te zeggen. Ik weet im-
mers álles van je af. 

Je kind zul je weerzien en haar, die eens je vrouw was. Had er tussen jou en 
haar een innig contact bestaan, dan zou deze liefde je voor alles gedwongen 
hebben die band te volgen. Doch nu dit contact niet aanwezig is, doen we er 
beter aan je leven in geregelde volgorde na te gaan. 

We zullen thans van hier gaan en ons naar ons huis in Rotterdam begeven, 
want daar is heel veel waar te nemen. Dit is allemaal nodig, ik zei het je al, 
om je in dit leven bewust te maken. Door je leven op aarde te volgen, ga je 
in het Eeuwige Leven over. Waaruit voldoende blijkt hoe nauw beide levens 
met elkander te maken hebben. Onze stoffelijke werkzaamheid, onze aardse 
handelingen, zij en zij alleen bepalen ons leven in de geest. Dat is je duidelijk, 
nietwaar?” 
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Het sterven 

Wij verlieten Amsterdam, onze wil bracht ons naar ons nieuwe doel, Rot-
terdam. Onderweg overdacht ik alles, wat vader mij had laten zien. Veel, 
onnoemelijk veel had ik in deze korte poos al beleefd en geleerd. Dat dit op 
deze wijze voor ons mensen is weggelegd, moet toch het meest twijfelzuch-
tige en ongelovige wezen op aarde met ontzag voor God de Vader vervullen. 
Het beleven van deze genade is echter alleen dán mogelijk, ging het door mij 
heen, als het leven op aarde afstemming heeft op de sferen van licht. Had ik 
op aarde maar raak geleefd, dan had vader mij niet kunnen helpen. 

Ik keek omlaag en zag mensen lopen. Ik had tussen hen geleefd. Ik over-
dacht de gevoelens, die ik voor hen bezeten had. Er was in mij liefde voor hen 
geweest. Ook van mijn vrouw had ik veel gehouden, ondanks alles. Zonder 
die liefde voor God en de mensen zou ik me buiten de eerste sfeer hebben 
gesloten. Hoe zielsgelukkig wist ik me, in het bezit van deze liefde. 

Nog wist ik weinig van de wereld, waarin ik nu binnengegaan was, ik 
moest dat aanvaarden, al haar wetten zouden zich nog aan mij moeten open-
baren. Maar onder vaders leiding zou ik langzaamaan, zonder één stap over 
te slaan, die nieuwe wereld leren kennen. Eerst echter moest ik alles van mijn 
aardse leven afweten. Zolang er daarover nog vragen in mij waren, zou ik 
niet gereed zijn andere problemen en nieuwe geestelijke wijsheid in me op te 
nemen en te verwerken. 

Hoe wonderlijk-natuurlijk is toch het Eeuwige Leven, overdacht ik, het 
Eeuwige Leven waar ik door m’n beleven in de Grebbelinie was binnengetre-
den. Voor zovele anderen had die Grebbelinie een verschrikking ingehouden, 
ze waren er in deze wereld door te gronde gericht en zagen de hellen voor 
zich opengaan. Mij gaf dit vreselijke oord ondervinding, het schonk mij het 
contact – en wélk een contact – met mijn lieve vader terug. Ik verkreeg er 
geestelijke wijsheid door en reine ondervinding. 

„Ja vader, ik voel je, ik ga de betekenis, die de Grebbelinie voor mij heeft, 
enigszins beseffen. Enigszins, want nog is zij door mij niet beleefd. Maar ook 
daar zul je mij heenbrengen. Vader, váder, ik ben je zo dankbaar, woorden 
kunnen het niet zeggen.” 

De ene gedachte na de andere diende zich bij mij aan, terwijl ik als een 
minuscuul deeltje, op de concentratie van een ander, mij toegewijd wezen, 
door Gods onmetelijke ruimte zweefde. Klein, onzegbaar klein voelde ik me 
in deze oneindigheid, en toch was er nu geen vrees in me. Want, wist ik, die 
ruimte kan mij onmogelijk verpletteren, ik ben immers werkzaam. Ik werk. 
Ik ben bezig aan mijzelf. Nog dien ik niet en toch dien ik. Ja, ik dien, maar 
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eerst mijzelf, voor alles moet ik mij geestelijk bewustzijn eigen maken. Dan 
pas zal ik mij op eigen kracht staande kunnen houden in deze machtige 
ruimte en kan ik anderen gaan dienen. Is alles niet geweldig? God, mijn 
God! Vader! – Zo dacht ik, zo praatte ik in mijzelf. Gelijk een kind ben ik 
hier, in dit leven. 

Een nieuwe vreugde voegt zich bij de vele, die ik sinds mijn binnentreden 
in de sferen van licht al te verwerken kreeg. Het is ontzagwekkend, het is 
ongelooflijk, wat ik zie en ik schrei van diepe ontroering. Vader begrijpt mijn 
gevoelens en hij laat me schreien. Geen mens op aarde kan die vreugde zo 
intens beleven en toch hoort wat ik zie de aarde toe. 

Ik zie hoe het daglicht langzaamaan wegtrekt en het duister van de nacht 
in zijn plaats treedt. De zon gaat onder ... Machtig wonder, dat mij overwel-
digt, als beleef ik het voor het eerst. Ik beleef het thans ook voor de eerste 
maal zó intens, als kind van de aarde onderging ik dit wonder nimmer zo. 
Diep buig ik het hoofd en ik vouw de handen, vervuld als ik ben van ontzag 
voor Gods almacht, die zich hier zo duidelijk ontvouwt. 

Nieuwe gedachten stormen op mij aan, welk een wetten moeten het heelal, 
Gods ruimte, beheersen. Ik krijg er een glimp van en het duizelt me al, weer 
voel ik me klein en nietig. Ik zie op naar vader, als zoek ik steun bij hem. 
Zonder hem, weet ik, zou ik verloren zijn in deze immense ruimte. Nog mag 
ik niet te diep ingaan op de wetten en problemen, die samenhangen met wat 
ik op onze eerste tocht door het heelal te aanschouwen krijg. Ik kan het alles 
nog niet verwerken, ik deed pas luttele stappen in het Eeuwige Leven en wat 
ik in me op te nemen krijg is toch al overweldigend veel. Stap voor stap moet 
ik doen en geen stap mag ik overslaan, of diep is de val, die ik dan maak. 

Als het dadelijk nacht is op aarde en de mensen in diepe slaap liggen, gaan 
wij, vader en ik, rustig verder met de taak, die ons gesteld is. Het lichaam 
van de aardse mens eist slaap, eist rust en wij, die los zijn van het stofkleed 
en zijn belemmeringen, zweven rusteloos en ongehinderd door het heelal en 
verkennen, beléven. 

Welk een wetten moeten er weer aan déze toestand vastliggen, gaat het 
door mij heen. Maar opnieuw voel ik, dat ik er beter aan doe ook hierop niet 
dieper in te gaan, als ik me tenminste staande wil houden. In dit leven maakt 
het ene probleem het andere wakker, trekt de ene wet duizend andere aan. 

Ik kijk vader aan en meteen spreekt hij van gevoel tot gevoel met mij. Hij 
zegt: „Het is goed, dat je denkt, mijn jongen. Ik wil je denken en voelen los-
maken. Hoe dieper je wordt in denken en voelen, hoe sneller we opschieten. 
Andere taken wachten ons. Je hebt echter goed aangevoeld, dat je vooralsnog 
niet dieper mag denken dan je krachten toelaten. Ik blijf daarom scherp op je 
ingesteld, zodat ik je onmiddellijk kan waarschuwen als je te ver gaat.” 
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Als een hulpbehoevend kind sta ik in het leven van de geest, alles moet ik 
leren: lopen, denken, verwerken. Ik ervaar dit telkens, zo ook nu weer. Op 
onze tocht met z’n voor mij zo wonderlijke gebeurtenissen zijn er in mij voort-
durend verlangens gerezen om God te danken voor alles aan mij geschonken. 
Ik zou dan bloemen voor Hem willen kopen, sneeuwwitte bloemen om ze 
Hem, mijn allerhoogste Vader, aan de voeten te leggen. Ook thans weer 
komt deze wens in mij op. Toch is het niet de hevigheid van dit verlangen, 
dat me plotseling doet duizelen. Dit wordt eerder veroorzaakt door de macht 
van de gedachten en gevoelens, die door m’n verlangen vorm kregen. Ze 
brengen een chaos in mij teweeg. Ik dien dus voor alles orde te scheppen in 
mijn gedachtenwereld. Anders zal ik onmogelijk aan een volgend probleem 
kunnen beginnen en kan vader wel ophouden en naar zijn sfeer terugkeren. 

Ik dacht eraan voor God, de Vader van alle leven, een ruiker bloemen te 
kopen, sneeuwwitte anjers, of liever nog reine lelies, de schoonste bloemen al-
leen kunnen mijn dankbaarheid vertolken. Maar me hierop instellend, moet 
ik ervaren, dat ik in dit leven zonder geld of bloemen sta, en ik God dus mijn 
dankbaarheid niet eens tastbaar kan tonen. Toen ging ik opeens de enorme 
diepte voelen, die aan dit probleem verbonden was en het duizelde me. 

Wat op aarde mogelijk is – iemand bloemen kopen om hem zijn liefde 
te tonen – is in deze wereld niet mogelijk. God vraagt de mens die liefde, 
die dankbaarheid op een heel andere, minder makkelijke wijze te bewijzen. 
Maar hóe dan? En dan komt het antwoord in me, natuurlijk van vader: 
„Hier in dit leven is het „dienen” de wijze om God van zijn gevoelens voor 
Hem te spreken. Elke goede daad, aan Zijn kinderen bewezen, is een bloem, 
en hoe talrijker die liefdediensten worden, hoe groter en schoner ook het boe-
ket is, dat ik God zal kunnen aanbieden. Dat is het wat vader doet, en wat 
miljoenen andere zielen doen: zichzelf inzetten voor het leven van God. Zo 
tonen zij hun dankbaarheid voor alle weldaden en liefde, die hun Schepper 
hun voortdurend bewijst. 

Eens te meer besef ik hoeveel ik nog leren moet, vooraleer dit leven, de 
wereld van de geest mij geheel kan opnemen. M’n denken en voelen, m’n 
bewustzijn, het is nog aards, het moet gééstelijk worden. Hoeveel moet ik 
mij in dit leven nog eigen maken, als ik nog niet eens aan een zonsondergang 
kan denken zonder dat het me duizelt en ik dreig inéén te storten?! Elke wet, 
die in de kosmos leeft, zal ik moeten leren kennen, wil ik hoger en verder 
komen. Zo, onder het werk en terwijl ik dien, zal ik het leven van de geest, 
zal ik hellen en hemelen, zal ik de onmetelijke ruimte, die Góds schepping is, 
verkennen, erin binnengevoerd worden en in m’n bewustzijn leren opnemen. 

We vervolgden onze weg over de aarde, vader en ik. Uit de eerste sfeer 
kwamen wij naar de aarde. Hoe groot zou de afstand zijn tussen die sfeer en 
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de aarde? Hoelang duurde het voor wij vandaar hier waren? Kon je in deze 
oneindigheid echter nog wel van afstand en tijd spreken? Toch geloofde ik 
niet – sponnen mijn gedachten verder – dat het heel lang duurde. Het moet 
in elk geval sneller gegaan zijn dan nu, want het lijkt thans, alsof we wánde-
len. Maar heel langzaam komen we vooruit en nog altijd is Rotterdam niet in 
zicht? Waarom duurt het nu zo lang? Meteen voel ik weer, dat ik voorzichtig 
moet zijn in m’n denken. M’n vragen over afstand en tijd verbinden me on-
middellijk met de ruimte en die ruimte is onmetelijk. 

Vader heeft m’n vragen opgevangen. Geleidelijk komt het antwoord op 
de laatste vraag in me. Dat we nu zo langzaam vorderen, ligt aan mij. Mijn 
gedachten dwalen nu eens hierheen, dan weer daarheen, zonder dat mijn wil 
geheel is ingesteld op het doel, dat we bereiken willen en dat in Rotterdam 
ligt. Ik denk, maar sta er eigenlijk niet helemaal achter. Ik denk slechts op vijf 
procent van de honderd, moet ik aanvaarden. Zou ik dóór kunnen denken 
en tegelijk mijn wil op ons doel kunnen richten, dán zou ik bliksemsnel kun-
nen gaan. Vader kan dit, hij heeft zich dat eigen gemaakt. Ik echter – weer 
moet ik dit onder ogen zien – kan en mág niet diep doordenken, omdat ik 
daardoor uit de ruimte wetten tot mij trek, die mij, kind als ik ben in deze 
wereld, zouden overweldigen en doen ineenstorten. Beter doe ik dus me in te 
stellen op het bereiken van het gestelde doel. 

Ik doe wat vader zegt en zie, we vliegen door de ruimte en na slechts één 
seconde treden we onze woning in Rotterdam binnen. Veel, heel veel leerde 
ik tussen Amsterdam en Rotterdam. Méér dan ik ooit op aarde zou hebben 
kunnen bevroeden! 

Eenmaal thuis in onze woning laat vader me voelen, dat ik me op nieuwe 
vragen en problemen mag instellen. Hij zal me antwoord geven op alles, wat 
ik weten wil. Ik hoef niet lang te denken en vraag vader mij te verbinden met 
de gewichtigste en allesoverheersende gebeurtenis, die ik in deze woning eens 
beleefde: zijn ziekzijn en sterven! 

Ik volg vader naar de kamer, waar hij ziek lag en stierf. Het beeld, dat me 
heel m’n verdere leven was bijgebleven, rees nu weer voor mij op. Vader lag te 
bed, stil voor zich uitkijkend, mediterend, en ik zat op een stoel naast hem. 
Op een tafeltje aan de andere kant stonden wat medicijnen en een vaasje 
met witte bloemen. Weer zijn we in het verleden verplaatst en niets blijkt er 
verloren gegaan te zijn. Nieuwe beelden komen op en zij tonen mij het gehele 
verloop van vaders ziekte tot zijn eind. 

Vader voelt zich ziek en z’n moeheid is zo groot geworden, dat hij het bed 
niet meer verlaten kan. Ik dring erop aan de dokter te laten komen en einde-
lijk stemt vader toe. De geneesheer verklaart met zekerheid na z’n onderzoek, 
dat vader weer gauw er bovenop zal zijn. Maar vader zelf verzekert, dat de 
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dokter zich vergist, hij zal van dit bed niet meer opstaan, beweert hij. Hij 
heeft een stem vernomen, die hem heel vertrouwd in de oren klonk en hem 
zei, dat hij spoedig het leven na de dood zou binnentreden. 

Vaders moeheid wordt steeds groter en ondanks de optimistische uitspraak 
van de dokter verslechtert zijn toestand. Nu ga ik de betekenis van die moe-
heid waarnemen. Vaders lichaam verzwakt, doordat hij z’n krachten niet lan-
ger op de instandhouding ervan instelt. Z’n ziel is bezig aan een nieuwe taak, 
zij maakt zich gereed om naar het andere leven over te gaan. Vanzelfsprekend 
moet het lichaam die krachten missen en treedt er moeheid op. Had vader 
ziekten, kwalen in zich gehad, dan zouden deze verergerd zijn en hadden zij 
de dood veroorzaakt. Nu voelt het bezielende leven niets dan moeheid. Er is 
niets anders te voelen. Dit is zijn ziekte, die dadelijk z’n hartslag zal stilleg-
gen. Vader weet dit al en geeft zich geheel aan die moeheid over. 

Intussen heeft de dokter moeten beamen, dat vader niet meer beter zal 
worden. Ja, constateert hij, zozeer is de hartslag verzwakt, dat het einde spoe-
dig moet komen. Hij geeft vader geen week meer. Maar nu bewijst deze eens 
te meer, hoe innig z’n contact al is met de wereld van Gene Zijde, en hoe 
groot de zekerheid, die hij daar wint. Sterven zal hij, zegt hij de dokter, dat 
heeft hij hem al in het begin verklaard, maar het zal niet binnen een week 
zijn. Morgen zal hij in staat zijn hem precies dag en uur te noemen. 

De nacht is ingetreden. De nachtzuster heeft het lamplicht gedoofd, bij 
vader brandt er nog een klein pitje. Staande naast vader zie ik dit gebeuren 
zovele jaren later opnieuw voor me. Vader laat me voelen, dat ik me niet op 
de zuster hoef in te stellen, wel moet ik onze huishoudster eens volgen. Ik doe 
dit en zie Betsje bedrijvig heen en weer lopen. Dan ga ik haar uitstraling zien 
en het valt me al dadelijk op, dat er zwarte plekken in liggen. Tegelijk leer ik 
daarvan de betekenis kennen. De donkere vlekken duiden de grove fouten 
aan, die in haar karakter schuilen. 

Ik kijk vader aan en zie zijn geestelijk gewaad. Hoe komt het, vraag ik me 
in de grootste verbazing af, dat ik dit nog niet eerder zag? Dan begrijp ik 
het, ik moet bedenken, dat ik alles hier op vaders krachten beleef en hij mij 
slechts dát laat zien, wat hij nodig acht. En dit alles op de juiste tijd, of ik zou 
verpletterd worden door de veelheid van indrukken, die het leven hier biedt. 

Vaders kleed ligt hem als een Romeins gewaad losjes om de schouders. 
Het is schitterend van kleur. Vader laat me voelen hoe het tot stand kwam. 
Zijn zieleleven spon het, weefde de draden tot dit patroon en z’n eigenschap-
pen waren het, die er de kleuren in brachten. Zo ligt dus aan het geestelijk 
gewaad het innerlijk leven van zijn drager vast. 

Elke ziel in de ruimte heeft een kleed, geen ziel, waar hij zich ook bevindt, 
al is het in de diepste hel, hoeft naakt haar weg te gaan. Aan Betsjes uitstra-
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ling is duidelijk waar te nemen wat háár kleed zou zijn. De donkere vlekken 
erin wijzen erop, dat Betsje niet deugt. 

Ik volg haar, terwijl ze heen en weer loopt. Ze gaat nu vaders kamer bin-
nen en brengt de zuster iets te drinken. Mijn blik valt hierdoor ook op vader. 
Mijn hemel, kan dit waar zijn, ik zie vader nu driemaal! Zoals hij naast me 
staat en te bed ligt. Maar ik neem daar ook nog een schim waar en ik weet 
zeker, dat het vader is. Ik sta er echter niet lang bij stil, bijna onmiddellijk 
richt mijn blik zich weer op Betsje en haar uitstraling. Nu zie ik, dat zij 
diefachtig is. Ze neemt telkens geld weg. Ik miste voortdurend kleine bedra-
gen uit m’n winkelkas, schiet me nu te binnen. Ik dacht echter nimmer aan 
diefstal. Betsje deed het dus. Eensklaps zie ik haar, terwijl ze voor een kastje 
staat. Ze aarzelt, kijkt links en rechts, en haalt er een aantal bankbiljetten 
uit. Driehonderd gulden. 

„Mijn God, Vader in de hemel, valt er voor Uw oog dan niets te verbergen? 
Ligt ook dat al vast? Staan we dan later voor elke daad in ons leven? Als dat 
zo is, mijn God,” bid ik, „vergeef het Betsje dan, want zo kwaad was Betsje 
toch ook weer niet. Betsje verzorgde vader goed en mij ook trouwens. Wij 
hebben het haar vergeven, Vader, God van al het leven, praat U er maar niet 
meer over, we hebben haar het geld geschonken.” 

Vader, te bed liggend, volgt Betsje met de ogen, terwijl ze de zuster wat 
warms brengt. Ik lees in die blik en weet dan, dat vader geheel op de hoogte 
is van Betsjes diefstal. Om zekerheid te hebben vraag ik het hem. Maar hij 
zegt niets, wel laat hij mij vóelen, dat hij inderdaad alles wist. Hij wil er nu 
niet over praten, omdat dan in dit leven te veel ervan wordt wakker geroepen. 

In die laatste dagen voor z’n sterven was vaders gevoeligheid zo groot ge-
worden, dat hij in Betsje kon lezen. Hij nam haar verkeerde verlangens over, 
haar haken naar geld, haar stelen. Dit was haar telepathische overdracht! 

Vader kijkt naar Betsje, maar hij zegt niets. Nu weet ik ook waarom. Va-
der was zich aan het klaarmaken voor z’n overgang, hij was bezig afscheid te 
nemen van het aardse leven en kon en wilde zich niet meer instellen op deze 
foute daden. Het zou hém wreed terugroepen naar de aarde en Betsje kon hij, 
door haar terecht te wijzen, toch niet met één slag veranderen. 

Ik ga hier dus evenmin langer op in en volg liever Betsjes uitstraling, dit 
is ook vaders bedoeling. Van haar kijk ik naar hem en van hem naar mezelf. 
Terwijl vader bezig was zich op z’n overgang voor te bereiden, legde hij z’n 
aardse gewaad af, maar daaroverheen weefde zich een ander, een geestelijk 
gewaad, dat hier en daar al kleur kreeg. Nu viel me plotseling op, dat mijn 
uniform, hetwelk ik nog altijd droeg, aan het verwazen was. Dit ziende, 
schrik ik, maar tevens kwam er een groot geluk in mij. Ik begon dit verwazen 
van m’n aardse pakje te begrijpen. Doordat ik stap voor stap in dit nieuwe 
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leven overging, verwijderde ik mij van de aarde en alles wat me daar bond. 
Als ik zostraks alles had gevolgd en beleefd, zou dit uniform wel geheel op-
lossen. Want nu voelde ik, dat daarachter een ander gewaad bezig was vorm 
te krijgen. 

Wonderlijk toch, en dit alles kreeg ik door het zien naar Betsje en de zwar-
te plekken in haar uitstraling. Ik moest me inspannen om al deze gebeur-
tenissen – die op zichzelf grote problemen waren – te verwerken. Toch was 
ik nog niet aan het eind van m’n beleven. Ik richtte mijn blikken weer naar 
vader. Het leek of hij sliep, doch dit was niet het geval. Het kleine lampje 
verlichtte iets van zijn trekken. Toen de zuster hem zo rustig zag, had ze hem 
alleen gelaten. Plotseling viel er een groot licht in de kamer en ik zag, hoe 
een prachtige gestalte op vader toetrad. Het was Angelica. Ze stond naast zijn 
bed en bracht hem in slaap. Toen verbond ze zich met hem en trok zijn ziel 
op in haar wereld. Zo was het mogelijk, dat hij haar kon zien en horen. Zij 
vertelde hem, wanneer hij zijn overgang zou beleven. 

De vraag kwam nu in mij op, hóe zij dit voorzeggen kon. Meteen vloeide 
me het antwoord toe. Doordat Angelica geheel in vader overging kon zij in 
zijn meer en meer verwazende aura lezen, hoelang het naar aardse tijd ge-
meten nog duren zou, vooraleer zijn ziel zou loskomen van zijn stoflichaam. 

Met heilige eerbied keek ik naar het tafereel, dat zich voor mijn ogen af-
speelde, naar die beiden, die tot elkander behoorden, naar God het beschikt 
had, en elkander een liefde toedroegen, die ik niet voor mogelijk had gehou-
den. 

Rustig liet ik deze gebeurtenissen op mij inwerken, ze mochten me niet 
meer overrompelen. 

In de morgen vertelde vader mij, dat Angelica die nacht aan hem was ver-
schenen en hem het tijdstip van z’n overgang had bekendgemaakt. De dagen 
verliepen en de dokter moest weldra erkennen, dat zijn wetenschap gefaald 
had. Nu zei hij, dat het niet zo heel bijzonder was: vele stervenden wisten 
tevoren precies het tijdstip te noemen, waarop ze voorgoed de ogen zouden 
sluiten. Hóe ze het konden weten was hem echter niet duidelijk en hij zou 
de waarheid toen ook niet hebben kunnen aanvaarden. Ik stond thans echter 
voor de feiten en deze logen niet. 

Nu zie ik de uitstraling van de dokter, ook daarin liggen zwarte plekken. 
Als ik deze op aarde had kunnen zien, zouden ze mij gewaarschuwd hebben. 
De dokter is niet eerlijk, hij wendt belangstelling voor, maar heeft moeite om 
niet om vaders woorden te lachen. Hij ziet hem ronduit als een gek. Zijn ziel 
staat ver van het machtig gebeuren, waarin vader leeft. 

De dagen verlopen en vaders einde nadert meer en meer. Hij wordt steeds 
gevoeliger. Naarmate zijn gevoeligheid stijgt, wordt zijn lichaam zwakker 
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en lost zijn aura meer op. Zij bouwt zich echter weer op in de wereld van de 
geest, de wereld waarin ik nu sta en dat alles mag ik waarnemen. Het is de 
schim, die ik zostraks waarnam. Vader gaat in deze wereld zien en voelen. 
Zijn innerlijke krachten maken dit proces mogelijk. Hij wordt erbij geholpen 
door haar, die zijn tweelingziel is. De wetten van leven en dood staan dit toe. 
Voor ieder mens is het weer anders, al naar de wetten, die hij beleven moet 
en die hij zélf heeft wakker geroepen. 

Er zal voor vader geen plotseling einde komen. Langzaam zal hij van het 
aardse in het eeuwige leven overgaan. Zelfs geen schok zal hij hoeven te 
voelen. Voor hem heeft de dood dus alle betekenis verloren, hij bestáát niet 
voor hem! 

Toen mijn vader voor vijftig procent was gestorven, ging het andere leven 
overheersen. Zijn aura zag ik in die wereld zich meer en meer verdichten. 
Vaders zien en voelen in het leven van de geest werd voortdurend scherper. 
Door Angelica zag hij zelfs in enkele van z’n vorige levens; dit werd mogelijk, 
doordat hij in die levens met Angelica verbinding had gehad. Zo werd hij 
ook verbonden met het leven, waarin hij geneesheer was. De wijsheid, daarin 
vergaard, werd bewust in hem en zij gaf hem het recht zijn dokter met col-
lega aan te spreken. Mij kende hij in dat leven als Jack, en meteen noemde 
hij me bij die naam. 

„Ik zal u zeggen, hoe het is, collega –” zo spreekt vader tegen de dokter 
en gaat dan diep in op het onvermogen van de aardse geleerde, dat eerst 
oplost als deze de ziel, het wezenlijke van ons menselijke bestaan, leert ken-
nen. Voor de dokter is dit het geijl van een stervende, wartaal, zonder zin of 
betekenis. Maar – nu weet ik, niet vader, maar wij waren onbewusten. Hij 
was op het moment, dat hij sprak, een diep-bewuste, die verbinding had met 
de machtigste geestelijke wetten. Wetten, die hem een blik veroorloofden in 
door hem genoten levens, waarin hij zich met veel strijd en moeite wijsheid 
vergaarde, die zijn ondeelbaar bezit werd. Hij sprak niet tot ons als een ster-
vende, van wie de geestvermogens aan het verflauwen waren, maar daarente-
gen als een scherpbewuste persoonlijkheid, die de kracht en de realiteit van 
zijn verleden in zich voelt spreken. 

Hoe ver waren wij toen van hem verwijderd. We stonden voor de diepte, 
die tussen leven en dood ligt en die voor ons, de dokter en mij, niet te over-
zien of te peilen was en die alleen door vader met hulp van zijn Angelica kon 
worden overbrugd. Nu, in dit leven eerst, zal het vader lukken naar mij een 
brug te slaan. Op aarde moest hem dit toen door mijn twijfel mislukken. 

De vijftig procent worden zeventig procent. Aan het stoflichaam is het te 
zien, het valt steeds meer in. Nu spreekt hij weinig meer. In alle stilte bereidt 
hij zich op z’n heengaan voor. Wat hij me zeggen wilde, heeft hij me meege-
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deeld. Veel wijsheid, waarvan ik de diepte en de werkelijkheid eerst nu, en 
nog niet eens in haar geheel, ga beseffen. Vader schonk me zelfs een bewijs, 
dat mij na z’n dood van z’n voortleven zou moeten overtuigen. Hij waar-
schuwt me tegen de praktijken, die moeder niet zal schromen uit te oefenen 
om haar eigen verkeerde verlangens te dienen. 

Het stervensproces gaat verder. Volgens de dokter móet het nu elk ogen-
blik afgelopen zijn. Maar hij vergist zich weer. Nog is vaders einde niet daar. 
Aan zijn aura is dit te zien. Zij is nog te dicht en moet eerst doorschijnend 
worden, vooraleer de ziel uit het stoflichaam trekt. 

Vader verliest zijn aandacht voor z’n omgeving. De ogen houdt hij ge-
sloten, hij slaapt echter niet, hij denkt. Naast hem zit zijn eeuwigdurend 
geluk, Angelica, die zijn handen in de hare houdt. Hoe rein is hun liefde. Zij 
gaan in elkander over, dit schone uur is geheel voor hen beiden. Het is een 
geschenk, waarvan God de Gever is. Angelica zegt iets tegen hem en vader 
antwoordt haar. Het is dit spreken, dat mij bij z’n bed riep. Ik zie mezelf bij 
het bed zitten, ik versta echter niet wat vader zegt. Angelica blijft, ik stoor 
hen niet. Beiden zitten we stil neer bij de zieke, die we zo innig liefhebben. 

Als het daglicht goed doorbreekt en in de straten het rumoer toeneemt, 
gaat Angelica heen. De dag maakt vader wakker en hij komt terug in het 
bewustzijn, dat nog de aarde toebehoort. Straks, als de nacht zich over de 
stad legt en het rumoer doet zwijgen, zal hij weer in z’n onbewuste leven 
terugzinken, in dat leven, waarin zijn geest dan juist hevig werkzaam is. 

Vaders laatste nacht op aarde breekt aan. Zijn aura, zie ik, wordt nu door-
schijnend. Ook deze voorspelling van Angelica zal vervuld worden. De dok-
ter heeft besloten bij vader te blijven. Beiden doorwaken we de nacht. Een-
maal nog richt hij het woord tot ons en neemt afscheid. 

De morgen breekt aan. Angelica zweeft gelijk een engel boven vaders stof-
kleed en kust hem. Zij lost nu geheel in vader op. Het schemerlicht zoekt 
zich een weg door de gordijnen, die niet geheel gesloten zijn, en valt op het 
sterfbed. Dit alles neem ik nu waar, niets blijft verborgen. Aan deze zijde zie 
ik, hoe zijn astraal lichaam zich verdicht en vormen aanneemt. Het duurt 
nog even voor vaders ziel geheel vrij is. Nog bindt een zilver koord lichaam 
en ziel. Maar ook dat verwaast, het wordt ijler en ijler. Dan is vader vrij, hij 
slaat in het Eeuwige Leven zijn ogen op en ziet haar, die hem toebehoort. 

„Angelica, mijn Angelica!” 
Zij vangt hem in haar armen op en zweeft met hem weg. Ik kan hen nu 

met de ogen volgen, meer en meer verwijderen ze zich van de aarde, dan 
opent zich hun hemel voor hen. Machtig, héilig is het sterfbed, dat ik aan-
schouwen mocht. Hoe groot is God, hoe lief is God voor Zijn kinderen! 

Ik zie naar vader, doch kan geen woord spreken. Het duurt even voor ik 
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m’n ontroering overwonnen heb en weer tot regelmatig denken kom. 
Hoe is míjn sterfbed geweest? flitst het door mij heen. Dan komt het 

woord van vader in mij. Het schone sterfbed, dat hij beleven mocht, is alleen 
voor hen, die zich daarvoor in vele levens hebben gereedgemaakt. Eenieder, 
zonder uitzondering, kan deze genade beleven, indien hij zich geestelijk erop 
voorbereidt. 

„Ook jij kunt je dit verwerven, Theo,” zegt vader. „Dat komt nog, mijn 
jongen. Je bent op de goede weg. Ik weet, dat het gebeuren zal, ook jou wacht 
deze genade eens, want nu al zie ik die wetten.” 

Natuurlijk geloof ik in vaders woorden en toch overvalt me even een droef 
gevoel. Wie vergezelt mij nu op mijn weg door deze wereld? Waar woont zij, 
die mij toebehoort? Waar is zij, dat ze mij niet verwelkomde, toen ik hier 
binnentrad? 

Een machtig verlangen komt er in me iets van de liefde te mogen bezitten, 
die deze beiden, Angelica en vader, elkander toedragen. Als twee volmaakt 
gelukkige kinderen had ik hen bijeen zien zitten, terwijl ze de handen van 
God zegenend boven zich wisten. Dát is liefde, had ik gevoeld, reine, gees-
telijke liefde, die dienen en dragen, begrijpen en zingen doet. Zo alleen kan 
God gewild hebben, dat de mensen liefhebben. En wat brengen zij ervan 
terecht? Ik had het op aarde niet anders voorgesteld, zó had ik haar willen 
liefhebben, die daar mijn vrouw was. Het mocht niet zo zijn, om een liefdes-
band op te bouwen zijn er twee nodig. Ook vader moest dit op aarde ervaren. 
Wat had hij moeder niet kunnen geven aan warmte, aan begrip, aan kracht 
en wijsheid? 

Ik voel, dat vader verder wil gaan en meteen ontvouwt zich een nieuw 
beeld voor mijn oog. Ik zie mij, terwijl ik achter vaders baar loop. Het kost 
me evenwel moeite mij los te rukken uit de heilige sfeer, waarin het leven van 
zijn en Angelica’s liefde me bracht. Ik zou er nog wat in willen blijven leven, 
maar dan pakt het nieuwe beeld me vast. 

Ik loop mee in de stoet, die vaders stoflichaam ten grave brengt en mijn 
oog valt op moeder en nu zie ik pas goed hoe leeg en koud haar wezen is. 
Zelfs nú nog denkt ze slechts aan geld. Ik lees in deze duistere gedachten, en 
huiver van de kou, die van haar innerlijk uitgaat. Ze overlegt hoe ze mij ertoe 
bewegen kan haar bij mij te laten inwonen. Bij haar zijn duistere wezens, die 
haar verkeerde driften en verlangens nog opvoeren. 

Maar, zie ik, het ontbreekt mij ook nu niet aan bescherming. Angelica is 
teruggekomen en staat naast me. Ze legt me de antwoorden in, die ik moeder 
geven moet. 

Door haar is het, dat ik niet toegeef aan de druk, die moeder op me uitoe-
fent om me in haar smerige wereldje te krijgen. Heilig en ontroerend is het, 
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deze bescherming te zien. Het doet me schreien van geluk. Geen mens ter 
wereld staat alleen. Voor eenieder is er geestelijke hulp en bescherming, voor 
zover men er tenminste voor openstaat. Ieder mens zal dit beleven, laat vader 
me voelen. 

Razend en tierend trok moeder af. 
Nieuwe beelden worden zichtbaar en houden mijn aandacht vast. 
Vader is uit zijn hemel naar mij teruggekeerd. Hij zocht zich met mij te 

verbinden en doet dit door het schrijven. Dichtbij hem is Angelica. Vader 
schrijft door middel van mijn hand. Nu en dan stelt hij zijn tweelingziel 
vragen. Weer herhaalt zich het proces als tijdens het schrijven door Angelica. 
Vader daalt in mij af. In gevoel komen we tot geestelijke eenheid. Het schrij-
ven gaat als vanzelf, doordat ik me nu geheel overgeef en wij, vader en ik, de-
zelfde afstemming hebben. Hoe eenvoudig en ook: hoe machtig is dit alles. 

Maar dan vangt mijn twijfelen weer aan, vader voelt, dat hij gauw zal 
moeten ophouden. Nu, staande in dit leven, zou ik me kunnen aframmelen. 
Wat had ik op aarde niet aan wijsheid kunnen ontvangen, als er geloof en 
overgave in me geweest was. Maar daar is nu niets meer aan te veranderen. Ik 
moet aanvaarden, dat mijn bewustzijn die noodzakelijke graad van voelen en 
denken toen niet bezat. Nu, toevend in het eeuwige leven, zou ik onmogelijk 
nog kunnen twijfelen. 
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Het schrijvend mediumschap 

„Het is nodig, dat je dit alles weet. Waarvoor kan ik je nog niet zeggen, 
eens zul je het echter weten.” Vader legde deze betekenisvolle woorden neer, 
de laatste maal, dat hij met mijn hand schreef. Toen had ik ze niet begrepen, 
ja innerlijk had ik er een beetje om gelachen. Dit lachen had vader pijn ge-
daan, nu moet ik dit ervaren en voel ik zijn droefheid. Toch schreef hij nog 
door, Angelica was nu ook naast hem om hem te troosten. En nog een derde 
was er toen bij hen, neem ik nu waar. Hij heeft een prachtige, voorname 
gestalte, zijn licht valt over mijn aardse wezen. Dit licht hoort toe aan een 
meester. Hij groet Angelica en vader, verder kijkt hij toe, zelf schrijft hij niet. 

Dit is een beeld uit het verleden, maar ik beleef het, als vindt het gebeuren 
thans plaats. Ik kniel neer uit reine eerbied voor deze meester en zijn hemels 
licht. Deze meester – komt in me – was tijdens een leven op aarde een broer 
van Angelica. 

Nu beleef ik een heilig ogenblik. Het verleden is opgelost en thans staat 
de meester werkelijk voor me. Stil is hij genaderd. Ik blijf geknield liggen 
en durf niet op te zien. Hij richt het woord tot Angelica, die zich intussen 
eveneens bij ons gevoegd heeft. Ik kan het beluisteren, maar doe het niet. 
M’n eerbied voor deze meester in de geest is te groot. Maar dan laat vader 
mij voelen, dat ik luisteren moet. En ik hoor de meester tot Angelica zeggen: 

„Mijn zuster, als u zover bent, komt u dan tot mij. Mijn instrument is 
gereed om te ontvangen.” 

Ik lig nog steeds geknield, de blik van de meester is op mij gericht, deze 
verwarmt mij. Zijn woorden handelen over mij, voel ik, straks zal ik hun 
betekenis kennen. 

De meester en Angelica zijn heengegaan. Ik voel me innig-gelukkig door 
deze ontmoeting, ik sta in deze onmetelijke ruimte niet alleen, wil ze me zeg-
gen. Maar welke betekenis heeft mijn leven voor deze meester? En waarom 
rustten zijn blikken al in het verleden op mij? 

„Weet je het thans?” komt er nu in mij. „Voel je het nu, mijn jongen? Is 
het je duidelijk, waarom ik je toen zei, dat je het alleen maar weten moest?” 

Ja, nu was het mij duidelijk. Toen had ik om vaders geheimzinnige woor-
den gelachen, nu echter begrijp ik hun betekenis. Ineens weet ik het. Vader 
sprak toen tot mij, al werd ik door twijfel beheerst. Hij bereikte ermee, dat 
zijn woorden zich ondanks alles in mij vastzetten. Ze maakten mij toen al 
langzaamaan gereed voor het eeuwige leven en de taken, die dit voor mij be-
stemd had. Ook de aanwezigheid van de meester toen wees hierop. Stond ik 
nu voor een taak, dat hij thans weer verscheen? Ik zou dit héél spoedig weten! 
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Vader laat me voelen, dat we thans naar een andere plaats zullen gaan, om 
nieuwe ervaringen op te doen. Spoedig hierna voert hij me een andere aardse 
woning binnen. Ik ben er nimmer eerder geweest, stel ik vast. Er leeft gees-
telijke kracht in dit huis, voel ik. Angelica is hier ook. Er treedt een gestalte 
op hen toe. Tegelijk valt mijn oog op een mens, die voor z’n schrijftafel zit en 
bezig is op de schrijfmachine iets vast te leggen. Ik voel mij tot deze aardse 
mens aangetrokken. 

Wat ik nu beleef is wonderbaarlijk en het doet me de tranen in de ogen 
komen. Want door deze man te zien, wordt er een gevoel in mij wakkerge-
stoten, dat daar als verlangen in mij lag, als een verlangen, dat nimmer zijn 
vervulling zag. 

„Ik ken u, vriend der aarde en meester in de geest,” zo spreek ik tot hem. 
„Ik ben hier in uw huis. Op aarde las ik uw boeken. Zij gaven mij geestelijke 
schatten en leerden mij niet te doden. Ik wilde u bezoeken, maar het bleef bij 
een verlangen, want de oorlog kwam tussen beiden. 

Ik zie uw meester en weet nu, dat hij het was, die mij in Rotterdam aan-
raakte en mij zo-even verscheen. U bent in trance, neem ik waar, en een 
wezen van onze zijde is bezig door u een boek vast te leggen. U leeft nu dus 
hier in onze wereld, terwijl u tot de aarde behoort. Maar uw meester waakt 
over u. Uw meester laat me voelen, dat ik aanstonds door u mag schrijven. 
Ik buig mij voor uw meester en voor u, die het mogelijk maakt, zijn wijsheid 
op aarde te brengen. De meester, die door u schrijft, houdt op, zie ik, en gij 
keert in uw lichaam terug. 

Angelica treedt nu naar voren en begroet mij. Ik mag van mijn overgang 
vertellen, zegt ze, door u mag ik mijn ervaringen vastleggen. Het zal een 
boek worden, dat eens op aarde in druk zal verschijnen. Welk een heerlijke 
taak! 

Ik moet mij thans op u instellen. U moet zich geheel geven, uw meester wil 
dat. Het grote ogenblik is daar. U zult niet geheel in trance gaan, dat contact 
hoort uw meester toe. Angelica staat naast hem en beiden stellen zich op u in. 

Ik ga nu uw innerlijk leven aanvoelen. Stil wordt het in mij, m’n eerbied 
voor u groeit. Dan daal ik in uw leven af. 

Rechtop sta ik in u, die in halftrance is. Een kort woord mag ik nu schrij-
ven, dan moet ik weer heengaan. Maar eens, als ik beleefd heb, wat ik bele-
ven moet, zal ik mogen terugkeren. Ik mag dan alles van mijn leven vertellen 
en over dat van vader en Angelica. Dit alles is mogelijk geworden, doordat zij 
de zuster van uw meester is en haar leven en dat van mijn vader diepte heeft. 

Ik leef nu in u en overheers u in gevoel en gedachten. Dat gaat als vanzelf, 
want u geeft zich geheel, in niets bespeur ik enige stoornis. U bent volkomen 
leeg, zonder één gedachte, en staat op mij ingesteld. U neemt plaats voor de 
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machine en ik voel het ogenblik komen, dat ik beginnen mag. 
Ik ga denken en zie, meteen liggen mijn gedachten op het papier vast. Uw 

handen tikten wat ik dacht. Uw meester vindt deze tekst echter niet goed 
en u verscheurt het papier. Ook het tweede gaat die weg. Ik moet sterker 
denken, of u zult mij gaan overheersen, wat stoornissen geeft. Uw meester 
legt me uit hoe ik doen moet en neemt mij in zijn denken en voelen op. Ik 
ga opnieuw in u over en concentreer mij sterk op mijn eigen leven. Nu komt 
duidelijk door, wat ik daareven had willen zeggen: 

„Dat het aan mij gegeven is, van mijn aardse leven te vertellen, is een grote 
genade voor mij.” 

Ik wacht even, u wacht ook. Dan vervolg ik: 
„Nu leer ik, hoe gevoelig u bent. Ik kan dit volgen. U reageert onmiddel-

lijk, een kind zou door u kunnen vertellen. Het gaat nu als vanzelf. 
Uw meester is hier en bracht mij tot u. Straks mag ik van mijn leven op 

aarde vertellen. Ik ben voor kort in de Grebbelinie gesneuveld. Hoe daar 
mijn beleven is geweest, kunt u zich indenken. Toch heb ik niet gedood, 
anders zou ik hier ook niet zijn. Mijn lieve vader is bij mij en anderen, die u 
en mij zeer lief zijn. 

Tijdens mijn leven op aarde, kort voor ik overging, las ik uw boeken. Wat 
u mij daarmee hebt gegeven? Later zal ik het u misschien duidelijk kunnen 
maken, als we zover zijn en ik beginnen mag van mijn leven te vertellen. 
Hoe gelukkig ben ik, dat mij dit wordt geschonken. Ik dank God voor deze 
genade. En vader dank ik, en Angelica en uw meester, hen allen dank ik voor 
de hulp, die ik heb gekregen in mijn aardse en in dit leven. 

Ik mag slechts even hier blijven om door u enkele gegevens neer te schrij-
ven. Nu moet ik gaan, het valt me moeilijk en ik zou willen blijven. Maar ik 
voel, dat ik moet ophouden. 

Hoe moet ik God danken! 
Ik groet u en dank u voor de liefde, die u mij schenkt, nu ik met u verbon-

den ben. Ik ga heen, vriend der aarde, meester in de geest. Spoedig hoop ik 
tot u te mogen terugkeren. Ik dank u.” 

Zó verliep de eerste maal, dat ik door een aards instrument schreef. Hoe 
moest ik dit verwerken?! Ik zag, dat u het schrift begon te lezen. Toen ging u 
mij zien, ik beefde, nu werd ik helderziend waargenomen. Een nieuw wonder 
voor mij. Uw gevoelsleven raakte het mijne, ik beefde, ik dacht weg te zinken 
en kon niet meer denken. Zo heel dicht waren we nu bijeen. U zag in mij, 
voelde hetgeen ik allemaal had beleefd en u zond uw liefde tot mij. 

Dit innige contact duurde enige tijd. Toen maakte u zich plotseling van 
mij los, zo onverwacht, zo opeens, dat ik mij een ogenblik als versteend voel-
de. Flitsend snel was dit terugkeren van uw gevoelsleven naar uw taak. Het 
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sloeg terug op mij, het deed mij pijn. Er kwam een gevoel van teleurstelling 
in mij. Ik werd eigenlijk verstoten, zo voelde ik het tenminste. 

Maar nu trad uw meester op mij toe en mocht ik beleven, dat een meester 
direct tot mij sprak. 

„Het felle reageren,” zo verklaarde uw meester mij het gebeuren, „moet in 
hem aanwezig zijn, of duizenden krachten speelden met zijn leven op aarde. 
Dit is nodig voor onze instrumenten. Niemand van deze zijde kan hem nu 
raken of beïnvloeden. U kunt het proberen.” 

Ik deed een poging, stelde mij op u in en trachtte u te bereiken. Een dich-
te, ondoordringbare muur sloot uw gehele wezen echter voor mij af. U bleef 
achter deze muur en was onbereikbaar. Zó is dus uw bescherming tijdens uw 
eenzijn met deze zijde. 

Ik boog diep het hoofd. Machtig was dit alles, wat ik te zien kreeg. Ik 
keek naar vader en Angelica. Ook zij toonden hun eerbied voor hetgeen hier 
geschiedde. 

Dit instrument, kwam nu in me, is het hoogste instrument voor deze zijde. 
In het Westen is hij de enige, die voor de meesters werkt. Meerdere instru-
menten zijn er op aarde, doch hij vertegenwoordigt de hoogste meesters van 
deze zijde. Dit alles laat Angelica mij voelen en u, begenadigd instrument, 
moet dit aanvaarden, want ik spreek de heilige waarheid. 

Ik kan u dit alles zeggen, want ik weet, dat de eenvoud in u is en niets u 
raken kan, dat uw persoonlijkheid zou kunnen vernietigen. De ijdelheid kan 
niet in u komen, u bent daarvoor te bewust, een bewustzijn, dat u reeds aan 
deze zijde bezat en waardoor u het leven op aarde en dat van deze zijde kent. 

De andere meester daalt weer in uw lichaam af. Wij allen staan toe te zien, 
hoe het ene vel na het andere volgetikt wordt. Diep is hetgeen behandeld 
wordt, doch het gaat als vanzelf. Nu is uw ziel uit uw organisme, ze heeft 
plaatsgemaakt voor de meester en rust uit in de sferen, zodat u bij uw terug-
keer geen vermoeienis voelt. Het is uw meester, die hiervoor zorg draagt. 

Vel na vel wordt beschreven, de stapel naast de machine groeit. Maar 
plotseling treedt er een stoornis op. Ik kijk om mij heen, evenals vader en 
Angelica. Ik zie door de muren. Er nadert een bezoeker. Terwijl de man de 
trappen beklimt, laat de meester uw lichaam vrij, zodat u erin kunt terugke-
ren. Uw meester concentreert zich op u en stemt u rustig. Als er dan gebeld 
wordt, bent u gereed om de deur te openen. De patiënt treedt binnen. U gaat 
tot behandelen over, terwijl intussen de meester, die u een boek doorgeeft, 
afwacht. Niet zodra heeft de patiënt de deur achter zich gesloten, of u haast 
zich naar uw schrijftafel, zet u neer achter de machine en zinkt in de trance 
weg. De meester hervat het werk en schrijft verder over de Goddelijke wetten, 
over de planeet aarde, over de duizenden problemen, die u al kent, omdat dit 
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bewustzijn door uw meester in u gekomen is. 
Een machtige bewondering heb ik voor uw meester, die u voor uw heilige 

taak gereedgemaakt heeft. Diep en rein en natuurlijk is hetgeen doorkomt. 
Niet één gedachte van uzelf is erbij. U kunt het ook niet weten, al is het 
bewustzijn in u, u weet eenvoudig niet wat er komen gaat en wat de mees-
ter vertellen wil. Toch beleeft u niet de diepste trancetoestand, die behoort 
uw meester toe. Thans wordt de vierde van de zeven graden in de trance 
gebruikt. 

Snel ratelt uw machine, in dit tempo moet het boek spoedig gereed zijn. 
U bent te benijden, begenadigd instrument! Eenieder met mij moet eerbied 
hebben voor uw mediumschap en uw heilige wil om de meesters van Gene 
Zijde te dienen, in het belang van de duizenden mensen, die van het Eeuwige 
Leven overtuigd willen worden. 

Ik zie de vele mogelijkheden, door welke Gene Zijde u bereiken kan. Ik 
voel de liefde van uw meester voor u. Angelica volgt u aan deze zijde en zij 
zendt u al haar liefde toe. Uw bewustzijn is diep, uw liefde sterk en uw geloof 
in God onwankelbaar. En dit bezit u als mens op aarde. Als mens op aarde. 
Ik wil me dat heilige, onschatbare bezit hier eigen maken en zal alles doen 
om het waardig te zijn. 

Ik zie waar uw meester is, want zijn licht overstraalt uw hele huis. 
„Meester,” zo zeg ik tot hem, terwijl ik neergeknield lig, „mag ik u danken 

voor hetgeen ik door u kreeg. Nog kan ik alles niet omvatten, zoveel kreeg ik 
te verwerken, zoveel lessen om over na te denken. Het zal me geestelijk verder 
brengen en mij voor vernietiging bewaren. Mag ik u danken?” 

Mijn vader laat me na enige tijd voelen dat we verder moeten. Angelica en 
uw meester, u en uw huis, het lost alles voor mij op. Wij zweven alweer in de 
ruimte. Onder het voortgaan snellen mijn gedachten naar u terug en plotse-
ling voel ik dat u mij volgt. Door aan u te denken, vloeit er kracht in mij. Ik 
voel mij sterk en er komt meer begrijpen in mij. U laat mij voelen, dat u mij 
niet verstoten wilde zostraks. Op het ogenblik, dat u uw eigen leven moest 
gaan beleven, diende u me echter buiten te sluiten. Er mag dus ook geen te-
leurstelling in mij zijn, maar ik moet de les begrijpen, die erin steekt. U staat 
alléén ingesteld op de meesters, door niets of niemand laat u zich storen. Uw 
taak gaat u voor alles en op het ogenblik, dat deze u roept, stelt u zich voor de 
volle honderd procent beschikbaar. Het is déze overgave, die ik me wil eigen 
maken, zij zal me helpen aan geestelijke diepte te winnen. 

U spreekt tot mij in de taal van de geest, van gevoel tot gevoel zijn we tij-
dens dit voortgaan verbonden. Ik zie u voor mij en beleef een nieuw wonder. 
U bent ergens in de ruimte, terwijl een meester in uw lichaam is en een boek 
vastlegt. U bent echter ook in mij, dat wil zeggen, de hélft van u. Ik beleef 



120

dus, dat u zich splitst. Is het niet machtig? Hieraan is te zien, dat u een mees-
ter bent, zegt vader. 

Of de aarde u als zodanig zal erkennen? Velen zullen u en de wijsheid, die 
u brengt, niet kunnen begrijpen. U zult gehoond en bespot worden, maar het 
zal u niet deren. Geen laster of kritiek zal u kunnen breken. Gij zijt gereed 
álles te aanvaarden, wat op uw weg komt. 

In u is de wil om te dienen aanwezig en u volgt in dit besef uw meester. U 
zet alles van uzelf in voor het werk van u beiden, ja, uw leven zou u ervoor 
willen geven, zo dit gevraagd werd. 

O, een blik in uw leven leert mij zo ontzaglijk veel, ik wil me alles eigen 
maken wat in u leeft, ook al kost dit mij bloed en tranen. 

Al m’n dankbaarheid en liefde zond ik naar u toe. Met een hartelijk „tot 
straks” verbrak u toen dit contact. U verdween uit m’n aura en ik was weer 
met vader alleen. 
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Ik zie mijzelf als Jack 

Vader zweefde voor mij uit. Ik gaf mij geheel aan zijn leiding over. M’n 
leven in Rotterdam had ik nu in grote trekken opnieuw beleefd. Betekenis 
had voor mij nu nog de vraag, waarom ik die stad en m’n winkel verliet en 
in militaire dienst trad. Ik was toch gehecht aan mijn woonplaats en had een 
druk beklante zaak. Waarom liet ik dit alles eenvoudig achter en verkoos ik 
het ongeregelde leven van de dienst boven de rustige zekerheid van een bur-
gerbestaan? Het antwoord op deze vraag zou me veel van mezelf verklaren, 
ik moest er dus diep op ingaan, waarheen het me ook zal voeren. 

Naar aardse tijd gemeten was het al laat op de dag, de avond viel. Weer 
was er een dag voorbij. In mij was echter geen slaap. Moe was ik evenmin, 
ondanks al m’n denken. Ik gebruikte er m’n hersens niet voor, het was m’n 
vóelen, dat me in de problemen voerde en me aan de oplossing hielp, met 
hulp van vader natuurlijk, die me ook nu weer helpen moest. Hij zei me, dat 
ik me scherp op hem moest blijven instellen. Dit scherpe denken aan vader 
had ik op onze reis al leren kennen, het ging mij steeds makkelijker af. 

Nu ik mij instelde op het besluit, dat me de militaire staat als beroep deed 
aanvaarden, kwamen de gevoelens weer in me, die me daartoe brachten. 

Ze kwamen niet uit mezelf voort en toch weer wel! Het was alsof er twee 
persoonlijkheden in mij huisden, waarvan de een de ander overheerste en zijn 
wil opdwong. Die ene, de zwakkere, heette Theo. Hoe was de naam van de 
ander? Toen kwam de naam Jack in me. Was Jack die ander? Dan zou hij me 
dus in de betekenis kunnen voeren van m’n gewichtige besluit om beroeps-
militair te worden. Ik ging nu nog dieper in vader over, zodat ik zijn voelen 
en denken beter en scherper zou kunnen overnemen. 

We verplaatsten ons door de ruimte. Blauw is de hemel, grauw de aarde. 
Als ik door het grauwe waas, dat de aarde omgeeft, heen wil zien, verdicht 
zich hetgeen daar leeft. En dat is duidelijk, want door naar de aarde te zien, 
verbind ik me ermee. Het is vader, die me de beelden laat zien, welke ik in 
dit stadium van beleven nodig moet waarnemen. Wat is hij knap, vader! Hij 
bezit het dan toch maar. In de jaren, die hij nu aan deze zijde is, heeft hij zich 
deze kennis van de wetten eigen weten te maken. 

Ik voel mij heel rustig worden en er komt een andere mentaliteit in mij. 
Weer moet ik denken aan de twee persoonlijkheden, die in mij huisden, toen 
ik mijn besluit nam. Opnieuw staan ze in mij op en ik voel, hoe Jack, want 
zó heet hij, Theo overheerst. Hij doet dat ook nu, ik word Jack! 

Ik kijk naar vader, ik móet thans naar vader kijken, en zie zijn lieve gezicht 
vlak bij mij. Zijn God moet hem gezegend hebben, zó straalt zijn gelaat van 
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liefde en geluk. Ik kan, dit ziende, niet langer aan mezelf denken. Hij glim-
lacht en zijn ogen zijn sterren. Ze laten me niet los, in hun fonkeling lees ik 
zijn geluk. Hij is gezegend – op verschillende wijzen. Hij mag een hemel zijn 
woonplaats noemen. Er ligt geestelijke wijsheid in hem en – zijn grootste 
schat – hij leeft in en naast zijn tweelingziel. Dit alles schonk God hem, uit 
beloning voor zijn dienen, zijn geloof en zijn liefde. 

Waarom glimlacht vader zo – en waarom glanzen zijn ogen, sterren gelijk? 
Is het aan Angelica, dat hij denkt? 
Die woorden, komen ze uit mij, komen ze uit vader? 
„Begrijp je het nu? Weet je het nu, mijn alles? Weet je het nu heel zeker? 

Dat ik van je houd, dat ik je liefheb met alles wat in mij is. Mijn ziel, die ik 
tussen hemel en aarde van God gekregen heb, weet je het nu?” 

Vader – ik voel hem. Ik mag in zijn diepste innerlijk lezen nu. Ik voel, ik 
weet, ik onderga. Het is Angelica, die tot hem spreekt. Gescheiden zijn ze 
toch immer één. Haar woorden, die aan haar innigste gevoelens hun vorm 
danken, die woorden ving ik op. En nu kan ik onmogelijk meer aan Jack 
denken, en aan alles wat mij raakt en bezighoudt, en ook dit zal wel goed 
zijn zo. 

Vader luistert naar Angelica en heel zijn wezen hoort naar haar woorden. 
Er is stilte in hem, eerbied en ontroering, nu zijn ziel tot hem spreekt en hem 
van haar liefde vertelt. En desondanks weet hij mij nog te helpen, houdt hij 
mij vast, die al deze heiligheid maar moeilijk te dragen weet. 

Hoe onbeholpen, hoe stuntelig ben ik nog in m’n voelen en denken, ik, die 
alles in deze wereld nog te leren heb! 

Haar liefde geeft Angelica nieuwe woorden in – ze zijn schoner dan de 
schoonste muziek. 

„Vadertje, mijn vadertje toch. O, mijn lief vadertje. Ik zit hier buiten – en 
ben bezig aan je te denken. Geurden de bloemen ooit heerlijker? De vogels, 
ze zingen de woorden na, die uit mijn hart wellen. En als ik me over het water 
buig, zie ik jouw gezicht in zijn kristalheldere spiegel. 

Ik schrijf aan een brief voor jou, vadertje, en die brief gaat regelrecht uit 
mijn hart naar je toe. 

Waaraan ik nu denken moet, mijn vadertje, weet je waaraan? Als we straks 
– het duurt nog wel duizend jaren en langer misschien, maar voor ons bestaat 
er immers geen tijd? – als we straks dan zover zijn, dat we de andere en ho-
gere graad (de vierde kosmische levensgraad) mogen binnentreden, zullen we 
opnieuw een kindje krijgen. En jij zal het mij dan geven, ik zal dan de jouwe 
zijn en God zal toekijken en glimlachen. 

Mijn lief vadertje, zul je voorzichtig zijn en ervoor waken, dat het kind, 
dat nu naast je is en zijn leven verkent, zich niet verliest? Je weet toch, dat 
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ik ook nu bij je ben? Als ik zie naar hem, die je kind is, moet ik denken aan 
het wezentje, dat ik straks in je handen mag neerleggen. Mijn vadertje van je 
eigen kind, hoe zul je dan naar mij kijken? Hoe zullen dán je gedachten zijn? 

O, ik weet het, denk je eens in, dat we nu op aarde zouden leven. Je zou 
dan je allerbeste pak aantrekken en met mij en ons kindje gaan wandelen. 
Dan zien de mensen je stralend gezicht en ze weten dan dat het geluk bij ons 
inwoont. Beiden zouden we naar ons kindje kijken en God danken, dat Hij 
ons dit leven toevertrouwde. 

Vadertje toch, mijn geluk, zul je straks weer even tot mij komen? Ik volg je 
wel, natuurlijk volg ik je. Maar ik wil even maar heel dicht bij je zijn en zul je 
me dan drukken ook? Vaster nog, zo vast, mijn lieveling, dat we in elkander 
overgaan en onze hartklop één wordt? En zul je me dan, wáár je ook bent, 
steeds en altijd zo voelen als op dat gezegende ogenblik? Want is dit Gods wil 
niet, gaf God ons niet deze band? 

Wie ben je toch, mijn alles in de ruimte, dat ik zóveel van je houden moet? 
Kan dat wel goed zijn? Maar dat móet toch, hebben we niet de eerste sfeer in 
ons eeuwigdurend geluk bereikt? 

En als je klaar bent met deze reis en je je eigen kind zover hebt gebracht, 
dat ook hij gereed is voor al deze heilige openbaringen, weet je, mijn lief 
vadertje, wat ons dan wacht? Als Jack aan zijn studie begint en ook ik gereed 
ben met mijn werk? Moet ik het je nog zeggen? Net als op aarde? Maar hier 
kun je het weten, zonder dat ik het je zeg. Want nu ben je geheel één met mij 
en behoef je maar te denken om het weten in je te voelen komen. En toch doe 
je het niet. Wil je zijn als op aarde en het liever uit mijn eigen mond horen? 
Het is alles zo lief van je. 

Luister dan, mijn vadertje, ik zie nu reeds het kindje, dat ons zal worden 
gegeven, als we die hogere bewustwording zijn binnengegaan. Daar ben ik 
weer en dan voor de derde maal je Angelica. O, mijn lieve ziel toch. Ik zal 
dan je moedertje zijn. Mijn dierbaar wezen, mijn stuk van mijzelf. Ik bemin 
je zo echt en zo duidelijk, ik weet het. God laat het me zien en voelen. Luister 
je nog? 

We gaan ons nu daarvoor klaarmaken. Schrede na schrede gaan we verder 
omhoog. Wij beiden, m’n lief vadertje. Dan eerst zullen we de wetten bele-
ven, zoals God het gewild heeft, en vader én moeder zijn. 

Ach, is het niet machtig, dat wat ik nu reeds zie en voel? Daarnaar ver-
langen wij allen, zegt mijn meester, of het leven stond hier stil. En dat is im-
mers niet mogelijk. We moeten toch aldoor verder en dieper in het vader- en 
moeder-zijn overgaan, eeuwigdurend. God is immers Zélf vader én moeder? 
Heb ik je dat al niet op aarde verteld, mijn lieveling, hoeveel dagen en uren 
zijn er sindsdien voorbijgegaan? Het lijken wel eeuwen, zoveel beleefden we, 
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en zo is het goed. Als je straks bij mij terugkeert en wij weer wandelen gaan 
in onze sfeer, en we de vogels groeten en de bloemen, dan, mijn alles, zal ik 
je een groot geschenk geven. Jou, mijn ziel, mijn dierbaar leven, en het zal je 
heel gelukkig maken. Daarmee wacht ik je op in onze sfeer, en met de vol-
heid van m’n grote liefde, ik zal je omarmen en kussen, als je terugkeert na 
de vervulling van je mooie taak. 

Ik heb met mijn meester gesproken, m’n lieveling. Nee, nú mag je niet 
denken. Nu moet je je ogen sluiten en niet willen weten wat het geschenk 
is, dat ik je dan geven ga. Het moet een verrassing blijven. Op aarde kan 
dat, daar kun je een verrassing geheim houden, als dat nodig is. Zul je niet 
denken? 

Mijn allerliefste Ziel, ik zal nu wachten, tot je weer tijd hebt om met mij 
te praten. Ik neem nu je hoofd in mijn handen en mijn lippen raken je gelaat 
en je mond. Ik kus je ... 

Rein is mijn liefde voor jou, rein en eeuwigdurend. 
Ik zie je nog – nog zie ik je, maar nu ga je in je eigen kind over. Dag mijn 

lieve, lieve vadertje. Dag mijn Ziel.” 

Heilig is het wat ik heb mogen horen, geen woord is mij ontgaan. Ik mocht 
lezen in Angelica’s diepste innerlijk en onderging de gevoelens, die haar woor-
den stuwden, de ruimte in, regelrecht naar vaders hart. Ik durf vader niet aan 
te kijken; liefst zou ik me heel klein maken en wegschuilen. Waarom kon hij 
dit heilige, dat toch alleen voor hem bestemd was, niet voor mij afsluiten? 
Of liet hij het mij opzettelijk meebeleven, had hij er een bedoeling mee? Dat 
moet het wel zijn! Maar weet hij dan niet, dat ik ernaar húnker om ook zó 
te mogen liefhebben? Dat ik brand van verlangen naar zúlke woorden, zúlke 
gevoelens? Dat ik als hij „vadertje” genoemd wil worden? 

Dit zijn nu geesten, engelen! Hoe natuurlijk zijn zij in hun liefde. Zó groot, 
zó diep kan de liefde tussen twee zielen dus zijn. Mijn God, mijn God, mijn 
hart dreigt te barsten, ik heb gevoeld wat het zeggen wil lief te hebben; dit is 
groots, dit is ontzagwekkend! Ik kan het niet aan, help mij nu dit te dragen, 
o God. 

En God verhoort mijn gebed. Of is het vader? Het wordt lichter in mij en 
de brand, door het liefdegevoel van vader en Angelica ontstoken, dooft. Ik 
kan me weer oprichten en weet nu, dat het vader is, die me daarbij helpt. 

Even heb ik mogen leven in hun beider liefde en ik dacht verpletterd te 
zullen worden onder de macht van dit gevoel. Hierin leven dus vader en 
Angelica. 

„O, mijn Vader in de hemel, is het bereiken van deze liefde voor eenieder 
van Uw kinderen weggelegd? Heet dit nu waarachtige liefde? Bedoelde Uw 
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Zoon, Jezus Christus, het zó, toen Hij in Uw heilige Naam de mensen beval 
zich de liefde eigen te maken? En is dit nu de liefde, waarvoor op aarde zovele 
mensen de dood ingaan? Schiep U Uw kinderen dáártoe hemel en aarde, om 
ons de gelegenheid te geven ons in de liefde te bekwamen? 

Maar, mijn God, dan heb ik nog nimmer werkelijk liefgehad. Wat waren 
mijn gevoelens op aarde in vergelijking met die van vader en Angelica? Ze-
ker, er was warmte in mij, maar nu ik de kracht en de heiligheid heb mogen 
beleven, die van de liefde tussen die beiden uitgaat, weet ik, dat ik ook in dit 
opzicht nog alles te leren heb. Leer mij liefhebben, mijn God, leer mij waar-
achtig lief te hebben alles, álles wat leeft! Wilt U mij helpen?” 

Door m’n denken en verwerken is ons tempo weer vertraagd, in plaats van 
snel voort te zweven, wandelen we. Maar vader laat me voelen, dat dit nu niet 
erg is, integendeel, ik móet thans ernstig denken, wil ik alles wat nog beleefd 
moet worden kunnen begrijpen. Door over de liefde na te denken, zal er licht 
in mij gaan schijnen. En licht betekent in dit leven wijsheid in de geest. 

Warm zijn de gevoelens, die van mij naar vader en Angelica uitgaan. Ik 
dank hun innig voor de gevoelens, die ze mij lieten meebeleven, voor de blik, 
die ze mij gunden in hun harten. En ook breng ik hun er dank voor, dat ze 
mij die door hun liefde opgeroepen gevoelens weer ontnamen, op het ogen-
blik, dat ik eronder dreigde te bezwijken. Door liefde te bezwijken – bijna 
beleefde ik het. 

Onzegbaar groot is mijn ontzag voor vader en Angelica. Angelica wilde, 
dat ik de mate zou voelen van de liefde, die zij vader toedraagt. Ze wenste me 
binnen te voeren in de liefde, die het zieleleven als moeder koestert. Dáárom 
mocht ik in hun reine, liefdevolle levens schouwen, daarom wenste zij naakt 
voor mij te staan. Ook vader bezat in die ogenblikken geen kleding. Naakt 
waren zij en toch gekleed en wel door Gods heilige liefde, die gelijk een man-
tel om hun schouders lag. 

Mensen toch, mensen der aarde, beseft u wat het zeggen wil lief te hebben? 
Bid met mij, dat ge erin slagen moogt aan liefde te winnen. Tracht ernaar, 
elk uur dat u leeft. God zal toezien en glimlachen. Hij zal Zijn handen naar 
u uitstrekken en u zegenen, omdat ge doet, wat Zijn heilige Wil is, en liefde 
geeft aan alles wat in Zijn ruimte leeft. 

We vervolgden onze weg, vader en ik. Beneden ons zeilden wolken. Vader 
liet me voelen, dat ik naar omlaag moest zien. Het was toen, alsof ik in een 
blauw gat keek. Ik zag de aarde liggen. Een huis werd zichtbaar. Het was in 
een eenvoudige, maar fraaie stijl opgetrokken en omgeven door een prach-
tige tuin. Er liep een heer op toe. O wonder, ik ben het zélf, die daar aanbelt. 
Mijn gevoel bedriegt mij niet. Ik voel mij een met die persoon. Ik kijk naar 
mezelf. En hij, die me in de deur begroet, is een vriend van me, een dokter. 
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Hoffelijk is de taal, waarin we tot elkander spreken. 
„Mag ik haar, die mij lief is, zeggen dat ge niet aanstonds weer vertrekt?” 

vraagt mijn vriend en ik antwoord hem: 
„Graag zal ik een tijdje blijven.” 
Mijn vriend gaat me daarna voor naar een kamer, een hoog, ruim vertrek, 

en ik tref er haar, met wie mij een grote vriendschap verbindt. Ze is bezig met 
het drogen van kruiden. 

Nadat we naar elkanders welzijn geïnformeerd hebben, brengen we het 
gesprek dadelijk op het onderwerp, dat ons, zoals we hier bijeenzitten, geheel 
vervult en voortdurend bezighoudt. 

Ik vraag mijn vriendin hoe haar vorderingen zijn. En ze antwoordt me: 
„Ja, ik ben gevorderd. En het was de natuur met haar diepe mogelijkhe-

den, die mij de lering gaf. Nog weet ik niet alles, zekerheid zal ik eerst bezit-
ten, als ik mijn studie beëindigd heb. Ik wil trachten je uit te leggen, hoe mijn 
opvattingen thans zijn. 

Als de mens door innerlijke schokken ondergraven raakt, is dat voor mij 
het bewijs, dat hij niet alle krachten, die in hem zijn en die het rijke, onuit-
puttelijke leven hem doet toevloeien, benut – of er zou van geen stoornis 
sprake zijn. 

Deze innerlijke schokken kunnen wél het lichaam aantasten, de ziel echter 
nimmer. Zij blijft in leven, al zou het lichaam ook bezwijken. 

Laat ik een voorbeeld geven uit de natuur. Een takje bezit alle krachten, 
die de boom bezit. Als dit takje nu gehavend raakt, verlamd wordt, moet het 
afsterven. De boom zélf echter bloeit voort. 

Nu ben jij van mening, dat de ziel alle krachten in haar moet afstaan om 
de gevolgen, door de innerlijke schokken in de mens veroorzaakt, weg te 
nemen. Is dat niet zo, Jack? 

Dit aanvaard ik niet. Of ik het gelijk aan mijn kant heb, wie van ons de 
juiste weg bewandelt? Het valt nog niet te zeggen. Mijn schat tracht achter 
de waarheid te komen door het menselijk lichaam te onderzoeken, jij volgt 
het zieleleven, ik zoek in de natuur. Hoe dan ook, het is goed te vorsen, het 
zal ons wijsheid geven, diepte. 

Niet de ziel is het, mijn lieve Jack, die hier helpen kan, dit kan alleen de 
natuur, die alles bezit om het zieke lichaam te helpen en van nieuwe sappen 
te voorzien. 

Je verlangt te veel van de ziel, Jack, en tegelijk zie je haar grootheid niet. Je 
zoekt er in alle ernst naar, of de ziel evenals het lichaam door een verschrik-
kelijke schok uiteen te scheuren en te vernietigen is. Maar hoe kún je ernaar 
zoeken? Voor mij is de ziel, Goddelijk als we zijn, eeuwigdurend – en mijn 
man zal dit beamen. Het lichaam kan uiteengerukt worden, de ziel nimmer! 
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Daarom geloof ik ook, dat we vorderingen zullen maken met ons onder-
zoek. Want ook ná dit leven kunnen wij het voortzetten. Als we thans niet 
gereedkomen, gaan we er in een ander, volgend leven mee verder. Eeuwig-
durend is onze ziel, eeuwigdurend ons leven. Het verlangen, dat in ons leeft 
om het wezen van de mens en de natuur te leren kennen, brachten we mee 
uit vorige levens. M’n gevoel zegt me, dat we al meerdere levens op aarde 
doorbrachten. Het zou verklaren waarom de een dit, de ander dat verlangen 
bezit, de een meer wijsheid, de ander meer kunst, weer een ander helemaal 
niets. Daarom geloof ik ook, dat je eens zult weten, wat de ziel doormaakt 
als de laatste schok beleefd wordt. Dat je eens in de ziel zult mogen zien om 
haar te leren kennen en begrijpen. Geloof mij, zo voel ik het.” 

Na haar lange uiteenzetting zwegen we een poos. Ik zie ons nu peinzend 
bijeen zitten. En dan weet ik ineens, dat het Angelica is, die daar tot mij 
sprak. En vader is daar haar man en mijn vriend. Ik wil mezelf leren ken-
nen, welnu, dan moet ik in mezelf zien, zoals ik daar bij hen zit en spreek en 
luister. In dat lichaam daar leeft mijn eigen denken en voelen. Ik ben dat – en 
Angelica is daar zoals ze nu is, evenals vader. Toen al hadden ze elkander en 
mij lief – ze zijn nu alleen bewuster in de wetten. Angelica en vader hebben 
de levenswetten mogen beleven, ze kennen ze nu en thans helpen ze mij om 
erin door te dringen. 

Ik voel nu wat ik wil en wat mij daar met hen bezighield. Ik ben een 
psychiater, een geleerde, die de diepte van de ziel wil leren kennen. Hier-
heen gaat mijn voelen en denken, mijn leven uit. Daar op aarde, thans in 
de ruimte. Een verschil is er niet. Angelica had gelijk, toen ze aannam, dat 
we volop de gelegenheid krijgen onze studie te beëindigen. Zo goed is God. 
Door dit te denken kom ik weer terug in de lichte, ruime kamer. Ik ben het 
thans, die het woord heeft. 

„Iedere schok, m’n lieve vriendin, brengt me tot wanhoop, zolang ik de 
diepte ervan niet ken. Ik voel m’n machteloosheid als ik tegenover m’n zie-
ken sta. Er móet toch genezing zijn voor al die mensen. De natuur kan dat 
bereiken, zeg je. Maar ik wil weten, of de ziel niet de genezer kan zijn, of zij 
niet op te wekken, niet wakker te maken is, als de schok ondergaan is. Als 
ik die zekerheid niet krijgen kan, doe ik er beter aan met mijn werk op te 
houden. Hoeveel schokken kan de mens in het dagelijks leven niet te verwer-
ken krijgen? Onnoemelijk veel. Ik moet ze allen leren kennen. Goed, ik wil 
aannemen, dat jouw kruiden een medicijn zijn. Maar dan ben ik er nog niet. 
Nieuwe, steeds weer andere schokken teisteren de gevoelige mens. Zullen 
die kruiden in álle gevallen helpen? O, kende ik de ziel maar! Ik wil mezelf 
ervoor geven haar te leren kennen. Ik geloof niet, dat er een gewichtiger pro-
bleem is in heel onze samenleving dan dat van de menselijke ziel. Als we háár 
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kennen, kennen we de mens. 
Maar het lijkt me, alsof ik elke dag vérder van haar kom te staan. Ik loop 

in een doolhof en sta steeds weer voor nieuwe hindernissen, die al m’n ver-
wachtingen om eruit te komen tenietdoen. 

Als het waar is, wat jij aanneemt, dat we meerdere levens bezaten, staat 
daar dan tevens mee vast, dat de ziel niet te vernietigen is? Ook niet door 
een verschrikkelijke schok, die het lichaam in stukken scheurt? Zo het waar-
achtig waar is, dat we meer dan een leven krijgen, wordt het voor mij nog 
maar moeilijker. Immers dan liggen in de ziel dus ook nog de machtig vele 
indrukken vast, die de mens in al die vorige levens opdeed. Het duizelt me, 
als ik er maar even aan denk, wat dat weer voor nieuwe problemen inhoudt. 

Hoe dan ook – het blijft machtig schoon het zieleleven te volgen, trachten 
te peilen, te ontraadselen. Als het zo is, wat je denkt, dat wij meermalen ge-
leefd hebben en nogmaals kunnen terugkeren, dan zou het me intens geluk-
kig maken. Ik wil dan terugkeren in het leven, telkens en telkens, tot ik alles 
weet van de menselijke ziel. Alles wil ik ervoor doen. Mezelf geven, als het 
moet. Verliezen wil ik mezelf, m’n lichaam uiteen laten scheuren om er zo 
achter te komen wat dan de ziel beleeft. God wil ik bidden om déze genade 
van Hem te verkrijgen.” 

Hier zweeg ik en het duurde een tijd voor er weer gesproken werd. Toen 
antwoordde Angelica mij heel beslist: 

„Het is mijn heilige overtuiging, dat we verder leven, want de ziel, die door 
God geschapen werd, is eeuwigdurend. Ik voel, dat ik uit het Oosten kom. 
Dáár heb ik geleerd wat het zeggen wil goed te maken, wat misdreven werd.” 
En terwijl ze nu verder sprak, richtten haar ogen zich vol liefde op haar man. 

„Hier zag ik hem terug, die mijn ziel is. Nee, ik ben niet verder dan hij, 
ook al weet ik meer van de wetten. Híj bezit de liefde, die liefde, die ons 
straks voor eeuwig bijeen zal brengen. Ik heb dit ontvangen en hij, die het 
mij zei, kan het weten, want hij leeft niet op deze wereld, maar is een meester 
in het eeuwige leven. En hij zegt, dat ik eens weten zal waarheen het zielele-
ven gaat, als het lichaam sterft. Ja, ééns zal ik álles weten ...” 

„Het is diep wat je zegt en het zal voor velen te wonderlijk, ja ongelooflijk 
zijn. Ik ken die wereld niet, waarin jij denkt en beleeft. Toch zul je jezelf 
niet verliezen, je krachtige benen zullen je staande houden. Is het niet zo, 
collega?” 

Ik zie mezelf later weggaan, geheel in beslag genomen door de problemen, 
die met dit gesprek en m’n werk samenhangen. Honderden jaren geleden 
vond dit gesprek plaats en niets ervan, geen zin of woord ging verloren. Het 
duizelt me. Ik houd mij aan vader vast, z’n hand ligt stevig in de mijne. We 
vervolgen de tocht en ik tracht intussen alles te verwerken om zo dadelijk 
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weer gereed te zijn. 
Het is alles bijna te veel. Die beelden uit het verleden, wat bewijzen ze me 

niet! Ik leef – talloze malen leefde ik. Ik wilde de ziel leren kennen en nog 
stuwt me dit verlangen voorwaarts. Ik wilde mezelf offeren om de wetten 
voor de ziel te leren kennen – en intussen is dit geschied. In de Grebbelinie 
kreeg ik daartoe de gelegenheid. Tóen waren Angelica en vader bij me, thans 
zijn ze het opnieuw. Liefde en het verlangen naar geestelijke wijsheid bond en 
bindt ons. Groots en machtig is het leven. Groot en machtig is God. 

Stilte en rust komen in mij, nu ik dit alles weet. De ziel is niet te vernie-
tigen. De ziel, de méns is eeuwigdurend. Hierover wil ik doordenken, want 
door dit te doen, zal ik Gods heilige Schepping leren kennen en begrijpen, 
voel ik. 

Vader is eveneens diep in gedachten. Ik zie, hoe het licht aan de einder ver-
zwakt. De avond valt, de mensen gaan de nacht in. Voor mij is er echter geen 
duisternis, mij straalt het licht tegen. En het kwam uit het verleden tot mij! 
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Mijn huwelijk 

Door de nacht zweefden we voort. Toen we stilhielden, stonden we voor 
het huis, dat ik in de jaren van m’n huwelijk bewoond had. Ik voelde me 
thans Jack, maar nu in dit stadium van m’n leven, m’n huwelijk, was het 
Théo, die overheersend in mij bovenkwam. Ik volgde vader m’n woning bin-
nen. Toen ontrolde zich voor mij m’n ganse huwelijksleven en opnieuw be-
leefde ik alle verwachtingen, teleurstellingen en bitterheden van die jaren. 

Vader verbindt mij met mijn vrouw. En door dit afdalen in haar innerlijk 
wordt mij bevestigd, wat ik destijds al moest aanvaarden: in haar binnenste 
woont geen sprankje liefde voor mij, maar er is slechts kou en leegte. Hier-
door kónden onze zielen niet tot eenheid komen, móesten disharmonie en 
wanbegrip in ons leven treden. 

Vader laat mij zien, waarom wij desondanks een band aangingen. Ik had 
aan mijn vrouw goed te maken. In een van onze levens had ik haar vernie-
tigd. Hierdoor traden de wetten van oorzaak en gevolg in werking. Deze 
zetten mij opnieuw naast haar neer. Ik maakte goed elke dag. Ze kreeg van 
mij verzorging, ik gaf haar geschenken, overlaadde haar met liefde en harte-
lijkheid. Tegenover elk hard woord van haar zette ik bloemen. Niets was mij 
te veel om haar vreugde te bereiden, en begrijpen tegenover haar hardheid 
te stellen. Niets helpt mij echter, onze zielen raken elkander niet en blijven 
ondanks mijn voortdurende pogingen gesloten. 

Ondraaglijk wordt het echter, als Annie bemerkt, dat ik boeken lees, die in 
haar oog van de duivel zijn. 

Ik zie nu wie mij tot lezen ervan aanspoorde. Het was vader. Hij werkte 
op mij in en voerde het verlangen naar wijsheid, dat in mij leeft, zo hoog op, 
dat ik het ene goede en geestelijke boek na het andere grijp en in me opneem. 
Ik dorst naar kennis, ik hunker naar wijsheid. En kan dat nu nog vreemd 
klinken? Thans, nu ik weet dat Jack in me leeft, deel uitmaakt van m’n per-
soonlijkheid, begrijp ik deze fanatieke hang naar wetten. Jáck was het, die 
weten wilde, in zijn hevig verlangen het leven, de dood, de mens en de ziel 
te leren kennen. 

Er gaan gevoelens van dank van mij naar vader, omdat hij mij met Jack 
verbonden heeft. Daarom liet hij me eerst zien in een leven, dat honderden 
jaren terug beleefd werd, want zónder deze kennis zou ik mijn leven als Theo 
niet begrepen hebben. 

Een ziel haakt naar weten, zoekt lévens na een rusteloos achter de wetten 
te komen, die mens en heelal regeren, God in Zijn almacht biedt Zijn kind 
de mogelijkheid daartoe en een dom, waanwijs wezen, dat zich een geeste-
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lijke herder noemt, krijt deze ziel uit voor een satan! 
Nadat Annie en haar ouders tevergeefs getracht hadden, mij van het lezen 

van de boeken af te houden, stuurden ze de dominee om me tot betere ge-
dachten te brengen. Bij die gelegenheid wierp deze afgezant Gods, zoals hij 
zichzelf noemde, mij voor de voeten, dat ik een satan was, die z’n trekken nog 
wel eens thuis zou krijgen. En dit alles, omdat ik zijn God van verdoemenis 
niet aanvaarden kon en wilde ... 

Ik krijg nu een beeld van al die mensen, ik lees in hun innerlijk, zie hun 
handelingen en zo is het mij mogelijk vergelijkingen te maken. Aan de ene 
kant staan zij, aan de andere vader en Angelica. Welk een verschillen open-
baren zich nu. 

Deze vergelijkingen, ik maak ze voor mezelf, maar ook voor u, lezers, die 
naar mij luisteren willen om te leren en zich met mijn ervaringen geestelijk te 
verrijken, wat toch het doel is van de meesters. 

Het leven naast Annie wordt een hel. Somber loopt ze door het huis, geen 
woord zegt ze. Haar ogen staan koud-afwijzend. Ze haat me, om m’n boe-
ken, die niet met haar opvattingen overeenstemmen. Vader laat me voelen, 
dat ze voor de liefde van mens tot mens nog niet gereed is. Ze houdt van haar 
kamertje, dat ze met zorg en toewijding poetst en wrijft, tot het glanst. Aan 
de liefde tot een méns is ze echter nog niet toe. Evenmin is ze gereed voor het 
geestelijke leven, ze denkt en voelt aards, alléén aards. Ze bidt, zéker, maar 
haar gebed komt niet hoger dan het plafond van het huis, ze prevelt woorden; 
ze staat er echter niet achter met heel haar hart en ziel, dus léven de woorden 
niet en kunnen ze niet klimmen. Zo is het met haar geloof; haar hart heeft 
er geen deel aan, het is niet echt, maar koud en dor. 

Waar zal ze nu zijn, vraag ik me af, en waar en wanneer zal ik haar weer 
ontmoeten? Zal ze nog in Arnhem wonen of in Rotterdam? Ik zal haar, wan-
neer ik haar weer zie, misschien nog duidelijker voelen. Ook vraag ik me af, 
waar ze zal binnentreden, als haar leven op aarde voorbij is. Zal het in de 
eerste sfeer zijn? Ik zou het willen, hoe gráág zou ik het niet willen! Maar 
hoe ontvouwde zich haar innerlijk leven op aarde? Gaf zij liefde? Wat maakte 
zij van haar huwelijk? Maakte zij mijn leven niet kapot? En is het niet ons 
innerlijk, is het niet de mate van onze liefde, die ons onze plaats in het hier-
namaals aanwijst?! 

Toch geloven Annie, haar ouders en zij, die zijn als deze, dat ze hun leven 
inrichten naar de geboden Gods. 

Ik leefde dicht naast hen en mocht aan den lijve ervaren, hoe ze zich het 
navolgen van Zijn heilige geboden dachten. O, zeker, ze deden geen grote 
zonden, ze waren geen voluit slechte, verdórven mensen. Maar even zeker 
is, dat hún liefde die hoge, heilige naam niet verdiende. Ze toonden zich 
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onverdraagzaam, ja konden haten, zodra het een mens betrof, die niet dacht 
als zij deden. 

Vader had liefgehad, vóluit liefgehad, hij was z’n leven lang een zegen ge-
weest voor eenieder, die hem op z’n weg kwam, groot en onverwoestbaar was 
z’n geloof geweest in de liefderijkheid van de Schepper. En het was deze lief-
de, deze ruimheid van harte, dit grote geloof, dat hem de poorten geopend 
had tot de eerste sfeer, de eerste hemel in het eeuwige leven. Waar zullen An-
nie en zulke mensen, die denken en handelen als zij, dan binnengaan? Die 
een huwelijk bezoedelen en verwoesten, die haten kunnen, omdat hun geloof 
niet gedeeld wordt? Waar zal de dominee, de pastoor te land komen, die zijn 
hele leven lang gepredikt heeft over een God, die Zijn eigen kinderen voor 
eeuwig verdoemen kan? Zal God hun werkelijk, zoals zij hopen, uit beloning 
voor deze valse verbreiding, achter Zijn stoel een plaats aanbieden? 

Ik zou een ketter zijn, een satan. Bén ik het? Ik weet er maar één antwoord 
op: als alle ketters in het eeuwige leven de heerlijkheid ontvangen, die mij ten 
deel is gevallen, dan zijn ze niet kwaad af. Ze ontvangen dan het machtigste, 
dat God Zijn kinderen te schenken heeft: Zijn hémel! 

Gód deed voor mij een hemel opengaan, en de mensen, met wie ik verbon-
den was, haatten mij, omdat ik hun kerk niet bezocht ... 

Zo verging het mijn vader, zo verging het Angelica, en zo verging het de 
tallozen, die door de „gelovige” mensen veracht, uitgebannen, ja verbránd 
werden. Zo verging het allen, die een God van verdoemenis niet aanvaard-
den en van wie het liefdegevoel vuriger was dan de vlammen van de brand-
stapels. 

Hoe zullen ze zich voelen, deze gelovigen, als ze het eeuwige leven bin-
nentreden en de werkelijkheid zien, die geheel verschilt van hun zo fanatiek 
aangehangen opvattingen, een werkelijkheid, die zij dán niet meer ontken-
nen kunnen? Als ze God leren kennen als een Vader van Liefde, Die elk van 
Zijn kinderen opnieuw en opnieuw de kans geeft tot Hem terug te keren? 
Hoe zullen ze zich voelen, als God niet telt de keren, dat ze hun stenen 
kerkgebouwen bezochten en geen acht slaat op de keren, dat ze Zijn heilige 
Naam aanriepen, maar slechts ziet naar de liefde, die er in hun harten woont 
en naar de handelingen, welke daaruit jegens hun evennaasten, hun broeders 
en zusters dus, voortsproten? 

Liefde, liefde, alléén voor de liefde is het, dat de poorten der hemelen wij-
ken. 

Mijn vrouw dacht haar God te dienen door mij te haten, omdat ik in haar 
ogen een ketter was. En God gebiedt: heb elkander lief, gij mensen. Ik vraag 
haar: waarom gaf je mij je hart niet, je eigen-ik? Had dat maar gedaan, dan 
hadden wij een prachtig leven gehad. We hadden ondanks de verschillen 
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van geloof, in opvattingen, dieper en dieper in elkander kunnen groeien. 
We hadden dan respect gehad voor elkanders mening, we hadden liefge-
had. En nu is er niets. Niets hebben we beleefd van dat grote en machtige, 
dat Angelica en vader verbindt, en dat hen maakt aan engelen en kinderen 
gelijk. Had mij maar, vraag ik haar, een klein beetje willen liefhebben, mij 
maar een béétje willen vertrouwen. Dan hadden we dát beleefd, waardoor 
de ruimte ontstaan is – zegt vader mij – dan hadden wij het scheppingsplan 
kunnen helpen bevorderen en aan meerdere zielen een lichaam geschonken, 
waardoor deze een nieuw leven hadden kunnen beginnen. 

Welk een bewustzijn, welk een liefde spreekt ook weer uit deze woorden 
van vader en ik begrijp ze zo goed. Meteen zie ik Annie voor mij. Een nieuwe 
tegenstelling openbaart zich hier. Hoe groot was op aarde mijn verlangen 
niet naar kinderen. Maar mijn Annie wilde geen kindje meer. Aan één had 
ze genoeg. Ze voelde er niet voor opnieuw die pijnen te lijden, het ging te veel 
ten koste van haarzelf, zo zei ze ... Voelt en denkt zó een bewuste moeder? 

Maar wat wilde ik dan! Hoe kon ik verwachten, dat zij op mijn verlangen 
in zou gaan, als in haar het moedergevoel niet leefde, als in haar die liefde 
niet aanwezig was? Ze kende noch voelde het leven van haar kind en dat van 
hem, die het haar gaf – en deed er ook geen moeite voor. 

En dan moet ik denken aan Angelica en vader en aan de gevoelens, die zij 
elkander toezonden en die ik ongewild meebeleefde. Zij hadden lief, waren 
één en hun grootste, heiligste verlangen ging uit naar een kindje. 

In wie ligt de armoe, in wie het onbewust-zijn? Wie beantwoordt in zijn 
voelen en denken meer aan Gods bedoelingen? 

Opnieuw, maar nu veel sterker en bewuster dan op aarde, rijst het verlan-
gen in me, Annie en de haren te helpen. Wat zou het me waard zijn in hen de 
liefde wakker te maken, die mij uit vader en Angelica tegenstraalde. 

Alles zal daarvoor door hen dan moeten worden ingezet, want ik weet nu, 
dat liefde heilig is en zij, die zijn als zij, zullen eerst moeten leren het hoofd 
te buigen, ze zullen zichzelf moeten afbreken, hun eigen klein-menselijke 
standpunten moeten afleggen om gereed te zijn het hogere, geestelijke weten 
in zich op te nemen. En dit geldt ook voor mij. Ook ik zal me moeten ver-
anderen, als ik me deze geestelijke liefde wil eigen maken, die niets met de 
aardse te maken heeft, doordat ze er in kracht, in diepte, in heiligheid ver 
bovenuit gaat. Ik zie nu een nieuw tafereel voor me, dat een tegenstelling aan 
het licht brengt, een, die me al op aarde stof tot denken had gegeven. Annie 
is ernstig ziek geworden. Ze verkeert in levensgevaar. Een gruwelijke angst 
voor de dood hield haar hart met een ijzeren vuist omklemd. Waar was nu 
haar geloof, haar vertrouwen in haar God, tot Wie zij haar leven lang gebe-
den had? Ze kronkelde in dierlijke angst voor het einde, dat toch voor haar, 
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naar haar kerk leerde, de hereniging moest betekenen met haar Goddelijke 
Vader. 

En weer, als toen, kwam in mij het beeld terug van mijn vader, dat hem 
toonde, terwijl hij zich in rust en overgave voorbereidde op zijn overgang, die 
voor hem niets verschrikkelijks inhield, maar hem daarentegen een feeste-
lijke gebeurtenis toescheen, het feest van een nieuwe geboorte. 

Wie, vraag ik u weer, toonde zich hier de bewuste? Wie liet hier geloof 
zien, vertrouwen, overgave? 

Ik zie mijzelf tot handelen komen. Ik neem Annie’s handen in de mijne. 
Zo vloeien haar de krachten toe, die haar genezen zullen. Het is vader, die 
nu bij mij is, hij stuurt mij zijn krachten, welke zich mengen met de mijne. 
Vader wordt op zijn beurt weer gestuwd, neem ik waar, door Angelica, die 
als altijd bij hem is, en zeker als het erom gaat geluk te brengen waar leed en 
smart heerst. 

Het gezegende levensfluïde van vader brengt haar er weer bovenop. 
Maar thans, nu de angst voor de dood weggezakt was en ze het leven weer 

in zich voelde, scholden Annie en met haar haar ouders op de heilige krach-
ten, die dit wonder tot stand hadden gebracht. Duivelskunsten noemden ze 
deze geneeswijze. 

Wat hadden zíj echter gedaan in deze uren van gevaar? In wanhoop hun 
handen gewrongen en zich opstandig getoond! Maar eens zullen ook zij hun 
hoofden moeten leren buigen voor deze heilige waarheden, vertrouwen moe-
ten tonen in plaats van wanhoop, deemoed in plaats van opstand. Eens zul-
len ook zij te handelen weten en zichzelf dan inzetten om de lijdende mens 
de krachten te doen toevloeien, waardoor al het leven in de ruimte ontstaan 
is. 

Er is ruzie in ons huis om de geestelijke boeken, die ik lees. Het is alles 
nog niet erg genoeg, nu begint Annie te twisten over het geld, waarmee ik 
anderen, die het bitter hard nodig hebben, help. 

Ik doe haar met dit geven niets tekort, maar desondanks kijft en scheldt 
ze. Vader gaf aan de armen, en ik dank God dat ook ik afstand kan doen van 
het aardse bezit. 

Ik vraag u, wat baat het God te bidden en te loven, als ge de armste on-
der u niet geven wilt, wat hij nodig heeft? Hoe kunt ge God liefhebben en 
tegelijk vastzitten aan uw bezit? Ook dit duidt toch op leegte, op geestelijke 
armoede, op onbewustzijn. Gelooft ge, dat déze eigenschappen het zijn, die 
u de hemelen ontsluiten? En dat God aan deze fouten voorbijziet, omdat ge 
zo trouw tot Hem gebeden hebt? 

Zo legt deze terugblik op mijn huwelijksleven de ene scherpe tegenstelling 
na de andere bloot. 



135

Mijn vrouw geloofde haar God te dienen door mij uit de weg te gaan, door 
zich voor mij af te sluiten en me voor een ketter te schelden. 

Zij geloofde Hem te dienen door regelmatig haar kerkgebouw te bezoeken 
en daar gebeden naar Hem op te zenden. 

Bedoelde God het wezenlijk zo, toen Hij Zijn kinderen zei, Hem en Zijn 
Leven lief te hebben en te dienen? 

Annie en zulke mensen, die zijn als zij, ze spreken duizend keer Jezus’ 
naam uit en buigen het hoofd. Maar zien ze dan Zijn leven niet, ontgaat hun 
dan volkomen Zijn hoog, heilig voorbeeld? 

Ontliep Hij de ketters, of gaf Hij hun Zijn liefde? 
Zegde Hij ons aan ons te verdelen in duizend-en-een godsdiensten, sekten 

en genootschappen, of gebood Hij ons elkander lief te hebben met heel ons 
hart? 

Sprak Hij over een God, Die Zijn kinderen voor eeuwig de verdoemenis 
inzendt, of gebruikte Hij Zijn schoonste taal om ons de alles en allen omvat-
tende liefde van de Vader te schilderen? 

God noch Christus vragen ons een stenen gebouw binnen te gaan, ze vra-
gen, nee éisen wél, dat we onze evennaasten leren liefhebben. 

Ik ging niet naar een kerk, het was niet noodzakelijk. Ik gaf echter liefde 
aan m’n medemens. En dat is wél noodzakelijk. Het bracht mij in de hemel. 

Annie word wakker, word toch wakker! Zoek het leven van God en heb 
het lief. Leer het lief te hebben. Volg die arme mensen niet, die nog denken, 
dat God haten kan. Hij ís niet, zoals zij zich denken. Al Zijn kinderen keren 
eens tot Hem terug. O kon jij, konden zíj dat toch maar aanvaarden. Wilden 
ze deze waarheid maar van hun kansels de wereld inslingeren, het zou mil-
joenen zoekende zielen tót hen brengen. God verdoemt niet, want Hij is een 
Vader van Liefde. 

Buig je hoofd, Annie, bega geen domheden meer. Zie naar Golgotha en 
overdenk eens wat Christus eronder verstond de medemens lief te hebben, 
zich voor hem in te zetten. 

Laat los de dogma’s, die het geloof in de Alvader verstikken en de liefde tot 
de evennaaste ombrengen. 

Leer hartelijk te zijn. Hoe eenvoudig is het niet opgewekt te zijn. Leg in 
die hartelijkheid, dit opgewekt-zijn, je dankbaarheid jegens de Schepper, dat 
Hij je het leven gegeven heeft. Hang niet langer aan aards bezit, wat betékent 
het géld te bezitten? God wil niet, dat we onze tijd, ons kostbaar organisme, 
onze geest gebruiken om ons te verrijken. Haak dus niet naar geld, haak wél 
naar liefde! 

Het is niet genoeg, Annie, dat we bidden. Door neer te liggen, te danken 
en te zingen gaan de deuren der hemelen niet open. God vraagt daden van 
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ons, Hij eist, dat we onze liefde, ons geloof in Hem door dáden bewijzen. 
Alléén onze daden spreken tot Hem hun eigen, duidelijke taal. Zonder die 
daden zou ik nu in de duisternis leven, in plaats van met vader door Gods 
heelal te zweven. 

Zo praat ik tegen Annie, tegen de Annie, die mijn vrouw was in het verle-
den. Weer komt het verlangen in me, haar te zien en te spreken. Zoveel zou 
ik haar willen zeggen. Maar waar is zij op dit ogenblik? Zal ik haar aanstonds 
thuis zien en haar daar misschien schreiende vinden, dat ik niet meer tot de 
levenden op aarde behoor? 

Nu komen er gevoelens in me, die me zeggen, dat ik los van haar ben. In 
m’n laatste aardse leven was ze m’n vrouw, nu zijn die wetten van oorzaak en 
gevolg opgelost, en zal ik haar voortaan als een zuster moeten aanvaarden, 
gelijk ik dat Angelica doe. 

Jij hoort een ander toe, Annie. Je zult hem volgen, die van jou is en hem 
in handen leggen al wat erin je leeft. Mij behoor je in het eeuwige leven niet 
toe. Op mij wacht, ergens in de ruimte, een ander. Met haar, die mijn ziel is, 
ga ik verder, zoals jij met de jouwe zult verdergaan. 

Ik bid God, dat het vuur van de reine, geestelijke liefde in jou zal gaan 
branden. Ik bid Hem ook, dat ik het mag zijn, die het in jou zal ontsteken. 

Vader laat me voelen, dat ik me los moest maken van Annie en de haren. 
Wij moesten verder. Spoedig zweefden we weer door de ruimte. 
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Mijn einde op aarde gezien van deze wereld uit 

We traden het huis binnen, dat Annie, mijn dochter en ik in Arnhem 
bewoonden. Ik merkte tot m’n grote schrik, dat er thans andere mensen in 
huisden. Er kwam een droef gevoel in mij, dat veroorzaakt werd, doordat 
ik Annie en m’n dochter hier miste. Waar woonden ze thans, ik zou ze zo 
heel graag willen zien. Toen maande vader me: „Heb nog wat geduld, mijn 
jongen. Straks zul je alles zien.” 

Hij heeft gelijk, ik moet me ook nu aan zijn leiding geheel overgeven. Het 
droeve gevoel blijft. Dan neem ik beelden uit het verleden waar. Ik zie mij 
met Annie en ons kind het huis verlaten en naar het station gaan. Ze zullen 
naar Rotterdam reizen om daar haar ouders op te zoeken. Onderweg over-
valt me een verschrikkelijke droefheid, het neerdrukkende, donkere verdriet, 
dat ik ook nú beleef. Ik kan bijna geen afscheid nemen van vrouw en kind. 
De vraag komt in me op: zal ik hen ooit terugzien? Dan rijdt de trein met 
hen weg. 

Onweerstaanbaarder nog dan daareven komt het verlangen in me op die 
beiden eindelijk weer eens te zien. Is Annie verhuisd uit deze woning, uit 
deze stad? Ik vraag er vader naar, maar deze dringt erop aan: „Heb toch ge-
duld, Theo. Ook dit moet je leren: geduld te oefenen, mijn jongen.” 

Dan geef ik me maar gewonnen en stel me geheel op vader in. 
Ik zie me nu te midden van de soldaten. Ze zijn erg opgewonden. De 

vraag of we in de oorlog zullen worden betrokken, wordt druk besproken. 
Niemand kan er met enige zekerheid op antwoorden. 

Dan komen de jongens, met wie ik al vaker over geestelijke onderwerpen 
gesproken had, bij me met de vraag, hoe ze handelen moeten als de oorlog 
dadelijk een feit is. Moeten ze terugslaan, mogen ze doden? Het zijn vragen, 
waarmee ikzelf al geworsteld heb. Ik stel me in op vader en – ik zie nu wat ik 
toen al gevoeld heb – hij is bij me in deze moeilijke, ernstige uren. Zijn woord 
is het, dat me een duidelijk antwoord geeft op al m’n kwellende vragen, en hij 
is het ook, die me inspireert, als ik de jongens dringend waarschuw: niet te 
doden, onder géén omstandigheden te doden, omdat dit moord zou zijn en 
een moord hen in het duister van de hel zou doen storten. 

Het is Jack, voel ik thans, die gestuwd door vader tot de soldaten spreekt. 
Langzaamaan zakt Theo nu in die persoonlijkheid weg. Het is ook alleen 
Jack, met zijn innerlijk bezit, die zo spreken kan. 

Het duister van de nacht valt over de aarde. Ik neem echter nog een duis-
ternis waar, de duisternis, waarin zij leven, die tot de demonen der hel ge-
rekend moeten worden. Ze leven thans in de sfeer der aarde, ze zijn uit op 
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lage, wrede genietingen, die ze hopen te beleven als straks de slag ontbrandt. 
De storm van gevoelens, die me overweldigt, nu ik met de gebeurtenissen 

en problemen verbonden ga worden, welke zo’n verpletterende indruk op 
m’n ziel maakten, ja me het eeuwige leven deden binnentreden, doet me m’n 
zelfbeheersing verliezen. 

Door maar even te denken aan de verschrikkelijke belevenissen in de 
Grebbelinie word ik daar al heengetrokken. Ik ren vader vooruit, maar dit 
is geen beleven meer. Dit is me laten meeslepen door de gebeurtenissen, een 
in de blinde weg voorwaarts ijlen. Ik ga sneller dan de gebeurtenissen zich 
hebben voorgedaan en moet daardoor een speelbal worden van de machten 
en krachten, die deze zo gruwelijk maakten. We gaan dus weer terug naar 
huis. Hier moet ik me eerst goed leren instellen, anders zal ik niets weten van 
hetgeen allemaal geschied is. In dit leven kan niets worden overgeslagen, laat 
vader mij voelen, hier moet alles tot in de diepste diepte beleefd worden, of 
we kunnen telkens weer van voren af aan beginnen. 

Maar al besef ik dit volkomen, het blijft mij toch een bovenmenselijke 
inspanning kosten om me te concentreren. Telkens krijgt de Grebbelinie me 
te pakken en dan dreig ik mezelf te verliezen, los ik op in de afschuwelijke 
belevenissen. 

Ik blijf me echter teweerstellen en langzaamaan komt de noodzakelijke 
rust in me. Vader laat me voelen, dat ik thans bewust door al die verschrik-
kingen heen moet, hij kan me er niet bij helpen. Hij moet me vrij laten, 
anders dan eens op aarde, toen hij zich met mij verbonden had om me bij het 
gruwelijke beleven van de massaslachting te helpen. Ik beleefde alles toen, 
alsof het mij niet aanging, alsof ik het gebeuren in een bioscoop voor me zag 
afdraaien. Maar nú moet ik het alles beléven en wel in z’n volle, verschrik-
kelijke werkelijkheid. 

Vader gaat mij thans voor en ik volg hem. We zien overal troepenbewe-
gingen. De soldaten trekken op naar de hun aangewezen stellingen. Ik let 
goed op, want ik wil alles volgen. Bij sommige soldaten zie ik astrale wezens, 
vaders en moeders, zusters en broeders. Waarom zij hen vergezellen kan ik 
niet bevroeden. Ik krijg daar nog wel antwoord op. 

Nog altijd neem ik de twee toestanden van duisternis waar – die van de 
aarde, waar het nacht is, en die van deze wereld, de sfeer der demonen. 

Ik zie mezelf tussen de troepen, die als versterking van de Grebbelinie zijn 
bedoeld. En meteen ijl ik al weg naar dit oord, weer heeft het gebeuren me te 
pakken. Te vlug volgens vader, ik matig me en keer weer terug. 

Eerst moet ik in de gevoelens terug, die me begeleidden op de mars naar 
de Grebbelinie. 

Onder dit voortgaan ben ik bezig een ander mens te worden. Het is alsof 
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ik droom, volkomen werktuiglijk zet ik de ene voet voor de andere. In die 
droomtoestand leef ik eigenlijk al een paar dagen. Het is alsof ik niet meer 
op aarde ben. Sinds mijn vrouw en kind naar Rotterdam vertrokken, is dit 
vreemde gevoel nog verergerd. 

Vader is bij mij op deze tocht. Hij werkt op mij in en trekt mij in zijn 
wereld op. Dit kost hem geen moeite, in mij liggen de krachten, die het 
hem mogelijk maken. Ik ben niet geheel Theo meer, deze is bezig in mijn 
onderbewustzijn af te dalen. Daar moet hij blijven leven. Jack is het, die 
het organisme langzaamaan zal overnemen en voor Theo gaan handelen. Zo 
verandert onder het voortgaan mijn eigen ik. 

Op aarde was dit alles niet zo duidelijk te voelen, omdat die veranderingen 
in me toch m’n leven als Theo raken. Theo is in dienst gegaan, maar Jack 
is het, die nu iets beleven moet. Nog is Theo niet geheel weggezakt. Als we 
onze stellingen bereikt hebben, weet hij hoe er gehandeld moet worden, hij 
geeft bevelen en voert bevelen uit. Jack beleeft alles mee. 

Ik als Theo ben innerlijk versteend. Allen merken, dat het met mij niet in 
orde is. Zo handelt een normaal mens niet. Zo heeft men mij nog nimmer 
gezien. Angst, denken ze, omdat velen zich nu angstig en nerveus tonen. Ik 
moet bij de commandant komen. 

Of ik angstig ben, wil hij weten en vervolgt meteen, dat ik dit niet zijn 
mag. Bijna allen hebben vrouw en kinderen of ouders. Waarom ik geen goed 
voorbeeld geef? 

Ik haal m’n schouders op. Het is mij onmogelijk hem antwoord te geven, 
ik zou hem zoveel kunnen zeggen. Er is in mij geen angst, ik haat die gedach-
ten van angst. Voor de dood ben ik niet bevreesd. Voor niets heb ik angst. 
Er is alleen maar geen gevoel in mij. Hoe moet ik hem dat verklaren? Moet 
ik hem zeggen, dat alles mij steenkoud laat? Hij zou mij toch niet begrijpen, 
ik doe het zélf niet eens ... 

Een uur later moesten we met velen bij de overste verschijnen. De bevel-
voerende generaals zijn daar verzameld en drukken ons op het hart geen 
duimbreed af te wijken zo er gevochten moet worden. 

Een ervan valt mijn doffe houding op. Hij roept mij apart. 
„Bent u angstig? Is er angst in u voor de dood?” 
Ik mompel iets, zonder hem goed verstaan te hebben. „Zenuwen,” hoor ik 

hem dan zeggen. 
Zenuwen, ze hebben er zo goed als allen last van. Ieder reageert op eigen 

wijze, maar allen zonder uitzondering voelen zich rillerig. 
Het lege gevoel in mij wordt steeds erger. Ik kan nauwelijks meer denken. 

Om mijn middel ligt een strakke band, het is precies onder mijn hart. Die 
plek ontbreekt het aan warmte, voelt koud aan. Er ligt onrust bij, die met het 
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uur groter wordt. Ik ben koud als ijs en toch gloei ik. Ik slik aspirine, maar 
het betert niet. Pas na geruime tijd trekt de kou in mij weg. Het strakke ge-
voel om mijn hart blijft echter. Dan wordt het heel stil in mijn binnenste. Die 
stilte blijft bij mij en hierin zal ik leven, zolang ik nog op aarde ben. 

Toen heb ik me al deze verschillende gevoelens niet gerealiseerd. Nu even-
wel ga ik eropin. Het is vader, die me ermee verbonden heeft. Vader was toen 
naast me als nu en volgde me. Hij was boven en onder me, links en rechts, 
voor me en achter me, of beter nog, hij was in me. Onze zielen waren en zijn 
geheel één. 

Hij beschermde me en dit was hem mogelijk, doordat hij mij in het leven 
van Jack had kunnen optrekken. Daar deze persoonlijkheid in een voor deze 
wereld groot probleem leeft, kon hem dit gelukken. 

Als Jack is er maar één doel, dat mij drijft. Ik heb het leven gekregen om 
goed te maken en om te beleven. Voor dit beleven sta ik thans. Mijn leven 
van Jack, die een geleerde is, stijgt boven mijn bewustzijn van Theo uit. Maar 
straks zullen ze in elkander overgaan. Dat voel ik nu. Dan – na het gebeuren 
dat me wacht – zal het leven van Jack gehéél overheersen, en dit is mogelijk, 
doordat ik in het leven van Theo niets heb beleefd, dat mijn ziel schokte. Ik 
ga nu dieper voelen dan voorheen en ik ben daar vader zeer dankbaar voor. 
Het is enorm leerzaam wat ik te voelen en te verwerken krijg. 

Het wordt me meer en meer duidelijk, dat het niet Theo is, die dit beleven 
wil, maar Jack. Theo bezat geen gevoelens als geleerde, hij wist van deze stu-
die niets af, dat behoorde Jack toe. 

In dit laatste leven op aarde ben ik Theo en behoor ik vader toe. In dat 
andere leven bestond er echter ook een band tussen ons, hij was toen mijn 
vriend. Zo is het mogelijk, dat hij me nu helpt, wat anders wellicht onbe-
staanbaar zou zijn gebleken. Hoe ingewikkeld de mens is, wordt mij thans 
duidelijk. 

Het is stil geworden in Jack. Theo maakt nog maar voor vijfentwintig pro-
cent deel uit van de honderd, die ik ben. Voor hem is er geen oorlog of ver-
schrikking, hij ziet alles als in een droom. Jack daarentegen is hevig bewust, 
hij staat op één punt ingesteld en maakt zich voor het beleven gereed. Vader 
heeft hem hierbij geholpen. Het is nu wachten op de dingen, die geschieden 
zullen. 

Jack vindt het maar een rommel daar in de stellingen. Dat rondkruipen 
en afwachten staat hem tegen. Hij staat ver van alles wat met het krijgsgedoe 
te maken heeft. Hij leeft alleen voor z’n zieken, die hij dicht bij zich voelt. 

Theo loopt intussen rond en maakt gekheid. De soldaten en z’n superieu-
ren geloven er al niet meer in, dat hij angstig is. Hij praat honderduit en doet 
precies alsof er geen gevaar voor oorlog bestaat. Zijn onverschilligheid steekt 



141

de massa aan. De jongens voelen zich gesteund door z’n opgewektheid en 
vergeten de heersende spanning er een beetje door. 

De dag trekt desondanks tergend langzaam voorbij. 
Nu ga ik weer waarnemen in deze wereld en zie hoe duizenden astrale we-

zens naar de aarde gekomen zijn. Vader laat me voelen, dat al deze zielen hun 
hemel verlaten hebben om hen te halen, die straks in de strijd zullen vallen 
en naar de sferen gebracht kunnen worden. 

Ik zie vaders en moeders bij hun kinderen, ze zijn dicht bij hen, verbinden 
zich met hen. De mannen merken het niet. Ze gaan hun gewone gang, on-
wetend, dat geestelijke wezens met hen wachten op het ogenblik, dat de hel 
zal losbarsten. Ze hebben allen iets van de Christus, deze lichtuitstralende 
gestalten. Ze willen, als Hij, dienen, geven, zichzelf inzetten. In hun aura zie 
ik al de liefde stralen, die zij voor het leven van God voelen. 

Al dadelijk valt mij op, dat geen van hen onrustig is. Ik zie jonge, beeld-
schone vrouwen in prachtige gewaden rondwandelen, alsof ze zich alleen te 
midden van de heerlijkste natuur bevonden. Ik zie ook kinderen onder hen, 
die hier bijeen zijn, kinderen, die ouder zijn dan veertien jaar, laat vader mij 
weten, jonger kunnen zij hier niet aanwezig zijn. Zij zijn elk in gezelschap 
van hun leermeester en gereed voor de hunnen te doen, wat in hun vermogen 
ligt. 

Duizenden van deze liefdegeesten zie ik rondom mij. Ze spreken met elk-
ander en in deze gesprekken gaan ze in op het gebeuren, dat hen hierheen 
brengt. In hen allen is rust en vrede, ja ik voel de blijdschap, die in hen leeft 
om de komende hereniging met hun geliefden. Ook in mijn vader ligt geluk 
nu. 

Er zijn echter anderen, neem ik waar, in wie het stil is van innerlijke smart. 
Hun leed ga ik volgen, ik behoef me maar op hen in te stellen of ik krijg 
hun gedachten in mij. Maar – valt me plotseling in – er zijn wezens bij, die 
ik zó niet peilen kan. Het is alsof ik bij m’n instellen door hen heen ga, ik 
krijg geen houvast, ik voel ze niet. Vader vraag ik naar de betekenis hiervan 
en van gevoel tot gevoel bereikt mij het antwoord. Deze wezens zijn hoger 
afgestemd dan ikzelf, zodat zij, deze gevoelswerelden, voor mij niet te peilen 
zijn. Ik kan die zielen thans waarnemen, omdat zij zich op dit aards gebeuren 
hebben afgestemd. Zouden ze zich echter in hun eigen wereld terugtrekken, 
dan lossen ze allen voor mijn ogen op en waren ze onzichtbaar voor mij. 

Deze zielen, zegt vader, leven in de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, 
de zesde en de zevende hemel. Zij kennen precies het doel waarvoor ze hier 
gekomen zijn. Ze zweven in de ruimte en wachten maar niet zo af, doch zijn 
reeds bezig zich met het leven op aarde te verbinden. 

Hoe ontroerend, ja overweldigend is de gedachte voor mij, dat de zielen 
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hier hun hemelen hebben verlaten om hun geliefden, die aan zulke ernstige 
problemen staan, hulp te bieden. Hoe groots en goed en machtig is Gods 
wereld ingericht, dat zulks mogelijk is! 

Er zijn eronder, die bij de gedachte aan hun geliefden op aarde, het geluk 
in zich voelen stijgen, er zijn anderen, die naast hun geluk droefheid voelen. 

Ik begrijp hun droefenis. Nu al weten zij, dat hun beminden, die hun kin-
deren, hun vaders of broeders kunnen zijn, zichzelf zullen vergeten. In de ko-
mende strijd zullen ze doden, moord op moord begaan en zich daardoor op 
de duisternis afstemmen. De hellen zijn de enige plaats, waar ze dan kunnen 
binnengaan. God duldt niet, dat wij mensen Zijn Heilig Leven ombrengen. 

Deze zielen hier weten, dat dit geschieden zal. Is het wonder, dat hun hart 
pijn doet bij deze wetenschap? Ingrijpen kunnen ze niet, de mens tegen-
houden evenmin, zolang de haat, zolang het kwaad deze harten regeert. Als 
ouders moeten ze aanvaarden, dat hun kinderen zichzelf in de duistere hellen 
storten. Welke vader en moeder kan zich gelukkig voelen bij de gedachte, dat 
het leven, hetwelk hun lief is, zichzelf vernietigen zal? Welke moeder kan in 
haar hemel blijven en haar geluk beleven in de wetenschap, wat haar kind 
aanrichten gaat? 

Daarom zijn ze hier en zullen ze hun kinderen helpen zoveel als hun dat 
mogelijk is. Ze voelen droefenis bij de gedachte hier voor een muur te staan, 
door hun geliefden zélf opgericht, ze voelen leed bij de verschrikkelijke we-
tenschap, dat zij eigenlijk niets en niets kunnen doen, omdat hun kind, hun 
vader, hun broer slechts luisteren zal naar de stem, die uit hun eigen duistere 
innerlijk komt. En zo kan hun droefenis hen toch niet overweldigen, want 
hun verkregen bewustzijn zegt hun, dat deze arme zielen de gevolgen van 
hun zelfgeschapen leed móeten doormaken om eruit te leren, dat géén mens, 
onder welke omstandigheden dan ook, het recht heeft Gods leven te doden. 
Zij weten, dat na al dit vernietigen, dit lijden en goedmaken ook voor déze 
zielen eens de sferen van licht zullen opengaan. 

Nu beleef ik een ander wonder, dat mij geweldig treft. Ik hoor reeds Duits 
praten en toch is er nog geen vijand te zien. Waar hoor ik deze taal, wordt 
ze op aarde of aan deze zijde gesproken? En wie is het, die het zo vloeiend 
spreekt? Ik volg de zielen, die hier bijeen zijn, en weet nu, dat er reeds lange 
tijd in deze taal is gesproken. Ik heb het evenwel tot nu toe niet gehoord. Dit 
beleefde ik al vaker; van vader weet ik, dat een geest alleen dat volgen kan, 
wat hem bezighoudt, al het andere wat zich voordoet, gaat aan hem voorbij. 

Ik zie een prachtige gestalte voor mij, die een hemels licht uitstraalt en van 
een ongelooflijke schoonheid is. Het is zo moeilijk om in aardse woorden 
een beeld te geven van het uiterlijk van deze zielen. Zij is een moeder, laat 
vader mij voelen, ze wacht op haar kind, die een Duitser is. Zij, en met haar 
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vele anderen, hebben zich bij hun afstemmen op de komende gebeurtenissen 
tevens ingesteld op de taal, die hun verwanten of vrienden spreken. 

In de sferen bestaat dat verschil in taal niet meer. Eenieder verstaat daar 
de ander, doordat men één is in liefde. Verschil is er slechts in afstemming 
en als gevolg daarvan, in de diepte van het denken, het voelen, het handelen. 

Welk een onderscheid met de aarde. Daar doet de ene mens geen moeite 
de andere te begrijpen, daar strijdt men tegen elkander met de meest ver-
schrikkelijke wapens, die het menselijk brein heeft kunnen uitdenken, en 
vergiet men stromen bloed. 

Hoe anders is het beeld, dat de sferen bieden. Zie ze daar bijeen, de geesten 
van het licht, zusterlijk en broederlijk verenigd, altijd bereid tot dienen en 
geven. 

En zo bedoelde God het. Hij wilde, dat Zijn schepselen elke dag, die Hij 
hun schonk, bezig zouden zijn om nader tot elkander te komen en te bouwen 
aan een durende liefdesband. 

De moeder, die ik mag waarnemen, en de velen met haar, spreken Duits 
en hier stoort het niemand. Zij weten, hoe het soort, waartoe hun kinderen 
behoren, gehaat wordt. Zij weten echter eveneens, dat ook de Duitser een 
kind is van God, ons aller Vader. En in dit besef zijn ze hier om te helpen. 
Ook onder de Duitsers, die straks mijn land zullen aanvallen, zijn er die 
liever zelf vallen dan de hand op te heffen tegen het leven van God. En voor 
de anderen, en dit geldt ook voor ónze soldaten, in wie nog haat en geweld 
leven, is er hier ook hulp, voorzover hun toestand, hun afstemming deze 
tenminste toelaten. 

Zo zij op aarde niet te helpen zijn, wacht hun hulp aan deze zijde. Want 
als zij zich van de chaos, de oorlogsverschrikking, hebben losgemaakt en 
hun zielen tot rust gekomen zijn, komen hun verwanten uit de lichtende 
sferen opnieuw tot hen om te trachten hen in hun leven en bewustzijn op 
te trekken. Gelukt het hun deze zielen te openen, dan doen zij álles om hen 
geestelijk te ontwikkelen. 

Sommigen, zo laat vader mij voelen, zijn ook dan nog niet te helpen. Deze 
vechten op aarde of in de duistere sferen nog honderden jaren door en blijven 
op vernietiging en haat ingesteld. Ze zijn door hun verwanten niet te berei-
ken en deze moeten wel naar hun sfeer terugkeren en daar hun eigen leven 
verder beleven. Ze blijven deze armzalige stakkerds echter volgen en wachten 
tot het ogenblik, waarop ze eindelijk tot rust komen. 

Toe te moeten zien, dat ze zichzelf te gronde richten, is een verschrikking. 
En wat moet er omgaan, overweeg ik, in een geest van het licht, als hij moet 
beleven, dat zijn geliefd kind, z’n vader of broeder, eeuwen doorvecht en niet 
loskomt van de giftige haat, die hem vervult ... 
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Hoe ontzettend is een oorlog toch. Daar zijn mensen, die voortdurend 
het goede nagestreefd hebben, die zichzelf hebben afgebroken, hun foute 
eigenschappen bevochten om ze in goede om te zetten, mensen die in God 
geloofden en Hem zochten te dienen – en in een oorlog zetten ze al hun zo 
moeizaam verkregen bezit op het spel en verliezen het door te doden ... Zij 
denken nog goed te doen, ze geloven hun God te dienen door gehoor te ge-
ven aan het bevel van hun overheid hun vaderland te verdedigen. 

Maar ... God kent alléén Zijn schepselen en hun gaf Hij het bevel mee 
elkander lief te hebben. 

Wie de sferen van licht wil binnentreden, mag geen bloed aan de han-
den hebben. Eén slechte gedachte doet de poorten van de sferen al voor ons 
dichtgaan. Hoe zouden we dan met een moord op ons geweten daarin kun-
nen binnengaan?! 

God vraagt van ons, dat wij Zijn heilige wetten opvolgen. Déze moeten 
ons het eeuwigdurend geluk binnenvoeren. Wetten, die het kwáád vertegen-
woordigen kent God niet. Zij zijn door het kwade-ik in ons mensen uitge-
dacht. Is het een daad van liefde zijn medemens te doden? Kan dan de wet, 
die hiertoe beveelt, uit God zijn? 

Elke geest, die een hemel zijn woonplaats mag noemen, kan u vertellen, 
dat het alléén de daden van liefde waren, die hem de poorten tot zijn hemel 
ontsloten. Een moord – en het doden van een medemens in oorlog ís een 
moord – wijst u onherroepelijk terug naar het duister van de hellesferen. 
Zo gebiedt het Gods rechtvaardigheid – armzalig is de mens, die het anders 
gelooft. De bittere werkelijkheid hier zal hem moeten overtuigen. 

Het is stil geworden in de Grebbelinie. Stiller nog is het hier aan Gene Zij-
de. De soldaten lachen niet meer. Nederland wacht af, is paraat. Ook Gene 
Zijde is gereed. Ik moet me nu op heel veel gebeurtenissen gaan instellen. 

De nacht valt over de Grebbelinie. Sommige soldaten zijn ervan overtuigd, 
dat er heel spoedig iets gebeuren gaat. Vanwaar hebben zij die voorgevoelens? 
In mij komen die gedachten eveneens, vader geeft ze me, als ik even inge-
slapen ben. Zó geschiedt het ook bij mijn kameraden. Andere astrale we-
zens hebben zich op de gebeurtenissen aan gene zijde van de grens ingesteld. 
Hierdoor weten ze, dat de voorbereidingen daar voltooid zijn en de Duitsers 
binnen luttele uren ons land zullen binnenvallen. Ze drukken deze weten-
schap, indien mogelijk, op hun verwanten af en zo is het mogelijk, dat deze 
met stelligheid de komst van de Duitse troepen aankondigen. 

Een uit mijn compagnie, een kleine, blonde knaap, is zo ook te bereiken 
geweest. Hij is er zeker van, dat de Duitsers zullen komen. In de morgen-
uren, let maar op. Zo zeker is hij, dat hij zijn hoofd ervoor wil inzetten. Hij 
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verheugt zich nu al op het treffen. Dat zal me wat worden, zegt hij, en er ligt 
een verbeten trek op z’n gezicht. Hij zal er niet weinig voor zijn rekening 
nemen. 

Thans neem ik waar, dat hij zelf een van de slachtoffers zal zijn van het 
geweld, waarnaar hij nu zo verlangt ... En de geest, die van Gene Zijde tot 
hem gekomen is, zal onverrichter zake weer terugkeren, de haat in zijn kind 
sluit het voor elke hulp af. 

Het is zover, de berichten, dat de Duitsers onze grens hebben overschre-
den, komen binnen. En in korte tijd begint de oorlog zijn wrede, afschuwe-
lijke spel. 

De vreemde vliegtuigen komen in golven ons land binnen. Ze verschijnen 
ook boven onze stellingen en gooien bommen af. Deze monsters spatten 
uiteen en richten een vreselijke chaos aan; er vallen doden en gewonden. Ik 
zie naar die doden, vanuit de wereld, waar ik nu ben. 

„Goddank,” zegt een zachte stem naast mij. Zij hoort toe aan een vrouwe-
lijke geest. Het is een moeder, die bij het dode lichaam van haar kind staat. 
„Goddank, mijn kind is gered.” De ziel, als geest, is bewusteloos. De moeder 
buigt zich over dit leven heen en met haar nog een wezen, een zuster van 
de soldaat. Beiden dragen de ziel naar de sferen. Groot is hun geluk, zonder 
door haat of moord bezoedeld te kunnen worden, heeft dit zieleleven de 
aarde verlaten. Hun geluk kent geen grenzen, en met hun dierbare last op de 
armen zweven ze het eeuwige leven tegemoet. 

Zo zweefde eens Angelica met vader naar de sferen van licht. Heilig is het. 
Het geluk van deze zielen komt in mij, het deelt zich ook mee aan de andere 
astrale wezens, die hier bijeen zijn. 

Tientallen zie ik gedood worden. Ik beleef verschillende overgangen naar 
deze wereld. Er zijn er, die eveneens gehaald kunnen worden, ze worden 
door hun geliefden de sferen binnengebracht; daar zullen zij hun ogen weer 
openslaan om overtuigd te worden, dat zij hun stoffelijke lichamen verlaten 
hebben en hun voortaan het eeuwige leven toebehoort. 

Er zijn er echter ook, die niet geholpen kunnen worden. Toch hebben zij 
niet gedood – de dood overviel hen nog voor ze één schot konden lossen. 
Vader verklaart het mij: Deze zielen brachten hun aardse leven door met haat 
en hartstocht. Ze stapelden de ene fout op de andere. Demonen zijn het, die 
voor geestelijke hulp ontoegankelijk zijn, ook al is deze aanwezig. 

Ze vallen in deze wereld in slaap en de duisternis, waarover ik al sprak, 
trekt hen aan. Een hel trekt deze demonen tot zich en daar liggen ze neer, 
slapen tot ze uitgerust zijn en gereed om tot het duivelse leven hier hun deel 
bij te dragen. En ook in deze leeft de vonk Gods, maar wat moet er in hen 
nog veranderen vooraleer ze tot hun Schepper kunnen terugkeren ... 
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Weer anderen, en hun aantal is groter, vallen niet in slaap. In dit leven 
zijn ze meteen gereed om te vechten, hun haat en woede richten ze tegen de 
vijand, wiens projectielen hen deden vallen. Maar nog moeten ze wachten, 
ze werden gedood door afgeworpen bommen, op de grond is er nog niet 
gevochten, er is nog geen contact geweest met de vijandelijke troepen. Dan 
beleef ik, dat deze zielen van hier weggetrokken worden. Door vader begrijp 
ik, waarheen zij gaan. Ze worden aangetrokken door de massa, die elders in 
een hevige strijd gewikkeld is. Daar is de gelegenheid voor hen hun haat en 
hartstocht uit te leven. 

Dan nadert de vijand, het helse lawaai neemt toe. „Ze komen hier nooit 
doorheen,” roepen de mannen elkaar grimmig toe. Een verschrikkelijke af-
slachting begint. Ik zie mezelf door de vreselijke chaos een weg banen. Ge-
voel is er niet meer in mij. Ik loop de anderen in de weg. Mijn God, wat een 
verschrikking! Links en rechts vallen mijn vrienden. De anderen kijken er 
niet naar, ze leggen telkens opnieuw hun geweren aan; het gif staat hen op 
de lippen. 

Hartverscheurend is het beeld, dat dit strijdtoneel vanuit deze wereld biedt. 
Wat doen de stakkerds, die door een projectiel uit hun lichaam worden 

geslingerd? Van wie de lichaamsdelen afgerukt en her- en derwaarts verspreid 
worden? Ze beginnen er in deze wereld onmiddellijk naar te zoeken. 

Ik zie een jongen voor me, een bomscherf scheidde hem het hoofd van de 
romp. Als waanzinnig begint hij er hier naar te zoeken. En toch is zijn astrale 
gestalte geheel gaaf, wat mij leert, dat de ziel nooit en nimmer te vernietigen 
of te beschadigen is! 

De jongen wordt beheerst door maar één gedachte: zijn afgerukte hoofd 
te vinden. Vader laat me de betekenis ervan voelen. Doordat die lichaams-
delen tot het gevoelsleven behoren, dwingt de ziel hiertoe. Elke meter grond 
zoekt hij af. Hij vindt andere hoofden, hij vindt rompen, armen en benen. 
En eindelijk kan hij zijn luguber gezoek staken: daar stuit hij op een hoofd, 
hetwelk hij als het zijne herkent. Nu hij het gevonden heeft, lacht hij als een 
klein kind. In zijn vreugde wil hij het optillen, maar ... dit lukt hem niet. 
Zijn handen klauwen naar het hoofd, hij wil het omvatten, maar zijn handen 
gaan erdoor! Voortdurend herhaalt hij zijn pogingen, afschuwelijk is het om 
dit aan te zien, zijn wilde woede, zijn bijna dierlijke angst zijn hoofd niet te 
kunnen oppakken en zonder dit verder te moeten ... 

Zoals hij, zie ik er tientallen. Anderen gillen om hun moeders en vaders, 
het klinkt als de schreeuw van een dier in stervensnood. Ze zijn met een ge-
welddadige ruk in dit leven geslingerd. Ze weten niets van het eeuwige leven 
af, zijn daarentegen volkomen opgelost in haat en angst. 

Weer anderen zetten het gevecht aan deze zijde onmiddellijk voort, ze 
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weten niet, dat ze de dood en daarmee een nieuw leven zijn ingegaan. Ze 
storten zich op de aanvallende Duitse soldaten en begrijpen niet, dat deze 
niets van hun slaan en schreeuwen bemerken. Maar dan krijgen ze de geval-
len Duitsers in het oog. Met een vreselijk geschreeuw vallen deze, nu astrale 
wezens elkander aan en trachten elkaar te verscheuren. Maar de ziel is niet 
als het lichaam te vernietigen, ze vechten dan door tot de ander bewusteloos 
in elkaar zakt. 

En intussen duren op aarde de gevechten voort. Te midden van het helse 
lawaai van de ontploffingen stormen de mannen onafgebroken op elkander 
los. Steeds feller worden de gevechten, de menselijke lichamen vliegen aan 
stukken en brokken in het rond. Velen worden waanzinnig in deze afgrijse-
lijke hel, ze rennen uit de stellingen, ze willen de Duitsers te lijf, maar worden 
al na enkele meters aan flarden geschoten. Anderen moeten door hun eigen 
kameraden worden neergeschoten ... 

En het verschrikkelijkst van alles is dan te zien hoe de demonen der hel 
– want deze is leeggestroomd – zich verlustigen in de nood, de angst en het 
leed van de arme, aardse mens. Ze schateren en schreeuwen – vreselijk om 
aan te horen is dit – en wakkeren de haat nog aan en leven zich uit ten koste 
van de strijdende en gevallen soldaten. Duivels vieren hier feest en het is het 
meest afschuwelijke wat tussen hemel en aarde geschieden kan. Maar wat 
weet de aardse mens van dit alles? 

Hoe moet ik al deze onbeschrijfelijke, afschuwelijke beelden verwerken? Ik 
schrei grote tranen, mij breekt het hart. Telkens denk ik te bezwijken. 

Zo verging het mij ook op aarde, in deze verschrikkelijkste oorlog aller 
tijden. Als verdwaasd heb ik rondgelopen. Gebeden tot God, om hier in te 
grijpen, de mensen te dwingen op te houden met deze waanzin. Maar als 
de uren verstrijken, het geweld nog maar meer toeneemt, wordt het leeg in 
m’n binnenste, er is geen gevoel meer in me, ik kan bidden noch denken. 
Als daar vaders en Jacks krachten niet in mij geweest waren, zou ik opgelost 
zijn in het geweld en de haat, die als een giftige damp boven het strijdgewoel 
hangt, en mezelf vergeten hebben door mee te schieten, mee te moorden, uit 
verontwaardiging om zoveel onrecht, zulk een bruut geweld. 

Dan stuit ik op het dierlijk verminkte lichaam van mijn commandant. 
Zoals ik hem thans vanuit deze wereld zie, is zijn ziel bezig zich los te rukken 
van zijn lichaam. Dit houdt hem echter gevangen. Vreselijk is het gebrul, dat 
hij uitstoot. Ik wil toesnellen om hem te helpen, doch vader houdt mij tegen. 
Ik begrijp ineens, dat hij niet meer te helpen is. Het gevecht, dat zich hier 
tussen lichaam en ziel afspeelde, is allang ten einde. Maar zo natuurlijk kan 
ik de beelden uit het verleden waarnemen. 

Het brullen houdt aan, pas na geruime tijd komt de armzalige tot rust. 
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Telkens roept hij in deze verschrikkelijke uren om zijn moeder. Zo doen er 
velen. Om de moeder wordt het meest geroepen, in het Duits en in het Hol-
lands. De band met de moeder overheerst alle andere. 

Hij wordt aangetrokken door de duistere sferen, mijn commandant, daar 
zal hij, na tot rust gekomen te zijn, ontwaken. In deze ellende heeft hem het 
edele soldatendom gestort, waarover hij altijd zo hoog opgaf. Niemand in 
dienst was fanatieker dan hij, als hij sprak over het gebruik van de wapenen. 
In het hanteren hiervan kon een man bewijzen wat hij waard was, zich een 
kerel tonen, die van zijn tegenstanders slechts stukken en brokken zou over-
laten. 

Van welke plaats in het Eeuwige Leven heeft hij zich met deze „idealen” 
verzekerd? Kan God deze mens anders dan een hél toewijzen? Of moet Hij 
hem, die zó dacht over een mensenleven, soms een plaats aanbieden in Zijn 
hemel? Mens der aarde, ik vraag u, kunt u nú nog, met deze wetenschap in u, 
wapens ter hand nemen, die uw evennaaste van het hem door God geschon-
ken leven beroven en uzelf in de afgronden der hel storten? Niets, niets, geen 
doel ter wereld, geen bevel van wie dan ook, zal u in Gods oog rechtvaardiging 
doen vinden! Zegt dit u niet alles? 

De beelden, die de verder woedende strijd mij te zien geeft, worden als-
maar verschrikkelijker. Ik kan bijna niet meer. Als vader mij niet helpt, zal ik 
toch bezwijken. Maar dan mag ik iets wonderbaarlijks beleven. Ik krijg eens 
te meer een bewijs hoe Gene Zijde de aardse mens helpen wil en kan. Met 
me dat te laten waarnemen, loopt vader op de gebeurtenissen vooruit; het 
volgende speelde zich af na het beëindigen van de strijd in de Grebbelinie. 
Vader doet dit echter kennelijk om mij in dit verschrikkelijke stadium een 
tijd een meer weldadige aanblik te bieden. 

Men is bezig de lijken op een hoop te leggen, ze zullen dadelijk weggevoerd 
worden. Ook de gewonden haalt men weg. Dit volgend, valt mijn oog op 
een jongeman, die door een beenschot in een diepe, bewusteloze toestand is 
geraakt. In de mening, dat hij dood is, komt men om z’n lichaam te halen. 
De jonge soldaat is uit z’n lichaam getreden, het fluïdekoord, dat dit met de 
ziel verbindt, is evenwel ongebroken, zodat voor hem het leven op aarde niet 
beëindigd is. „Hij is dood,” constateren de mannen echter na een snelle blik 
en de leider van het troepje wijst op de bergen lijken achter hem. 

Ontzet ziet de jongen vanuit deze wereld het grote gevaar, waarin hij zich 
bevindt; men zal zijn lichaam bij de doden op een hoop gooien en straks 
begraven of verbranden. Hij gilt het uit om de mannen te weerhouden, maar 
er komt geen geluid uit z’n mond. Radeloos, niet wetend wat te doen, blijft 
de jongen roepen. 
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Vader, zie ik, snelt toe en met hem andere liefdegeesten. Met vereende 
krachten dwingen ze de jongen in zijn lichaam terug. En nu kan hij zich weer 
bewegen, ook de stemorganen gehoorzamen weer aan zijn wil. Het gevaar is 
voor hem afgewend. Rode Kruis soldaten (hulpverleners) brengen hem weg. 

Meerdere mannen worden op deze en andere wijze geholpen. Zo machtig 
is Gene Zijde! 

Dan valt me plotseling deze schrille tegenstelling op: hier spannen twee 
werelden alle krachten in om één mens te redden, Gene Zijde en de aardse 
medici; en intussen worden duizenden jonge levens om niets in het vuur 
gejaagd en afgeslacht. Waanzinnige wereld – waanzinnige mensen, die zich 
leiders van de volken noemen en zó omspringen met levens, die zich aan hun 
zorgen toevertrouwden ... 

En door deze gedachten zit ik meteen weer midden in het oorlogsgeweld. 
Met het vorderen van de uren woeden de hartstochten heviger, als duivels 

vechten de mannen. Aan het gefluit van de projectielen, het geraas van de 
ontploffingen, het gekerm van de gewonden en stervenden komt geen einde. 
De wereld schijnt uit elkaar te springen en het enige, dat me gelukkig maakt, 
is te zien, hoe verscheidene soldaten, uit beide kampen, over hun tegenstan-
ders heen schieten. Ze worden gedreven door de liefde, welke zij in zich 
dragen voor hun medemens, die zij niet haten kunnen, door hun liefde voor 
God en Christus, Wiens bevel, om niet te doden, zij willen opvolgen. 

Jammer en pijn, dood en verderf is er rondom mij. Twee van mijn vrienden 
zijn door de waanzin gegrepen. Ze zijn de loopgraven uitgeklauterd en de 
vijand tegemoet gerend. Ze worden neergeschoten. Dit beeld doet iets in mij 
springen. Theo verdringt Jack in mij, ik ben thans de sergeant-majoor, die de 
dienst, de wapens kent. Er is een dolle woede in mij opgestaan. „Die duivels, 
die moordenaars,” schreeuw ik, als ik het niet langer kan aanzien, hoe op 
deze heerlijke, vredige plek grond door een niets en niemand ontziende vij-
and dood en vernietiging gebracht wordt. Nimmer, nimmer deden wij hun 
kwaad en thans richten ze een bloedbad onder ons aan. Dit móet ophouden, 
en als om zoveel onrechtvaardigheid te wreken, legde ik m’n geweer aan. 

Maar nu beleef ik, dat mijn hand niet afdrukken kan. Even, heel even 
was ik uit Jack, uit vader gestapt, toen kreeg de Grebbelinie, het geweld en 
de haat hier me te pakken. Maar dan trekt vader mij weer op. Hij is het, die 
mijn geweer naar omlaag duwt en me toeroept: „Dát niet, mijn jongen, dát 
niet, Theo!” 

Ik herken vaders stem, ik roep om hem. Dan hoor ik een ontzettend ge-
fluit, dat nader en nader komt. Vlak voor mijn voeten ontploft een granaat. 
Op dat ogenblik word ik aan flarden gescheurd. Ik onderga een geweldige 
schok en verlies het bewustzijn. Dit duurt maar heel even, na een seconde 
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herkrijg ik het. Ik beleef het vrijkomen van m’n stofkleed. Nog overheerst 
echter een schrijnend gevoel in mij; het is de pijn, die door het losscheuren 
van m’n lichaam wordt veroorzaakt. Alles geschiedt zo snel, dat ik (me) het 
gebeuren niet realiseren kan. Meters hoog vlieg ik de ruimte in en ik zie, dat 
vader mij opvangt. Intussen sla ik reeds m’n ogen op en zie in een gelaat, dat 
uit een floers naar voren treedt en duidelijker wordt, totdat ik het gezicht van 
vader herken. 

Dan verzwakt de hevige, schrijnende pijn, mijn ziel ontspant zich, er komt 
rust in mij en ik gevoel me alsof ik juist van een zware ziekte hersteld ben. 

Nog steeds zie ik mezelf in de Grebbelinie. Vader heeft me op de grond 
neergelegd. Nu ben ik zover, dat hij me naar m’n sfeer kan brengen. Ik be-
leef dit thans scherp bewust. Hij maakt mij geheel los van de aarde en kan 
dit doen, doordat niets mij meer aan m’n uiteengerukt stoflichaam bindt. 
We zweven door de ruimte. Steeds wordt de afstand tussen ons en de aarde 
groter. 

Zo voltrok zich dus mijn overgang naar deze wereld. Vader laat mij hem 
nu opnieuw beleven, het is alles zo machtig, zo moeilijk het in één keer te 
beleven en te verwerken. 

Weer beleef ik de afschuwelijke schok, die mij uit mijn lichaam slingerde, 
opnieuw volg ik hoe het fluïdekoord breekt en vader mij opvangt, om zo 
dadelijk met mij de ruimte in te zweven. 

Mijn lichaam is op afzichtelijke wijze verminkt, mijn ziel echter leeft, is 
gaaf, is door niets te vernietigen. 

Om achter deze werkelijkheid te komen, heeft Jack zich levens achtereen 
het hoofd gebroken. Fanatiek zocht hij naar deze wijsheid. En thans in het 
leven na de dood krijgt hij het antwoord op z’n vragen. Niets, niets gebeurt 
er met de ziel, als het lichaam uiteengerukt wordt, want de ziel kán niets 
overkomen, zij is eeuwigdurend, doordat in haar de vonk Gods leeft. 

Wat weten de aardse psychiater, de psycholoog af van de ziel? O, áls zij 
de wetten en toestanden voor de ziel eens kenden, voor welke enorme mo-
gelijkheden zouden we dan staan! Nu dringt het leven van Jack zich weer 
félbewust aan mij op. Ik ga er geheel in over, zie en denk als de geleerde, die 
maar één streven kent: achter de geheimenissen te komen, die het zieleleven 
van zijn patiënten zo ondoorgrondelijk maakt en die hij kénnen moet, wil hij 
tot hun herstel kunnen bijdragen. God geve, dat ik de menselijke ziel eens 
zal kunnen leren kennen en begrijpen. Eén stapje ben ik al nader gekomen. 
Ontzagwekkend diep is echter de mensenziel – beter dan ooit besef ik dat 
thans, staande in het eeuwige leven. Het duizelt me als zich in een flits die 
diepte openbaart en ik moet me geweld aan doen niet ineen te storten. 

Mijn ogen zoeken vader, de liefde en kracht, die me uit hem toevloeien, 
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sterken me. Ik steek hem m’n beide handen toe en dank hem uit de grond 
van mijn hart voor alles wat ik van en door hem ontvangen heb. Het is aan 
mij al de gekregen wijsheid vast te houden en te verwerken. 

We nemen thans afscheid van de Grebbelinie. Wat ik er beleven moest, is 
nu door mij beleefd. Met het aardse leven heb ik afgerekend, vrij ben ik van 
de aarde, niets bindt mij er meer. Een nieuw leven gaat voor mij beginnen. 
Ik ben de wereld van de geest binnengegaan, daar wachten geestelijke schat-
ten op mij. 

Daar zijn echter nog mijn vrouw en kind. Ik wil graag zien hoe zij de oor-
log doorkwamen en hoe ze nu leven. 

Vader laat me voelen, dat ik ook dit nog volgen zal. Het hoort bij het leven 
van Theo. 

Jack zal Theo geheel gaan verdringen, straks als de laatste zijn leven afge-
maakt heeft. Jack brandt van verlangen om te gaan beginnen, hij wil verder 
aan zijn studie, iets doen voor de wetenschap en dus voor de mensheid. 

Van die beide persoonlijkheden in mij is het Jack, die iets goeds, iets nut-
tigs te brengen heeft. In de sferen bouwen we slechts voort aan de levens 
waarin we ijverden voor een taak, een opgave, die geestelijke betekenis heeft. 
Daarom móet het leven van Theo in mij wegzakken, want hij heeft de wereld 
niets te brengen, hij beleefde het leven gelijk een klein, onbezorgd kind. 

O, hoe duidelijk en werkelijk is alles. Het harde, rusteloze streven van Jack 
om de ziel te leren kennen, in het belang van de lijdende mensheid, heeft 
hem tot een persoonlijkheid gemaakt, die in elk verder leven krachtiger werd. 
Het is déze persoonlijkheid, deze gevoelswereld, deze Jack, wiens wil om te 
dienen, wiens bezieling andere persoonlijkheden in mij verdringt. Hij is het 
ook, die eenmaal in de sferen dadelijk naar de wegen zoekt, die hem kunnen 
brengen naar de vervulling van zijn idealen. Het zou niet anders mogelijk 
zijn. 

Ik wil studeren, vader, alles weten wat mijn geest verwerken kan. Wellicht 
zal ik dan eens mogen terugkeren naar de aarde. Ik hoop het zo, vader. Ik 
verlang naar niets anders, dan naar de nieuwe geboorte. De wetenschap wil 
ik helpen, haar mededeling doen van alles, wat ik hier over de mens en zijn 
zieleleven ervaren mag. Deze gevoelens en verlangens leven in mij. God zal 
ik vragen, of ik terugkeren mag. En vader laat me voelen, dat ik daar goed 
aan zal doen. 

Het lijkt, of Theo in mij luistert naar vader en Jack. Ook hij is mij lief. Ik 
zal hem thans volgen. Als Theo denk ik aan mijn vrouw en kind, als Jack 
hebben zij geen betekenis voor mij. Dan heb ik hen lief, zoals ik ál het leven 
van God liefheb. 

Vader zegt me, dat ik me gereed moet maken voor nieuwe belevenissen. 
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En op mijn vraag, waarheen we zullen gaan, antwoordt hij, dat ons doel in 
Rotterdam ligt. 
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Rotterdam brandt 

Vader ging mij voor. Velerlei gedachten doorkruisten mijn brein. Ik ging 
mijn levens na, voorzover ik deze thans kende, en volgde de beide persoon-
lijkheden, die daarin hun rol speelden. Merkwaardig was het voor mij waar 
te nemen, hoe beiden nu in mijn denken niet op de voorgrond wilden treden. 
Het kwam mij voor of ze ingeslapen waren. Hun stilte ging langzamerhand 
op mij over. Slaap was het niet, men kon het een gevoel van rust noemen, dat 
in mij kwam. Ze was mij welkom in dit stadium, waarin mijn innerlijk leven 
meer en meer ging ontwaken, wat veel van mijn krachten vroeg. 

Ik liet de weldadige rust een tijd op mij inwerken. Wij verplaatsten ons 
heel langzaam. In zichzelf gekeerd zweefde vader voor mij uit. 

Toen werd het me echter duidelijk, dat ik met de twee persoonlijkheden in 
mij in het reine moest komen, wilde ik gereed zijn om in Rotterdam nieuwe 
belevenissen op te doen. Deze gevoelens herkende ik als afkomstig van va-
der. En hij had gelijk, ik moest weten hoe ik me diende in te stellen. Ging 
ik Theo’s leven na, dan legde dit Jack de plicht op geduld te oefenen en zich 
weg te houden. 

Ik bepraatte dit met Jack, Theo moest thans zijn leven beleven en dit eiste, 
dat ik me geheel aan hem wijdde. Jack legde zich er makkelijk bij neer, hij 
was ouder dan Theo en bewuster. Ook had hij rust in zich, een rust die weer 
anders was dan die van Theo. Ik wist thans, dat die beiden begrip voor elk-
ander hadden, wat mijn karakter ten goede kwam, daar dit erop wees, dat er 
harmonie in mij leefde. Het was leerzaam, vond ik, zo buiten jezelf te staan 
en de persoonlijkheden, die zich in je ontwikkeld hadden, in hun denken en 
voelen te volgen. Straks zouden ze dan één geheel in me worden, wat mij aan 
bewustzijn in de geest zou doen winnen. Theo eist mij geheel op, hoe meer 
wij Rotterdam naderen. Hij wil, dat ik naar hem luister. Ik doe het en zie, 
ik ga heel anders voelen en denken. Dit is nodig, laat hij me weten, want ik 
zal in die stad veel te beleven krijgen, er zijn tal van problemen, die vader mij 
daar duidelijk moet maken. 

De vraag komt nu in me op, wát vader er behandelen wil. Moet hij weer 
terug naar de winkel, die we er vroeger dreven? Ik heb er absoluut geen idee 
van. Maar dan moet ik plotseling weer aan de oorlog denken. 

Het zijn de vliegtuigen, die ik voorbij zie trekken, welke mijn gedachten 
weer terugvoeren naar de oorlog. Moet ik soms nog meer ellende zien? Is het 
nog niet voldoende geweest? Ik huiver van de afgrijselijkheden, die aan mijn 
ogen voorbij getrokken zijn. Ik ben nauwelijks bekomen van de schokken, 
die ze mij gaven; moet ik me nu alweer gereedmaken voor nieuw leed? 
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Een blik op vader is echter voldoende om me te doen beseffen, dat ik me 
rustig aan zijn plannen onderwerpen moet. Hij weet wat nuttig en nodig 
voor mij is. 

Ik huiver, als de vliegtuigen met donderende motoren voorbij ons jagen. 
Hoe haat ik deze verschrikkelijke vogels. Welk een leed zaaiden ze met hun 
verderfelijke bommenlast in onze gelederen. En nu ik me hierop instel, weet 
ik opeens, dat het een van hun projectielen was, die mij uit het leven rukte. 

Waar willen ze nu heen? Er komt angst in mij. Ik kijk rond en zie, dat 
vader en ik niet alleen hier zweven. Meerdere astrale wezens begeven zich in 
dezelfde richting. Mijn angst wordt nog groter; waar zoveel geestelijke we-
zens bijeen zijn – ik heb het in de Grebbelinie ervaren – moet wat gebeuren. 
Zal het in Rotterdam zijn? Ik kan mijn ongeduld niet bedwingen en wil we-
ten, wat de roofvogels van plan zijn. Sneller dan de vliegtuigen ga ik nu – de 
spanning jaagt me voort. Vader past zich aan. 

Gekomen in de omgeving van Rotterdam, legt de angst zich als een ijzeren 
vuist om m’n hart. Ook tot deze stad heeft de oorlog zich uitgestrekt. Een 
rilling trekt door me heen. 

Zullen de Duitsers werkelijk doen wat ik plotseling ga voelen? Maar dat 
kán immers niet? Dát zullen ze toch niet durven? Nee, dat geloof ik niet, 
dat kán ik niet geloven. Zijn de Duitsers dan door alle menselijke gevoelens 
verlaten? 

Zullen ze een stad in brand durven gooien? Uit de lucht bommen gooien 
op weerloze vrouwen en kinderen? Zullen ze zelfs niet terugdeinzen voor een 
laffe sluipmoord op grote schaal? 

Nee, nee, mijn God, zo zullen ze Uw heilige wetten niet durven ontkrach-
ten. 

Mijn Rotterdam – o, Rotterdam. Wat zal mijn stad moeten beleven? 
Waarheen voert Duitsland het leven op aarde? Zullen zijn leiders tot zoiets 

barbaars, zoiets afgrijselijks durven bevelen? Is er dan geen greintje liefde in 
hen? 

Bommen gooien op mensen, die nergens heen zullen kunnen vluchten, 
bekneld als ze zitten tussen de muren van hun huizen. Hoeveel doden moe-
ten er hier dan wel niet vallen, welk een onmetelijk leed zal er veroorzaakt 
worden?! O, bittere, verschrikkelijke vragen. Dit ís niet bestaanbaar. Deze 
gevoelens in mij móeten verkeerd zijn. 

Maar dan zien mijn ogen weer de vliegtuigen, die nu boven mijn stad 
cirkelen. En ik zie de afschuwelijke hakenkruisen, hun duivelskruisen. Nee, 
ik wéét nu, dat mijn gevoelens waar zijn, de Duitsers zullen de gruwelijke 
wandaad begaan en bommen strooien op nietsvermoedende burgers. 

En daartoe lenen zich deze „soldaten” – niet één zal weigeren een dergelijk 
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afgrijselijk wreed bevel uit te voeren? Zullen ze wezenlijk zo rot, zó verdorven 
van innerlijk blijken? Maar daar zijn toch gelovige, hun plichten nakomende 
katholieken en protestanten onder – mijn God, en ze verzetten zich niet 
tegen hun duivelse opdrachtgevers, maar zullen, alsof het een U welgevallig 
werk is, duizenden van hun geloofsgenoten, hun broeders en zusters, Uw 
kinderen, mijn God, in brand steken, aan stukken gooien en uitroeien, alsof 
het schadelijke dieren zijn? 

Hoe zal ik de woorden vinden voor de gevoelens, die nu op me afstormen. 
Zoveel komt er in me op; pijn, verdriet, verontwaardiging, ontgoocheling. 
Hoe kunnen mensen, die toch in een God geloven en Deze dienen willen, 
hoe kunnen zij Zijn kinderen op zo’n beestachtige wijze te lijf gaan en Hem 
daardoor koelbloedig in het gezicht slaan? 

Ze bewijzen mij meteen, dat ze het kunnen. De eerste vliegtuigen duiken 
naar omlaag, ijselijk is het geloei, dat ze hierbij veroorzaken. Dan vallen de 
bommen, en deze blijven vallen, door mensen uitgeworpen op mensen, op 
mannen, vrouwen, kinderen, op zieken en bejaarden. Huizen en kerken wor-
den vergruizeld door hun explosies, vreselijke scénes spelen zich af. Radeloos, 
te midden van hun wankele muren, die geen bescherming bieden, wachten 
de armzaligen handenwringend op hun dood. 

Welk een verschrikkingen moet ik waarnemen. Dit is nog miljoenen ma-
len erger dan de hel in de Grebbelinie. Toen werden soldaten bestookt, die 
wapens hadden en zich daarmee verdedigen konden. Hier worden in koel 
overleg en systematisch bommen op weerloze burgers gegooid. Wij vochten 
in het open veld, maar hier zitten de mensen gelijk ratten in een val, omslo-
ten als ze zijn door hun stenen muren. Ze kunnen niet weg, nergens het vege 
lijf veilig stellen. Ze worden verpletterd onder een lawine van puin. Ik sluit 
mijn ogen, ik kan en wil niet langer toezien. Maar ik móet kijken, het ronken 
van de machines, het gieren en inslaan van de bommen, het krijten van de 
mensen – het alles dwingt me mijn ogen te openen. 

Ik zie hoe een man met een kind onder zijn arm een brandend huis uit-
loopt, hij komt echter niet ver, want een bom slaat voor z’n voeten uiteen 
en rijt hem en de zuigeling aan stukken. O, mijn God, mijn God – mijn 
God – ik herhaal het, tien-, twintigmaal. Ik kijk vader aan en hij neemt mijn 
gevoelens over. Ja, knikt hij, dát kunnen mensen aanrichten, tot zoiets weer-
zinwekkends zijn ménsen nog in staat. 

Nu begrijp ik ook, waarom ik kijken móet – dadelijk zal ik over dit alles 
moeten schrijven. En nu bid ik meteen met alle kracht en verlangen in me, 
dat ik dán de woorden zal kunnen vinden om de mensheid duidelijk te ma-
ken, waarheen hun wil tot vernietiging, tot macht hen voeren zal. Ik zal het 
dan uitschreeuwen: mens der aarde, vergrijp u toch nimmer aan het leven 
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van uw medemens, dood nooit, zelfs in oorlog niet, want ook dán vindt u 
in Gods oog geen rechtvaardiging. Haat uw broeder en zuster niet, want de 
duistere hellesferen wachten u op en zullen u omkneld houden tot ge inziet, 
dat ge God alléén dient door Zijn Leven, door álles wat leeft, lief te hebben. 
Mijn woord moet dan vlammen, opdat het zich zal vastbranden in het hart 
van eenieder die mijn boek onder ogen krijgt, tot heil van zijn eigen onver-
gankelijke ziel. 

Mijn ogen richten zich weer naar omlaag, waar het noodlot zich aan mijn 
goede stad voltrekt. Zware rookwolken breiden zich uit, steekvlammen schie-
ten omhoog uit de brandende huizen, hele blokken gelijken één vuurzee. In 
het gebulder en geknetter mengen zich de kreten van de uitzinnige mensen. 

Vreemde voorvallen moet ik waarnemen. Ik zie hoe een vrouw haar huis 
uitrent, ze heeft een hond en een kat in haar armen. Deze probeert ze te red-
den, maar achter haar, boven het razende geloei van de vlammen uit, gillen 
haar kinderen in doodsnood. Hoe is dit mogelijk, een moeder, die alles doet 
om haar huisdieren te redden en daardoor haar kinderen vergeet ... Vader 
moet het me verklaren. 

Deze vrouw was haar hele leven op dieren ingesteld, zoveel betekenden ze 
voor haar, dat ze het menselijke wezen ervoor achterstelde. Ze hield natuur-
lijk van haar kinderen, maar haar liefde was toch niet zó groot, dat ze haar 
leven geheel door hen gevuld wist. Ze kón geen afstand doen van de dieren, 
maakte ze tot afgoden, kortom ze had een katten- en hondencomplex. In het 
verschrikkelijke ogenblik van de bominslag, toen ze ervoor stond te hande-
len, volgde ze de stem van haar onbewuste ziel en snelde met de dieren het 
brandende huis uit, haar kinderen daardoor aan het vuur prijsgevend. Pas 
toen ze al meters ver onderweg was, dacht ze aan hen en gilde hun namen, 
toen was het echter te laat. Heb de dieren lief, zegt vader, doch vergeet nim-
mer, dat ze tot het onbewuste soort behoren en stellig nooit boven het men-
selijke wezen geplaatst mogen worden! 

Een andere moeder ijlt schreiend haar woning uit en redt alleen de kachel-
pook. Waarom juist dit ijzeren voorwerp? In haar ligt een wurgende angst 
voor de dood. Er leeft ook haat in haar. Met die pook wil ze vechten voor 
haar leven, wil ze de Duitsers te lijf, die ze haat als haar vijanden. Alleen voor 
deze gevoelens leeft ze in deze vreselijke ogenblikken. Haar kinderen komen 
daardoor om in het vuur ... 

Arme moeder, in elk van uw handelingen openbaart zich de mate van uw 
liefde, uw bewustzijn. Zo verraadt de mens de diepte van zijn persoonlijk-
heid voor een, die in zijn ziel vermag te lezen. Op aarde zou dit niet mogelijk 
geweest zijn, hier in het leven van de geest ligt uw wezen echter open en kunt 
u niets van uw innerlijk verbergen. 
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O hoe graag zou ik op aarde zijn, toegerust met de kennis van de ziel. 
Hoevele psychiaters zou ik dan kunnen opvangen, kunnen helpen bij hun 
verantwoordelijke taak. 

Ik bid God, dat Hij mij en de tallozen, die zich aan deze zijde in deze ken-
nis bekwamen, daartoe de genade van een nieuw leven zal schenken. 

Rotterdam brandt als een fakkel. Duizenden van zijn inwoners vinden 
de dood in de razende vlammen, of worden verpletterd onder het vallend 
gesteente. En terwijl de vliegers hun weerzinwekkend werk voortzetten, zijn 
de liefdegeesten van Gene Zijde bezig hun geliefden bij te staan, of brengen 
hen naar de rust van de sferen. 

Hoeveel tijd ligt er tussen mijn overgang en het bombardement van Rot-
terdam, is de vraag, die opeens in mij opkomt. Vier dagen, laat vader me 
voelen. 

Vier dagen, herhaal ik, vier dagen. Maar dan – dan waren mijn vrouw en 
kind toch ook in die stad? 

Ik sluit mijn ogen. Ik moet denken. Is ons huis ... zijn mijn vrouw en kind 
ook ...? Ik vraag mijn vader mij naar het huis van mijn schoonouders te bren-
gen. Ik ren hem al vooruit, ik weet hier de weg. 

Het huis staat er niet meer, het is in een puinhoop veranderd. Dan ver-
bindt vader mij met hetgeen er zich afspeelde. Ik zie het huis voor me. M’n 
schoonmoeder schenkt thee in en praat met mijn vrouw en kind. Dan na-
deren de vliegtuigen, de bommen doen het huis trillen. Angstig houden ze 
elkaar omstrengeld. Dan hoor ik het vreselijke, door merg en been dringende 
gegier van een bom, een ontzettende slag, gegil, dat gesmoord wordt onder 
het vallende puin. Verminkt zie ik hen liggen onder de muren, die hen als 
grafstenen bedekken. Onmiddellijk naderen hen zusters en broeders uit de 
sferen, deze maken de zielen los van de lichamen en voeren hen, bewusteloos 
als ze zijn, weg. 

Mijn God, mijn vrouw en kind zijn ook hier? Vader, u wist dat? Hoe kon 
u dat zo lang voor mij verzwijgen? 

Mag ik Annie zien, vader? Kan ik haar helpen? En mijn kind? Is zij bij 
haar? 

Vader laat me weten, dat ik hen terug zal zien. Straks verlaten we de aarde 
en spoeden we ons naar de sferen. Daar zal hij me tonen, waar mijn vrouw 
en kind leven. Straks. Natuurlijk, vader heeft gelijk, alles geschiedt hier op de 
juiste tijd. Maar het kwam alles zo plotseling. Ik moet het verwerken. Annie 
en mijn kind, mijn Liesje, zijn dood voor de aarde. Ze zijn met mij in het 
eeuwige leven. Zij gingen dus naar Rotterdam om daar hun einde te vinden. 
Daarom voelde ik die angst, toen ik hen naar de trein bracht. M’n gevoelens 
zeiden me toen al dat er iets vreselijks gebeuren ging. 
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Annie – Annie, ik spreek haar naam telkens weer uit. Ik wil haar zien, 
haar gezicht voor mij halen. Hoe zag ze eruit? Het kost inspanning me haar 
trekken voor te stellen. Vaag zie ik haar maar en dadelijk is het gezicht weer 
weg. Met Liesje is dat heel anders, haar lief gelaat straalt me tegen, elke lijn 
ken ik, is me vertrouwd. 

Vader komt me te hulp. Dit is het gevoelsleven dat spreekt, verklaart hij. 
Met Liesje had je innig contact, ze leeft in je ziel, is een deel van je, verbon-
den door liefde als je bent. Met Annie is dat anders, ze is je vreemd, doordat 
ze zich niet aan je te geven wist. 

Annie, waar leef je nu? Heb je al ervaren, dat de werkelijkheid hier over-
eenstemt met alles wat ik je uit m’n boeken vertelde? Hoe neem je de wereld 
nu op? Zul je haar thans wel kunnen aanvaarden? Waarom kon je me toen 
niet geloven? 

De Duitsers vergrepen zich aan jouw leven en aan dat van duizenden an-
deren. Hoe zullen ze deze misdaad jegens God en de mensen ooit kunnen 
goedmaken? En wat geschiedt er met al die mensen, die daar met een vre-
selijke schok uit het leven gerukt werden? Kan dat Gods wil geweest zijn? 
Waarom greep Hij anders niet in? Waarom verdelgde Hij die moordenaars 
niet? Hebben de duivelen der hel zó’n grote macht? Kan zelfs God ons dan 
niet tegen hen beschermen? Welk een vragen openbaren zich in mij. Dit alles 
móet ik weten of mijn leven staat stil. 

Ik zie naar vader. Hij zal me helpen en me de antwoorden verschaffen, die 
een eind zullen maken aan al deze kwellende vragen van mij en miljoenen 
mensen. 
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Het plan Gods 

Om op je vragen het passende antwoord te geven, zullen we een korte 
reis over de aarde maken, zegt vader mij. Daarna is ons verblijf op aarde ten 
einde. 

Slechts korte tijd zullen we erover doen, laat hij me voelen. Gene Zijde 
kan dat. Ik beleefde het zostraks nog, toen ik mij op m’n huis instelde en in 
minder dan geen tijd ter plaatse was. 

Eerst maken we nog een kleine wandeling door Rotterdam. Niet naar 
de verwoestingen kijk ik, liever volg ik hier en daar de mensen in hun ge-
sprekken. Ze schelden en vloeken op de Duitsers, die deze ramp over hen 
brachten. Hun haat jegens hen is verschrikkelijk, er is er niet een onder, die 
een woord van vergeving vinden kan. Er is evenmin iemand, die deze door 
woede verteerde mensen terechtwijst en hun leert, dat de haat al even ver-
keerd is als de moord. 

Toch moeten al deze mensen dit leren inzien. God wil niet, dat Zijn kinde-
ren doden, hij wil evenmin, dat ze haten. Hoezeer ons hart ook pijn gedaan 
is, het gevoel van liefde mag er toch niet door omgebracht worden. Dit is één 
van Gods wetten en ze is al even onverbiddelijk als de andere. 

Vader laat me voelen, dat elke mens, niet één uitgezonderd, schuld draagt 
aan deze oorlog. In onze vele levens stapelden we het ene kwaad op het an-
dere, en nog leeft het kwaad onder de mensen. Nog zijn de harten ongevoelig 
en wil niet iedere mens liefde geven aan z’n medeschepselen. Nog verdraagt 
de een de ander niet, de wangunst tiert nog even welig als de zucht naar 
macht. Leerde Christus dát aan ons mensen? Hij gebood ons elkander lief te 
hebben, maar in de volstrekte, onweerspreekbare zin van het woord. Thans, 
zo zegt vader, is de Eeuw van Christus begonnen, nu moet de mens gaan 
leven naar de geboden, die Hij gaf. Door deze verschrikkelijkste oorlog aller 
tijden leert de mensheid, dat ze zich af moet keren van het geweld, de zucht 
naar macht en gewin, van de haat. Dat zal de winst zijn, die ons uit de puin-
hopen en de slagvelden toestroomt. 

Tot nu toe heeft de mensheid maar raak geleefd. Ze wandelde náást de 
wetten van God, kende ze niet en leefde er niet naar. De mens weet niet, 
waartoe hij op aarde is, vanwaar hij komt en waarheen hij gaat. De mens 
moet in dit weten nog ontwaken en thans zal dit geschieden. Tot op heden 
heeft de mens rondgetast, is hij als een blinde door Gods ruimte gedwaald. 
Thans zal echter het licht van Gene Zijde, het licht van de hemelen over zijn 
pad strijken en hem ziende maken. Nu eerst is dat mogelijk, tháns, nu de 
Eeuw van Christus te beginnen staat. 
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Hier in de sferen, zegt vader, heeft men de smeekbeden opgevangen van 
de mens, die, staande te midden van de vreselijke ruïnes, aangericht door 
het geweld van hen, die zijn broeders moesten zijn, God vraagt om voor-
lichting. Leer ons, o God, Uw heilige wetten kennen. Wat weten wij van U, 
wat van ons leven? Niets, niets, niets, wat de kerken ons vertellen, het is alles 
even arm en gebrekkig, o Heer. En zo tegenstrijdig en onbeholpen als hun 
leerstellingen, was hun houding in deze verschrikkelijke strijd. Zíj kunnen 
ons niets meer leren, o Vader, we voelen, met al hun goede wil voeren ze ons 
vérder weg van U en van het leven. God, mijn Schepper, leer mij thans hoe U 
wezenlijk bent, leer mij Uw bedoelingen kennen, leer mij hoe ik leven moet. 

En God antwoordt door de meesters van Gene Zijde, door Zijn engelen: 
„Nú zult ge weten, Mijn kind, zult ge Mij leren kennen en Mijn ganse Schep-
ping. Nu eerst is dat mogelijk, tot nu toe luisterde ge liever naar de stemmen, 
die u tot het kwaad en de duisternis riepen. Thans pas is het ogenblik daar 
dat uw geest zich openvouwt, bereid om kennis te nemen van de wetten, die 
het heelal en uw leven regeren. Wie Mij en al Mijn kinderen in liefde nadert, 
hij zal Mij en Mijn bedoelingen leren kennen. Heb dus lief, Mijn kind, leer 
wat het zeggen wil waarachtig lief te hebben. Dan zal Mijn stem in uw bin-
nenste klank krijgen en zult ge in uw hart het Mijne horen kloppen!” 

Het zijn de meesters van Gene Zijde, leert vader me verder, die op Góds 
bevel thans bezig zijn hun kennis van het Heelal en het menselijk leven naar 
de aarde te brengen. Opdat de mens zal weten, dat er een eeuwig voortgaan 
is en dat God geen verdoemenis kent, maar daarentegen een Vader is van 
Liefde. 

De gruwelijke angst voor de eeuwige hel zal dan van hem afgenomen zijn, 
hij zal God als een liefdevolle Vader vereren en er onophoudelijk naar streven 
z’n medemens te leren kennen, begrijpen en liefhebben. Dan zal de mens 
doen wat Christus deed: zelfs de meest boosaardige kweller vergiffenis schen-
ken en zichzelf opofferen als de evennaaste ermee gediend is. 

De wandeling door Rotterdam leert me, dat nog lang niet álle mensen aan 
deze hoge opvattingen toe zijn. Maar, zegt vader me, de oorlog zal ook hun 
leren. Het is niet meer tegen te houden nu de Eeuw van Christus begonnen 
is; de mens is zover, dat hij de haat gaat afleggen en het geweld verfoeit. De 
een zal de ander optrekken, tot de liefde geleerd en het kwaad overwonnen is. 

Allereerst moet de mens inzien, dat ook hij schuld heeft aan deze oorlog. 
Ook zij, die thans schelden en razen en hun vijanden vervloeken om de ver-
nietigingen, die deze aanrichten. Niemand echter bekent schuld, niemand 
van hen, die ik hier bijeen zie en hoor spreken, zal willen toegeven, dat hij 
verkeerd deed; halsstarrig werpen ze de schuld op de indringers. Maar het 
brengt ons niet ver, als we doen of we geen boter op ons hoofd hebben. Als 
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God ons in Zijn zon zet, smelt het alles toch. Naakt staan we voor Hem, Hij 
kijkt door ons heen. Niets valt er voor Hem te verbergen, geen eigenschap, 
geen misslag, ja, geen foute gedachte, hoe klein ook. Wie haat, stemt zich af 
op de hellen. En we rechtvaardigen onze haat jegens onze vijand niet, door 
onszelf vrij te pleiten van schuld aan de oorlog. Schuld dragen we állen en 
haat staat ons nímmer vrij. 

Al die mensen, die thans hun vijanden verwensen, moeten bedenken, dat 
ze vroeg of laat zullen sterven en dan het land van haat moeten binnentre-
den, zijnde het oord, waarop hun innerlijk afstemming heeft. Ik moet dat 
land nog leren kennen, maar uit de gevoelens, die vader me toezendt, kan 
ik wel opmaken, dat het er ontzettend moet zijn. Duivelen leven daar en ze 
haten met een felheid, die angstig maakt. Ze sleuren de armzalige, die dit 
vreselijke oord als het zijne moet aanvaarden, door de duisternis en zuigen 
hem leeg. Niet God straft de mens zo, laat vader me duidelijk voelen, het is 
de mens zélf, die zich deze plaats van verschrikking uitkiest. Als ze daarente-
gen de ramp, die de vijand over hun hoofden bracht, aanvaarden als een bele-
venis, die voor hen lering kan betekenen en hen geestelijk kan doen groeien, 
als ze hun hart sluiten voor de haat en hun mond het vergevende woord laten 
spreken, dán openen zich voor hen de sferen van licht, een wereld van liefde, 
rust en begrijpen – Góds hemel. 

Dáár moeten alle zielen, die tot de schepping behoren, naartoe, geen haat-
gevoel, geen hel mogen er blijven, deze móeten oplossen en zúllen oplos-
sen. Dit behoort tot het plan Gods. Ik voel, dat miljoenen wetten dit plan 
schragen, hun diepte, hun macht vermag ik nog niet te beseffen, maar eens 
zal ik ze kennen, en iedere ziel in de ruimte. Dit hebben wij mensen in eigen 
handen, hoe ongelooflijk het ook klinkt. 

Rotterdam is verongelukt, doordat de bewoners van die stad verongelukt 
zijn. En dit geldt voor de gehele aarde. Hadden al die miljoenen zich niet 
vergeten, dan was deze verschrikking niet over hun hoofden gekomen. Maar 
nu er nog roof- en moordgedachten in de mensen leven, nu er nog zóveel 
duistere zielen zijn, die haat en vergif rondstrooien, is het geen wonder, dat de 
aarde beeft onder de slagen van de vergelding. Het is de wet van oorzaak en 
gevolg, die de mens zélf wakker riep en tot werking bracht, al aanvaardt lang 
niet iedereen dit, vrij van schuld als hij zich voelt. Maar zulke mensen zijn de 
levens vergeten, waarin ze maar raak leefden en zonde op zonde stapelden. 
Door God is echter niets vergeten en Hij ziet toe, dat alles, wat misdaan is, 
goedgemaakt wordt. En terwijl de mens bezig is de schalen van oorzaak en 
gevolg in evenwicht te brengen, terwijl hij in bloed en tranen zijn karma doet 
oplossen, weet God, dat de winst van al zijn lijden en zwoegen toch aan de 
mens zélf ten goede komt! Alleen in smart leert de mens, komt hij tot na-
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denken, tot geestelijke groei, en maakt hij zich ten laatste een hemel eigen. 
Hoe moet God dus handelen, als de mens Hem in zijn nood smeekt om 

hulp? Moet God hem zijn zelfgeschapen leed, dat de enige leerschool is, die 
hem uit zijn duisternis kan omhoogheffen naar een geestelijke bestaanssfeer, 
moet God dit leed van hem afnemen? Moet, ja kán God ingrijpen, nu de 
gehele mensheid onder de wrede slagen van de oorlog tot bezinning begint te 
komen en leert inzien, dat het nodig is zich los te maken van de haat en het 
geweld, waaronder de aarde tot nu toe gesidderd heeft? 

De volken moeten ontwaken en tot eenheid komen. Welk een gesel de 
oorlog ook voor de mensheid betekent, z’n waarde is toch, dat hij die saam-
horigheid, het aaneensluiten van de massa zal bewerkstelligen. Wat woord 
en voorbeeld niet kunnen bereiken, brengen het leed en de oorlog tot stand. 
Zij alleen spreken een taal, die de volken verstaan en hen tot andere, betere 
inzichten brengen. 

Hoeveel volken kunnen van zichzelf getuigen, dat ze onvermoeid en met 
inspanning van álle krachten bezig zijn geweest de vrede op aarde te verzeke-
ren en de landen in liefde en begrip aaneen te sluiten? Zelfs ons volk, hoewel 
dat vele graden hoger staat dan bijvoorbeeld het Duitse, het Russische, kan 
er zich niet op beroepen in deze verheven zin werkzaam te zijn geweest. Ook 
de Nederlanders hebben schuld aan deze gruwelijke oorlog. Als wij hem we-
zenlijk tot in het diepst van ons hart hadden verafschuwd, zouden we er geen 
leger op na hebben gehouden. Wie de weg van de vrede wil bewandelen, leidt 
geen mensen meer op voor moord en vernietiging. Ook de Nederlanders 
voelden nog voor oorlog, verkozen nog het wapengeweld boven het betrou-
wen op God. En we krégen onze oorlog – in heel z’n verschrikking. 

Vader, door wie al deze gedachten in mij komen, laat me weten, dat de 
meesters van Gene Zijde deze machtige problemen voor de mensheid zullen 
behandelen. Het instrument, door wie ik thans schrijf, zal het boek hierover 
de wereld insturen. (Zie het boek: De Volkeren der Aarde door Gene Zijde 
bezien.) 

Ik volg onder leiding van vader ons volk, peil zijn gedachten en gevoe-
lens. Ik zie wezens met een prachtige uitstraling, naast demonen, van wie de 
kleuren van een giftig groen zijn. Ook vele gelovigen, de aanhangers van de 
kerken, neem ik waar en de schrik slaat me om het hart. Hoe haten zij! Met 
welk een felheid vervloeken zij hun vijanden. En dit zijn mensen, die God 
willen dienen om zich daardoor een hemel eigen te maken. Gelovigen, die in 
Christus, de reine, verheven, in liefde stralende Zoon Gods hun voorbeeld 
zien en zich daarom christenen noemen. En ze doden, alsof er geen God van 
Liefde bestaat. En haten, als het dier niet zou kunnen ... Toch durven deze 
„christenen” nog naar hun kerk te gaan en de hoofden te heffen om hun 
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Schepper in de ogen te kijken. Ze durven hun stemmen te verheffen om 
God en Christus lof te zingen – en horen zelf niet eens hoe rauw en vals die 
geluiden zijn, die hun kelen verlaten. Hoe zouden die stemmen ook anders 
kúnnen klinken – want, terwijl ze God loven en van liefde en broederschap 
zingen, worden hun harten verteerd door de haat jegens hun vijanden. 

Kunnen ze hun onbewustzijn nog duidelijker demonstreren dan door zó 
te doen? Ze denken niet na bij wat ze doen, ze leven niet in hun geloof, 
deze christenen. Hun dominee, hun priester spreekt van de kansel over lief-
de en de gelovigen aan hun voeten luisteren. Maar „luisteren” ze werkelijk? 
Of geloven ze misschien, dat de woorden, die het bevel Gods vertolken, de 
evennaaste lief te hebben, voor een ander bestemd zijn? Hoe dan ook, God, 
Christus, de priester, de dominee, ze spreken voor dovemansoren. 

Hoeveel van deze gelovigen, die de kerken betreden om te bidden, ja om 
tot éénheid te komen met Christus’ heilig lichaam, naar het heet, hoeveel 
van deze kunnen zeggen: in mij woont liefde, of althans ik streef ernaar, ik 
poog wezenlijk zó alomvattend lief te hebben als God en Christus het beve-
len, ik sluit mijn hart af voor de haat en ik vervloek geen van mijn vijanden, 
wát ze mij ook aandeden. 

Hoeveel vraag ik u? Maar zo ze dat niet van zichzelf kunnen zeggen, waar 
halen ze dan de euvele moed vandaan desondanks hun kerken te betreden 
en hun Goddelijke Vader en Diens Goddelijke Zoon te honen met hun valse 
zangen? 

Hoe kan nog één priester, één dominee een rustig uur beleven met de we-
tenschap, dat de gelovigen onder zijn gehoor naar zijn liefdeboodschap luis-
teren, terwijl aan hun handen het bloed van hun vijanden kleeft en hun har-
ten door haat worden aangevreten? Hij weet hoe ze denken, élke geestelijke 
weet het, maar waarom ontzegt hij hun de toegang tot het kerkgebouw niet, 
waarom drijft hij hen niet uit, de huichelaars, de schijnheiligen, die ons aller 
Vader in het gelaat spuwen?! Dit zou hen tenminste aan het denken brengen! 

Hierin ligt de fout, die de kerken maken: hun gelovigen zijn volgepropt 
met teksten en zangen, de „Tien Geboden Gods” zijn hun ingehamerd, ze 
kunnen deze op elk uur van de dag opdreunen, maar hun is nog nimmer 
duidelijk geworden, dat ze die geboden „naar de letter” en tot in hun uiterste 
consequentie hebben op te volgen. Ze geloven niet of moeilijk, dat het Gods 
bevél is, dat zijn geboden nageleefd worden en Hij élk vergrijp ertegen on-
mogelijk dulden kán. 

Christus is uw voorbeeld, prediken de geestelijken, maar de gelovigen ma-
ken onder elkaar uit, dat je toch, als „gewoon” mens, onmogelijk zó kan 
leven als Christus ... 

Dat ze er dan toch op z’n minst naar moeten tráchten, is hun na al die 
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eeuwen nog altijd niet duidelijk geworden. 
Ze denken niet na over alles wat God en het leven betreft, ze hebben nooit 

léren denken en nooit geweten, dat dit noodzakelijk is. De kerken hebben 
hun gelovigen dom gehouden, hun niet geleerd geestelijk te denken, maar 
hen kinderen gehouden, voor wie gedacht en gehandeld wordt. 

Op onze reis peil ik ze, de gelovigen, en telkens stuit ik op onbewustzijn. 
Ze leven en geloven niet met een sterk, hevig-bewustzijn, de kerkbezoekers, 
nimmer nog dachten ze diep na over God, Zijn Wezen, Zijn heilige wetten, 
over Zijn bedoelingen met ons, over onze verplichtingen jegens Hem, over de 
naleving van Zijn geboden, over de inrichting van het aardse bestaan, over 
het hiernamaals. Ze geloven hun plicht jegens God en de evenmens gedaan 
te hebben door trouw naar de kerk te gaan en God op daarvoor vastgestelde 
tijden te danken en te loven. Maar intussen is het in hun innerlijk een chaos, 
stapelden ze fout op fout, zonder dat het tot hen doordringt, dat ze de wetten 
Gods overtreden en ze bezig zijn zich op de duistere sferen af te stemmen. 

Wie met haat in het hart of met bloed aan de handen het land van Gene 
Zijde betreedt, zal moeten ervaren, dat de hemelen voor hem gesloten zijn 
en geen gebed, hoe goed gemeend ook, kan hen openen. Zo onverbiddelijk 
en scherp regeren hier Gods wetten. Op aarde echter staan de deuren van 
de kerkgebouwen wagenwijd open en kunt ge God straffeloos toezingen en 
meteen Zijn kinderen haten. Spreekt het onbewustzijn van de kerken en hun 
aanhangers hieruit niet afschuwelijk duidelijk? 

Als de kerken wáárlijk door God gesticht waren, zouden ze hun taak beter 
kennen. Het zou dan niet mogelijk zijn, dat ze zwegen, als misdadige heersers 
hún gelovigen opriepen tot de strijd. Ze zouden de heerser, die z’n oorlog 
trachtte goed te praten met te zeggen, dat hij op Gods bevel en in het belang 
van z’n onderdanen handelde, in heilige verontwaardiging om zúlk een laster 
het tegendeel aantonen. 

Ze zouden hun gelovigen onherroepelijk verbieden de wapens op te nemen 
en zich bij hun kruistocht tegen het geweld bezield weten door Christus’ 
vuur. 

Ze zouden de woorden weten te vinden om hun belijders duidelijk te ma-
ken, dat God geen gebod uitvaardigt om ons ervoor te belónen, als we ons 
er niet aan storen. 

Ze zouden hun gelovigen in vlammende taal te verstaan geven, dat God 
van ons niet alleen gezang of gebed verwacht, maar daden wil zien. 

Hij wil, dat we weigeren om te doden, wat tot Zijn leven behoort. Hij wil, 
dat we Zijn leven liefhebben, in de enige en allesomvattende betekenis van 
het woord. 

Dit alles zouden de kerken de mensheid moeten voorhouden en er zou rust 
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en vrede op aarde wonen. Want wat zouden de heersers van de aarde moeten 
beginnen, als de gelovigen weigerden de wapens in de handen te nemen? 
Leven niet onder elk volk mensen, die in God geloven en Hem zoeken te die-
nen? Ze kunnen hun oorlogsplannen begraven, de heersers, als de gelovigen 
van de aarde zich aaneensluiten, zoals het kwaad zich aaneensluit. 

Nu echter, door de laffe, domme, onbewuste houding van de kerken en 
gelovigen, moet God ervaren, dat Zijn Leven gehaat en omgebracht wordt 
door hen, die zich Zijn uitverkoren kinderen noemen. Door hen kunnen 
de goddeloze misdadigers, die zich opwerpen tot leiders van de naties, hun 
afschuwelijke, demonische doeleinden verwezenlijken. Door hún medewer-
king geschiedt het, dat in deze oorlog duizenden vrouwen en kinderen le-
vend verbranden of aan stukken gereten worden. Dit zal niet één gelovige, 
niet één geestelijke kunnen ontkennen! 

Wordt het dan niet langzaamaan tijd, dat deze gelovigen, deze „christe-
nen”, zich gaan bezinnen op de ware en énige betekenis van Gods geboden? 
Wordt het niet tijd, dat ze hun domme, zo verschrikkelijke dogma’s, die de 
oorlog en het doden in oorlog nog trachten goed te praten, ondanks Gods 
duidelijk en ondubbelzinnig bevel: „gij zult niet doden!” aan de kant zetten? 
Wordt het niet méér dan tijd, dat ze Zijn geboden naar de letter gaan opvol-
gen en volstrekt en mateloos leren liefhebben álles wat leeft? 

Terwijl al deze gedachten in mij komen, zweven vader en ik over de aarde. 
Onder ons zie ik steden en dorpen, wegen en rivieren, bergen en oceanen. 
Van tijd tot tijd dalen we onder de mensen af en lezen we in hun gevoels- en 
gedachtenleven. We bezoeken zo alle volken der aarde en hebben er slechts 
korte tijd voor nodig. Maar zo snel kan het niet gaan of ik heb voldoende 
gelegenheid de massa aan te voelen en hun innerlijk leven vast te stellen. 

Het is een bittere ervaring te moeten constateren, dat nog álle volken 
openstaan voor het geweld. Nog houden alle het voor noodzakelijk met de 
wapens hun geschillen of gemeende geschillen op te lossen. Dit stinkende 
gezwel móet echter uitgesneden worden, anders zal er nimmer rust op aarde 
komen. Maar hier onderbreekt vader de loop van m’n gedachten. Het gezwel 
zal verwijderd worden, zo laat hij me voelen. In deze oorlog geschiedt dit, hoe 
vreselijk de operatie ook is en hoe de zieke ook kermt en om hulp roept. Door 
deze oorlog leert de massa het hoofd buigen, leert zij, dat zij de demonen niet 
volgen moet, die haar naar haar ondergang willen voeren. 

Veel leert mij deze reis, die ons over de gehele aarde voert. Wij reizen niet 
alleen, ik zie, dat duizenden zielen eenzelfde reis maken. Het is voor hen 
gelijk voor ons een leerschool, waardoor zij de volken der aarde en zichzelf 
leren kennen en begrijpen. 

Er leeft geluk in deze zielen, ik voel dit aan, want ook in mij is het aanwe-
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zig. Ik zweef door de ruimte, door Gods heelal. Die ruimte hoort mij toe. Ik 
maakte mij haar eigen. Als ik gedood had op aarde, opengestaan had voor 
haat, zou ik haar op (het) spel gezet hebben. Voor de aarde zou ik dan een 
held geweest zijn, een goede vaderlander, en als beloning zouden ze me een 
blikje, een lintje opgespeld hebben. God echter schonk mij Zijn hemel en 
aarde, Zijn ruimte. 

„God, mijn God toch, hoe lief heb ik U. Ik zal mijn best doen, vader be-
hoeft hierop bij mij niet aan te dringen. Ik wil werken voor de mensheid, o 
God, en haar vertellen, dat U een Vader van Liefde bent. De mensen bidden 
tot U, zingen U lof, maar kennen U niet, kennen zelfs Uw bedoelingen niet, 
of weten niet hoe ernaar te handelen. U wilt, dat ze elkander liefhebben, 
want zó alleen kan er durende vrede op aarde heersen, zó alleen zullen de 
hellen eens ophouden te bestaan. 

Ik brand van verlangen, mijn God, om mijn broeders en zusters, Uw kin-
deren, van Uw liefde te vertellen. Moge mijn woord zoveel bezieling, zoveel 
kracht bezitten, dat het hoorbaar wordt voor duizenden.” 

Gods plan is het, dat wij, die Zijn schepselen zijn, vonken van Zijn vuur, 
eens tot Hem zullen terugkeren. Maar dit kan alléén geschieden – een kind 
zal dit duidelijk zijn – als we de weg van de liefde bewandelen. Nu staat de 
mens voor de keuze God te volgen of de demonen, de liefde of de haat. Een 
andere keuze is er niet. Maar, vraag ik, kan die keuze moeilijk zijn? Waar-
heen voert u de haat, waarheen voeren u uw aardse heersers, die een verbond 
sloten met de demonen uit de onderste lagen der hellen? 

Hoor hun ketelmuziek, hoor het verschrikkelijke gestamp van hun laar-
zen. Moeder Aarde kreunt eronder. „Soldaten, voor!” bevelen de overheden. 
„Er moet gedood en vernietigd worden. God en het recht staan aan ónze 
zijde!” En daar stromen ze toe, de mannen en jongens, uit alle oorden en van 
alle gezindten. 

Is het niet verschrikkelijk? 
Op één bevel van hun duistere heersers grijpen ze naar de wapens en zaai-

en ze dood en verderf onder hun zusters en broeders. 
Waarom toch? Voelt u dan niet, dat ge u op vreselijke wijze jegens uw 

God, de Schepper van ál het leven, misdraagt? Telkens en telkens zou ik het 
u willen vragen, nu ik midden tussen het geweld sta, dat uw grond doet sid-
deren. Hoe onvergeeflijk is het, wat die staatshoofden u voor de ogen draaien. 
Walgt u nóg niet van hun gemeen gedoe? Blijkt dan uit al hun handelingen 
niet, dat alleen duivels achter hen staan? Zijn dát vorsten van liefde? Of zijn 
het door haat en machtswellust verteerde raddraaiers, die uw goed en bloed 
opofferen aan de vervulling van hun eigen duistere verlangens? Zie dan toch, 
hoe ze zich ten koste van u uitleven. Ze maken zich groot door u, eisen álles, 
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uw vrouw, uw kind, uw gezin, uw lichaam en leven, steeds meer willen ze 
van u, want aan hun zucht naar macht, naar land, naar bezit komt nóóit een 
eind! Zegt het u niets? 

En toch worden ze nog door massa’s mensen op de handen gedragen en 
bewierookt. Ze krijgen de kans hun wrede, demonische plannen door te zet-
ten, ten koste van alles wat u als mens, als christen, heilig is. Maar u zélf staat 
het toe! Ze vernietigen u en de uwen, want u zélf wilt dat! 

Klaag dan niet als de door u zelf aangerichte ellende op uw eigen hoofd 
terugvalt. Klaag niet, gij kerkgangers, nu uw huizen en kerken schudden op 
hun zwakke grondvesten. Want waarom verzette u zich niet tegen hen als 
één man? Waarom koos en diende u hén, die des duivels zijn, en trapte u 
door uw daden naar God en Zijn Heilig Leven? 

Ik roep u toe, word wakker, sla uw ogen op. Beoordeel hun daden, daal af 
in hun wrede innerlijk en maak uit of zij u naar God en de liefde, of naar de 
duivel voeren. Verban hen uit uw midden, die heersers en tirannen. Laat u 
niet voor hun wagens spannen, want ze zuigen u leeg, ze rijden op uw ruggen 
de wereld door en maken u geestelijk en lichamelijk kapot. 

En welke van hun doeleinden rechtvaardigen, dat u moordt en vernietigt? 
U gelooft uw vaderland te moeten verdedigen? Maar God ként geen vader-
land! 

U gelooft uw vrouw en kind te moeten verdedigen? Maar waar is dan uw 
vertrouwen jegens God? Hoe vaak beloofde u Hem in uw gebed de volko-
men overgave aan Zijn almachtige wil? Nú kunt u die overgave tonen. Maar 
wat doet u? Liever vergrijpt u zich aan Zijn heilige wetten. U doodt om te 
trachten hen voor dit korte aardse leven te redden en stemt u daardoor af op 
de ónderste hellen! 

Op aarde krijgt u een blikje voor uw „heldendaden”. Maar hier in het Eeu-
wige Leven heeft men geen ontzag voor u, hier huivert men van uw innerlijk. 
Medelijden kent men hier niet, laat mijn vader mij voelen en hij toont me 
daarmee de waarachtigheid van de sferen. 

Op aarde huldigt men u als een held, als een véchter voor land en volk, 
voor dit leven echter bent u een onbewuste, een demon, die zich vergreep aan 
het leven van God. U wilde niet anders, u sloeg Gods liefdesgebed in de wind 
– moet men hier dan medelijden met u hebben? Moet u, die het bloed van 
anderen aan uw handen hebt – moet u een hemel worden ontsloten? Uw ei-
gen innerlijk kiest zich een woning en daar er haat en moordzucht in leefden, 
kan dat slechts een hél zijn! Scherp en onherroepelijk spreken hier de wetten. 

Vader brengt mij in verblijven van de heersers der volken. Ik zie hun duis-
tere harten en hoor hun gesprekken. Ik walg van de stank, die uit hun in-
nerlijk komt. En déze mensen, déze duivels moeten Gods leven leiden? Zij 
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moeten zorg dragen voor de veiligheid en de rust van de volken, voor hun 
lichamelijk en geestelijk welzijn? Zíj geloven, dat Gód hun Zijn kinderen 
toevertrouwde en achter hun daden staat? 

De volken zouden de gesprekken moeten kunnen horen, die deze „lei-
ders” voeren. Jarenlang hebben ze de wereld waanzinnig gemaakt met hun 
gepraat, hoe ze hun volksgenoten gelukkig wilden maken. Nú weet de we-
reld dan, waaruit dat geluk bestaat. Thans ziet ze, dat al de daden van deze 
leiders slechts ten doel hadden hun eigen lage instincten te dienen. In de 
gesprekken, die ik beluisteren mag, spreken ze over hun volk alsof het over 
trekdieren gaat, leegzuigen willen ze het, alles wat het heilig is willen ze op-
offeren als hun wrede, heerszuchtige plannen er maar mee gediend worden. 
Uw vrouwen en kinderen zullen beschermd worden, terwijl gij bereid bent 
uw leven te offeren voor het vaderland, in alle toonaarden roepen ze het, de 
leiders en leidertjes. Maar achter hun schermen glimlachen ze cynisch en 
bezóedelen ze uw vrouwen en kinderen. 

Foei toch, hoe liederlijk gemeen is de heerschappij van de demonen. Tot 
welk soort bewustzijn behoren ze? Kunt u het nú zeggen? De duivels leven 
zich in hen uit. Ze tooien zich met kruisen. Maar bevlekt met bloed zijn deze 
kruisen; zó druipen ze, dat God Zich afwendt. Moet Hij dit soort dan hel-
pen? Moet Hij de christenen helpen, Zijn hemelen voor hen openzetten, die 
het deze demonen mogelijk maakten hun smerige spel te spelen? 

De christenen, die bij het eerste bevel de wapens opnamen om zich op hun 
broeders te werpen in plaats van gedachtig aan Gods gebod te weigeren zich 
voor moord en vernietiging te lenen, de daad, waarnaar God en Christus 
uitzagen? 

De christenen, die door te doden hun Schepper verloochenden, Zijn hei-
lige geboden met de voeten traden en de Christus daardoor opnieuw en op-
nieuw aan het smartekruis sloegen? 

Moet Hij hén werkelijk helpen? 
Mét hun leiders zullen ze in de onderste hellen hun plaats vinden en daar 

de jammerlijke slachtoffers worden van de demonen, die hen leegzuigen en 
openscheuren – zólang moeten ze boeten tot aan elk leven, dat ze ombrach-
ten, goedgemaakt is. En pas als ze duidelijk weten, dat ze God te volgen 
hebben en niet de duivel, de liefde en niet de haat – pas als ze waarachtig 
inzien, wat het zeggen wil, zich volstrekt voor God en Zijn Heilig Leven in 
te zetten en zich gehéél aan Hem over te geven, eerst dán zullen ze wérkelijk 
christenen heten! 

God, als een wijze Vader, grijpt thans niet in. Er moet eenheid komen 
onder de volken, liefdebanden moeten hen gaan binden, de trouw moet hun 
wapens overbodig maken, onbaatzuchtigheid moet voor machtswellust en 
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gierigheid in de plaats treden. 
Er moet begrip en eerbied komen onder de volken, eerst dán zullen op 

aarde vrede en rust heersen. Dit is Gods wil. 
Het is een harde en verschrikkelijke leerschool, die de mensheid zichzelf 

oplegt om tot die eenheid te geraken. Als God thans ingreep, zouden de vol-
keren niet gebaat zijn, integendeel. Uit de pijn en de smart, die de mensheid 
thans ondergaat, zal een nieuwe wereld geboren worden, die maar één naam 
kan dragen en wel: het Koninkrijk Gods! 

Er zullen maar weinig mensen zijn, die, staande te midden van het razende 
geweld, dat de aarde doet schudden, aan deze geboorte kunnen geloven. En 
toch zal eenieder van u dit moeten aanvaarden. Zó ver is de evolutie van de 
mensheid thans gevorderd. Het kwaad is in de minderheid op uw wereld. 
Overheersend in aantal zijn de goedwillenden van geest. Vallend en opstaand 
zullen deze thans de weg gaan, gelouterd door het leed en bezield door de 
heilige wil om de wereld thans rein-geestelijk op te bouwen. 

Nog is het strijdrumoer niet verstomd, nog heersen dood en vernietiging, 
maar dadelijk zal het stil worden op uw aarde. Dan is het kwaad uitgeraasd 
en zullen de stemmen zich kunnen laten horen, die spreken van liefde en 
eendracht. 

Zo en niet anders luidt het plan Gods; de volken zullen één zijn en liefde 
zal hen binden. 

Aan u, mensen der aarde, de taak u die eenheid, die liefde eigen te maken. 
De meesters van Gene Zijde zullen u daarbij helpen. De Eeuw van Christus 
is ingegaan. Bezin u er eens op, wat dit zeggen wil. Leef naar Zijn hoog, 
heerlijk voorbeeld en ge zult een apostel zijn, op wie Zijn blikken met wel-
gevallen rusten. 

Ontwaak, mens der aarde, ontwaak voor uw God. Hij bedriegt u nooit! 
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Ik leer de hellen kennen 

Op onze reis over de aarde sloegen we niet één volk over, en toch, toen 
we weer in Rotterdam op ons punt van uitgang aankwamen, waren ernaar 
aardse tijd gemeten slechts luttele dagen verlopen. Vader zei me toen, dat we 
nu de aarde konden gaan verlaten. Wat ik er beleven moest, had ik er beleefd. 
Al wilde ik graag weten, waar Annie nu leefde en Liesje, mijn kind, viel het 
me toch moeilijk me van de aarde los te maken. De sfeer der aarde hield me 
vast, maar ik moest verder. Waarom kon ik me niet van de aarde en de daar 
heersende chaos losmaken? 

Dit was de reden, mijn zusters en broeders, ik vond het vreselijk thans van 
de aarde weg te moeten gaan, waar ik u wist, te midden van de verschrikke-
lijkste problemen. Dit gevoel in mij leeft ook in miljoenen, die in het eeuwige 
leven zijn, want wij állen hebben met u te maken. Duizenden banden binden 
ons aan u, is het dan zo verwonderlijk, dat het moeilijk valt u achter te laten? 
Is het vreemd, dat we u telkens weer op het hart zouden willen drukken: 
bega geen domheden meer, breng uw eeuwig leven niet in gevaar door Gods 
wetten te overtreden. 

Ons leven hier is hemels, het is rijk, groots en natuurlijk. Werk dus aan 
uzelf, opdat u dadelijk óók hier kunt binnentreden. Doe het goede, haat niet 
en schiet evenmin op het leven van God, want u levert uzelf over aan de 
demonen der hel, ze zuigen u straks leeg en zoeken u te vernietigen, zo ze het 
zouden kunnen. Stem u af op het goede. Door het kwaad te zoeken, graaft 
u uw eigen graf. Gijzelf metselt een muur om u heen, waarin ge gevangen 
zit. Het helpt niet of ge schreeuwt in uw nood. Niemand hoort u of kan u 
helpen. 

God gaf u het leven en de dood: het leven om u in staat te stellen ervarin-
gen op te doen en geestelijk te groeien, de dood om u het ééuwige leven te 
doen binnentreden. 

Bevecht onophoudelijk de foute eigenschappen, die u zouden willen doen 
afstemmen op de hellen, werk aan uw innerlijk, opdat uw binnentreden 
straks zal geschieden in een van de hemelse sferen aan onze zijde! 

Nooit was mijn verlangen om iets voor de mensheid te doen groter dan 
thans, nu ik op het punt sta de aarde te verlaten. Als Jack, voel ik, zou ik de 
mensheid kunnen dienen en vader zegt mij thans, dat dit mogelijk is. Over 
een honderd jaar wellicht zal ik weer op aarde zijn en geboren worden te mid-
den van de Duitsers! Onder dat volk zal ik een taak krijgen en me aansluiten 
bij die kern van geleerden en kunstenaars, die al hun krachten zullen inspan-
nen om hun volk beter en nobeler gedachten bij te brengen en het geestelijk 
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hoger op te voeren. 
Ik zeg mijn vader nu, dat ik de aarde wens te verlaten en bereid ben hem te 

volgen, waarheen hij gaat. Misschien vraag ik hem, is er thans ook gelegen-
heid mij naar mijn vrouw en naar Liesje te brengen. 

Wij zweefden weg van de aarde. Zij verwaasde en loste eindelijk geheel op. 
Hetzelfde geschiedde met de sterren en planeten. Een nieuwe wereld werd 
zichtbaar voor mij. 

„Dit is onze, astrále wereld dus,” laat vader mij voelen, „toch heerst hier 
duisternis. Ik breng je naar de allerlaagste hellen en ik zal je tonen, waar al 
die aardse woestelingen en vernielers thans leven. Hun toestand moet je leren 
kennen. Op onze tocht zul je verder Annie zien en anderen, die op aarde hun 
dood vonden en zichzelf hier nog niet hebben kunnen terugvinden.” 

De toestand van deze laatsten begreep ik, ook ik had mezelf eerst moeten 
leren kennen, alvorens er orde in m’n innerlijk kwam. En nog was er veel, dat 
me bekend moest zijn, wilde ik een beeld hebben van mezelf. 

Stikdonker was het hier, toch kon ik zien en waarnemen. Ik kende deze 
duisternis al van de Grebbelinie. Daar zag ik twee soorten duisternis, de ene 
behoorde tot de aarde en heette daar de nacht, en de andere, waarin ik nu 
leefde, was de astrale duisternis. 

Het is hierin, dat de duivelen leven. Vader zegt mij, dat we nog altijd in 
de sfeer der aarde zijn. Deze hellewerelden behoren tot de aarde, ze geven 
plaats aan die mensen, die God vervloeken en Zijn Leven vernietigen, waar 
ze het kunnen. Hier moeten ze eerst tot rust komen, waarna hun geestelijke 
opbouw een aanvang kan nemen. 

In deze lege wereld ga ik waarnemen. Ik zie scherp en duidelijk, dat in deze 
duisternis mensen leven en het kan niet anders, hun hele karakter zegt me, 
dat dit de wezens zijn, die ik in de oorlogsdagen bezig zag, terwijl zij hun 
demonische gevoelens uitleefden. Vader bevestigt het me. 

Nu staan we midden tussen deze wezens. De aarde is ver van ons verwij-
derd, lang duurde het, voor we hier waren. Ik weet nu, dat, al behoren de 
hellen tot de stoffelijke ruimte, deze werelden toch uit elkaar liggen en van 
elkaar te onderscheiden zijn. 

Hoe dieper we in het leven hier doordringen, hoe duidelijker het waar 
te nemen is. Hier wonen dus nu al die boosdoeners, die met hun laarzen-
gestamp en geschetter hel en duivel wakker maakten en naar de aarde lokten. 
Prachtig klonk hun die ketelmuziek in de oren, maar alweer verraden ze er 
hun afstemming mee. Voor die potten- en pannenmuziek zou niemand in 
de sferen van licht te vinden zijn. Het gekrijs hoort thuis in de hellen, bij hun 
laarzengestamp. 

Toevende in hun wereld voel ik me akelig arm en ellendig. Dit is het ge-
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voel, dat in deze rampzaligen leeft, verdierlijkt als hun innerlijk is. In hun 
duisternis kruipen ze rond, anderen liggen er als levenloos bij. Kijk ik naar 
hen, dan kan ik hen scherp volgen in hun doen en laten, door mijn concen-
tratie worden ze zichtbaar. Richt ik mijn aandacht op een ander, dan lost hun 
leven op. Zo donker is het hier. Als ik vader vraag of dit nu de allerlaagste, de 
diepste hel is, antwoordt hij bevestigend. 

Vuur zie ik hier niet. Goddank! Waardoor die neerliggende en voortkrui-
pende zielen, die Gods wetten overtraden wél aangevreten worden, is door 
het vuur van hun eigen hartstochten. In het aardse leven zochten ze ontucht 
en gemeenheid, hier vinden ze ellende en smerigheid. 

Kwellend voor hen is de stank, waarin ze leven. Het is de stank, die van 
hun eigen innerlijk uitgaat. Ik kan geen woorden vinden, die deze afschuwe-
lijke reuk kunnen weergeven. Hij is erger dan de weerzinwekkende lucht, die 
van een rottend kadaver uitgaat. Ik weet geen naam voor dit astrale geweld. 
Even maar heb ik me erop ingesteld, doe ik dat niet, dan merk ik niets van 
de stank. 

En in deze verschrikking leven mensen, die haar niet kunnen ontlopen, 
zolang de verdorvenheid van hun innerlijk niet optrekt. Dit is de laagste hel 
en naarmate we hoger komen, verandert het leven en neemt het in verschrik-
king af. Duister is het echter in álle hellen. 

Ik schrei me leeg, nu ik al hun ellende zie. Vader laat me voelen, dat ik dit 
leven in geen honderd jaar zou kunnen begrijpen en dat dit thans ook de be-
doeling niet is, want we moeten verder. Hij wil me alleen tonen, dat de hellen 
de zielen niet eeuwig binden en hen evenmin door vlammen laten teisteren. 
Hij wil me het bewijs geven, dat de geestelijkheid op aarde wartaal spreekt! 

De hel is niet eeuwig en in haar brandt geen vuur. God kán Zijn kinderen, 
Zijn Eigen Leven niet eeuwig verdoemen, zei Angelica eens, en thans zie ik 
in die werkelijkheid. 

Is het niet verschrikkelijk, dat de priesters op aarde met deze onwaarheden, 
die niets anders dan godslasteringen zijn, de gelovige zielen angst en schrik 
aanjagen? Zij willen de mensheid over God en Zijn heilige zaken inlichten – 
en vertellen intussen zonder een schim van bewijs en zich beroepend op de 
onfeilbaarheid van hun kerk, de grootst mogelijke nonsens. 

God is liefde, roepen ze uit en vervolgen in één adem: maar wie zondigt, 
veroordeelt Hij tot branden in het eeuwige vuur! Wat is het voor een bewust-
zijn, dat zich zó tegenspreekt? Zo klein en arm is hun opvatting over Gods 
Wezen, dat hoe langer hoe meer leken zich van hen afwenden. Hun geloof 
in God en Christus, hun gevoel zegt hun, dat hun Schepper goddelijker en 
lieflijker is dan uit de tegenstrijdige opvattingen van die kerken van de aarde 
zou blijken. Deze zielen weigeren langer de verschimmelde denkbeelden te 
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aanvaarden over een hel, die eeuwigdurend het zieleleven doet branden, en 
een God, die door zulks toe te staan toch niet anders mag heten dan een 
menselijk wezen, dat háten kan. 

Ook in dit opzicht staat de mensheid voor het ontwaken. Ontelbare gelo-
vigen raakten de kerken al kwijt door het prediken van deze monsterachtige 
opvattingen, die Gods ware Wezen verlagen en versluieren. Een God, die 
Liefde is, kan niet verdoemen. Al Zijn kinderen, die Zijn wetten overtreden 
en daardoor zichzelf afstemmen op de hellesferen, krijgen daarentegen van 
Hem hun kans zich een hoger bestaan eigen te maken. Niemand, geen ziel in 
de ruimte, gaat verloren of kán verloren gaan. God wil dat niet, want al Zijn 
leven moet tot Hem terugkeren. 

Past deze gedachte niet beter bij een God van Liefde dan het denkbeeld, 
dat Hij vanuit Zijn wereld rustig zou kunnen toezien, hoe een deel Zijner 
Schepselen om zonden, die zij – zéker, uit éigen wil! – begingen, voor ééuwig 
in de hellen brandt, liever dan hun de kans te geven hun fouten in te zien 
en zich, na hun verkeerde eigenschappen in goede te hebben omgezet, een 
hémel te openen?! 

De kerk heeft al in zovele opzichten, door de wetenschap gedwongen, leer-
stellingen als onjuist moeten opgeven: ook haar opvattingen ten aanzien van 
de eeuwige hel zal zij moeten wijzigen. 

Tot nu toe heeft ze zich schamper uitgelaten over alle opvattingen, die met 
de hare in tegenspraak zijn, en betoont ze zich bot afwijzend jegens deze. 
Toch zal dit eens veranderen. Nu de Eeuw van Christus begonnen is en het 
bewustzijn van de mensheid voor de kennis van Gods reine, natuurlijke wet-
ten openstaat, kan Gene Zijde eindelijk het verlossende woord spreken. 

Thans is de mensheid zover, dat haar de wetten Gods verklaard kunnen 
worden. Hierop heeft Gene Zijde moeten wachten. Maar nu zal ze zich door 
geen kerk laten weerhouden om de mens wétend te maken ten aanzien van 
God, het leven en het hiernamaals. 

Gene Zijde – schampert de kerk. 
Ja, antwoorden de meesters uit het leven na de dood. Gód gaf ons de taak 

Zijn kinderen te vertellen van onze ervaringen, die we na onze stoffelijke 
dood in Zijn ruimte mochten opdoen. 

Zij zullen het bewijzen doen regenen, laat vader mij voelen, want thans 
is daarvoor het ogenblik gekomen. Geen seconde te vroeg of te laat. Deze 
bewijzen en de reine natuurlijkheid van de te openbaren wijsheid zullen zelfs 
hen doen verstommen, die menen God en Zijn kinderen een dienst te bewij-
zen door al wat van onze zijde komt uit te krijten voor duivels werk. 

De kerken willen hun gelovigen vasthouden, hen aan zich binden, en al 
naarmate deze zich in groter getale afwenden en langs andere wegen Gods 



174

wáre Wezen trachten te vinden, worden hun pogingen fanatieker. Vreselijk 
zijn de bedreigingen tegen eenieder, die twijfelt aan wat de kerken hem te 
geloven voorhouden, die zélf denkt – en afvalt. In ’t bijzonder ageren ze fel 
tegen hen, die zich bezighouden met en geloven in de occulte verschijnselen. 
God bedreigt u met Zijn eeuwige straffen, zo zeggen zij, als u waarde toekent 
aan de geestelijke manifestaties. Zo trachten ze hun gelovigen schrik aan te 
jagen en aan zich te binden. Het baat hun weinig of niets, de talloze weten-
schappelijke bewijzen, die voor het voortleven na de dood gegeven zijn, heb-
ben al miljoenen mensen kunnen overtuigen. Onder de druk van deze be-
wijzen en om het groeiende aantal afvalligen, die de kerken hierdoor boeken, 
hebben de kerken trouwens hun houding al ten dele herzien. Ze zijn ermee 
opgehouden álle occulte verschijnselen voor bedrog en fantasie uit te krijten, 
maar trachten thans voor een en ander een verklaring te geven. 

Zelf las ik op aarde vele van de boeken, waarin zij hun opvattingen neer-
legden, en telkens weer viel mij op hoe verwarrend hun verklaringen waren. 
Thans is de katholieke kerk zover, dat ze toegeeft, dat de ziel van een over-
ledene zich aan aardse wezens kan manifesteren. Dat iedere ziel zulks kan, 
wijst ze echter af, of althans: het staat niet iedere ziel vrij. Het kan alléén 
geschieden met Gods toestemming. Zo houdt ze de vrijheid in de beoorde-
ling van de verschijnselen aan zich. Pást het haar, dan betreft het een ziel, die 
met Gods verlof zich aan de aarde bekendmaakt en in elk ander geval is het 
duivels werk! 

Er is in al die boeken geen sprake van een onpartijdig onderzoek met de 
heilige wil de occulte verschijnselen te leren kennen en te doorgronden. En 
de oorzaak ligt voor de hand. Als de kerkgeleerden doen wat zo vele weten-
schapsmensen al deden, zouden ze het grootste deel van hun kerkelijke leer, 
die ze de eeuwen door met fanatisme als zijnde „onfeilbaar” hebben uitgedra-
gen, moeten prijsgeven of belangrijk herzien. 

De kerken zouden u dan moeten erkennen, dat ze de eeuwen door een 
volslagen verkeerd beeld van God en Zijn heilige wetten hebben gegeven, en 
gelooft u dat ze dit met de invloed, die ze thans nog op de massa hebben, zul-
len toegeven? Liever maken ze dus de occulte fenomenen belachelijk, negeren 
ze, of stellen ze in een verkeerd licht. 

Voorzeker, zegt vader, behoort veel van wat zich als een echt occult ver-
schijnsel aandient tot bewust bedrog, ook op dit terrein slaan de charlatans 
hun slag, vergrijpen bedriegers zich aan de heiligste zaken – en het is het 
goed recht van de kerken en hun geleerden deze schandelijke praktijken aan 
de dag te brengen. 

Maar zeker zo schandelijk als het optreden van deze bedriegers is de me-
thode van de kerken om ook de zuivere, rein-geestelijke verschijnselen, die 
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door de wetenschap aan bovennatuurlijke inmenging worden toegeschreven, 
te negeren, te verdraaien of af te maken! 

Toch zullen de Goddelijke waarheden, die door deze verschijnselen open-
baar worden, ook de mensheid bereiken en overtuigen. En géén kerk of ge-
leerde zal dit kunnen tegengaan. 

Vader zegt mij, dat ik straks grote ogen zal opzetten, als ik bij het in bezit 
nemen van mijn hemel miljoenen katholieken en protestanten zal ontmoe-
ten, en deze, zegt hij, hebben hier in de astrale wereld moeten ervaren, dat 
hun op aarde door de priesters en dominees leugens waren verteld. Hoe vre-
selijk hun ontgoocheling was, is met geen pen te beschrijven. En eerst moes-
ten ze loskomen van al die, hun ingegeven verkeerde voorstellingen, alvorens 
ze eraan konden beginnen zich een hemel eigen te maken. 

Denkt u, lezers, dat al die zielen niet verlangend zijn hun geliefden op aarde 
te verlossen van de nonsens, die de kerken hun wijsmaken? Zij allen snákken 
ernaar het gif weg te nemen, dat door de geestelijkheid op aarde in de harten 
van hun geliefden wordt gespoten. Al die neerhalende, spookachtige vertel-
sels over een eeuwige verdoemenis, een eeuwigdurend verbrandingsproces, 
ze moeten uitgebannen worden. Lang genoeg hebben ze de mensheid angst 
en beven bezorgd, de gelovigen, die God zochten te dienen, doen huiveren. 

Ik wil geen priester of dominee of kerklid pijn doen met mijn woorden, 
geloof dat. Ik zou immers mijn hemel bezoedelen en me afsluiten voor de 
sferen van licht. Mijn verlangen om u in de waarachtigheid van Gods leven te 
voeren, doet me echter zo fel spreken. Ik weet me bezield door de miljoenen, 
die u van deze zijde af volgen en liefhebben en u zoeken te overtuigen. 

Wij vragen u zich los te maken van al die onbewuste leerstellingen, die 
lang verouderde begrippen, welke u vér van God en Christus voeren, en u 
liever open te stellen voor de wijsheid, die Gene Zijde op velerlei wijzen aan 
u wil openbaren, en de wijsheid is, waarin de hóógste engelen aan deze zijde 
bewust werden. 

Vader voerde mij naar de hellen, niet om mij op de verschrikkingen van 
het leven daar te doen ingaan – al wil ik die toch straks leren kennen – maar 
wél om in de duisternis hier het licht van een heilige waarheid te zien schij-
nen: in Gods ruimte is geen eeuwige hel, is geen vuur. 

Denk het u toch eens in, gelovigen der aarde: Er is geen eeuwige verdoeme-
nis. Géén ziel gaat verloren, eenieder keert terug naar zijn Schepper. 

God wil, dat we Zijn wetten, Zijn schepping leren kennen. Het is een 
lange weg naar Hem toe, maar geen ziel of zij komt zover. Bezin u hier eens 
op, laat de ontzaglijke betekenis ervan eens op u inwerken en dank dan God 
om Zijn liefdebetoon, want God is liefde, oneindig is Zijn Wijsheid, onpeil-
baar diep al Zijn wetten. 
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De kerken doen hun gelovigen huiveren voor het stervensproces, dat hen 
een eeuwige hel kan binnenvoeren. Zij jagen u vrees aan voor uw Schep-
per en schrijven Hem, Die een en al liefde is, de wreedste aller straffen toe: 
een ééuwige foltering – denkt u het zich eens in – in een brandende hel. En 
dat alles zonder een schimmetje van bewijs – gelóven moet u het! – en ze 
beroepen zich op uitspraken, die in de loop van de eeuwen onherkenbaar 
misvormd zijn. 

Welk een vreselijke verantwoording hebben uw kerken op zich geladen, 
hoe willen zij dat goedmaken jegens de God van al het leven? Durft één 
priester, één dominee zich zijn toestand in te denken, als hij moet ervaren, 
dat hij de God, Die hij dacht te dienen, dag in dag uit in alle toonaarden 
gehoond en bezwádderd heeft, door Hem, Die een bron van liefde is, als een 
God van verdoemenis voor te stellen? En toch, ééns, bij zijn binnentreden 
hier, zal hij deze vreselijke werkelijkheid moeten aanvaarden. Het leven zélf 
zal hem daar overtuigen hoe Gods heelal wezenlijk is ingericht. En dan zul-
len zij het hoofd buigen en zich gelukkig prijzen te kunnen uitroepen: God is 
waarachtig liefde en voor verdoemenis is in Zijn wereld geen plaats! 

Vreselijk zijn de toestanden, die vader mij in de hellen laat zien en toch 
komt het verdriet van daareven niet meer in mij terug. Ik weet, dat géén van 
deze ongelukkigen verloren gaat, ook voor hen heeft onze Schepper als zij 
zich bezonnen hebben in Zijn hemelen een woning gereed. 

Het land van haat heet de plaats, waarheen vader mij thans voert. De 
naam zegt al, welke zielen hier verblijven. Zij hebben te leren wat het zeggen 
wil lief te hebben. Daartoe moeten ze zich losmaken van de haat, die hen 
hier gevangen houdt. Ook hier is alweer geen vuur; koud en dor is het land, 
want waar liefde ontbreekt, kan geen groen gedijen. Ze hebben het zo kwaad 
nog niet, zeggen de demonen hier, ze leven, hebben plezier, ze kunnen zelfs 
naar de aarde gaan, als ze dat willen, om daar alles te genieten, wat hen trekt. 

Hartstocht en geweld – nóg zoeken ze niet anders. Ik zie hun leven – ge-
lijk Dante beleef ik thans de hellen in het leven na de dood. Gelijk Dante 
– nooit heb ik kunnen denken, dat ik dit nog eens beleven zou. Ik las eens 
zijn beschrijving, bekeek de platen, die Doré erbij tekende. En thans ervaar 
ik, dat veel van wat zij uitbeeldden met de werkelijkheid overeenkomt. Veel, 
maar lang niet alles. De ganse werkelijkheid is ook niet te beschrijven of uit 
te beelden, laat vader mij voelen. 

Dante bezocht met zijn beschermengel de hellen en hemelen, ons instru-
ment deed dat met zijn meester en ik thans met mijn vader. Hoe dankbaar 
ben ik God, dat dit aan mij gegeven is. Miljoenen mensen bevolken de hel-
len. Al die wezens gingen door hun verkeerde daden op aarde te gronde. Hier 
leeft haat naast haat. Hier zoekt de ene dief, de ene moordenaar de ander 
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op. Demonisch is hun uitstraling. Ik wil straks hun leven leren kennen. Alle 
graden van het kwaad zijn hier vertegenwoordigd. Het zieleleven in al z’n 
schakeringen kan ik hier doorvorsen. God schenkt mij die mogelijkheid, 
omdat ik mij een hemel eigen maakte. Duizenden met mij zullen in de hellen 
afdalen om een studie te volgen en zich daardoor voor een hogere bewust-
wording gereed te maken. 

Voorlopig echter zullen we deze oorden van verschrikking verlaten. Het 
ogenblik is daar, zegt vader, om mij in verbinding te brengen met Annie, 
mijn vrouw. 

Nog één blik werp ik achter mij. Ik wil werken en dienen, komt er in mij, 
al deze rampzaligen moeten ontwaken. Ook zíj zijn vonken Gods – hun 
moet echter de liefde eigen worden, opdat zij een hemel kunnen binnentre-
den. Ook de mens op aarde moet zich haar eigen maken. 

Alles van mijzelf wil ik inzetten om de mensheid de ogen en harten te 
openen voor Gods heilige wetten. Opdat ook ik eens tegenover mijn God-
delijke Vader kan getuigen: ik heb eraan meegeholpen om de héllen te doen 
oplossen. 
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Een ontmoeting in het schemerland 

We verlieten het land van haat. Langzaamaan ging de inktzwarte duister-
nis over in een grijze mist. „Schemerland” heet daarom de sfeer, waarin we 
thans binnengaan. De natuur is hier minder woest en verschrikkelijk dan in 
het land van haat. 

Al naargelang we verder komen, zegt vader, trekt de mist op en verandert 
de natuur, komt er plantengroei. Zij die hier leven, hebben zich van de duis-
ternis losgemaakt. Het zieleleven bezit al enig gevoel. Meestal zijn de mensen 
hier direct van de aarde binnengetreden. Velen ervan kenden God, baden 
daar tot Hem, maar leefden toch niet naar Zijn wetten. Er leeft nog leugen 
en bedrog, verlangen naar bezit in hun zielen. En al zijn zij tot een moord 
niet in staat, hun lichte haatgevoelens legden ze toch nog niet af. Maar ook 
vanuit het land van haat treden er hier binnen, het schemerland heeft er 
dan ook, zoals gezegd, verbinding mee. Het is begrijpelijk, dat zij, die zich 
losmaakten van die duisternis, zich maar niet dadelijk op het licht kunnen 
instellen. De sfeer hier komt daaraan tegemoet en gaat van het duister lang-
zaam over naar een schemerig licht. „Je ziet, Theo,” merkt vader op, „hoe 
natuurlijk de wetten zich hier ook in dit opzicht voltrekken.” 

In de verte zien we menselijke wezens. Deze wil ik eens volgen. Ik ben 
nieuwsgierig hoe ze leven, denken en voelen. Ik zie er, die heel alleen weg-
gedoken zitten in een hol in de grond. Ze komen daar meestal voorlopig niet 
uit, zegt vader me. Het zijn de zielen, die zich eindelijk van het geweld van de 
duistere sferen hebben losgemaakt. Zij, die van de aarde hier aankomen, zijn 
verder. Deze zoeken elkaar op en bouwen zich gelijk op aarde grote huizen. 

Ik kan dit laatste bijna niet geloven en toch moet ik ook deze werkelijkheid 
aanvaarden. 

Zie de bewoners van deze sfeer, ze zijn aards in heel hun doen en laten. Als 
op aarde zijn hun woningen, aards is hun kleding. 

Is dit zo onbegrijpelijk? Ze hebben nog geheel afstemming op de sfeer der 
aarde, kennen nog geen andere wereld, en het gevolg is, dat ze gedreven door 
hun op de aarde ingestelde verlangens het aardse leven hier als het ware her-
scheppen. Hoezeer ze nog aards voelen en denken, bewijst me de preek, die 
ik een dominee hoor afsteken te midden van een groepje luisteraars. Gekleed 
in een zwart pak bezweert hij hen toch aan hun zieleheil te denken. Want, 
zo roept hij uit, God treft hén zwaar, die zondigen, het eeuwige hellevuur 
wacht hen op. 

Hij en de velen met hem weten niet eens, dat ze voor de aarde gestorven 
zijn en thans verblijven aan gene zijde van het graf! Ze hebben zich nog altijd 
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niet van hun aardse denken en voelen kunnen losmaken. Men moet er hun 
de bewijzen van geven, dat ze een nieuw leven zijn binnengetreden. Pas als 
er een geliefde op hen toetreedt, een familielid of vriend, waarvan zij weten, 
dat hij vóór hen op aarde gestorven is, kan het gebeuren, dat ze zich laten 
overtuigen. En ook dan zijn zij nog lang niet allemaal bereid de geestelijke 
hulp te aanvaarden, die hun geboden wordt. Velen weigeren die halsstarrig. 
Aards gebonden als ze zijn, hebben ze geen verlangen naar een hoger geeste-
lijk leven in zich. 

Heel zwaar hebben het ook de kerkgangers, die geloofden na de dood van 
hun Heer te kunnen genieten en aan Zijn voeten te mogen neerzitten. God 
treffen ze in deze wereld evenwel niet aan, in de hel zijn ze evenmin, want 
nergens bemerken ze een spoor van vuur. Hoe nu, vragen ze zich af. Ze voe-
len zich bedrogen door hun dominees en priesters. Zijn ze dan eigenlijk wel 
dood, komt de vraag in hen op. Het kan toch haast niet, hier zijn huizen als 
op aarde en deze kleren droegen ze daar toch ook? 

Ze zijn in geen enkel opzicht gereed voor het eeuwige leven, dat ze bin-
nentraden. 

„Hier leeft, arm en rijk, de intellectueel naast de handarbeider, de gelovige 
naast de ongelovige,” vertelt vader. „Zij allen zijn aan dit dorre, kale land 
gebonden, doordat in hen nog niet de liefde leeft, die een paradijs voor hen 
kan doen openbloeien. Ze zijn ontbloot van elk geestelijk bezit en daardoor 
onbereikbaar voor een hoger bewustzijn. Maar niet zodra begint er iets in 
hen te ontwaken, of er snellen helpende geesten toe, zusters en broeders, die 
zich geheel voor hen willen inzetten. Zij doen alles om deze zielen wegwijs te 
maken, hen van een hoger leven te doordringen.” 

Ik geef m’n aandacht aan een clubje mensen, die pratend bijeenzitten. Vol-
komen aards zijn hun gesprekken. Liefde bezitten zij niet. Ze voelen alleen 
voor zichzelf, voor het andere leven schiet geen warme gedachte over. Ze zijn 
klein en bekrompen in hun denken en voelen. Ik ga hun mentaliteit aanvoe-
len en er komt angst over mij. Deze zielen zijn als mijn vrouw was. Zal ik 
haar hiér terugvinden? Ik durf het vader niet te vragen en wacht maar liever 
af tot hij mij met haar verbindt. 

Er zijn hier nergens kinderen, valt mij op. „Nee,” zegt vader, „kinderen 
leven aan deze zijde in een andere, hogere sfeer.” Als ik hem vraag, waar 
Liesje leeft, antwoordt hij mij, dat we om haar te bezoeken eveneens hoger 
moeten gaan. 

We wandelen nog wat rond in het schemerland. Met hulp van vader stel ik 
me op de mensen in en kan dan hun nationaliteit vaststellen. Alle nationa-
liteiten zijn hier bijeen. Vader zegt me, dat ik straks gelegenheid zal hebben 
ook deze zielelevens te volgen en te ontleden. Het gevoel, dat me al eerder 



180

overviel, bevangt me weer: wat moet ik nog veel leren, zoveel wonderen leven 
hier, zoveel wetten vragen erom doordacht te worden. En eerst moet ik Gene 
Zijde leren kennen, wil ik zélf iets kunnen gaan doen. 

Nu ik hier ben, voel ik me geheel als Theo. Doordat deze hier iets te be-
leven heeft, heeft Jack zich moeten terugtrekken. Straks zal hij weer naar 
voren treden en zijn onderzoekingen kunnen beginnen. Het gaat allemaal als 
vanzelf, dit beleven van twee verschillende bewustzijnsgraden. Veel moet ik 
nog leren, zeker, maar in mij woont het besef, dat ik lééf, dat ik deel uitmaak 
van Gods schepping, de ruimte behoort mij toe, ik kan mij bewegen, ik mag 
dienen en beleven, ik groei. Hoe gaarne gun ik dit eeuwigheidsbesef aan de 
stakkerds, die hier weggescholen zitten, als verloren ronddwalen of doen, 
alsof ze nog midden in het aardse leven staan. 

Psychopaten zijn het, zegt vader, en hij heeft gelijk. Ze zijn aan gene zijde 
van het graf en weten het niet. Ze leven daardoor in een onwerkelijke wereld. 
In het leven van de geest voeren ze hun aardse kleding mee, hun sieraden. Ik 
zei u al: in dit leven schépt uw verlangen. Hierdoor zijn ze zelfs in staat hun 
sfeer te bevolken met wezens, die nog op aarde leven! Ze praten en zien hun 
verwanten, hun vrienden, die ze op aarde achterlieten, en niemand zou hun 
in dit stadium kunnen overtuigen, dat deze hier níet aanwezig zijn ... 

De tranen komen me in de ogen als ik deze stakkerds, die eigenlijk niet 
anders handelen dan uw zwakzinnigen, bezig zie. Hoe duidelijk wordt mij 
hun toestand en de sfeer, die hen bindt. 

Nu eist vader mij weer op. Hij neemt mij bij de arm en zegt: 
„Nu goed luisteren, Theo. Ik ga je met Annie verbinden. Annie leeft hier 

en, wat voor haar een troost is, haar moeder is bij haar. Ik vraag je je goed te 
beheersen, als het ogenblik daar is. Hier leeft je vrouw, ze zit neer en denkt. 
Nog is het niet mogelijk, dat je met haar praat. Dat kan eerst later geschie-
den. Ik vraag je, heb eerbied voor deze levens. Je hebt het in je, maar ik moet 
het je toch zeggen. Toon die eerbied door je volledig te beheersen. Al te veel 
ijver, te veel gevoel kan hier slechts schadelijk zijn. Nu zal ik mij met haar 
verbinden.” 

Ik volg vader en voel me opgewonden. Nu zal ik haar dus zien. Ginds, ver-
scholen tussen wat struikgewas, zie ik een aantal mensen bijeen. M’n gevoel 
zegt me, dat ik Annie daar zal vinden. Vader gaat waarlijk in deze richting 
en even later sta ik voor haar, die op aarde mijn vrouw was. 

Ik kan nu niet denken. Ongelooflijk is dit ogenblik. Daar zit Annie, het 
hoofd gesteund in de handen. Waaraan denkt ze? Ik volg haar. Zij denkt 
niet, merk ik; wel fladderen haar gedachten heen en weer. Zij kan nog niet 
werkelijk dénken. Er is leegte in haar ziel, arme, arme Annie. Ze is alleen, 
maar nu zie ik, dat haar moeder nadert. Ook zij draagt haar aardse jurk. In 
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niets is er verandering gekomen. Ik kijk naar vader. Dan hoor ik haar moeder 
zeggen: 

„Ze willen me maar steeds wijsmaken, dat we op aarde gestorven zijn. Die 
vent praatte net als die mooie man van jou. Godslasteringen zijn het. Ik heb 
hem eens goed verteld, dat ik dat duivelse gedoe niet moet, dat we daar al 
eerder door besmet zijn. Die man van jou deed dat, hij stuurt die duivels op 
ons af.” 

De woorden geven me een schok. Mijn hemel, hebben die mensen dan nog 
niets geleerd? Ze geloven niet, dat ze voor de aarde gestorven zijn? Ze haten 
me nog zo? Zou ik hen dus werkelijk niet kunnen helpen en overtuigen? We 
zijn nu toch allen aan deze zijde. Die kloof móet toch te overbruggen zijn? 
Als ik me eens aan hen laat zien? Zouden ze dán niet tot aanvaarden komen? 

Vader maakt me duidelijk, dat ze alleen maar zouden schrikken en hard 
weglopen. Ze denken een duivel te zien, ze weten immers nog niet, dat ze aan 
deze zijde zijn? Geen seconde zijn deze zielen te helpen, ze zouden er alleen 
maar een hevige schok door krijgen. 

„Haar moeder kreeg die wijsheid van een broeder aan deze zijde. Voorzich-
tig, beetje bij beetje, giet hij hun in, dat ze in het leven na de dood vertoeven. 
Niets geschiedt hier ondoordacht en overijld. Nog denkt zij, dat een duivel 
tot haar spreekt. Jij moet wachten. Niets kun je voor hen doen, als je het 
weten wilt, we moeten zo lang wachten tot er leven in hen begint te komen.” 

Hier zit mijn vrouw, in een mistige sfeer. Ze tracht te denken, maar kan 
het niet. Nog weet ze niet, waar ik ben, of haar kind. Gedachten aan ons 
vind ik niet in haar. De schok – ga ik nu aanvoelen – waarmee ze uit hun 
lichamen werden geslingerd, heeft hen verdoofd. Ze hebben er nu geen besef 
van hoe hun leven is. En doordat er in hen geen liefde leeft is het leeg in hun 
binnenste. Die leegte is er de oorzaak van, dat ze niet kunnen denken. Ze 
houdt hen gevangen, en wel zólang, tot ze gaan voelen, dat ze toch ergens 
zijn. Want nú leven ze eigenlijk nergens, op aarde noch in de sferen. Op geen 
enkele bestaande sfeer hebben ze afstemming. 

Ik zie overal liefdegeesten bezig. Zij volgen ook mijn vrouw en haar moe-
der. Ze wachten erop tot hun verdoving oplost. Dan zullen ze zich aards 
voelen. In die gevoelens kunnen ze dan door hen bereikt worden. 

Terwijl ik zo dacht, lette ik even niet op vader. Ik beleef thans een machtig 
wonder. Vader is naast mij opgelost. En daar zie ik hem plots op moeder en 
dochter toewandelen. Ikzelf ben onzichtbaar, daar de sfeer, waarop ik af-
stemming heb, onzichtbaar voor hen is. Vader weet zich met mij verbonden, 
zodat ik hem volgen kan. 

Nu nadert hij de twee vrouwen en richt het woord tot hen. Duidelijk kan 
ik hem verstaan. 
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„Weet u,” vraagt hij hen, „dat u op aarde gestorven bent?” Ze schenken 
hem nog geen blik. Vader laat niet af en zegt: „Vrees niets. Mag ik u over-
tuigen?” 

De vrouwen negeren hem. Ik sta te beven, m’n hart klopt me in de keel. 
Voelen zij dan helemaal niets? Horen ze vader niet? Deze vervolgt onver-
stoorbaar: 

„Mag ik u helpen? Is uw Rotterdam niet vernietigd? Arme stad. Wil ik u 
tot de aarde voeren en u tonen, dat u daar gestorven bent?” 

Hij krijgt geen antwoord, zelfs op het woord Rotterdam reageren ze niet. 
Vader gaat nóg verder en ik voel, hoe hij me overtuigen wil, dat ze nog niet 
denken kunnen. 

„Wil ik Theo halen en tot u brengen?” 
Ik schrik zo bij deze woorden, dat ik me niet meer beheersen kan. Vader 

voelt dit en bliksemsnel laat hij me weten, dat ik mij beheersen moet. Ik span 
mij hevig in en het gelukt mij m’n kalmte te hervinden. 

Dood, Rotterdam, Theo, het zegt hun niets. Het kán hun ook niets zeg-
gen, ze moeten eerst nog ontwaken en tot rust komen. Nóg werkt de ver-
doving na, pas als deze oplost, zullen ze tot leven komen en zich dan weer 
voelen als op aarde. Als om mij nog dieper hiervan te overtuigen, vervolgt 
vader tegen hen: 

„Wil ik u lectuur brengen, zodat u lezen kunt over het leven na de dood?” 
Tot mijn grote verbazing reageren ze op deze woorden, door op te springen 

en weg te rennen. Schelden doen ze ook nog. Vader noemen ze een bezetene. 
Het zijn psychopaten, concludeert Jack in mij. De beide vrouwen hebben 

zich wat verder neergezet, ze vallen terug in hun neerslachtigheid. Levend 
dood zijn ze nog. 

Weer nadert vader hen. Nu tracht hij hen op een andere manier aan het 
spreken te krijgen. 

„Hoelang bent u al hier?” 
In moeder komt iets wakker. Ze kijkt vader aan. Dan zegt ze: „Dat weet ik 

niet, mijnheer. We zijn ziek. Waar zijn we?” 
En dadelijk antwoordt vader: „In het leven na de dood, moeder, nergens 

anders.” 
Als door een adder gebeten, springen de beide vrouwen op en rennen weg, 

zó ver dat ik hen uit het oog verlies. Ze zijn in de oneindigheid van de ruimte 
opgelost. 

Ik behoef hen niet te volgen, vader heeft gelijk. Ze zíjn niet te helpen. Ik 
moet dit aanvaarden. Maar eens zullen ze toch hun schok te boven komen. 
Door hen telkens en telkens weer dergelijke vragen te stellen, zullen ze uit 
hun verdoving ontwaken. 
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Vader laat me weten, dat we thans het schemerland verlaten zullen. Eens 
zal ik met hem naar haar en haar moeder mogen terugkeren om hen van haar 
dood op aarde te overtuigen. 
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In de sferen van licht zie ik mijn kind terug 

Wij vervolgden onze weg. Diep in gedachten wandelde ik naast vader 
voort. Telkens gingen mijn gedachten terug naar mijn vrouw. Hoe meer ik 
over haar, haar karakter en opvattingen nadacht, hoe beter ik haar toestand 
hier begreep. Kón zij een ander oord binnentreden dan dat waar zij thans 
verbleef? Kun je een hemel binnengaan, als er geen waarachtige liefde in je 
leeft? Als je een tafel, een stoel, een kastje meer aandacht en zorg geeft dan 
de mens, die op je weg komt? Kan zich een hemel voor je ontsluiten, als er 
nog gierigheid en bekrompenheid in je wonen? Als je nimmer tot vergeven 
in staat bent? Kan God je in Zijn hemel uitnodigen, als je Zijn ware Wezen 
miskent en Hem tot verdoemen in staat acht? Als je Zijn kinderen, die ánders 
denken dan jezelf denkt, mijdt, ja haat? 

Nee, als je nog zó voelt en handelt, ziet het er maar grauw uit in je bin-
nenste. En als je dan weet, dat het je innerlijk is, hetwelk je je plaats in het 
hiernamaals aanwijst, kan het toch geen verwondering wekken, dat je een 
mistig land binnentreedt, even onvruchtbaar als je eigen dorre, liefdeloze 
hart? Geve God, zo sponnen mijn gedachten verder, dat Annie spoedig uit 
haar verdoving ontwaakt, zodat ik haar de ogen openen kan, haar hart in 
trilling kan doen brengen, waardoor er leven, bezieling, verlangen in haar 
komen, ze Gods wáre wetten gaat leren begrijpen. 

Deze en andere gedachten gingen door mijn hoofd, ik moest ze verwerken 
en er klaar mee zijn, alvorens we de eerste sfeer weer binnentraden. 

Wat me daar te wachten staat, weet ik nog niet, maar dat we erheen gaan 
voel ik, omdat vader daarover geen twijfel laat bestaan. Hij houdt orde in 
mijn voelen en denken. Al die tijd, de maanden, dat we nu onderweg zijn, 
heeft hij me hierin gesteund. Schone maanden waren het, die me ontzaglijk 
veel te leren gaven. Ik ben voor mezelf heel gelukkig en tevreden. Als vader 
het nu ook maar is? De gevoelens, die hij me toezendt, beantwoorden mijn 
vraag bevestigend, en verwarmen mijn innerlijk leven. Volkomen is onze 
geestelijke band geworden. Ja, mijn lieve vader, hoe moet ik u danken? Hoe 
lief heb ik u tijdens deze reis gekregen. Hoe fijn en verheven is uw natuur, 
mijn vadertje! 

Groot is mijn ontzag voor mijn vader, zo groot dat ik thans zijn voornaam 
niet meer zou durven gebruiken. En toch deed ik het vaak onderweg, als ik 
hem wat vragen wilde. Maar altijd in gedachten, de naam uitspreken kon ik 
niet meer, de concentratie daartoe werd verbroken, als ik mijn vader aankeek 
en ik in hem de meester zag, met wie ik van gevoel tot gevoel was verbonden. 

Nu echter, overweldigd door m’n gevoelens, denk ik: wat had ik moeten 
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beginnen, als ik jóu niet naast mij had gehad? 
Zou een ander mij van mijn leven hebben kunnen overtuigen, zoals hij 

dat deed? Weet een ánder alles van mij? Ook dit spreekt van de orde, die 
er aan Gene Zijde heerst. Het bewijst tevens, in welk een genade de mens 
leeft, die God is toegewijd. Het is niet weinig, het is máchtig om te leven in 
een band, als die, welke vader en mij bindt. Er woont eenheid in ons, liefde, 
begrijpen – en dit alles is onder het samenzijn voortdurend gegroeid. En dát 
is het, wat God wil! 

Via deze gedachten beland ik weer bij Annie en haar moeder. Wat mij op 
aarde aan hen bond, heeft hier aan deze zijde opgehouden te bestaan. Aardse 
banden hebben geen betekenis in de geest. Alleen banden, die door waarach-
tige liefde gesloten zijn, behouden ook aan déze zijde hun kracht. 

Nu betekenen wij niets voor elkaar, doordat Annie weigerde op aarde aan 
een band te bouwen. Eerst straks, als ook zij een hogere bewustwording bin-
nentreedt, kan dat veranderen. Dan zal zij als een zuster voor mij voelen en 
ik als een broer voor haar. 

Als een broer – zo zie en voel ik thans ook mijn vader. En meteen ga ik 
over in hetgeen Angelica ons eens op aarde bracht, toen zij sprak over de 
universele liefde, die aan Gene Zijde waarachtig aanwezig is. En hierdoor 
weet ik, dat ik úit de vader- en moederliefde moet treden en me de universele 
liefde eigen maken. Het bezit hiervan ligt al in me, ik moet me er echter op 
instellen en de gevoelens zo tot ontplooiing brengen. Een van mijn taken in 
de eerste sfeer! 

Met het vorderen van onze wandeling was de omgeving geheel veranderd. 
De mist was langzaamaan overgegaan in een bewolkte hemel, die echter 
nog maar weinig licht doorliet. Hier echter baadde het landschap al in een 
stralend licht. Ik zag groepen bomen, water, zachtgroen water. En massa’s 
bloemen, die hun kopjes hieven naar het licht. Verrukkelijk was deze aan-
blik, na al de verschrikking, die achter ons lag. Hier straalde alles, hier was 
leven, ontwaken, hier was kleur en schakering. 

Was het wonder, dat mijn gedachten weer teruggingen naar Annie en de-
genen, die ik door haar op aarde leerde kennen? Wat hier alles aanwezig was, 
ontbrak in het schemerland, ontbrak ook in de harten van hen, die er hun 
plaatsvonden. Duizend dingen moeten ze afleggen en omzetten in gevoe-
lens, die op deze schone wereld afstemming hebben. Ook in hen moet licht 
komen, kleur en schakering. Hun harten moeten in liefde openbloeien en 
vruchten gaan schenken. Een nieuwe persoonlijkheid moet uit hen groeien. 

De diaken, die ik door Annie en haar ouders op aarde leerde kennen, leeft 
daar nog. Misschien – God geve het – krijgt hij mijn boek onder ogen, en 
helpt het hem. Wellicht begrijpt hij deze zachte vingerwijzing Gods en ont-
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waakt hij. Hier wordt hem het leven en het hiernamaals getoond, zoals het 
is. Hopelijk legt hij nu de gedachte af, dat hij, zó voortlevend, wel een plaats 
achter Gods stoel zal krijgen. Zo hij het niet inziet en evenmin verandert, 
kan dit boek hem zeggen, waar hij dit leven zal binnentreden. Ik ken zijn 
leven. Er is gehuichel in hem en bedriegerij. Als hij zichzelf scherp durft 
ontleden, zal hij het beamen. Hij praat zich in een goed mens te zijn, omdat 
hij de armen bezoekt met het geld van anderen en trouw ter kerke gaat. Mijn 
vrouw en haar moeder ervaren nu hoe scherp dit „goed doen, als het niets 
kost” hier beoordeeld wordt. 

Op aarde voelt de diaken zich een opperheer, als hij goed gekleed de armen 
bezoekt. Hij vindt zichzelf maar heel wat en gelooft, dat Gods oog met wel-
gevallen op hem rust. En niemand ontneemt hem deze illusie. 

Maar hier staat hij voor de koude werkelijkheid. Hier is geen zon, en il-
lusies kunnen er niet leven. Wat op aarde verborgen bleef, kan hij hier niet 
ontlopen: zijn naakte-ik, de armoe van zijn innerlijk. Hier moet hij ervaren, 
dat er nog niet zoveel liefde in hem is, dat hij zichzelf eraan warmen kan ... 
Liefdeloosheid, ijdelheid en dikdoenerij met andermans gelden – kan het 
God ánders dan krenken? En desondanks straft Hij niet. God laat deze zie-
len begaan, Hij tikt ze niet eens op de vingers. Liever laat Hij hen tot rust 
en daardoor tot zichzelf komen. En daarna stuurt hij geen bloedhonden op 
hen af om hen wakker te schudden, maar engelen, liefdegeesten, die alles van 
zichzelf voor hen willen inzetten om hen tot betere gedachten te brengen. 

Veel strijd, hárde inspanning liggen er dan voor deze zielen. Er is niets 
wat zó veel pijn kost als het afbreken van zichzelf. En toch staan we allen 
voor deze opgave. Maar hoe willen we ons anders van onszelf en het leven 
van God bewust worden? God schenkt ons niets. Om ons Zijn wetten eigen 
te maken, moeten we ze ondergaan en beleven. Zó wil God het. En daarbij 
ziet hij nauwlettend toe, of onze gevoelens inderdaad écht dan wel vals en 
bedrieglijk zijn. Hij vráágt niet om schijn. En wie Hem tóch tracht te be-
driegen en Hem liefde en goedheid voorspiegelt, zal moeten ervaren, dat het 
slechts de schijnwereld van het schemerland kan zijn, die zich in het leven na 
de dood voor hem ontsluit! 

Dit moet de diaken beseffen, dit moet ook Annie beseffen en eenieder, die 
voelt als zij. 

„Annie toch! Je voelt jezelf ziek. Maar wat is dit voor een ziekte. Het is je 
gebrek aan liefde voor het leven van God. Hierdoor is ook je omgeving zo 
kil en schraal. Straks kom ik tot je terug om met je te praten, wellicht kan 
ik je dan helpen. Het zal ook mij helpen, want eerst dán zal ik ongestoord 
verder kunnen gaan, in het besef, dat ook jij bezig bent aan jezelf te werken. 
Er zullen nog wel enige maanden voorbijgaan, je maakt je niet zo makkelijk 



187

van jezelf los. Maar kómen doet het, en dan wil ik bij je zijn. Geve God mij 
de kracht om dan tot je te spreken. Ik zal straks ons kind zien, weet ik nu, 
wellicht mag ik dan van haar vertellen. Tot straks, Annie, roep ik je toe. Ik 
kom tot je terug. Kon je mijn woorden maar horen nu ...” 

Ik droom. Er komt licht op mij af. Een hemels licht. Het licht van de sfe-
ren, weet ik. Het doet me goed, het verwarmt me, het vervult me met geluk. 
De grond, waarop ik loop, is zacht. En nooit zag ik de natuur zó schoon als 
thans. Droom ik werkelijk? 

Ik zie op naar vader en beleef een wonder. Zijn gewaad is van hem afgeval-
len en een ander wondermooi kleed omhult hem thans. En zelf draag ik nu 
ook een geestelijk gewaad, m’n uniform met de dubbele strepen is opgelost. 
Dit is geschied tijdens onze reis door de ruimte. 

Ik viel op de knieën en schreide van geluk. In de Grebbelinie wilde ik al 
bidden, maar toen was er de gelegenheid niet voor. Thans echter dankte ik 
God uit de grond van mijn hart, voor alles aan mij gegeven. 

Lang bleef ik in gebed, tot het gevoel om verder te gaan in me kwam. Ik 
stond op en keek vader aan, die me ál zijn liefde toezond. 

Zonder grenzen is het geluk, dat ons uit het eeuwige leven toevloeit. En 
dit geluk moest ik thans verwerken aan het eind van mijn wandeling over 
de aarde. Hoeveel miljoenen vóór mij zouden dit geluk gekend hebben? Ik 
zag al die zielen in hun opwaarts gaan naar God, hun Schepper, en een zoete 
vreugde doorvoer me, dat ik me bij hen mocht aansluiten. Thans kon ik mij 
op geestelijke waarheden instellen. Dit bewustzijn is gedurende de lange weg 
hierheen in mij gekomen. Ik ga helderziend waarnemen, het is mijn geestelijk 
bezit. Daarginds straalt me de eerste sfeer tegen. Mijn ogen gaan te gast aan 
de feestelijke kleuren van de bloemen, die hier al doorschijnend zijn en nog 
steeds schoner worden. Het welkomstlied van de vogelen brengt mijn hart 
aan het zingen. Mijn God, wat bent U goed, waaraan verdien ik dit alles? 

Vader wandelt verder en ik volg hem, onzegbaar gelukkig. Als een nieuw-
geborene, zo zie ik mezelf. We naderen de grens van de eerste sfeer. Eerst nú 
kan ik deze wereld, deze hemel binnengaan. 

Wie zie ik daar? Wie wacht mij daar op? Mijn God – is het waar? 
Ik snel vader vooruit! „Liesje, mijn lief kind. Liesje toch!” 
Mijn kind rust in mijn armen. Tranen van geluk stromen over onze wan-

gen. 
„Vader, mijn vader.” 
Dan maak ik mij los uit onze omarming en treed de stralende gestalte 

tegemoet, die mijn kind tot mij bracht. Het is Angelica. Ik kniel neer en 
buig mijn hoofd voor haar. Zoveel gaat er nu door mij heen, en zo groot is 
mijn eerbied, dat ik haar naam niet durf uitspreken. Maar dan legt Angelica 
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haar hand op mijn hoofd en ik voel de gelukkigmakende kracht, die ervan 
uitgaat. En haar stem – zo heerlijk, zo hemels, dat zij slechts een engel kan 
toebehoren – zegt: 

„Kind van mijn Goddelijke Vader, ik begroet u in de sferen van licht. 
Broeder, mijn lieve broeder, sta op.” 

Ik doe wat zij zegt en mijn ogen blikken in de hare. Ik schrei, maar ik voel, 
dat ik me beheersen moet. 

Liesje is naast mij getreden en beiden ervaren we, hoe Angelica in ons af-
daalt, zich met heel haar innerlijk, haar liefde aan ons meedeelt. Het maakt 
ons onuitsprekelijk gelukkig, want dit afdalen van een hogere geest in ons 
brengt ons innerlijk leven in trilling, voert ons voelen en denken hoger op en 
bezielt ons haar bewustzijn eigen te maken. 

Levend in dit gevoel kan ik haar naam uitspreken: 
„Angelica, Angelica.” Meer weet ik niet te zeggen. 
Ze neemt mijn beide handen in de hare, vader en Liesje leggen de hunne 

erop, en dan zegt Angelica: 
„Geve God ons de genade en kracht, dat we steeds en eeuwigdurend geza-

menlijk verder kunnen gaan en anderen doen ontwaken. Geve God, dat we 
ons altijd dankbaar zullen betonen voor alles aan ons geschonken. Treed nu 
uw sfeer binnen en aanschouw uw eigen bezit, zegt God tot u.” 

Zover ben ik dus thans, dat ik mijn eigen hemel in bezit mag nemen. Wie 
moet ik daar meer voor danken dan Angelica, die met vader al haar krachten 
gaf om mij dat geluk deelachtig te doen worden? 

Ik wil haar zeggen hoe groot mijn dankbaarheid is, maar zij wil er niet van 
weten. „Dank God voor alles,” zegt ze. 

Vader en Angelica gaan mij voor en met Liesje aan mijn zijde overschrijd 
ik de grens van de eerste sfeer. Een machtig ogenblik is dit, woorden schieten 
tekort om dit beleven te schilderen. 

En terwijl we op weg zijn naar het huis van Angelica en vader, vertelt Liesje 
me, hoe ze leeft en werkt. Voor liefdezuster leert ze en haar taak zal straks zijn 
af te dalen naar de sferen hieronder om die zielen te helpen, die geestelijke 
hulp nodig hebben. Zij weet reeds, dat ook haar moeder daar is. Zij denkt 
voortdurend aan haar en wil alles doen om zich voor haar bewustwording 
in te zetten. 

Te midden van de reine natuur wacht ons het huis van vader en Angelica. 
Slechts het zingen van de vogels verbreekt de stilte. Honderden wegen leiden 
naar het huis, van alle kanten is het te bereiken en ik besef de betekenis 
hiervan. Gelijk hun woning, zijn ook de bezitters ervan voor eenieder te be-
reiken. Zoals hun huis, staan ook zij voor het leven van God open. Ik treed 
binnen. Veel zou ik willen zeggen, de ene vraag na de andere komt in me op, 
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maar m’n gedachten verwazen. Een loom gevoel overvalt me. Ik moet me 
laten gaan, de rust van vader en Angelica brengt me in een diepe slaap. 

Toen ik m’n ogen weer opsloeg, voelde ik me geheel uitgerust. Ik was 
gereed voor nieuwe belevenissen. Volgens vader had ik naar aardse tijd een 
week gerust. 

Rondkijkend miste ik dadelijk Liesje. Vader zei me, dat zij weer terug was 
naar haar werk. Angelica was bij haar. Straks zouden we elkander weer kun-
nen ontmoeten, want er viel nog veel uit te spreken. 

„Ik ben gereed, vader,” zo zei ik hem toen, „vele vragen in mij wachten op 
antwoord. Mag ik ze stellen?” 
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Een geestelijke woning 

Mijn vader, de bezitter van dit schone, geestelijke huis, een rein stralend 
gewaad als een Romeins kleed om de schouders, is een meester. Hem ziende 
kan ik niet meer aan mijn aardse vader denken, het is ook de bedoeling niet, 
de wereld moet ik vergeten. 

Vader is verder dan ik, ook al leeft hij met mij in deze sfeer. Spoedig, weet 
ik, gaat hij met zijn tweelingziel naar hoger, de tweede sfeer binnen. 

In zijn huis, rustend op een bed van bloemen, omringd door de liefde van 
hem en zijn Ziel, luidde mijn eerste vraag: 

„Verklaar mij, als ge wilt, hoe gij u deze woning hebt eigen gemaakt?” 
Ook in mijn vraag kan ik hem niet met „vader” aanspreken. In de slaap 

ging ik hem anders voelen, ook al blijven onze gevoelens voor de aarde be-
staan. 

Vader antwoordt mij nog niet op mijn vraag. Ik voel waarom, ik moet 
eerst nog wat doordenken over mijn verhouding tot hem. Ik mag hem niet 
langer als mijn vader zien, zolang ik nog zó aards zie, kan ik niet in zijn 
geestelijk bezit afdalen. Hij heeft er recht op, dat ik hem anders zie – het is 
een geestelijke wet. Het is de eerbied voor wat hij zich heeft eigen gemaakt, 
de eerbied voor zijn bezit in het eeuwigdurend leven. Ik moet het universele 
gevoelsleven binnentreden, waarin de vader- en moederliefde oplost. Hierom 
moet ik me ook ten opzichte van Liesje anders instellen, op aarde was ze mijn 
kind, hier is ze mijn zuster! Onder leiding van haar beschermengel Angelica 
groeit ze in bewustzijn, zolang tot ze straks op zichzelf komt te staan – een 
liefdezuster voor mij en elk leven in Gods ruimte. 

Hier gekomen met mijn gedachten, antwoordt vader: 
„Onze geestelijke woningen, mijn vriend en broeder, zijn ontstaan door 

ons eigen denken en voelen.” 
„Kan ook ik mij dan een geestelijke woning scheppen?” 
„Dat is mogelijk, doch wij scheppen ons een geestelijke woning als wij dit 

nodig achten, als de voorwaarden ertoe in ons leven aanwezig zijn. Dat wil 
zeggen en betekent, dat wij eerst daaraan beginnen, als wij en onze tweeling-
ziel verder opwaarts gaan in de geest. Angelica is mijn ziel, zij volgt mij en is 
eeuwigdurend de mijne. Wij zijn één in voelen en denken. Nú kunnen wij 
ons een woning opbouwen. Maar is u hierop ingesteld? Is in u niet het ver-
langen terug te keren naar de aarde om u daar voor de mensheid in te zetten? 
Is het uw wil niet om dáár te dienen? Is in uw innerlijk het leven van Jack 
niet geopenbaard? U bent u toch bewust van al deze gevoelens? Waarom zou 
u zich dan hier een woning bouwen? 
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Zo heeft iedere ziel eigen verlangens. Wij, Angelica en ik, wensen hier te 
dienen. En nu scheppen onze verlangens een geestelijke woning. 

De geest van licht, die Gods heilig leven voelt, ingesteld is op de wetten, 
bouwt eerst dán aan een geestelijke woning als die liefde, die rijpheid, dat 
bewustzijn in hem is. 

Zij wordt dan ons rustpunt waar we ons kunnen terugtrekken en ons stil 
neerzetten. 

Dit hebben wij nu beleefd, Angelica en ik. We hebben getracht alles te 
doen om u gelukkig te maken, u wijsheid in de geest te schenken. In geluk-
kige rust hebben we nu een tijd hier neergezeten, in volkomen harmonie en 
vreugde terugdenkend aan wat tot stand kwam. Ons werk is afgemaakt, onze 
taak is voorbij. Straks gaan we dan ook verder, ge hebt dat reeds gevoeld, en 
treden we de tweede sfeer binnen. 

Dit is het geschenk, de verrassing, die ik van Angelica mocht horen, na 
onze terugkeer, en hierop is het, dat zij doelde in haar liefdevolle boodschap 
aan mij, welke ge tijdens onze reis mocht beluisteren. 

U gaat ook verder. Uw taak hebt ge reeds gezien, alhoewel ik u eerst nog 
veel van deze sfeer zal tonen en verklaren. Veel schoons zal u gegeven wor-
den. Het zal u helpen u gereed te maken voor uw taak op aarde. 

Onze geestelijke woning – en álle woningen hier, zijn door ons bezit aan 
liefde, door ons werken, dienen en bidden tot stand gekomen. Zij zijn ont-
staan uit en door onszelf. Dit is een machtig wonder en al deze wonderen 
zult ge leren kennen. 

Toen de wens in ons kwam ons hier neer te zetten, verdichtte zich onze 
aura en hierdoor bouwde zich ons huis op. Als vanzelf geschieden deze won-
deren, ze komen echter door ons voelen en denken tot stand. Alles wat ge in 
en om onze woning waarneemt, is het bezit van Angelica en mij.” 

Hier zweeg vader een tijd, als om mij tijd te geven alles te verwerken. Toen 
zei hij: 

„Mijn Theo, ik gaf je een klein beeld van het ontstaan van een geestelijke 
woning. Ook liet ik je voelen, hoe we spreken, als we de verhouding aanvaar-
den, die aan deze zijde tussen ons bestaat. Maar zullen we ons vooralsnog 
maar weer instellen zoals we dat gedurende onze reis deden?” 

„Gaarne,” antwoordde ik, „gaarne, lieve vader.” 
Ik begreep hem. Al vóelde ik wel hoe onze verhouding hier moest zijn, viel 

het me toch niet makkelijk hem anders te zien dan als mijn aardse vader. Hij 
was me als zodanig meer vertrouwd, meer dichtbij. 

Vader liet me voelen, dat ik hem ook maar niet dadelijk anders kón aan-
vaarden, ik moest daar nog in groeien. Om het echter te bereiken, raadde hij 
me aan mij steeds scherper op de nieuwe verhouding in te stellen. Zo zou m’n 
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aardse voelen ook in dit opzicht oplossen. 
„Een geestelijke woning,” vervolgde vader, „ontstaat dus door onze liefde. 

Zo de liefde niet in ons aanwezig is, kan er geen kracht van ons uitgaan, die 
in deze wereld schept. Het was mijn kracht, die deze omgeving, waarin we 
thans leven, afsloot. Die van Angelica bracht de schoonheid erin tot stand. 
Haar liefde bracht de kleuren aan. In het midden van deze ruimte wonen we. 
Eenieder kan bij ons binnentreden. 

Ons verlangen om een rustplaats te hebben en onze aura scheppen dus een 
geestelijke woning. We bezitten dan een gelukkig middelpunt en het is God, 
Die ons deze genade schenkt. 

Wij mochten het schone gezegde: „In het Vaderhuis zijn vele woningen,” 
bewaarheid zien en miljoenen met ons.” 

Nog denkend aan zijn woorden vatte ik ze samen in de vraag: „Als ik dus 
wil uitrusten, vader, kan ik me daarop instellen en bouw ik mij een geeste-
lijke woning?” 

„Ja, m’n kind, als dit gevoel in je is, als je leeft in de liefde en de nodige 
kracht in je is, ga je vanzelf in die wetten over.” 

„Hoe wonderbaarlijk, vader, ik heb geen ogenblik kunnen denken, dat dit 
op die wijze geschiedde. En de gebouwen, die ik bij mijn binnentreden van 
de sfeer waarnam?” 

„Die, mijn jongen, zijn ontstaan gelijk onze woning, doch het zijn de gees-
telijke meesters, die ze opbouwden. Deze meesters uit de hoogste sferen hou-
den de gebouwen in stand, door hun kracht en liefde is dat mogelijk.” 

„Hoe zijn hier de bloemen en de bomen en het water ontstaan, vader?” 
„Zoals de mens heeft ook de natuur van God het stoffelijke, zowel als het 

astrale leven ontvangen. Zoals de natuur op aarde door verdichting tot stand 
kwam, ontstond zij ook in de astrale wereld. Dit geschiedde, toen de mens 
door zijn goede daden de sferen van licht in het leven riep. 

Angelica heeft mij dat hele proces getoond. Met haar keerde ik tot in het 
beginstadium van al het leven terug. Toen aanschouwde ik hoe God alles 
schiep.” 

„En de vogels, vader, hoe zijn die hier gekomen?” 
„De mens groeide van de ene graad naar de andere, ging van planeet naar 

planeet en verkreeg een geestelijke afstemming. Diezelfde lange weg leggen 
ook de vogels af. Je voelt, dat dit slechts een flits is, je zult echter heel die 
ontwikkeling, heel dit machtige proces leren kennen.” 

„De holen en krotten in de hellen zijn zeker eveneens door de bewoners 
ervan zélf opgebouwd?” 

„Ja, zo is het. Die krotten geven dan ook hun eigen leven weer. Door harts-
tocht en geweld bouwden ze hun schrikaanjagende gewrochten op en hier-
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door zijn ook de hellen ontstaan. Zo ze zich van de anderen willen afsluiten, 
trekken ze zich, zoals wij, in hun bouwsels terug. Wie deze krachten nog niet 
kent, wordt door de anderen wel wetend gemaakt. Eens echter zullen ook de 
hellen en de bouwsels erin oplossen. Miljoenen jaren duurt dat nog, maar 
dan verlaten de laatste wezens, geholpen door hun zusters en broeders uit het 
licht, die duistere oorden om gelouterd de hemelen te bevolken.” 

„Wat geschiedt er nu, vader, als u verder gaat?” 
„Als in ons het gevoel komt hoger te gaan, dan wandelen we naar de twee-

de sfeer. Ons huis lost dan vanzelf op. Zo we ons in de tweede sfeer willen 
vestigen, bouwen we het daar weer op. Ik legde je al uit, dat we zulks alleen 
doen, wanneer we dit nódig achten. Als we in de sfeer der aarde werk te 
verrichten hebben, of in de hellen een taak volbrengen en aldaar vele jaren 
blijven om er te dienen en in de geest vooruit te komen, hebben we geen huis 
nodig. Hier in de sferen kunnen we per slot binnentreden, waar we willen; 
iedere woning staat voor ons open om ons rust te bieden en gelegenheid tot 
meditatie als we dat nodig hebben. 

Voor we echter onze sfeer in bezit nemen, Angelica en ik, ga ik met jou 
verder, Theo. Ik heb je je eigendommen in deze sfeer te tonen, eerst dan ga je 
naar je eigen meester, alsook naar de hoogste meester in deze sfeer, de men-
tor, die, de naam zegt het al, hier de leiding heeft. 

Intussen zullen we trachten Annie van haar eeuwige leven te overtuigen. 
Eerst als we zóver zijn, ga ik met Angelica ons nieuwe leven binnen.” 

„U hebt mij geholpen, vader, en Angelica wijdt zich aan Liesje. Nu wilt u 
uw krachten ook nog voor Annie geven?” 

„Mijn jongen, te dienen is het verlangen van elke ziel in de sferen. En is 
het niet een groot geluk hen te mogen helpen, met wie wij op aarde te maken 
hadden?” 

„Vader, Angelica is uw tweelingziel. Ieder mens heeft er een. Annie zal dus 
ook eens haar Ziel ontmoeten, het wezen dat bij haar behoort.” 

„Ja, voor ons állen is die genade weggelegd!” 
„Als zij dit echter maar aanvaarden kan,” zei ik peinzend, en ik zag Annie 

voor me, zoals ze daarstraks hard van ons wegliep. 
Door deze opmerking kreeg vader gelegenheid diep in te gaan op de twee-

lingliefde, de oneindig rijke genadebron, die God ons in Zijn almachtige 
wijsheid en liefde schonk. 
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Tweelingzielen 

„Ik begrijp, waar je aan denkt, Theo. Maar hier geschiedt alles op tijd. Pas 
als ons bewustzijn die hoogte bereikt heeft, zullen we in verbinding gebracht 
worden met de ziel, die tot ons behoort. Dan zijn we geheel gereed voor haar 
of hem, zijn we klaar om het wonder van de tweelingliefde te beleven. Je voelt 
het al, dan kan er van niet-aanvaarden geen sprake zijn. Ons hele innerlijk, 
ons denken en voelen zijn erop gericht het zieleleven, dat is als wijzelf zijn, te 
ontvangen. In de liefde zijn we zo hoog gegroeid, dat zij universeel geworden 
is. En toch – de liefde voor zijn ziel gaat daar nog bovenuit, zij is anders en 
slechts te voelen voor dat éne wezen in de ruimte, dat God schiep als onszelf. 

Ik kan op aarde een vrouw liefhebben, onze karakters kunnen bijeenko-
men, ons leven kan daar een hemel gelijk zijn – en toch hoeft dat niet te zeg-
gen, dat deze vrouw mijn tweelingziel is. Want de tweelingliefde gaat er ver 
boven uit, zij heeft kosmische betekenis, al kan zij ook op aarde reeds worden 
gevoeld. Met véle zielen kunnen we begenadigde banden hebben - toch hoort 
slechts één wezen in het heelal waarachtig bij ons. En God zélf was het, Die 
ons die ziel toewees.” 

„Wanneer geschiedde dat, vader?” 
„Dat ligt ver terug, m’n jongen. Toen God Zichzelf wegschonk aan ons, 

Hij ons het eerste leven gaf, de planeten zich gingen verdichten en het evolu-
tieplan een aanvang nam, gingen wij in dat geluk over. Het zieleleven nu, dat 
met mij de allereerste graad van leven beleefde, mijn ziel in zich opnam, dát 
is de ziel, die kosmisch bij mij behoort.” 

„Maar – dat kun je toch niet meer weten, vader?” 
„Het weten ervan heeft ook geen betekenis, maar het gevoel in ons zegt 

het – met een zekerheid al zei God zelf het tot ons! In het allereerste stadium 
van de Schepping werden we tegelijk geboren en voelden we ons één. Toen 
begonnen we tezamen aan onze geestelijke evolutie. Eeuwig en altijd zullen 
we tot elkander behoren. Gód schonk ons deze onuitsprekelijke genade.” 

„En we worden ons er hier weer van bewust, vader?” 
„Ja, eerst aan deze zijde keren we in dit bewustzijn terug, al is dat, zoals 

gezegd, ook op aarde mogelijk. Enkelen daar hebben zich dat bewustzijn 
eigen gemaakt.” 

„Maar waarom weten wij eerst hier van dit grote geluk af?” 
„Dat is toch heel duidelijk, Theo. Op aarde kennen we onszelf niet eens. 

Hoe zouden we dan van deze wetten iets afweten? Op aarde hebben de men-
sen in de regel alleen zichzelf lief en dit soort liefde, je voelt het, heeft niets 
uit te staan met de machtige tweelingliefde. De mensen leven er hun eigen 
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leven en gaan niet in op de zielelevens, die op hun weg komen. Ze voelen er 
niets voor om zich voor deze te buigen en hebben dan ook niet lief. Maar 
weinigen zijn er, die waarachtig liefde bezitten. 

Deze weinigen bezitten doorgaans de zuster- en broederliefde, al geloven 
ze de tweelingliefde te beleven. Groot is hun liefdegevoel en als ze huwen, 
openbaart zich een heerlijke harmonie. Stel nu eens, Theo, dat een ervan 
overgaat naar deze wereld. De ander, die achterblijft, verlangt ontzettend 
naar het wezen, dat overging. Nimmer meer zou hij verbinding willen met 
een ander zieleleven. In hem leeft slechts het verlangen naar haar, die hij 
thans aan Gene Zijde weet. Er ligt diepte, reine diepte in zijn liefde, die zijn 
gevoel doet groeien en zijn bewustzijn vergroot. En tóch is door hem niet 
vast te stellen, of zij beiden tweelingzielen zijn. Eerst aan déze zijde ervaren 
ze dan, dat hun gevoelens niet de tweeling-, doch de zuster- en broeder-
liefde raakten. Op aarde was dat door hen niet vast te stellen, omdat dáár die 
diepte niet gevoeld of gepeild kan worden. Denk je maar eens in, de maar 
door luttele mensen op aarde beleefde zuster- en broederliefde is universeel, 
de tweelingliefde echter kosmisch. En wie op aarde kan kosmisch-diep voe-
len. Nee, Theo, maar heel, héél weinig mensen leven op aarde bewust in de 
tweelingziel-toestand.” 

„Maar kunnen tweelingzielen elkaar niet op aarde ontmoeten zonder te 
weten, dat ze tot elkander behoren?” 

„Vanzelfsprekend is dat het geval, Theo. Wij, zielen, zagen elkaar in ver-
schillende levens, ook al hoeft dat niet steeds als man en vrouw te zijn. Je 
kunt je zieleleven als kind op aarde ontmoeten, als een oude vrouw, als je 
vader of je zuster. En desondanks zijn beide zielen kosmisch voor elkander 
bestemd. Je wilt vragen, hoe dat mogelijk is? De tweelingzielen moeten de 
wetten van God leren kennen, ze moeten universeel leren liefhebben. Daar-
toe dienden ze met het leven van God in aanraking te komen. Ze gingen hun 
eigen weg. In hun lévens deden beiden goed en kwaad, ieder op eigen wijze 
en voor zichzelf. De wetten van oorzaak en gevolg brachten hen dus dan hier, 
dan daar. En áls ze elkander weer eens ontmoetten, herkenden ze elkaar niet 
– en wel doordat ze in hun eigen wetten leefden. Pas als álles goedgemaakt 
is, kunnen we elkaar op aarde bewust terugzien. Maar ik zei je al, meestal 
geschiedt dit aan déze zijde, omdat we op aarde dit verhoogde bewustzijn 
niet willen bezitten.” 

„Wat zegt u daar, vader? Niet willen bezitten?” 
„Ja, mijn jongen, zo is het. Wie op aarde wil zich voor al het leven van 

God buigen? Wie wil al dit leven liefhebben? Wie is daar in volle overgave 
bezig zich voor al dit leven in te zetten? Wie is in z’n liefde zó volstrekt, dat 
niets, geen hard woord, geen daad hem in die liefde stoort? Wie haat daar 
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niet meer en weet altijd en onder álle omstandigheden het vergevende woord 
te spreken? Wie wil zó leven, zó dienen en geven, en zich hierdoor een hoger, 
gééstelijk bewustzijn eigen maken? De mens weet, dat hij zó behoort te leven 
om aan Gods verlangen te voldoen. Maar hoevelen, vraag ik je, wíllen het? 

En toch dienen we zo te zijn, willen we gereed zijn voor onze tweeling-
ziel. Hoe kunnen we voor haar of hem klaar zijn, als we niet eens de liefde 
bezitten voor onze medemens? Ik zei je al, boven de universele liefde staat 
de tweelingliefde, want zij is kosmisch. Nóóit ben ik voor de tweelingliefde 
gereed, als ik niet universeel liefheb. 

God vraagt veel, vraagt álles van ons, alvorens Hij ons toestaat, bewust 
in onze tweelingzieltoestand over te gaan. Maar zijn we zóver dan beleven 
we het machtigste, dat God ons schenken kan. Volkomen één in denken en 
voelen zijn we dan gereed Zijn universum te leren kennen, want zo talrijk, 
zo onbeschrijfelijk diep zijn Zijn wonderen daarin, dat we ze alleen niet zou-
den kunnen verwerken. Daartoe stelde God in Zijn oneindige wijsheid een 
wezen naast ons, dat ons erbij helpen kan, verbonden door één gevoel, één 
gedachte, één liefde. Voor de tweelingzielen schiep God het universum, voor 
twee mensen, die Zijn ruimte vertegenwoordigen, als man en vrouw, als va-
der en moeder, want ook Hij is vader én moeder.” 

Lang duurde het voor ik m’n volgende vraag stelde. Ik liet vaders woorden 
op mij inwerken. Zijn woorden, de diepte erin, kon ik niet ineens omvatten 
en het zou nog veel nadenken vergen voor ik zover was. Kosmisch-diep is dus 
de tweelingliefde, vader en Angelica leefden hierin en miljoenen met hen aan 
deze zijde. Ikzelf, wist ik, was er nog niet gereed voor, maar luttele mensen 
op aarde, had vader gezegd, leefden in dit bewustzijn. Natuurlijk had vader 
gelijk. Ik dacht aan de mensen, die ik op aarde gekend had, en aan hen, die 
ik peilde op de reis, die ik met vader maakte. Hoevelen leefden in volkomen 
harmonie met hun man, hun vrouw? En toch moest dat op z’n minst het 
geval zijn, wilde je ooit in de tweelingliefde kunnen overgaan. Hoever waren 
de mannen er dan nog wel van af, die hun geluk zochten bij vele vrouwen en 
omgekeerd? 

Dat vader mij volgde in m’n denken, bewees hij door op deze gedachte in 
te gaan. 

„Hij, die zich daarop instelt, bewijst ermee, dat hij de tweeling-liefde niet 
begrijpt, er niet gereed voor is, haar te ontvangen. Hij moet zich van die 
verlangens geheel vrijmaken. Zij kunnen wel liefde in zich hebben, maar die 
liefde is niet bewust, ze is gesplitst. Zij zoeken slechts het stoffelijke eenzijn 
te beleven, in dit geestelijke leven hebben deze zielen dan ook geen bezit aan 
liefde. Als eenmaal ons innerlijk leven aangeraakt is, als het nodige bewust-
zijn in ons is, dan kan het verlangen slechts naar één ziel uitgaan en niet naar 
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drie. Wie dus meerdere vrouwen zoekt, met hen tot eenheid komt, moet 
aanvaarden, dat hij voor de tweelingliefde nog niet gereed is. Toch kan het 
zijn, dat hij met een van hen tot een groter gevoel komt en een stadium van 
liefde bereikt. 

Maar als er bij hun eenzijn eigen driften bovenkomen, sluiten ze zich al-
weer voor de liefde af. Hun verbintenis had gezegend kunnen zijn, want ook 
de tweeling-liefde komt door het moederschap, door het éénzijn, tot de kos-
mische verbondenheid. Ze zouden een gevoel beleefd hebben, dat de aarde 
ver vooruit is, ja, dat boven de universele liefde uitgaat en de tweeling-liefde 
raakt. Door het moedergevoel zouden ze zover gekomen zijn. 

Begrijp je de diepe betekenis hiervan, Theo? Luister dan. De moeder is 
het heiligste wezen in de kosmos. Ze heeft in haar toestand verbinding met 
God. Als nu de beide wezens, die het eenzijn beleven, zich instellen op de 
moeder, stijgen ze ver boven het stoffelijke leven uit. Ze zijn dan waarlijk één, 
en kosmisch is hun verbintenis. 

Maar zoals ik al zei, er moet dan geen hartstocht in hen zijn, hun verlan-
gen mag niet uitgaan naar het organisme in plaats van naar de ziel, omdat in 
dit geval hun verbinding slechts stoffelijk is en zónder geestelijke betekenis.” 

„Ik geloof, vader, dat het eenzijn voor vele mensen, die geestelijk gaan aan-
voelen, een diep probleem is.” 

„Wij weten, dat het zo is, Theo, toch moet de mens ook hierin bewust wor-
den. Zo velen begrijpen van het eenzijn niets, doordat ze zichzelf niet begrij-
pen. Talloze kerkse zielen roept het eenzijn zelfs een halt toe. Aanvaard dit: 
Als we elkander waarlijk liefhebben is het een geheiligde daad. Slechts wan-
neer we alleen het organisme liefhebben en onze ziel terugvalt in hartstocht 
is alles aards en stoffelijk. Dan ontbeert onze daad elke geestelijke betekenis! 

Hij, die echter de ruimte gaat voelen, eerbied en liefde bezit voor het 
zieleleven, waarmee hij zich verbindt, deze mens zal ook het andere leven 
dwingen zichzelf in te zetten, om tot een beleven te komen, dat waarachtig 
rein en geestelijk is en het onderbewuste leven doet opengaan. 

Wanneer dan een ziel wordt aangetrokken is het zelfs mogelijk tegelijk 
kosmisch verbonden te worden, waarna de liefde in deze beide mensen een 
hoger stadium bereikt.” 

„Wat wil dit zeggen, vader?” 
„Dat wil zeggen, mijn jongen, dat ons innerlijk door een dergelijke verbin-

ding geopend wordt en dit geschiedt dan door het zieleleven, dat wij aantrek-
ken. De moeder in de allereerste plaats, doordat zij het nieuwe leven in zich 
ontvangt, draagt en tot groei brengt. Wij echter, doordat wij moeder en kind 
liefhebben, op de wijze, die God wil. 

Helaas is het evenwel maar al te vaak, dat het scheppende wezen zich door 
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aardse beslommeringen uit die toestand van geluk laat trekken, z’n liefde-
volle aandacht voor de moeder en het wezentje in haar afneemt en ten laatste 
geheel ophoudt, zodat de moeder alleen blijft met al die machtige gevoelens, 
die haar bestormen en waarover zij spreken wil, omdat ze ze alleen niet ver-
werken kan. Ze voelt zich dan alleen, de moeder, arm en aards ... 

Wij moeten daarom altijd naast haar staan, haar volgen en liefhebben, 
dienen en steunen. Is die eerbied, is die reine, geestelijke liefde in ons en 
wordt zij door de moeder gevoeld en begrepen, dan bezitten wij op aarde een 
toestand van hemels geluk – een geluk, dat ons opvoert, ruimer en dieper 
maakt – een geluk, dat door God gezegend wordt. En dat alles ontvingen wij 
dan door het reine eenzijn en het aantrekken van het nieuwe leven. 

Willen we in deze toestand leven, dan moeten we ons er geheel voor inzet-
ten. Indien de wil in ons is zal God ons in Zijn heilige wetten doen ontwaken 
en verandert ons gehele leven. Dan is de moeder voor ons een heilige – na-
tuurlijk alleen in geval ook zij naar deze toestand van geluk en dit bewustzijn 
streeft. Iedere verkeerde handeling, iedere snauw of hardheid, elk wanbegrip 
slaat gaten in de verhouding, door welke het geluk wegvloeit. Niets blijft er 
dan over van het heilige contact dat man en vrouw bond. 

Door daarentegen iedere seconde, die God ons geeft, te benutten om dich-
ter in het wezen naast ons te groeien, werken we mee aan de verinniging van 
een geestelijke band, die ons voor ons leven verzekert van het hoogste geluk, 
dat slechts door hen gevoeld en geëvenaard wordt, die hier tweelingzielen 
zijn. Eerst moeten we het leven naast ons kunnen dienen en beminnen met 
geestelijke kracht, dán pas zijn we gereed, de ziel te ontvangen, die de onze 
is.” 

„Vader, kunt u mij zeggen, of dat gevoel al in mij is?” 
„Je bent nog niet zover, mijn jongen. In je leven liggen nog verschillende 

verlangens, die je volgen wilt. En deze kunnen niet in je zijn, als je voor de 
tweelingliefde staat. Nog roept het werk op aarde je. Dat heb je in de eerste 
plaats lief. Natuurlijk zal het je geestelijk gewin brengen, je bezig-zijn. Maar 
aanvaard, dat het je ervan afhoudt je geheel en al open te stellen voor de 
tweelingliefde. 

Op aarde zien we dat ook. Velen worden daar door hun werk van hun lief-
de afgehouden. En toch liggen juist in die toestand zoveel mogelijkheden.” 

„Kunt u me daarvan iets vertellen, vader?” 
„Zeker is dat mogelijk, mijn jongen, als je me volgen wilt. Het gaat hier-

om. Neem eens het geval, dat ik thans naast Angelica op aarde mocht leven 
en werken. Hoe zouden we dan handelen? Kun je aannemen, dat ik door me 
geheel aan mijn werk te geven Angelica zou kunnen verwaarlozen? Nee im-
mers. Ik zou me nimmer verliezen in m’n werk, want ik zou scheppend bezig 



199

zijn door het gevoelsleven van Angelica heen. Ik zou werken úit en dóór haar. 
Zij zou me bezielen, haar zou ik voortdurend in en onder m’n werk zien. Zij 
stond in mijn werk, kende het, volgde mij, stuwde mij, ving mij op. Doordat 
zij dus mijn werk bezielt, wordt er bereikt, dat dit op zijn beurt onze liefde 
bezielt en groter en dieper maakt. We gaan dus nimmer uit elkaar, wáárheen 
m’n werk me ook zou voeren. We werken dan beiden en bouwen intussen 
aan de verruiming van ons geluk. En zo we ons dan nog geestelijk bekwamen 
ook, wordt ons innerlijk opgetrokken en groeit ons bewustzijn. 

„Maar zo leeft toch eigenlijk niemand op aarde.” 
„Het is daarom, Theo, dat de aardse mensen de tweelingliefde niet kennen, 

of de liefde die deze graad van gevoel raakt. Daarom kennen zij niet wat wij 
hier bezitten en ons eigen maakten. Daar gaan ze eigenlijk telkens en telkens 
uiteen, doordat ze elk uur, ja, iedere seconde laten voorbijgaan om aan hun 
liefde, aan hun geluk te bouwen. Zij hebben de vrouw niet lief, maar hun 
werk. En de moeder wacht, ze voelt zich verwaasloosd, leeg, alleen, en het is 
haar alleen dan nog mogelijk liefde te voelen, als haar gevoelens voor hem 
groot en allesoverheersend zijn. Dus meestal is op aarde de toestand zo, dat 
de mensen door het werk hun contact verliezen, in een eigen wereldje gaan 
leven en daardoor hun band kapotmaken. Wij daarentegen winnen nog aan 
contact door het werk, dat we verrichten, onze liefde krijgt er diepte door. 
Wij leven dus precies andersom dan op aarde. 

Er zijn er, die geloven, dat óf het werk, óf de vrouw verwaarloosd moet 
worden en dat je niet aan beiden tegelijk evenveel aandacht kunt geven. Zij 
hebben volstrekt ongelijk. Zó is het: het een bezielt me voor het ander. In 
m’n werk leg ik m’n liefde voor haar, die naast me staat. Door hard te werken 
bewijs ik m’n liefde voor haar. Ik ben liefde als ik werk, ik ben leeg en arm als 
ik lui ben. M’n werklust stelt m’n innerlijke rijkdom of armoede vast. 

In het kort, Theo, ons leven schept, en door te scheppen groeit m’n liefde 
voor haar, die me stuwt en bezielt. Door het werk ontmóeten we elkaar, in 
plaats van uit elkaar te gaan. Is die harmonie eenmaal verkregen, dan is 
botsen niet meer mogelijk. Elke botsing zou een verwijdering betekenen, op 
den duur lost ons geluk erdoor op. Wij moeten dus nauwlettend ervoor zorg 
dragen disharmonie te voorkomen. 

Er zijn mensen op aarde, die de eenheid, waarover ik sprak, bezitten. Zij 
hebben waarlijk lief, in hun leven bewijzen ze, dat ze de fundamentele wetten 
voor de geestelijke liefde en het geestelijke eenzijn hebben begrepen.” 

„Als ik het dus juist aanvoel, vader, dan zal de mens in het leven hier al-
leen dát ontvangen, beleven en aan liefde bezitten, waarnaar hij verlangd en 
gestreefd heeft?” 

„Zo is het, mijn jongen, je zult inderdaad niets anders kunnen ontvangen.” 
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„Het is dat, wat Angelica ons op aarde telkens voorhield, vader.” 
„Ook mij werd dat eerst goed duidelijk, Theo, toen ik hier binnentrad. 

Mijn geluk kent geen grenzen, nu ik weet, dat zij de mijne is.” 
„Ik kan mij niet van mijn gevoelens bevrijden, vader?” Deze vraag werd 

mij ingegeven door de gedachte aan het geluk, dat mij uit vaders woorden 
tegemoet kwam. Klaar te zijn voor zijn ziel, voor zijn tweelingziel. Met haar 
Gods hemelen te beleven, gedragen door liefde en begrijpen ... Was ik nog 
ver van dit geluk verwijderd?” 

„Nee, mijn jongen, je kunt je niet zomaar bevrijden van de gevoelens, die 
je nog van die geheiligde toestand afhouden. Eerst moet je trachten te die-
nen en door te dienen zul je ontwaken. Als je denkt, dat je het ineens kunt 
bemachtigen, moet ik je teleurstellen. Je bezit de gevoelskrachten nog niet, 
die je gereed doen zijn voor je tweelingziel, doch als je daadwerkelijke hulp 
wilt geven aan het leven van God, zal je leven ontwaken en staat je dat grote 
geluk te wachten.” 

Ik dacht lang over deze woorden na en begreep hoe scherp de wetten Gods 
ook voor deze toestand waren. Niets wordt ons in het leven geschónken, álles 
moeten we door onze eigen inzet verdienen. Niemand in de ruimte ontkomt 
hieraan! 

Doordenkend kwamen mijn gedachten bij moeder terecht. „Als moeder 
straks komt, vader, hoe handelt u dan?” 

„Met moeder heb ik geen verbinding meer. Op aarde had ik aan haar 
goed te maken en dat is geschied. Hierna gingen onze levens uiteen. Nu ga 
ik verder en zij gaat haar eigen weg. Als zij mij hier ontvangen wil, zal ik 
haar helpen of ik ga heen. Indien zij mij in dit leven aanvaarden kan, ben ik 
een broer voor haar en zij een zuster. Ik kan je echter vertellen, dat zij na het 
beëindigen van haar aardse leven opnieuw naar de aarde terugkeert, want zij 
heeft daar nog goed te maken.” 

„Maar als ze dán hier aankomt, kent ze u toch niet meer?” 
„Dat heeft voor dit leven geen betekenis, Theo. Als haar aan deze zijde 

haar vorige levens getoond worden, zal zij mij kennen. Zij is dan het bewuste 
leven binnengetreden en daarin hebben wij al het leven van God lief. We 
gaan dan in de universele liefde over, zoals ik je al zei.” 

„De toestand dus, waarin de vader- en moederliefde is opgelost.” 
„Juist, m’n jongen. Het is hetgeen, waarop ook Angelica doelde, toen zij op 

aarde tot ons over de liefde sprak.” 
„Ik heb het verlangen, vader, deze liefde te bezitten en toch moet ik aan-

vaarden, dat die gevoelens niet in mij aanwezig zijn?” 
„Je gevoelens raken deze wereld nog niet, Theo. Alle mensen, op een heel 

enkele uitzondering na, die zeggen lief te hebben, voelen zich nog aards. Ik 
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vertelde je er zo-even al over. Ze zijn nog ver van dit waarachtige geluk ver-
wijderd. Onze liefde gaat ver boven die van de aarde uit, zij schenkt aan ons 
het paradijs, want we zijn geheel één. 

Op aarde kunnen je verlangens en je liefde groot zijn, maar daardoor be-
zitten ze nog geen geestelijke betekenis. Ik kom hierop telkens weer terug, 
omdat je duidelijk het verschil moet voelen. Op aarde raakt de liefde het 
menselijk lichaam en pas als ze de ziel raakt is ze geestelijk en rein. Zover 
komen echter maar weinig mensen, immers groot moet wel ons bewustzijn 
zijn, of het menselijke wezen verliest zich in de geest, waar zo heel anders 
gevoeld en gedacht wordt. Onnoemelijk veel moet de mens op aarde inzetten 
en aan zichzelf schaven om zich die graad van liefde eigen te maken. Toch is 
dit te bereiken. 

Door ónze liefde voelen we de reine gedachtesfeer van God. Door ons 
daarin in te leven verruimen en verdiepen we onze gevoelens. Op aarde 
breekt men echter door elke onberaden handeling, elk hard woord z’n on-
dergrond weer af. Hun gemis aan diepte en liefde wreekt zich dan. Onze 
gevoelens echter raken de schepping.” 

„De schepping, vader? Wat bedoelt u hiermee?” 
„Het wil zeggen, Theo, dat ik in mijn geval dóór Angelica in de ruimte 

kom. Door in haar leven af te dalen, zie ik in alle graden van de schepping, 
die we beiden beleefd hebben. Onze liefde dus voert ons binnen in Gods 
leven, we beminnen dit. Zo komt er nimmer een stilstand in onze liefde. Tel-
kens immers stuiten we bij het afdalen in het wezen, dat ons toebehoort, op 
nieuwe wetten en wonderen. En naarmate daardoor ons bewustzijn groeit, 
kunnen we dieper afdalen in de schier onpeilbare toestanden, welke in de 
mens als vonk Gods liggen. Door dus door te dringen in het zieleleven naast 
ons komen we dieper in God en Zijn schepping, en leven we in het centrale 
stelsel van Hem, Die ons schiep. 

Het is diep, mijn jongen, wat je nu verwerken moet. Denk je maar eens 
in dat we, door het leven naast ons te peilen, in verbinding komen met alle 
lichamelijke en geestelijke graden, die het leven telt. Zóver voert het ons als 
we wáárlijk van een mens houden, dát kan ons de liefde schenken! Is het dan 
wonder, dat er eerbied in ons komt voor het leven naast ons en dat geen hard 
woord meer onze mond kan verlaten? Is het wonder, dat we in onze liefde 
nimmer uitgeput raken en we diep ons hoofd buigen voor Gods schepping?” 

„Is dat in deze sfeer voor eenieder te bereiken, vader?” 
„Niet elk leven is ervoor gereed, Theo. Meestal gaan we eerst in de tweede 

sfeer in deze liefde over.” 
„Maar waarom zijn die anderen er dan niet gereed voor vader?” 
„Omdat die zielen zich evenals jij voor andere toestanden willen geven. 
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Zij zijn op de aarde ingesteld en wie die gevoelens bezit, kan in het andere 
dus niet leven. Deze zielen voelen zich als de mens op aarde, dus stoffelijk, 
maar op geestelijke afstemming. Verkeerde daden kunnen zij niet meer doen, 
leugen en bedrog zijn bij hen uitgesloten, want hun leven is geestelijk bewust. 
Het vormt een geestelijke graad van de kosmische graden, die de ruimte telt. 
Zij zijn echter nog niet los van de aarde en keren ernaar terug, wat astraal 
zowel als stoffelijk kan geschieden. Pas als die gevoelens opgelost zijn, gaan ze 
in het andere, hogere gevoelsleven over. Dan eerst kunnen ze zich ook voor 
de tweelingliefde gereedmaken.” 

„Is dat nu heus op aarde niet te bereiken, vader?” 
„Zoals ik al zei, als je je álle moeite geeft om het je eigen te maken.” 
En nog eens vroeg ik het hem: „Als ik dus héél ernstig wil ...?” 
„Dan is het mogelijk, maar dan moet ook je ziel, voor de aarde je vrouw, 

ernstig willen, of je komt niet zo ver. Ik heb je daarvan al verteld, maar het 
dringt nog niet helemaal tot je door. 

De ernstige wil moet er zijn en dan moet er de geestelijke aanleg zijn. Een 
verkeerde gedachte stoort echter dit goedewillen al en verbreekt het geestelijk 
contact. In je leven op aarde heb je ’t al beleefd, kon je daar iets bereiken, als 
de ander niet wilde? In niéts mag je onbegrepen blijven. Je moet beiden álles 
van elkaar kunnen liefhebben. Door het werk, ik zei het je al, kom je zover. 
Andere krachten en machten mogen in geen geval door beïnvloeding jullie 
innerlijk leven storen, of deze stoornissen roepen je alweer het halt toe en je 
moet van voren af aan beginnen. Er is dan slechts sprake van aards voelen en 
denken, van aardse liefde. 

De tweelingliefde is echter lós van de aarde en álle aardse invloeden. Ze 
dringt door de ruimte heen en raakt in verbinding met de kosmische wetten. 
Zo diep en krachtig wordt deze liefde, dat ze zich door niets laat storen of 
neerhalen. Er moet dus evenwichtigheid in ons zijn, anders kunnen we nim-
mer een geestelijke hoogte bereiken. Onze liefde heeft ook al met de graden 
van het gevoelsleven te maken.” 

„Welke zijn die, vader?” 
„Je zult ze in ons leven leren kennen. Je vindt er de duizenden stoffelijke 

werelden in terug, waarin wij ons beleven opdeden, de drie eerste graden in 
het universum, de planetenstelsels dus, waarop wij leefden. In al die werel-
den bezaten we nog geen liefde, toch moeten we in gevoel daarin kunnen 
terugkeren, anders zijn we niet in staat het andere leven aan te voelen. Om 
kort te zijn, iedere handeling, die door het wezen naast ons wordt volbracht, 
aanvaarden we in liefde, want alles wat dit leven doet is goed!” 

„Maar dat kan toch op aarde niet, vader?” 
„Daar heb je dan al een stoornis, Theo. We móeten het wezen naast ons 
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aanvaarden in alles wat ze doet. Ze handelt naar haar gevoelsgraad. Haar 
moeten we optrekken. Nimmer mogen we dus een verkeerde daad afstraffen 
door er hardheid tegenover te stellen.” 

„Om je dat eigen te maken, daar gaat wel een heel leven mee heen, vader.” 
„Dat heb je goed gevoeld, Theo, zo is het. Wie echter ernstig wil, kan zich 

daarin bekwamen. Daar is ook levenswijsheid voor nodig. Die verkrijgen we 
door te denken. Leren denken is de opgaaf voor elk mens, die een geestelijke 
hoogte wil bereiken. Door het wezen naast ons, ik zei het al, komen we regel-
recht in God en Zijn heilige schepping. Haar moeten we dus volgen in haar 
denken, voelen en handelen. Zo dalen we in haar ziel af en leren haar ken-
nen. Door te denken groeien we alzo in bewustzijn, maar tevens in liefde. Zo 
en zo alleen kunnen we in de tweelingliefde overgaan en er bewust in leven. 

Je ziet, Theo, het aardse voelen en denken moet geheel door ons worden 
losgelaten. De zielen, die hier aan deze zijde nog aards ingesteld zijn, staan 
voor de opgave deze gevoelens af te leggen. Daartoe dalen ze in de hellen af 
en brengen er hulp. Anderen doen hetzelfde op aarde. Weer anderen worden 
opnieuw op aarde geboren en bereiken daar, dat ze hun stoffelijke gevoelens 
afleggen en het leven geestelijk leren beleven.” 

„Zij beleven dan en leven als u op aarde, bedoelt u dat?” 
„Iets dergelijks, Theo.” 
„Ik geloof, dat ik u begrijp. Toen u uw laatste leven op aarde beleefde, 

waren de goede gevoelens al in u. En Angelica hielp u verder om u het gees-
telijke bewustzijn eigen te maken.” 

„Dit is er één voorbeeld van, Theo. Eenmaal los van de aarde kon ik het 
hogere bewustzijn binnengaan. Zo intens groot is dan ons geluk, m’n jongen, 
dat we ernaar verlangen ieder mens hierin te doen delen. Het is de reden, 
waarom ik steeds weer hetzelfde herhaal: mens der aarde, maak u los van het 
aardse voelen en denken, en werk hard aan uzelf om u een hoger en geestelijk 
bewustzijn eigen te maken. God geeft u de mogelijkheid hiertoe, benut deze 
dan. Hemels geluk wacht u. Wie zich geestelijk leert instellen en de gevoels-
graden van het leven volgt, zal langzamerhand ervaren, dat er diepte in hem 
komt en liefde en begrip. 

God wil, dat wij Zijn leven liefhebben. Maar hoe léér ik lief te hebben? Ik 
zei het al wie mijn woorden volgt, bereid is alles van zichzelf in te zetten, zal 
eens zover komen, dat hij zeggen kan: ik heb lief álles wat leeft. 

Onze gevoelens moeten daartoe loskomen van de stof. Nimmer kan er 
tussen man en vrouw van geestelijke eenheid sprake zijn als onze gedachten 
en gevoelens slechts naar het stoflichaam uitgaan en we het wezen naast ons 
zien als ons aards bezit. Wie de astrale weg bewandelt, zoekt daarentegen het 
innerlijk leven, de ziel. Dan komen er bijna geen stoornissen meer voor, want 
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we vangen deze door onze grote liefde op. 
Onze liefde gaat dan in de ruimte over, wat zeggen wil, dat zij het God-

delijke leven wil volgen, zoals Christus ons dat eens leerde. Wie in het leven 
naast ons de Goddelijke vonk ziet – ik zei het reeds – kent geen wanbegrip. 
En eerbied maakt, dat geen daad gesteld wordt, die het andere leven kan sto-
ren. Onze liefde voert ons naar God. We willen alles doen om Zijn leven te 
leren kennen en begrijpen. Want wij beseffen, dat dit de enige mogelijkheid 
is om geestelijk te kunnen ontwaken en zich de waarachtige liefde eigen te 
maken.” 

Het was alles even prachtig wat vader zei. Wat viel er veel over de liefde te 
zeggen. Hoe machtig werd zij aan deze zijde beleefd. Welke mens op aarde 
had zó lief? 

„Ja, Theo, toch is dat het geval. Er leven zéker mensen op aarde, die deze 
liefde raken. De een meer, de ander minder. Ook in de liefde liggen graden, 
werelden dus in voelen en denken.” 

„Wat voel ik er nog weinig van, vader.” 
„Zei ik je al niet, dat in jou andere gevoelens zijn?” 
„Welk gevoel leeft er eigenlijk in u? Wilt u me dat zeggen?” 
„Je staat hierop nog niet afgestemd, m’n jongen, anders had je het geweten. 

De mens op aarde zegt: ik heb lief. Al naargelang zijn voelen en denken is, 
houdt hij van een mens, van mensen. Wat heeft hij in die mensen lief? Houdt 
hij volstrekt van ze? Bemint hij ook hun fouten? Heeft hij hen stoffelijk of 
geestelijk lief? Kijk, Theo, het antwoord op deze vragen toont de graad, de 
diepte van zijn liefde aan, toont aan of er eigenlijk wel van liefde sprake is. 

Hoe is onze liefde? Wat voelen wij? Wij met ons geestelijk bewustzijn voe-
len in het wezen, dat we liefhebben, het leven, de ruimte, de schepping, Gód. 
De ziel is het, die wij voelen. Daarmee weten we ons geheel verbonden. Al 
onze eigenschappen raken die van de ander, niets is er wat stoort. We heb-
ben ons die graad van voelen en denken eigen gemaakt. In die graden van 
ons gevoelsleven spreekt weer de ruimte, waarin we leefden. Als deze graden 
in ons bewustzijn liggen en zij door het andere leven worden gevoeld, dan 
raken we elkanders onderbewustzijn en kunnen hierna tot diepe, kósmische 
eenheid overgaan. 

Door onze liefde keren we dan tevens terug tot het allereerste stadium in 
de schepping. Ook daar waren wij één. God verbond toen onze levens. Onze 
liefde heeft daarmee dus verbinding. Hoe dieper we nu kunnen voelen en 
denken, des te dieper dringen we door in die eerste stadia. We voelen ons 
dan door God gedragen. We voelen ons in Zijn gevoelswereld opgenomen en 
leren Hem kennen als vader en moeder. 

Als we eenmaal zó ver zijn in gevoel, heten we kosmisch-diep. We zijn dan 
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waarlijk tweelingzielen en gereed dieper en dieper het Goddelijke plan bin-
nen te treden. 

We werken ons door te dienen en te beleven zover op, dat we de vierde 
sfeer kunnen binnentreden. Want onze liefde stuwt en bezielt ons om de 
directe aardse gevoelswereld geheel los te laten – en hiertoe behoren ook nog 
de eerste drie sferen – en het directe gééstelijke leven te aanvaarden. In de 
vierde en volgende sferen maken we ons gereed voor de mentale gebieden, 
waarover je onderweg al van Angelica hoorde. Deze behoren tot het kosmi-
sche stadium op een stoffelijke planeet. Daar worden wij zielen opnieuw als 
man en vrouw geboren en beleven er de schepping als stoffelijke mensen, 
maar met kosmische liefde en diepte in ons. Ontzaglijk en niet te beschrijven 
is het geluk, dat we dan mogen beleven. 

Daarheen voert ons onze liefde. Je vraagt me wat wíj voelen. Is het je thans 
enigszins duidelijk? In ons brandt een vuur van liefde. Het geluk begeleidt 
ons bij elke stap, die we doen, want naast ons, in ons leeft onze ziel, leeft het 
wezen, dat in den beginne ons toegevoegd werd en in alle eeuwigheid bij ons 
zal zijn. Een van zin en ziel, dienstbaar aan God en medemens, beleven we de 
hemelen, reizen door Gods ruimte en maken ons Zijn heilige wetten eigen. 
God zélf trekt ons daarin en wij volgen Zijn leven, Zijn liefde en Zijn geluk!” 

Het gezicht omhooggeheven en met stralende ogen keek vader de ruimte 
in. Een tijd zweeg hij, staarde hij, steeds overweldigd door een geluk, waar-
van ik de diepte slechts kon aanvoelen. Ik had geen woorden. Dit was mijn 
vader? Nu besefte ik de afstand tussen hem en mij. Veel moest ik me nog 
eigen maken, wilde ik zo kunnen spreken als hij. De mens op aarde kon nu 
evenals ikzelf vaststellen, welke diepte zijn liefde bezat en of zij aards dan wel 
geestelijk ingesteld was. 

„Zo is het,” ging vader op deze onuitgesproken gedachte in. „Maar eens 
zullen zij állen – niemand uitgezonderd – deze geestelijke diepte in de liefde 
bereiken. Ieder dier verlangt naar liefde. Zijn mensen anders? Het streven 
om liefde te geven, liefde te bezitten ligt in elk mens. Nog echter verliest de 
mens zich, trekken z’n foute eigenschappen hem van de goede weg. Nog kent 
hij de waarachtige liefde niet, zo min als hij weet, hoe hij zich die eigen moet 
maken. Maar ééns komt de mensheid zo ver, dat zij rein-geestelijk liefheeft. 
Waarachtige gevoelens binden dan man en vrouw, ouders en kinderen, vrien-
den en vreemden. Zij bezitten dan het geestelijke bewustzijn, waardoor zij 
dieper gaan leren voelen en denken. In hun harten woont geluk en warmte, 
en heilig ontzag en verering bepalen hun houding.” 

„Het is alles wonderbaarlijk, vader. Geve God, dat dit gauw zal zijn.” 
„Zo is het, Theo, maar alles moet z’n tijd hebben. In Gods wetten kan de 

mens geen stap overslaan. Veel, onnoemelijk veel zal de mensheid zich dus 
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nog eigen moeten maken, veel kwaad en wanbegrip moeten afleggen, voor-
aleer ze zich tot een hoger, volstrekt geestelijk stadium opwerkt. Thans is het 
dus maar aan enkelen op aarde beschoren waarlijk geestelijk lief te hebben. 
En met al hun geluk hebben ze het moeilijk, ze moeten wel over ongelofe-
lijke kracht beschikken om te midden van een wereld, die deze liefde in haar 
diepte en natuurlijkheid niet begrijpt, zichzelf te blijven. 

Nog in een ander opzicht hebben ze het niet makkelijk. Wij in ons astrale 
leven hebben geen stoornissen meer, doch op aarde te midden van het stof-
felijke leven is dat anders. De stof trekt ons voortdurend uit ons geestelijk 
denken en voelen. En dat is heel natuurlijk. Alleen door te eten, ga ik tot 
stoffelijke werking over, wat op de ziel terugslaat. Eerst wanneer ik mij een 
sterke concentratie opgebouwd heb, zodat het eten mij niets meer doet, kan 
ik mij blijvend geestelijk instellen. Maar als het wezen naast mij dit niet kan, 
dan mis ik in haar het nodige gevoel en de natuurlijke intuïtie, zodat we 
onze verbinding op de volle honderd procent moeten verlaten. Als je dit goed 
duidelijk is, dan voel je, dat het stoffelijke leven geheel overwonnen moet 
worden. Je beseft wel, dat het er maar heel weinigen zijn, die dat kunnen, en 
veelal zijn er bij hen geestelijke gaven aanwezig, die hen in verbinding bren-
gen met de ruimte. Deze liefde, dit bewustzijn op aarde te bezitten mag dus 
wel een wonder heten. Wie het echter bezit, is aards en stoffelijk, geestelijk 
en kosmisch bewust, zij kennen een liefde, die ruimtelijk is. Deze mensen, 
Theo, ontvangen het grootste geschenk, dat God aan Zijn kinderen te geven 
heeft. Machtig is hun liefde. Het is ieder mens mogelijk zich die eigen te 
maken en zoals gezegd, eenieder komt zover als hij er in ernst aan begint z’n 
stoffelijke verlangens en gevoelens af te leggen.” 

Het moest wel heel moeilijk zijn, zo dacht ik, los te komen van die aardse 
gevoelens. En toch, dat voelde ik ook wel, waren ze een belemmering om ho-
ger te komen. Hoe kon je ooit waarlijk gééstelijk klimmen als je gedachten en 
verlangens je telkens weer deden terugvallen naar de aarde? In de eerste sfeer 
stond je voor die feiten, daarom moest je vóór alles trachten los te komen van 
alle stoffelijk-geladen gevoelens. „Niet één ziel ontkomt hieraan, Theo,” ver-
volgde vader, mijn gedachten overnemend. „We moeten lós zijn van de aarde 
of de hogere bewustzijnsgraden blijven onbereikbaar voor ons. De tweede 
sfeer zou ons een halt toeroepen.” 

„Zijn er hier in de eerste sfeer nog zielen, vader, die men aansporen moet 
om hieraan te beginnen?” 

„Ook deze mensen leven hier. Niet alle miljoenen zielen hier zijn gereed 
om eraan te beginnen. Je zult hen ontmoeten, Theo. Velen denken en medi-
teren reeds lang en komen er toch maar niet toe.” 

„En toch behoren deze zielen tot de eerste sfeer?” 
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„Zeker. Zij leidden op aarde een goed en oprecht leven en stemden zich op 
een van onze geestelijke graden af. Maar zij moeten aanvaarden, dat zij nog 
geen bewustzijn bezitten voor de hogere graden in ons leven. Hun innerlijk 
is nog niet zo ver, dat ze de ruimte willen leren kennen. Om je daarvoor 
klaar te maken wordt alles van jezelf gevraagd. Deze zielen missen de nodige 
bezieling, zij wandelen en denken, maar komen niet tot het directe dienen, 
waardoor we een hogere afstemming kunnen binnengaan. Je kunt ze verge-
lijken met die wezens op aarde, die, deel uitmakend van de maatschappij, 
geen gevoelens in zich hebben om zich tot een hogere plaats op te werken.” 

„En als ze nu eindelijk wél zover komen, wat gaan ze dán doen?” 
„Vroeg of laat ontwaken deze mensen. Meestal keren ze dan naar de aarde 

terug, want deze is voor hen gereed.” 
„Wat wil dit zeggen, vader?” 
„Daarmee wil ik zeggen, dat God ons door het stoffelijke leven op aarde 

talloze mogelijkheden schonk om tot ontwaking te komen. In het leven aan 
deze zijde is dat niet zo eenvoudig. Op aarde is het stoffelijke leven er echter 
voor ingericht en schenkt het ons duizenden gelegenheden om het leven van 
God te dienen. Hier kan dit alleen door eigen krachten geschieden, door 
onze wijsheid, de kennis van ons leven. Hoe zouden we onbewuste mensen 
willen helpen als we zélf geen kennis bezitten! 

Om in deze wereld zielen te kunnen opvangen, verder te helpen, moeten 
we ons in de wetten bekwamen. Dit kan hier slechts in de donkere sferen 
geschieden. Door het leven daar, dat aan een hoger leven wil beginnen, te 
helpen, is het ons mogelijk zélf een verhoogde toestand te bereiken. Maar 
hoeveel méér gelegenheid biedt de aarde daartoe?! 

Laat ik een voorbeeld geven. Als een moeder het bewustzijn in het moe-
derschap, in de moederliefde dus, wil behalen, moet zij terug naar de aarde. 
Deze geeft haar er de gelegenheid toe. Duizenden moeders zal je hier op je 
wandeling kunnen ontmoeten, die zulks beleven willen om zich daardoor de 
hogere liefde eigen te maken. 

Jij koestert de wens iets voor de wetenschap te gaan doen. Door terug te 
gaan naar de aarde krijg je er de gelegenheid voor. Daar kun je werken en 
dienen en je het hogere gevoelsleven eigen maken. O, er kan in het leven op 
aarde zoveel bereikt worden. Voor velen daar gaat het leven in onbewustzijn 
voorbij. Anderen echter winnen er schatten aan gevoel en geestelijke kennis 
en als ze hier binnentreden kunnen ze de kathedraal bewonderen, die ze met 
hun daden op aarde zelf steen voor steen optrokken.” 

„Ik brand van verlangen om naar de aarde te gaan, gelooft u mij, vader?” 
„Vraag God in Zijn heilige meditatie te mogen binnentreden. Maak je 

onder het werk hier zo goed mogelijk voor je taak op aarde gereed. Vele jaren 
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zullen nog voorbijgaan, alvorens je deze wetten geschonken kunnen worden. 
En dat is duidelijk, je moet immers eerst de wetten in dit leven leren kennen. 
Van het ontstaan der schepping zul je moeten weten, alle kosmische gra-
den zul je moeten voelen en begrijpen, omdat anders je bewustzijn op aarde 
straks ons leven niet zou raken.” 

„En zal al die kennis nog in mij zijn als ik op aarde terugkeer?” 
„Daar zal je blijken, dat er niets van deze gewonnen gevoelswereld verloren 

ging. Wel is onze wereld dan voor je weggezakt, onzichtbaar voor je gewor-
den, je gevoel echter zal je blijven.” 

„Maar dat is toch wel heel jammer, vader?” 
„Wat is jámmer, Theo, als je bewust bent? Als je geestelijk bewust bent, 

kun je onze wereld immers toch wel zien en voelen? Meer is niet nodig. Als 
je op aarde geboren wordt, lost de kennis uit onze wereld geheel op, want het 
aardse leven heeft al je krachten nodig. Je gevoel maakt het echter mogelijk, 
dat je, wanneer je daar een groot werk moet verrichten, van deze zijde hulp 
bereikt.” 

„Hebt u dat niet ook beleefd, vader?” 
„Jazeker, in mijn voorlaatste leven op aarde. Ik keerde toen vanuit deze 

wereld daarheen terug en mocht er Angelica weer ontmoeten.” 
„En in uw laatste leven ging u naar de aarde terug om aan moeder goed 

te maken.” 
„Niet alleen daarom, maar ook om me geheel los te maken van de aarde 

en dus vrij en ongebonden het eeuwige leven te kunnen binnentreden. Een 
wet wilde dat ik dat leven beleven zou. Angelica moest dat aanvaarden en 
wachten. Toen ik op aarde gereed was, kon ik sterven. Dit verklaart, waarom 
ik zo vroeg stierf.” 

„Ligt het sterven hieraan vast, vader?” 
„Inderdaad, mijn zoon. Moet ik een veelomvattende taak verrichten, die 

een heel leven vergt, dan worden de jaren mij ruimschoots toegemeten. Ik zal 
dan niet eerder sterven vooraleer ik mijn werk heb kunnen afmaken.” 

„Wie heeft dat in handen? God zeker?” 
„De mens zelf heeft die wetten in handen. Zij gaan aan ons over, als we 

innerlijk zover gekomen zijn. Eens komt ieder mens zover. Gods wil is het 
immers, dat wij in Zijn leven bewust worden – dat wij ons Zijn leven eigen 
maken? Welnu, wij en de wetten handelen dan naar de gevoelens, welke in 
ons leven. Dit beleven die zielen, die aan hun láátste leven toe zijn en daarin 
voor de aarde iets te doen hebben.” 

„En u had eens een belangrijke taak voor de aarde?” 
„Ja, ook dat leven is beleefd, het ligt vier levens terug.” 
„Hoe weet u dit alles toch, vader, vanwaar hebt u deze wijsheid?” 
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„Ik heb me haar in tal van levens onder alle volken der aarde eigen kunnen 
maken. In al die levens deed ik iets voor de mensheid en daardoor kwam 
die verhoogde afstemming in mij. Daarenboven werden mijn levens mij aan 
deze zijde getoond.” 

„Maar dan moet u toch wel heel oud zijn, vader?” 
„Je bent het zelf ook, Theo. Wie in deze sfeer leeft, of op aarde, heeft een 

kosmische weg afgelegd.” 
„En dat wil zeggen, vader?” 
„Dat wij miljoenen malen geleefd hebben.” 
„Maar daar weet men toch op aarde niet van, vader?” 
„Nog niet álle mensen, nee. Maar jijzelf, Theo, heb jij er dan op aarde niet 

over gelezen?” 
Ja, dat moest ik vader toegeven. Ik had hier helemaal niet aan gedacht. 
„Ook dit is eenvoudig te verklaren, Theo. Dat denken en voelen van je is 

nog altijd niet je eigendom. Je lás er vroeger veel over, maar daarmee behoren 
je de wetten nog niet toe. Door lezen alléén ontwaak je hier niet, dit kan 
slechts door het leven. Wij allen hier maakten die lange reis en gingen, zoals 
ik je al zei, van planeet tot planeet. Zo maakten we ons de wetten eigen en 
niemand kan ons dan de kennis ervan meer ontnemen. 

Het zal dus nodig zijn, dat je hier dezelfde lange reis maakt. Je zult dan pas 
geschikt zijn voor je taak op aarde. Het is een heerlijke genade, als de mees-
ters je naar de aarde terugzenden om er voor de mensheid nuttig te zijn. Ik 
heb dat in drie achtereenvolgende levens beleefd, maakte erin goed en bracht 
geestelijke wijsheid en schoonheid op aarde.” 

„U kent die levens precies, vader?” 
„Ja, mijn jongen, die ken ik.” 
„Wist Angelica ervan?” 
„Zij was in twee levens mijn bezieling voor de aarde.” 
„Dat alles is u bekend? Waarheen voert u mij toch?!” 
„Dit moet in je bewust worden, Theo. In deze sfeer zijn onze levens door 

ons te zien, ik zei het je al. Met hulp van de meesters is dat mogelijk. Het 
geschiedt natuurlijk alleen in geval het nódig is, bijvoorbeeld om een hogere 
bewustzijnsgraad te behalen.” 

„En Angelica bezielde u tijdens die levens op aarde?” 
„Ja, mijn jongen, die goddelijke genade mocht ik toen beleven. Natuurlijk 

hadden het ook andere wezens kunnen zijn, de meesters dus, al naargelang 
de taak, die ik op aarde te volbrengen heb. Maar daar mijn leven toen in ver-
binding was met mijn tweelingziel, is zij het natuurlijk, die het contact on-
derhoudt. Van haar kreeg ik de bezieling en zulk een contact is het schoonste 
en heerlijkste dat bereikt en ontvangen kan worden. Als je je leven als Jack 
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straks geheel overziet, zul je het kunnen volgen. Je leefde toen in ons midden, 
gedrieën hadden we de zuster- en broederliefde reeds bereikt. Na een zekere 
tijd ging Angelica over en na niet lang verbond ze zich met mij en ontving ik 
van haar de bezieling, die me de mogelijkheid schiep mijn werk af te maken.” 

„Had Angelica intussen op aarde haar studie afgemaakt?” 
„Nee, op aarde niet, hier aan deze zijde mocht het haar echter gelukken. 

Toen keerde zij naar de aarde terug en gaf haar kennis vanuit deze wereld 
door aan die geleerden, die ervoor openstonden. Zo was het haar mogelijk 
haar kennis van de genezende krachten, die de natuur bezit, aan de wereld te 
schenken. Verscheidene serums, die de wetenschap op aarde thans kent, zijn 
door haar inspiratie tot stand gekomen.” 

„Het is alles even wonderbaarlijk, vader. En ik vind het ook zo logisch. 
Ik vind het logischer, dat een ziel, die zich een grote kennis vergaard heeft, 
in deze wereld aangekomen, dadelijk contact zoekt met de aarde om daar 
haar kennis weg te schenken en de lijdende mensheid te helpen, dan dat ze 
eenmaal in haar hemel haar met moeite vergaarde kennis en de aarde vergeet 
en doet alsof er geen zieke mensen meer bestaan. Wat is God groot, vader, 
dat Hij de mogelijkheid ertoe schept. En hoeveel rijker en schoner blijkt de 
hemel te zijn dan hij in de voorstelling van de mensen is!” 

En na enig nadenken vervolgde ik: „Wilt u me nog iets meer vertellen over 
de betekenis van uw laatste leven op aarde, vader? De daaraan voorafgaande 
waren toch eigenlijk veel belangrijker, want daarin bracht u, zoals u zei, wijs-
heid en schoonheid.” 

„Het was zeker van heel gróte betekenis, Theo, maar in dat geval voor-
namelijk van belang voor mijzelf. In dat leven toch – ik zei het je reeds – 
maakte ik me geheel los van de aardse gevoelens. Daar op aarde verkreeg ik 
niet minder dan het bewustzijn van de geest! Behalve dat maakte ik goed 
aan moeder, zoals je weet. Maar daarenboven ontmoette ik in ons huis te 
Amsterdam een ziel, die aan mijn laatste leven ook al betekenis gaf.” 

„Wie dan, vader?” vroeg ik heel verwonderd. 
„Alles in ons leven heeft zin, Theo. In Amsterdam móest en zou ik geboren 

worden. Daar zou ik gewoon een aards leven beleven. En geschiedde het niet 
aldus? Hierdoor werd het me mogelijk de astrale wetten te leren kennen. En 
wel door hem, die daar thans nog aan zijn eigen leven gekluisterd ligt.” 

„U ... bedoelt toch niet de zelfmoordenaar?” 
„Hem bedoel ik, Theo. In een van mijn levens was hij mijn vader. In dat 

leven ging hij ten onder.” 
„Hoe ver gaan geestelijke wetten wel niet, vader?” 
„Tot in het oneindige, mijn jongen.” 
„En hebt u toen aan hem goedgemaakt?” 



211

„Ik ben geheel los van hem. Maar straks, als hij tot ontwaken komt, zal 
ik hem vanuit deze wereld helpen. Angelica zal mij er weer bij behulpzaam 
zijn.” 

„Waarom sprak Angelica toen helemaal niet over hem?” 
„We zouden er toch niets van begrepen hebben.” 
„Is zijn leven zo ingewikkeld?” 
„Zoals dat van jezelf en van mij en van iedere ziel. Onze levens zijn ruimte-

lijk, ze zijn kosmisch diep, omdat we met duizenden levens te maken hebben. 
En alles wat daarin bedreven wordt, moet worden goedgemaakt.” 

„Als u dus een ander leven had moeten beleven, vader, had u daar wellicht 
nimmer teruggekeerd.” 

„Nu ga je mijn leven voelen. Zo is het. Was ik bijvoorbeeld weer een ge-
leerde geweest, dan hadden de wetten me heel ergens anders heen gevoerd. 
Ik had me dan nimmer de schatten kunnen eigen maken, die nu in m’n bezit 
kwamen. Dan had ik ook voor hem niets kunnen doen.” 

„Hielden we dan daarom ook de zittingen?” 
„Juist om hem en om nog meer redenen. In de eerste plaats om zijn leven 

wakker te maken en contact met hem te krijgen, dan om moeder en tenslotte 
om jou en mezelf. Hoofdzakelijk echter om die ziel, want hij moet tot het 
leven terug.” 

„Duurt dat nog lang, vader?” 
„Nog jaren, maar dan komen we zover. Zie z’n toestand zo: hij leeft in het 

bewuste en het onbewuste, telkens raakt hij de werkelijkheid aan en vergeet 
haar dan weer.” 

„Maar wat hij toen allemaal zei, was toch nonsens, vader?” 
„Niet alles. Hij heeft met mensen, waarover hij sprak, te maken gehad, of 

hij had er niet van kunnen spreken.” 
„U gaat hem dus straks weer vanuit deze wereld helpen?” 
„Ja, Theo. Op aarde is dat niet mogelijk.” 
„Wat weten de mensen op aarde van dit alles af, vader? Niets eigenlijk.” 
„Zo is het. Nog weet niet de gehele mensheid waarom ze van God het 

leven ontvangt. Waarom komen we naar de aarde, waarom ontmoeten we 
daar deze en gene mens? 

Eens echter zal de mens zijn levens terugzien en zal hij dankbaarheid voe-
len voor de grootse genade, die God hem telkens weer schonk. We krijgen 
onze levens om er ervaring in op te doen, om onze verkeerde eigenschappen 
te bevechten en om het bedreven kwaad goed te maken. En de laatste drie 
levens, die ons toebedeeld worden, zijn er om ons het geestelijk evenwicht te 
doen vinden. We herstellen ons dan van al het machtige, dat beleefd is, en 
maken ons het hogere bewustzijn eigen. Kun je de orde hierin voelen?” 
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„Ik begrijp u, vader, maar ik wil nog lang over dit machtige nadenken. U 
kunt zich thans dus geestelijk bewust noemen, vader?” 

„Ja, mijn jongen, ik mocht me dit eigen maken. In vorige levens eraan 
begonnen, kon ik er in m’n laatste leven op aarde in overgaan.” 

„Als ik alles goed begrijp, vader, bent u al verschillende malen aan deze 
zijde geweest om van hieruit naar de aarde terug te keren.” 

„Dat is geschied. Van God kreeg ik deze genade. Angelica mocht het bele-
ven en miljoenen met ons.” 

„Maar is dan het leven op aarde zo makkelijk te ontvangen?” 
„Als we bezig zijn aan ons bewustzijn, als wij willen dienen en het verlan-

gen in ons is op aarde werkzaam te zijn, dan roepen we een wet wakker en 
deze gaat zelfs voor alle andere wetten.” 

„Is dat door God, vader?” 
„Door de kosmische wetten van goed en kwaad, Theo.” 
„Waarheen voert mij dit weer, vader?” 
„Ik zal het je uitleggen. De wet, die we wakker roepen, stuurt ons naar de 

aarde terug, en wel om daar de schaal van het goed en het kwaad in even-
wicht te houden. Deze wet is zo belangrijk en gaat dáárom voor alle andere 
wetten in vervulling, omdat er, je voelt het, van de aarde weinig of niets 
terecht zou komen, als daar de hogere bewustzijnsgraden niet leefden. Voel 
je wat dit zeggen wil?” 

„Als ik het goed begrijp, is het dus zo dat, als ik het goede wil en een ander 
het slechte, ik vóór hem ga en het leven daar ontvang?” 

„Je raakt de werkelijkheid wel, maar niet geheel. De op het duister afge-
stemde zielen hebben niets te willen, zij móeten terug. Hun afstemming eist 
dat; hoe zouden ze hoger, verder willen komen, als hun het leven op aarde 
onthouden werd? Maar wat zou er geschieden als deze duistere zielen op 
aarde gingen overheersen?” 

„God zorgt dus voor evenwicht?” 
„Ja, door Hem gaan we in de wetten van leven en dood over. We ontvan-

gen dan een taak op aarde en weldra worden we daar aangetrokken.” 
„Maar hierover heb ik toch op aarde niets gelezen, vader, is het wel?” 
„Nee, deze wijsheid is daar nog niet. Ze zou er niet begrepen zijn, want 

ze raakt de kósmische wetten. Straks echter komt deze wijsheid op aarde, ze 
wordt er door de meesters zélf gebracht.” 

„Voor de nieuwe tijd dus, die thans in aantocht is?” 
„Daarvoor, mijn jongen, en eenieder van ons in de sferen van licht is bereid 

alles van zichzelf ervoor in te zetten.” 
„Ook ík wil werken, vader, de meesters helpen bij hun taak. Maar dan 

moet ik zeker nog heel veel leren?” 
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„Zeker, mijn jongen, je zult echter zo ver komen. Ga er rustig aan begin-
nen, je zult dan straks gereed zijn als je voor je taak de wetten ontvangt. Je 
moet echter eerst nog voor Angelica en haar meester werk verrichten.” 

„Ik, vader?” vroeg ik, nog niet begrijpend. 
„Je weet het reeds, denk maar na. Je mag door een aards instrument van 

je leven vertellen. Door Angelica verkrijg je deze genade. Zij heeft verbin-
ding met de meester van het instrument, de meester, van wie de taak het is 
het geestelijk bewustzijn op aarde te brengen. In een vorig leven was ze een 
zuster van hem. Je hebt het reeds beleefd, we waren immers al op aarde met 
dit instrument in verbinding? Je ontving deze genade op het ogenblik, toen 
je je beschikbaar stelde en je voor Angelica en mij opende. Straks moet je 
alles van je leven vertellen. Velen zullen erdoor ontwaken, wat de bedoeling 
is van de meesters. Je leven raakt verscheidene wetten aan, er ligt veel in, dat 
betekenis heeft voor de zoekende mens. 

Als je dadelijk gereed bent voor je sfeer, dat wil zeggen, als de eerste sfeer je 
opgenomen heeft, als je je eigen toestand kent en bewust hebt aanvaard, als 
Annie tot ontwaken is gebracht, dán mag je aan die taak beginnen. Je wordt 
daarbij door Angelica en mij geholpen. Maak je dus geen zorgen. Je hebt de 
eenvoud ervan trouwens al beleefd.” 

„Ik heb er geen woorden voor, vader. Het is het grootste geschenk, dat God 
mij geven kan. Ik beloof, dat ik mijn best zal doen.” 

„Als je denkt, nog vragen te moeten stellen, maak je dan gereed en vraag. 
Nu is dat nog mogelijk.” 

„Moet u dan weg?” 
„Wij kunnen, als je wilt, nog maandenlang praten en vragen behandelen, 

maar daarna ga ik verder.” 
„Helpt u me dan niet meer, vader?” 
„Zeker wel, doch op onze afstemming. Je zult dat beleven.” 
Ik dacht na over alles, wat vader gezegd had. Snel vlogen de beelden aan 

mij voorbij. Ze kwamen als vanzelf op me toe, zonder enige stoornis. Dit 
moest betekenis hebben en ik ging in op het beeld, dat me thans voor ogen 
kwam. 

„Ik zie Liesje, vader, wat moet ik voor haar doen?” 
„Niets hoef je voor haar te doen, Theo. Liesje is bewust. Zij heeft je hulp 

niet nodig. Deze hulp ontvangt ze van anderen, die weer met haar te maken 
hebben.” 

„Keert deze ziel weer naar de aarde terug, vader? Is haar leven niet plots 
afgebroken?” 

„Zij heeft haar leven beleefd. Wat zij ontvangen moest, ontving ze. 
„Dit verongelukken – ging ze daartoe naar de aarde?” 
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„Ben je je eigen leven vergeten? Waartoe keerde jij naar de aarde terug?” 
„Hoe is het mogelijk, vader, zo is het. En Liesje?” 
„Zij heeft op aarde de stoffelijke bewustzijnsgraden voor de moeder be-

leefd. Daar heeft ze zich die stoffelijke ontwikkeling voor het zieleleven eigen 
gemaakt. Dit was het, waarom zij naar de aarde terugging.” 

„Is dat het gevoel daar het moederlichaam te bezitten?” 
„Zij wilde er bewúst de geboorte én het sterven beleven. En dit geschiedde 

en het maakte haar rijper. Je kende op aarde je eigen kind niet, maar zo is het 
daar, niemand kent zichzelf, hoe zou hij dan een ander kennen?” 

„Keert ook Liesje nog naar de aarde terug, vader?” 
„Nee, zij gaat aan deze zijde verder.” 
„Waarom voel ik mij reeds geheel vrij van haar en zie ik haar niet meer als 

mijn kind?” 
„Doordat zij en jij zich een ander bewustzijn eigen maken en daarin thans 

leven, verandert jullie beider innerlijk en lost de aardse band op.” 
Ik begreep vader volkomen. Die gevoelens waren inderdaad in mij. Nieu-

we beelden kwamen op me af. Ik stelde me opnieuw in op ons gesprek en 
ging na of ik alles begreep. Alles moest ik begrijpen of er kwamen gaten. 

„Is Liesje ook vrij van haar moeder, vader?” 
„Met haar moeder heeft zij nog een tijd verbinding. Haar zal zij helpen. 

Eenmaal met deze taak gereed, kan ze aan een nieuwe beginnen om te trach-
ten zich het hogere bewustzijn eigen te maken.” 

„Het is me duidelijk, vader. Wilt u nog het volgende verklaren: hoe moet 
de mens op aarde trachten dit bewustzijn in de geest te verwerven?” 

„Dit kan op verschillende wijzen geschieden, Theo. Je gedachten zijn: hoe 
komen wij op aarde los van het stoffelijke leven en winnen we daar al aan 
geestelijk bezit, zodat de sferen van licht zich voor ons openen?” 

„Dat bedoel ik, vader.” 
„Om het leven hier te kunnen binnentreden en los te komen van het stof-

felijke leven is het nodig, dat we de leer van Christus volgen. Versta me wel, 
we hoeven daar geen heiligen te worden, het is voldoende, als we oprecht en 
natuurlijk navolgen, wat Hij ons tijdens Zijn gang op aarde gebood.” 

„Vader,” zei ik nu, de gedachten verwoordend, die door mij heen flitsten, 
„als ik het goed begrepen heb maken we ons op aarde eigenlijk gereed voor 
de tweelingliefde.” 

„We moeten op aarde trachten aan liefde te winnen, Theo. Dit is het, 
waarom het aardse leven kosmische betekenis heeft. Alleen om te leren lief-
hebben, kregen we van God het leven. Door ons te bekwamen in de liefde, 
maken we ons tevens Zijn heilige wetten eigen. Het is daarom goed reeds 
op aarde naar het geven en bezitten van de liefde te streven – men behoeft 
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het dan aan deze zijde niet meer te leren. Als Annie meer gevoel had bezeten 
voor het leven van God, dan was zij, zoals jij en jullie kind, hier binnenge-
treden en hadden wij allen haar in ons geluk kunnen begroeten. We zouden 
dan geheel verbonden zijn geweest, hadden een tijdlang tezamen het geluk 
hier beleefd om daarna ieder voor zich aan zijn eigen taak voor het hogere 
bewustzijn te beginnen. Nu echter, door haar gemis aan waarachtige liefde, 
ziet ze zich in het kille, naargeestige schemerland verplaatst. 

Ik zei je al, als we op aarde de geboden van Christus navolgen, zijn we re-
gelrecht op weg naar de sferen van licht. We moeten ons daar op Zijn liefde 
bezinnen. Hij had waarachtig lief en toonde dat ook bij iedere gelegenheid. 
Met héél zijn persoonlijkheid stond Hij achter Zijn liefde. En welke mens 
op aarde kan dat zeggen? Wie van Zijn navolgers – van wie hun liefde al 
ophoudt als ze tegenover een niet-geloofsgenoot komen te staan? 

Leugen en bedrog, haat, wrevel en huichelarij – zij voeren ons weg van de 
liefde. Christus vraagt niet van ons, dat we onze liefde in het kerkgebouw 
belijden – Hij eist van ons, dat we staande in het volle leven liefde geven. 

Telkens en telkens moeten we ons op de liefde bezinnen. In de allereerste 
plaats moet dat in ons huwelijk geschieden. Door het huwelijk immers zijn 
we met de ruimte verbonden en voelen wij, de moeder vooral, Gods hart 
kloppen. Welke mens heeft het huwelijk en het moederschap wel eens in 
dit licht bezien? En toch, door dit te doen, gaat ons hart open van eerbied, 
van ontzag, van liefde. Het huwelijk is heilig en wie het bezoedelt, bezoedelt 
zichzelf en de schepping, bezoedelt God! Wie zich echter voor het huwelijk 
gereedmaakt, ernaar streeft het hoger en heiliger te maken, zal ervaren, dat 
hij tevens in liefde toeneemt. En zo wil het God, zo wil het Christus! 

Beide partijen moeten willen in het huwelijk of het wordt een mislukking. 
Alles moet kloppen, geen wanbegrip of ruwheid mag er optreden, of er wor-
den scheuren gemaakt, die niet meer te hechten zijn. 

Wie zich gereedmaakt voor het huwelijk, maakt zich tevens klaar voor de 
broeder- en zusterliefde en eindelijk voor de tweelingliefde. Want wie kan 
waarlijk zeggen: ik heb de mensheid lief – als hij nog niet in vrede kan leven 
met het wezen naast hem? 

Wie groeien wil in de liefde, begint ermee zich dienstbaar te maken. Al-
leen door te dienen, door álles van onszelf in te zetten, raakten de sferen van 
licht en het Al bewoond. Alleen door te dienen kon het zieleleven tot God 
terugkeren. 

In de hemelen aan onze zijde is elke ziel eropuit zich dienstbaar te maken, 
eenieder werkt en dient onophoudelijk. Als dit ook eens op de aarde het geval 
zou zijn, gelooft u niet, dat het daar een hemel zou worden? 

En hoe harder we werken, hoe meer we van onszelf geven, hoe meer geluk 
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we zélf ontvangen. Want dit is de grote wet in de sferen: alles wat wij voor 
ánderen doen, keert weer naar onszelf terug. Wij kunnen nu eenmaal voor 
anderen niets doen, alles doen we voor onszelf. Denk er goed over, Theo, hoe 
ik dit bedoel, versta mij goed! 

Is het je duidelijk, Theo, dat je zo handelend en denkend aan liefde moet 
winnen? Leerde Christus het zo al niet? Maar hoeveel mensen begrepen Hem 
of volgden Zijn woorden precies op? 

Als je wáárlijk wilt leren liefhebben, stel je dan op dit alles in en als dan 
alles wat ik zei tot je gevoelsleven doorgedrongen is, zul je straks, in geval je 
op aarde opnieuw het huwelijk mag beleven, heilig geluk bezitten. Je weet 
dan hoe je het huwelijk opbouwen moet, hoe het geluk te verwerken. Heb 
haar dan lief, die naast je staat, dien haar en voer haar hoger op, als die ziel 
je het machtigste geeft, wat zij je schenken kan. God zal je ervoor belonen.” 

„Weet u dan, of ik daar ook weer schéppend zal zijn?” 
„Die vraag legde ik in je, m’n jongen. Onder het denken wilde ik dat je 

mij die vraag zou stellen. Deze diepte kan niet in je zijn zonder het kosmisch 
bewustzijn te bezitten. De vraag heeft echter met je leven te maken. Het 
antwoord is: nu je in de eerste sfeer als scheppend wezen bewust bent, zul je 
ook als schepper verdergaan.” 

„Is de ziel, die ik daar zal ontmoeten, als ik, voelt ze eender, vader?” 
„Je zult het wezen ontmoeten, dat daar van betekenis voor je zal zijn, als 

moeder echter, van betekenis ook voor je leven hier. Deze ziel heeft met 
je te maken, ook al ga je een leven binnen, dat ervoor is om tot geestelijk 
evenwicht te komen. Tracht door na te denken de volle betekenis van mijn 
woorden te beseffen.” 

„Maar, vader, is het dan zo zeker, dat ik daar zal huwen?” 
„Nu deze liefde in je is, Theo, zul je daar het verlangen naar het huwelijk 

bezitten. Allen, die zich dit bewustzijn eigen hebben gemaakt, zoeken zich 
in dat leven de kameraad, het wezen, dat het bestaan inhoud geeft. Je schept 
je dan een eigen wereld, doch deze is geheel gericht op de onze. En tot dit 
scheppen stuwt je het verlangen om te groeien in de liefde. Het is gehoorza-
men aan een wet, die door God zelf ingesteld is en luidt: ge zult álle graden 
voor het menselijke leven beleven om daardoor de tweelingliefde te kunnen 
binnentreden.” 

„Als ik u dus goed begrepen heb, vader, is het bezit van die liefde nodig om 
straks de hogere wijsheid te kunnen dragen?” 

„Als je mij góed begrepen had, zou je geweten hebben, dat het bezit ervan 
voor ons nodig is om straks in de hogere sferen het gelúk te kunnen dragen. 

Al in de tweede en derde sfeer is dit geluk alleen al niet meer te verwerken, 
daartoe hebben we de steun van onze tweelingziel nodig. Ik sprak er reeds 
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over. 
En als we dan daarna in de kosmische wijsheid overgaan, en voelen en 

denken als God het heeft bedoeld en gewild, hoe willen we dán de wonderen 
en het geluk verwerken, zonder iemand naast ons, die hetzelfde beleeft en 
voelt als wij? En als we eenmaal kosmisch bewust zijn, weten wij, dat God 
zowel váder is als móeder. Maar hoe zouden we kosmisch bewust willen zijn 
en God als vader en moeder willen kennen en begrijpen – als we niet zélf het 
vader- en moederschap beleefden? 

Dáártoe dus schiep God naast ons onze tweelingziel en dáártoe is het 
nodig, dat we ons het gevoel, het bewustzijn voor die allesomvattende liefde 
eigen maken door álle graden voor het menselijke leven te beleven. 

Op aarde is het nog mogelijk, dat mannen en vrouwen zich buiten Gods 
leven sluiten door niet te huwen. Voel je de diepte hierin, Theo? Ik herhaal, ze 
sluiten zich buiten Gods leven, stellen zich náást Zijn wetten. Als je me goed 
gevolgd hebt, weet je waarom. Aan deze zijde is dit niet mogelijk, we moeten 
het huwelijk beleefd hebben of we kunnen nimmer de hogere bewustzijns-
graden binnengaan. Evenmin zijn we dan gereed voor de tweelingliefde. Ga 
je eigen leven maar na, Theo. 

Duizenden met jou zullen daarom terugkeren om zich op aarde een gees-
telijke bestaanswereld op te bouwen. 

God schonk eenieder van ons een tweelingziel. Deze ziel is het, die ons 
het geluk in deze wereld helpt dragen. Zonder die hulp zou dit geluk niet te 
verwerken zijn. De kosmische krachten zouden ons vernietigen. 

Als je dit alles goed voelt, moet je ook duidelijk zijn, Theo, dat het leven op 
aarde de juiste leerschool is om ons voor deze hogere toestanden te bekwa-
men. Wie op aarde faalt, kan in een hemel niet slagen. Wie in de stóffelijke 
liefde nog niet ontwaakt is, moet aanvaarden, dat het verhoogde gééstelijke 
bewustzijn voor hem volstrekt onbereikbaar is. Ik zeg het je nogmaals, je 
kunt in je ontwikkeling geen stap overslaan. Wie niet in staat is liefde te 
geven, weet, dat hij stilstaat. De vrouw of man, die kinderen verafschuwt, 
heeft te aanvaarden, dat het ontwaken in het moeder- en vaderschap nog 
beleefd moet worden. Wie in het huwelijk faalt, moet inzien, dat de gevoe-
lens voor de tweelingliefde niet in hem zijn, ja, dat universele liefde hem nog 
ontbreekt! En zo staat iedere mens voor zijn eigen toestand, zo worden in de 
meest eenvoudige levens toch de allerdiepste wetten beleefd. Maatschappe-
lijke toestanden of taken hebben geen betekenis, elk leven, dat we beleven, 
is nuttig, is nodig, want het vertegenwoordigt altijd de Goddelijke wetten. 

Wie op aarde weigert aan zichzelf te werken, zal aan deze zijde ook de 
hogere bewustwording niet kunnen ontvangen. Voor ieder mens gelden deze 
wetten, zo heeft ook iedere mens dezelfde weg te gaan, die God en Christus 
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ons gewezen hebben – de weg, die ons met onze tweelingziel doet terugkeren 
tot onze Schepper!” 

Hier zweeg vader en ook ik deed er het zwijgen toe. Vele gedachten kwa-
men in mij, ik moest ze alle verwerken, wilde er niet een chaos in mij ont-
staan. Hoe machtig was Gods schepping, hoe machtig waren Zijn wetten! 
Hierover aan de mensen te kunnen vertellen! Straks zou ik dat mogen doen 
– straks zou ik ook weer naar de aarde mogen terugkeren. In welk een geluk-
kig stadium was mijn leven gekomen. Zegenrijk is het leven, als het in de 
goede betekenis beleefd wordt, ging het door mij heen! En hoe machtig, hoe 
onzegbaar heerlijk zou het zijn, om straks tezamen met mijn tweelingziel 
Gods ruimte te bereizen en te leren kennen. En dit hemelse geluk wachtte 
ieder mens, als hij zich maar op de graden van het stoffelijke en geestelijke 
leven had leren afstemmen. 

Hoe zover te komen moest me thans toch wel duidelijk zijn, vader had er 
genoegzaam over uitgeweid. Ik legde mij neer, wilde terugdenken aan vaders 
woorden. En dit doende ging ik de kolossale betekenis van het mensenleven 
voelen. 

Máánden gingen er naar aardse tijd gemeten voorbij. Maar toen had ik 
vaders woorden dan ook beleefd, had ik de wijsheid ervan in mijn ziel opge-
nomen. Ik had daarbij mijn ogen gesloten, want rondkijkend zouden weer 
nieuwe vragen in mij opkomen. Niets mocht me thans in mijn meditatie 
storen. Toen ik daarna opsprong, voelde ik me licht en leeg. Ik was gereed 
om vader nieuwe vragen te stellen. Maar toen ik rondkeek, ontdekte ik, dat 
ik heel alleen was. Lang dacht ik hier niet over na, maar besloot een wan-
deling te gaan maken. En het werd er een, die me vele nieuwe wonderen 
openbaarde. 
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De eerste sfeer neemt mij geheel op 

Veel nieuwe vreugde schonk de wandeling mij. Ik zag nu het leven van 
deze sfeer weer heel anders. Toen ik dit alles voor de eerste maal zag, keek ik 
ertegenaan, nu echter gingen mijn blikken erin. Van de mensen bijvoorbeeld, 
die ik ontmoette, had ik, toen ik ze voor de eerste maal zag, slechts de prach-
tige, lichtuitstralende gewaden gezien. Nu echter mocht ik in hun innerlijk 
lezen en werd ik gewaar, hoe hun leven was en waaraan zij dachten. Deze 
zielen stonden thans voor mij open. Ook ik gaf mij geheel, álles mochten ze 
van mij weten. Dit ongekende geluk schonk mij het nieuwe bewustzijn, dat 
ik door vader gekregen had. 

Ik zag andere zielen, die niet als hun broeders en zusters openstonden. Ze 
waren nog niet geheel klaar voor het leven hier, voelde ik. Pas kort geleden 
waren ze hier aangekomen en moesten dus nog aan dit leven beginnen. Deze 
zielen zouden weer op een andere wijze dan ik het bewustzijn voor dit leven 
verkrijgen, al naargelang hun toestand was. 

„Waren dat nu tweelingzielen?” was de vraag, die in me opkwam, toen 
ik een groepje pratend bijeenzag. Maar meteen wist ik, dat dit niet zo was. 
Zij, die werkelijk naast hun tweelingziel voortwandelden, straalden eenzelfde 
licht uit, hun tweelingtoestand was hun aan te zien, gelijk vader en Angelica. 
Ik zag er maar weinigen. De anderen liepen er aan de zijde van hun zusters en 
broeders en wisselden van gedachten. In welke toestand dan ook, hen allen 
bond eenzelfde gevoel: de liefde! 

Ik hunkerde ernaar hier te mogen wandelen met een geestelijk wezen naast 
mij. Maar dat zou dan een bewuste moeder moeten zijn, zij alleen kon mij 
thans verder helpen. 

Ik zette mijn tocht voort. Gelijk een zomerse morgen op aarde is hier de 
natuur. Ik liet de verheven stilte op mij inwerken. Wie van de heiligheid van 
de sferen een beeld wil hebben, bedenke eens dat zelfs deze stilte al bijna niet 
te verwerken valt. Zo heilig is ze, zo diep ... 

Niets stoort ons hier. De bloemen, ze strálen alleen. De vogelen, ze zingen 
slechts. Het water is als kristal zo helder en geen stofje tast die reinheid aan. 
Mijn voet kon aan geen harde plek zich wonden: zo zacht als mos was de 
grond. Tranen van dankbaarheid rolden over mijn wangen en ik schaamde 
me er niet voor. Ik zag meerdere zielen op mijn tocht, die met hun tranen 
God dankten, omdat woorden het niet konden. Welk een bezit onthulde de 
eerste sfeer aan hem, die zich haar had eigen gemaakt. 

De atmosfeer hier verandert nimmer. Zoals de natuur zich in al haar zon-
nigheid openbaart, is zij de astrale werkelijkheid, kwam er nu plots in mij. 
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Van wie kreeg ik deze gedachte? Ik stelde mij geheel open en wachtte op de 
verklaring. Maar deze kwam niet en dus zette ik m’n wandeling voort. 

Ik keek omhoog als verwachtte ik daar de zon te zien. Maar het gevoel, dat 
weer in me kwam, zei me, dat de zon tot het stoffelijke universum behoorde. 
Het licht, dat ik hier zag, was het astrale licht, dat door de goede daden van 
de eerste zielen opgebouwd was. Het werd door hen, die volgden, in stand 
gehouden en nog versterkt. Ook ik, mocht ik getuigen, bouwde mee aan dit 
licht. En dit geldt voor ieder mens, die een goede daad verricht. Nimmer kan 
het licht hier verduisteren, regen noch mist kunnen optreden. Deze toestan-
den behoorden tot de sferen hieronder. Doordat er geen liefde woonde, kon 
het licht er niet schijnen. Zo verging het de mensen daar; wie niet liefhad, 
sloot zich van het licht af. De werelden aan deze zijde zijn, zoals de mens zélf 
zich voelt! Het is een wet, waaraan geen ziel ontkomen kan. 

Door deze gedachten kwam ik in het liefdegevoel, dat de zielen in deze 
hemel bond. Hoe groot en ruim was het gevoel dat de een hier voor de ander 
bezat. Bewust voelde ik thans de zaligmakende kracht van deze liefde in me. 

God is liefde – liefde bepaalt Zijn handelingen. Liefde moet ook ónze han-
delingen bepalen. Liefde bouwde de sferen van licht – haat bouwde de hellen. 
Liefde voert ons tot het hart van onze medemens. Liefde maakt ons gereed 
voor onze tweelingziel. Liefde doet ons terugkeren tot God. Het is altijd en 
alleen de liefde, die ons hogerop voert in Gods ruimte. En wie hier niet naar 
handelen wil, zal de hellen als zijn bestaanssfeer moeten aanvaarden! 

Het leven in de sferen van licht, hoe heilig is het. In niets is er stoornis. 
Weer glijden mijn ogen langs de gewaden. Niet één gewaad is eender, maar 
alle stralen. Ook om mijzelf lag een dergelijk gewaad. En het was mij alsof 
het me reeds eeuwen toebehoorde. Louter schoonheid is het wat mijn oog 
ziet. Op aarde kan een mens schoonheid hebben, hier is zij echter geestelijk 
bezit. 

Wonderlijk van architectuur zijn de gebouwen in de eerste sfeer. Ze staan 
op een hoogte en zijn uit sneeuwwit marmer opgetrokken. Elk van deze 
gebouwen heeft een eigen betekenis. Daardoor verschilt ook hun uitstra-
ling. Deze raakt als het ware mijn eigen leven, doordat ik van deze sfeer deel 
uitmaak. 

Eén gebouw vooral trekt m’n aandacht. Ik zal erheen lopen en erachter zien 
te komen, welke de betekenis ervan is. Maar al bij de eerste stap, die ik doe, 
weet ik het. Weer komt de gedachte als vanzelf in me op, het is vader, voel ik, 
die me thans op een afstand helpt. In dit gebouw worden de ziekten van de 
aarde bestudeerd, alsook geneeswijzen. In deze tempel der wetenschap zijn, 
weet ik nu ook, vader en Angelica op het ogenblik. Ik zal hen niet storen 
en liever rustig mijn weg vervolgen. Langzaamaan treed ik dieper het leven 
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van de eerste sfeer binnen – zij is bezig mij geheel op te nemen. M’n denken 
en voelen worden eveneens steeds dieper – als vanzelf komen de gedachten 
en beelden in me. Denk ik aan een boom of een bloem, dan beginnen deze 
kinderen van de natuur mij dadelijk van hun leven te vertellen, zodat ik dit in 
al zijn overgangen kan volgen. Een vogel doet hetzelfde. Een gebouw vertelt 
me, waartoe het gebouwd is, welke dienst het doet. De grond, waarover ik 
loop, zegt me, hoe hij ontstaan is. Zo dring ik telkens verder door in Gods 
schepping. Ik zet me neer op een van de vele rustbanken, en ik denk na over 
het vele, dat me geopenbaard is. 

Waarheen mijn oog dwaalt, overal lacht het geestelijke leven mij toe. Langs 
de vele wegen, die naar de gebouwen leiden, zie ik massa’s mensen gaan en 
komen. Ik stel me op hen in en word gewaar, dat ze bezig zijn zich in een 
of andere studie te bekwamen. Reine liefde en de wil om zich dienstbaar te 
maken stuwen al deze zielen. Met werken en bidden vullen zij hun tijd, in 
de behoefte zich een hogere gevoelsgraad eigen te maken. Ook zij, die daar 
rondwandelen of zich hebben neergelegd, zijn hiermee bezig. Al denkend 
dringen ze dieper de schepping binnen en ze bereiken erdoor, dat hun gevoel, 
hun bewustzijn aan inhoud wint. 

Vogels komen tot mij en zetten zich op mijn handen en schouders neer. 
Ik bezie de diertjes en merk op, dat ze veel lijken op de Oosterse soorten van 
de aarde. Hun hele uitstraling en hun doen en laten getuigen echter van 
groter wijsheid. Deze diertjes begrijpen het hogere bewustzijn, dat onder de 
zielen hier leeft en zijn daarop volkomen ingesteld. Ze zijn als wij mensen na 
een lange trap van ontwikkeling eindelijk hier aangekomen en groeien thans 
naar de hoogste graad van leven, die voor hun soort te bereiken is, toe. Dit 
gaat als vanzelf. Het is de natuur, die dit leven dwingt om voort te gaan, om 
terug te keren tot God, die het schiep. 

Ik sta op. Daar, niet ver van mij af, glinstert een vijver. Ik wil er heengaan, 
me aan zijn oever neerzetten. Dit water wil ik vragen me te vertellen hoe het 
tot stand is gekomen. De vogeltjes vergezellen me, vliegen voor mij uit. God, 
hoe machtig is Uw schepping – steeds en steeds herhaal ik dit. 

Het zilveren water vertelt – en met gebogen hoofd en gevouwen handen 
luister ik toe. Zó bereikt ons in de sferen de wijsheid – het leven zélf vertelt 
ons van zijn ontstaan en zijn ontwikkeling. 

Denkend over dit alles, klimt er plotseling een heel ander gevoel in me. Ik 
ga het volgen en de gevoelens voeren me tot een leven, dat verwant is aan het 
mijne. Ik ken dit leven en voel me een met het geluk, dat ervan uitstraalt. Dit 
gevoel wordt sterker en ik hef mijn hoofd en zie rond, gelovend dat iemand 
me nadert. Dan zie ik in het gelaat van mijn eigen kind. 

„Liesje!” zeg ik, „Liesje, kom je mij bezoeken?” 
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Ze zet zich naast mij neer en het is mij weer als vroeger op aarde, als we 
op de bank achter ons huisje hadden plaatsgenomen en luisterden naar elk-
anders verhalen. En toch weer anders. Dáár voelde ik mij de vader van m’n 
kind. Hier voel ik haar als mijn zuster. Liesje is bewust van haar leven hier. 
Ze vertelt me ervan en praat met veel liefde over Angelica, die haar in alles 
helpt. We praten over moeder in het schemerland en over de mogelijkheden 
om haar te helpen. Ik vertel haar over alles wat vader mij leerde omtrent het 
paradijs, waarin we thans vertoeven, en al dadelijk blijkt me, hoe ver zij al 
bewust is, want ze vult me op vele punten aan. Haar en mijn leven op aarde 
volgen we en dan zegt Liesje me, wat ze gaat doen om zich verder te bekwa-
men. Ze zal niet meer naar de aarde teruggaan, haar leven heeft daarvan 
afscheid genomen. 

Als ik dat overdenk, erin ga, dat ik zostraks weer onder aardse mensen zal 
leven, wordt het me toch even vreemd te moede. Ik zal weer kind zijn, het 
rijpingsproces beleven, ik zal een vrouw toebehoren en wellicht opnieuw kin-
deren ontvangen ... Hoe anders zal ik dan echter het leven beleven – dieper 
en bewuster. En daarin ligt de betekenis van het mensenleven – het schept 
ons de mogelijkheid ons in Gods wetten te bekwamen. In één leven zou dat 
onmogelijk zijn. Een mensenleven is al te kort om één kwade eigenschap in 
een goede om te zetten. En hoeveel eigenschappen maken niet deel uit van 
ons karakter? En zou ik me in één simpel leven tot een hoogte in de kunst, 
in de wetenschap kunnen opwerken? Kan ik me in één leven een wereld van 
gevoel eigen maken? Zou ik me in één leven kunnen gereedmaken voor een 
hemel? Miljoenen wetten regeren Gods leven, ik moet ze álle bewust kennen 
– kan me dat in vijftig, zestig jaren gelukken? 

God wil, dat we de ruimte, die Hij voor ons schiep, zullen leren kennen. 
God wil, dat we Hemzelf, dat we Zijn Heilig Wezen zullen leren kennen. Hij 
wil, dat we als bewuste zielen tot Hem zullen terugkeren. En om dit mogelijk 
te maken, staat Hij ons in Zijn almachtige wijsheid toe meerdere levens te 
beleven. 

God is liefde! Hier zittend in de sferen kan ik het waarnemen. Waarheen 
mijn oog ook kijkt, overal straalt die liefde me tegen. Ik zit hier hand in hand 
met een geliefde zuster. Op aarde was zij mijn kind. Hier in het Eeuwige 
Leven mijn zuster, want in deze bewúste wereld is de een niet het kind van 
de ander, maar zijn we állen gelijk! 

Ik voel, dat Liesje hierheen gekomen is om afscheid te nemen. Afscheid 
voor een lange tijd. Beiden gaan we ons wijden aan een eigen taak. Zo wil 
ons leven het hier, zo wil het de bewuste mens, gedreven als hij wordt door 
zijn onuitblusbaar verlangen om dieper Gods schepping binnen te dringen. 
Vader en Angelica hebben bij dit afscheid aanwezig willen zijn. Gelukkige 
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ogenblikken beleven we gevieren, we dalen in elkander af, komen van gevoel 
tot gevoel één en genieten elkanders liefde. 

Dan nemen we afscheid. Vader en Angelica keren naar de tempel terug. 
En Liesje zie ik in de oneindigheid verdwijnen – een oneindigheid, waarin 
ze haar weg kent. 

Ik zet mijn wandeling voort. Ook dit afscheid heeft weer nut. Ik begrijp 
waarom zij tot mij kwamen en me alleen achterlieten. Het contact moest 
verbroken worden, omdat we anders niet verder zouden komen. We moeten 
thans op eigen benen staan. Toch weet ik, dat ze me zullen volgen. 

Ik sla een pad in, dat me van de gebouwen wegvoert en me in de stilte 
brengt. 

Hoog rijzen hier de bomen op – een hoogte, die ze op aarde niet bereiken. 
Ze lijken op cipressen, al zijn de bladeren anders van vorm. En weer spreken 
tot mij boom en plant en dier. De natuur zelf is mijn leermeester en zij zal 
mij helpen m’n bewustzijn te vergroten. 

Machtig is deze wandeling door Gods tuinen. Het is, dat de aarde mij 
roept, anders zou ik haar in lang niet willen onderbreken. 

Weer zet ik mij neer en volg alles, wat de natuur mij onthulde. Ik zie de 
graden van leven, waarover ze sprak, voor mij en neem ze in mijn bewustzijn 
op. Dan komt er een grote stilte over mij, ik laat me daarin wegzakken. 

Ik neem een prachtig gebouw waar, dat ik voordien nog niet zag. Ik ga 
voelen, dat dit gebouw voor mijn leven betekenis heeft. Bidden wil ik thans, 
want ik voel, dat het hogere bewustzijn in mij gaat komen. Een majestueus 
gebouw is het, de stralende torens dringen door tot in het uitspansel, ja lossen 
er als het ware in op. 

Het gevoel komt in me, mij op het inwendige van het gebouw in te stellen. 
En dit doende, begint er een zachte, klankvolle stem tot mij te spreken. Zij 
kan alleen tot mij gericht zijn, want ik ben op deze plek heel alleen. 

„Treed binnen, kind van God. Heb lief het leven en ge zult de zegen ont-
vangen van Hem, Die ons het leven gaf. Ga in Zijn wetten over en maak ze 
u eigen. Wij allen deden dat en zagen ons leven erdoor verrijkt. 

Wees niet beangst om te luisteren naar het leven. In deze afstemming kan 
u alléén geluk geschonken worden. Wij zullen u in alles volgen. Wees verze-
kerd van onze hulp. Wij groeten u. God is liefde. 

Gaat u binnen in deze tempel en tracht u daarbij op ons af te stemmen, 
opdat het hogere bewustzijn in u kan komen. Volg alles en heb lief in de 
reine, geestelijke betekenis. Geve God u de nodige kracht. Weet, dat wij al-
len wachten.” 

De stem hield op met spreken. Dadelijk hierna zag ik hoog in het uitspan-
sel enkele lichtuitstralende gestalten. „De meesters van deze sfeer,” kwam in 
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mij, „groeten u. Zij weten, dat u in de sferen leeft en volgen u. Ga dus gerust 
verder, Theo.” 

Vader! Dat kon alleen vader zijn, alleen hij spreekt op deze wijze mijn 
naam uit. En ik voel hem thans ook, met Angelica, en weet mij door hun 
liefde gedragen. Ik had angst straks om verder te gaan, ik durfde geen voet te 
verzetten, beangst door de macht van het gebeuren. Thans is deze opgelost. 
De meesters weten, dat ik hier leef. Zij kennen iedere ziel, die hier binnen-
treedt, hun enorme bewustzijn maakt dit mogelijk. Zij dragen zorg voor al 
het leven hier en waken erover. Ook dit is machtig en ontroerend tevens. 

Dan voeren mijn voeten mij een lieflijk oord binnen, dat lijkt op een park, 
zoals dat op aarde aangelegd wordt. In de schoonste orde staan hier bomen 
en bloemen bijeen, er sproeien fonteinen en het dierenleven toont z’n heer-
lijkste kleuren. Ik buig mij over de zilveren spiegel van een vijver en zie daarin 
mezelf. Ik ken deze mens bijna niet terug. Ik ben als op aarde, maar verjongd. 
Zacht is de uitstraling van m’n ogen. Er is werking in mij, en er is iets in mij 
opengegaan. Dan ga ik voelen, dat het goed met mij gaat, mijn leven krijgt 
reeds geestelijke betekenis. Ik ga zien, dat ik straks mijn Annie kan helpen. 
Haar zie ik thans voor mij in haar eigen omgeving, er is al wat meer licht om 
haar! Ook zij is dus bezig te ontwaken, straks zal ik haar kunnen bezoeken. 
Nu spreekt de natuur weer tot mij. In de waterspiegel zie ik haar leven graad 
na graad aan mij voorbijgaan. Dan treedt er plotseling duisternis in. Ik kan 
me niet meer oriënteren, maar dan spreekt er een stem in mij. Zij verklaart 
mij, dat dit de duisternis van voor de schepping is. Na niet lang neem ik licht 
waar en zie ik de allereerste levenstekenen door God geschapen. Dan zie ik 
water. Het is als het water, waarin ik dit alles waarneem. Dat, waarin ik kijk, 
is ijler, het is uit het andere ontstaan. Er leeft bezieling in en het trekt mij 
in de wetten. In deze waterspiegel vertoont zich vervolgens het hele proces 
van de schepping: hoe God de mens schiep, het dier en het plantenleven. Ik 
volg de ganse ontwikkeling van het Goddelijke scheppingsplan, zolang tot 
ik in de stoffelijke ruimte kom, waarin de aarde leeft. Daarna zie ik mezelf, 
zoals ik de astrale wereld binnentrad. Mijn God, hoe oneindig rijk en groots 
is Uw schepping, hoe dankbaar ben ik U, dat ik haar mag beleven. En nog, 
ik voel het, weet ik maar een klein deel van alles wat daar aan wonderen in 
leeft. Hoeveel moet ik me nog eigen maken? Maar ook hiervoor zal ik de tijd 
krijgen; het gebouw, dat daar stralend voor me oprijst, heeft me nog oneindig 
veel meer te onthullen. Ik zal er nog vaak terugkomen. 

Dan voel ik, dat iemand mij nadert. Het moet iemand zijn, die ik hier nog 
niet ontmoet heb. Ik kijk op en zie in het gelaat van een beeldschoon wezen. 
Mijn hemel, wat wacht mij? 

De vrouw nadert mij. Ik zou willen neerknielen. Het blauwe kleed, dat ze 
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draagt, straalt me tegemoet. We zien elkaar diep in de ogen en dalen in elk-
anders zielen af. Zij ziet in mijn leven en ik in het hare en beiden danken we 
God. We spreken geen woord, maar deze ontmoeting behoeft geen woorden. 

„Wie is zij?” denk ik en zij vraagt zich hetzelfde af. Ik voel haar als mezelf. 
Zij moet een zuster van mij zijn. In gedachten vraag ik haar zich naast mij 
neer te zetten. Zij doet dit. Zij is geheel open voor mij – ik mag haar volgen 
tot in haar diepste innerlijk. Ik lees in haar, dat zij deze wereld zal gaan 
verlaten om weer naar de aarde terug te gaan. Ze heeft zich al geheel op de 
aarde ingesteld, daardoor is het, dat ik haar volgen kan. Zij toont mij nu haar 
leven, dat ze beleefde voor ze aan deze zijde binnentrad. Ik laat haar nu het 
mijne zien. 

Zij gaat terug naar de aarde om daar het moederschap te beleven, maar 
dan op geestelijke afstemming. Thans al moet ze zich gereedmaken om door 
de aarde te worden aangetrokken – binnen honderd jaar zal dit het geval zijn. 

Ik heb reine eerbied voor dit leven; wie deze ziel straks op aarde ontmoet, 
zal van haar alleen geluk ontvangen. Ik voel haar als een kind, dat boorde-
vol liefde is. Die liefde is haar bezit, zij is liefde gewórden. Zij wil nu in het 
moederschap haar graad behalen en daar dit slechts op aarde geschieden kan, 
schenkt God haar deze genade. 

Haar goudglanzende haar valt in golven over haar schouders, fijn en heer-
lijk is haar gestalte. Een hemels geluk voel ik, als ik haar aanzie. 

Mijn God, hoe verwerk ik het – hoe moet ik U danken – mijn God, ik sta 
tegenover mijn tweelingziel! Dit schone wezen hoort mij toe, zij is als ik ben, 
zij zal eeuwigdurend de mijne zijn! 

„Ziel van mijn ziel,” zeg ik, „is dit alles waar? Weet u, dat wij eeuwig en 
altijd tot elkander zullen behoren? Dat God ons beiden het nieuwe leven gaat 
schenken? Weet u, dat wij elkander dáár weer zullen ontmoeten? Zeg me, 
zijn deze gevoelens ook in u aanwezig?” 

Wij zien elkander aan en onze blikken zeggen, wat woorden niet vermo-
gen. 

„God gaf mij de genade u te zien. Nu moet u weer gaan, ik weet het. Ik 
groet u, tot daar!” 

Meer, veel meer had ik nog willen zeggen, maar het is niet meer mogelijk. 
De heilige gestalte is voor mij opgelost. Ik zink weg in een toestand van be-
wusteloosheid. 

Hoelang deze aanhield, weet ik niet, maar toen ik de ogen opsloeg, stond 
vader voor mij. En hij bevestigde alles wat ik beleefd had. 

„Waar is zij thans, vader?” wilde ik weten. De gevoelens, die hij in me 
legde, zeiden me alles en ik wist, dat ik haar thans niet meer volgen mocht. 
Zoals zij, moest ook ik me gereedmaken, opdat de tijd me klaar zou vinden, 
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als het ogenblik daar was om m’n tocht naar de aarde aan te vangen. 
Bezield door dit samentreffen met mijn tweelingziel, werkte ik nog ernsti-

ger dan tevoren aan mijn ontwikkeling. Een half jaar, naar aardse tijd, bleef 
ik onderweg en voerde intussen vele gesprekken met de zielen, die ik op m’n 
weg ontmoette. Ik verkende het leven van mijn sfeer en mediteerde. Toen 
keerde ik naar mijn vader terug en trof hem aan in zijn woning. Ik hoefde 
hem niets te vertellen over mijn reis, hij had mij in alles gevolgd. 

Het ogenblik was daar, zo zei hij mij, om naar Annie te gaan. Eerst echter 
wilde hij me nog leren hoe ik mij naar de aarde kon verplaatsen. Daartoe 
bracht hij mij binnen de stoffelijke ruimte en leerde mij haar te bereiken. Nu 
was ik gereed om in het schemerland af te dalen en Annie op te zoeken. Hoe 
zou ik haar aantreffen? 
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Een ziel ontwaakt 

Onderweg kreeg ik het gevoel nog eens te tonen, dat ik mij had leren 
instellen. Ik flitste door de ruimte en stelde me in op de steden, waar we 
gewoond hadden. Snel als de gedachte vloog ik naar die steden toe, nam er 
waar en keerde weer even vlug naar mijn vader terug, die wandelend de eerste 
sfeer had verlaten. Hij had me gevolgd en wist dus waar ik geweest was. Een 
gevoel, dat in me kwam, zei me, dat ik straks alleen met Annie dezelfde weg 
zou afleggen. Dat ik juist gevoeld had, bewees vader me met de vraag: 

„Je zult Annie alleen van dit leven kunnen overtuigen, is het niet, Theo? 
Of heb je mij er nog bij nodig? Je kunt haar het best bereiken, als je alleen 
met haar in deze ruimte bent.” 

Ik was blij met vaders voorstel. Het zou mij de gelegenheid geven te dienen 
en te bewijzen, dat ik hier een en ander geleerd had. Ik zag mij reeds met 
haar door de ruimte zweven, zoals ik dat met vader had beleefd, doch thans 
op éigen kracht. 

„Als je onderweg bent, Theo, en je gelooft hulp nodig te hebben, moet je 
aan ons denken, aan Angelica en mij. Wij volgen je, waarheen je gaat, en 
helpen je. Onze eenheid is volkomen geworden, niemand kan ons storen. De 
gedachten zullen in je komen, zoals je dat hier al telkens hebt beleefd.” 

„Dan heb ik geen angst, vader. Ik zal mijn best doen.” 
We hadden spoedig het schemerland bereikt. Weer liepen we tussen al die 

armzalige mensen, die levend dood in dit nevelachtige land ronddwaalden. 
En toch waren ze zo dicht bij het licht en de warmte. Als ze zich hun toestand 
maar eerst bewust wilden worden, ze hun leven maar krachtig in handen 
namen, hulp was hier voor allen aanwezig. 

„Is Annie al overtuigd van haar leven, vader?” 
„Dat niet, mijn jongen, maar ze wil luisteren en dat is al heel wat. Toen 

we haar de eerste keer ontmoetten, leefde ze in een geestelijke schok. Daar-
uit is ze thans ontwaakt. De zuster, die haar verzorgt, heeft reeds over ons 
gesproken. Maar dat neemt ze nog niet aan. Als ze ons ziet, zal ze zich echter 
gewonnen moeten geven. Ze loopt dan niet meer van ons weg. Aan haar 
wereldje is nog wel niets veranderd, maar jij doet daartoe de eerste stap, als je 
haar van haar aardse leven helpt overtuigen. Je weet het, pas als ze daarvan 
los is, kan ze aan dit leven beginnen.” 

„Vader, zeg me eens, wat zal ik haar allemaal moeten vertellen?” 
„Dat zul je voelen op het ogenblik, dat je met haar spreekt. Je blijft je maar 

op ons instellen, Theo.” 
„En haar moeder, wie helpt haar?” 
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„Die wordt weer door anderen geholpen. Als Annie straks zover is, kan 
zij iets voor haar moeder doen. Ze brengen elkaar dan naar de eerste sfeer.” 

„Moet ik bij Annie blijven, vader, om haar verder te helpen?” 
„Nee, dat is niet nodig, Theo. Als je haar zover hebt gekregen, dat ze aan 

haar eigen leven kan beginnen, bouw jij weer aan je eigen toestand. In de 
sfeer is voldoende hulp aanwezig voor haar.” 

„Maar vader, u deed toch ook alles voor Liesje en mij?” 
„In je leven was die mogelijkheid aanwezig. Als je voor die volledige hulp 

niet te bereiken zou zijn geweest, had ik je los moeten laten. Je hele ontwik-
keling was dan anders verlopen. Anderen hadden jou dan geholpen en ik was 
in m’n eigen toestand verder gegaan.” 

„Waarom is dat, vader?” 
„Je moet vragen, mijn zoon, wie deze wetten regelt. Maar dat is heel na-

tuurlijk. Een wet gebiedt hier, dat de een niet door de ander geleefd mag 
worden. Als Annie nu nog niet zover was geweest zou je haar niet eens van 
haar aardse leven bewust mogen maken. Anderen hadden dat dan voor jou 
gedaan. Het is dus een genade, die ze zelf verdiend heeft.” 

Aan deze zijde kan de ene mens niet ten koste van de ander leven, ook al 
zou deze laatste zichzelf beschikbaar stellen. Dit is volstrekt uitgesloten. Wie 
niet wil, moet dan maar blijven wachten en neerzitten en de eeuwen voorbij 
zien gaan. 

Zo zijn er hier immers velen – je hebt hen kunnen volgen – die zich ontoe-
gankelijk tonen voor hulp uit hoger sferen. Ze wachten liever op Christus, 
zeggen ze, want hun is wijsgemaakt, dat Hij in het Eeuwige Leven tot hen 
komt. Ze leven in Zijn paradijs, zeggen ze, in Zijn voorhof, en wachten tot 
Hij hen komt halen om hen in Zijn hemel binnen te voeren. 

En de jaren gaan voorbij en Christus komt niet, kán niet komen, want 
hoe zouden deze arme zielen, van wie de liefde net zo schraal is als de grond, 
waarover ze lopen, hoe zouden zij gereed zijn een hémel binnen te gaan? Je 
kent nu de eerste sfeer, Theo, en daarboven liggen nog zes sferen. En zelfs een 
meester uit de zevende sfeer zag Christus nog niet. Zelfs híj is nog niet gereed 
de sfeer van Christus te betreden. Vele graden moet hij nog afleggen, wil hij 
zover komen. Maar de mens, die van de aarde als zijn afstemming het kille 
schemerland betreedt, gelooft door Christus opgewacht te zullen worden! En 
die verschrikkelijke waanvoorstelling werd hun door de kerken bijgebracht. 
Talloze zielen zijn hierdoor voor eeuwen verwoest. Maar, god zij dank, be-
ginnen ze eens te twijfelen en dan eerst zijn ze voor geestelijke hulp te be-
reiken. Kijk, Theo, we naderen de plaats, waar Annie verblijft. Ze is alleen.” 

Ik zag haar nu ook. Ze wandelde wat rond, diep in gedachten, het hoofd 
gebogen naar de grond. Het was haar aan te zien, dat er verandering in haar 
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gekomen was. Vader zei mij te wachten. Hij zou eerst met haar spreken, ik 
moest hem in alles volgen, dan zou ik hun gesprek kunnen beluisteren. Dit 
werd mogelijk gemaakt door de helderhorendheid, een graad, die iedereen in 
de sferen van licht bezat. 

„Dag, mijn Annie,” hoorde ik vader zeggen. 
Annie schrok, ze had vader niet horen komen. Lang keek ze hem aan, 

zocht erachter te komen, wie hij was. Ze zag in zijn trekken kennelijk, iets, 
dat haar bekend voorkwam. 

„Kent u me niet?” vroeg vader toen. 
Diep dacht Annie na. Ze liet geen oog van zijn gezicht af. Vader werkte op 

haar in, legde gevoelens in haar. Toen zei hij: 
„Ik ben de vader van Theo, Annie. Ik ben reeds lang in deze wereld.” 
„Maar – maar dat kan toch niet?” 
Vader wachtte even, toen zei hij langzaam en met veel nadruk: 
„Geloof me, mijn kind. Ik spreek de heilige waarheid. Wil je aanvaarden, 

dat ik Theo’s vader ben?” 
In spanning keek ik naar Annie en een zucht van verlichting ontsnapte 

me, toen ze eindelijk antwoordde: 
„Ja – vader, ik geloof u.” 
„Mijn kind, wil je dan ook van mij aanvaarden, dat je op aarde gestorven 

bent en nu in het eeuwige leven verblijft?” 
„Dat zegt men hier ook al, vader, maar ik kán dat niet geloven, ik lééf im-

mers. Ik ben niet dood, vader, ik leef. En waar is Theo? Waarom komt hij 
niet thuis? Ben ik ziek geweest? Waarom komt Theo niet? En waar is Liesje?” 

Vader laat haar kalm uitspreken. Het geeft haar rust de vragen te kunnen 
stellen. Dan zegt hij, op mij wijzend: 

„Kijk daar eens, Annie.” 
Weer schrikt ze hevig. Nu alweer iemand te ontmoeten, is haar te veel, het 

jaagt haar angst aan. Ze is aan flauwvallen toe, maar vader houdt haar met 
zijn wil vast, zodat ze bewust blijft. Dan treed ik naderbij. Ik weet, hoe ik 
handelen moet. Ik zie haar in de ogen en blijf haar aankijken. Dan gebeurt 
er iets, waar ik in het geheel niet op gerekend heb. Ze geeft geen teken van 
herkenning. Ze blijft me aanzien als een vreemde en zegt dan: 

„Ik ken die man niet, vader. Dat is een vreemde. Theo is het niet.” 
Tegen mij zegt ze geen woord. Vader laat me echter voelen, dat alles goed 

gaat. Annie werpt intussen telkens een blik op me, ze tracht me te peilen. Ik 
voel nu, dat ze me niet peilen kan, het hogere bewustzijn is door het lagere 
niet aan te voelen. 

„Mijn Theo,” begint Annie weer te spreken, „is veel ouder. Deze man lijkt 
wel iets op hem, maar hij is het toch niet.” 
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Vader gaat hier niet verder op in. Hij zegt tot haar, dat ze in mij haar 
meester moet zien, die haar in alles zal helpen en haar van haar leven wil 
overtuigen. Alleen komt zij hier niet verder, geeft hij haar te verstaan, zij 
moet daarom met mij meegaan naar de aarde, waar haar alles, wat zij thans 
niet begrijpt, duidelijk zal worden. 

En weer reageert Annie met te zeggen: 
„Maar dat is toch allemaal onzin? Ik lééf immers.” 
Dan spreekt vader heel ernstig met haar en wijst haar erop, dat ze zich aan 

onze hulp moet overgeven, als ze uit dit nare, kille land wil wegkomen. Dit 
helpt. Ze zegt: 

„Ik wil wel, geloof me. Maar waar is moeder?” 
„Zij moet nog wat hier blijven. Straks zullen we haar helpen.” 
Annie doet een stap naar me toe en aanvaardt hiermee mijn hulp. Vader 

neemt afscheid van ons. Nu begint mijn taak mijn vrouw, mijn Annie, van 
haar eeuwig leven te overtuigen. Ik merk, dat ze me zoekt. Mijn uiterlijk 
echter is haar niet vertrouwd. Op aarde had ik al kale plekken, begon ik 
te grijzen, en hier ben ik als een jonge man van dertig met blond krullend 
haar. Toch is er iets in mij, dat ze denkt te herkennen en dat haar herinnert 
aan haar Theo. Dit brengt haar dichter tot mij. Groot is het geluk, dat me 
doortrilt. Ik zou willen knielen om God voor deze genade te danken. Maar 
ik moet thans handelen. 

„Wilt u me volgen?” vraag ik haar. 
„Waarheen brengt u me?” wil ze dadelijk weten. 
„Wij gaan naar de aarde, daar moet ik u verschillende taferelen tonen, die 

u bekend zijn. Daarna keren we naar de sferen terug.” 
We wandelen naast elkaar voort. Er valt geen woord. Dan voel ik, dat ik 

moet trachten haar op te trekken, zoals vader dat mij deed. Ik zeg haar, dat 
ze mij vragen kan stellen, als ze iets weten wil. Ze knikt, maar zegt niets. Ik 
stel me dan op de stoffelijke ruimte in en vraag haar mij een hand te geven 
om het goede contact te krijgen. Dan trek ik haar en mij omhoog. Rustig ge-
schiedt dit, het schemerland verwaast, we leven reeds in de stoffelijke ruimte. 

Hoe machtig is alles. Zó spoedig mag ik het gekregene alweer aan anderen 
doorgeven. Goed is God! Danken wil ik hem, uitroepen: 

„Mijn God, mijn Vader, hoe machtig mooi is Uw leven ingericht. Hoe 
goed bent U voor de mensen. Welk een liefde schonk U mij al niet!” 

Maar ik voel, dat ik thans niet bidden moet. Ik moet liever aan Annie 
denken, laat vader mij weten, van ver komen zijn gedachten tot mij, wat mij 
ook weer op een andere wijze heel, heel gelukkig maakt, ik moet haar in haar 
denken en voelen volgen. Ik doe dit. Ze spreekt niet en er is leegte in haar. 
Ze vraagt niet, waar ze is en heeft geen belangstelling voor al die lichtende 
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sterren rondom ons. Ze denkt wel, doch haar gedachten raken niets, ze flad-
deren maar in het wilde weg. Toch is het voor haar ontwikkeling hier nodig, 
dat ze diep en duidelijk leert denken. 

Ik daal in haar af, raak haar zieleleven en trek haar tot de sterren en plane-
ten. Even daarna kijkt ze verwonderd om zich heen, naar links en rechts. Ze 
begrijpt er niets van, ze loopt en toch ziet ze geen grond. Ik wil, dat ze een 
vraag stelt en concentreer me hierop. 

„Dit is toch geen wandelen meer?” vraagt ze. 
„Dit is zweven, mijn kind, voortzweven door de ruimte.” 
Zij zou zwéven? Nee, dat gelooft ze niet. 
„In de ruimte, zegt u?” 
„Ja, mijn kind.” Ik voel een drang haar zo te noemen, het bindt haar aan 

mij. Ik weet, dat ik die gevoelens van vader krijg en als ik mij op hem instel, 
zie ik vader en Angelica voor mij. Ik kan zelfs met hen spreken, waardoor 
me opnieuw bevestigd wordt, dat er in het eeuwige leven geen verwijdering 
of afstand is. 

„Maar waar is dan nu de grond, waarop we altijd lopen?” wil Annie weten. 
„We gaan thans naar de aarde, m’n kind, en daar zullen we weer kunnen 

lopen.” 
„Maar waar komen we dan nu vandaan?” 
„U was ziek en bent thans bezig te herstellen. U bent thans in het leven na 

de dood. Op aarde bent u gestorven.” Ik voel, dat ik dit laatste zeggen moet. 
Ze reageert dadelijk. „Moet ik dat heus geloven? Houden ze me daar heus 

niet voor de gek?” 
„Nee, mijn kind, die mensen daar spraken de waarheid.” 
Ik moet hier nu niet verder meer op doorgaan, laat vader me voelen. Meer 

kan ze niet aan. Ik mag maar schrede voor schrede verdergaan. 
Pas als ze vragen stelt, kan ik haar iets meer geven. „Pas als je voelt, dat ze 

er voldoende van weet, mag je verdergaan,” legt vader uit. 
Maar Annie is alweer in haar eigen leventje teruggekeerd, ze heeft niets 

meer te vragen. Zonder dat ze er erg in heeft, versnel ik het voortgaan. Daar-
ginds zie ik de aarde. Ik verheug me er al op haar onze woning te kunnen 
binnenvoeren. Hoe zal ze reageren? 

Ik stel me op Amersfoort in. Spoedig zijn we daar. We wandelen tussen de 
mensen. Annie ziet ze en wil met hen praten, hun vragen of het waar is, dat 
zij gestorven is. Ze wandelt echter door de mensen heen ... 

„Als u aanstonds uw woning betreedt, zult u er dan voor zorg dragen rus-
tig te blijven,” waarschuw ik haar. 

Ze knikt en dan gaan we het huis binnen. Annie ziet, dat er vreemde men-
sen in haar kamers wonen. Dan kijkt ze me aan en zegt: 
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„Maar hier woonden we ook niet meer, in Arnhem moet ik wezen.” 
Ik breng haar daarheen en we betreden onze woning. Weldra worden we 

gewaar, dat er andere mensen in wonen en dat onze spullen verdwenen zijn. 
Ik stel mij op het verleden in en zie dat mijn eigen moeder hier geweest is met 
Annies vader. Ze hebben samen de boel verdeeld en verkocht. 

Groot is intussen het verdriet van Annie. De tranen rollen haar over de 
wangen. Ik begrijp wat er in haar omgaat. 

„Waar zijn m’n meubeltjes, kunt u me dat vertellen?” 
„Die zijn verkocht, mijn kind. Uw vader heeft ze verkocht. U hebt ze im-

mers niet meer nodig?” 
Van mijn moeder spreek ik maar niet, het zou haar slechts uit haar even-

wicht brengen. 
„Kom,” dring ik aan, „hier hebt u toch niets meer te zoeken.” 
Gewillig laat ze zich wegvoeren, schreiend om haar verloren bezit. Ik laat 

haar schreien, hier kan ik toch niets meer veranderen. Er blijkt anders wel 
uit, hoe gehecht ze aan die spullen is. Hemel en aarde zeggen haar niets, 
sterren en planeten schenkt ze nauwelijks een blik. Om haar verkochte meu-
beltjes echter schreit ze hete tranen. Dit is haar wereld ... 

Ik voer haar naar Rotterdam. Haar tranen drogen niet. Ik laat het zo. In 
de Grebbelinie heb ik andere tranen zien schreien, daar te midden van die 
waanzin, die wreedheid, die angst. Als ik maar even aan die verschrikking 
denk, kan ook ik schreien, maar dan wegen m’n tranen duizend kilo ... Mijn 
God, als dit álles is! 

Hoe arm en ongelukkig is mijn vrouw. Ze staat midden in Gods machtige 
schepping, Zijn wonderen wachten haar, ze beleeft ze al en toch kan ze nog 
tranen storten om haar meubeltjes ... 

Op aarde hing ze eraan en dus kan ze hier niet anders. Aan deze zijde 
ontvangt men de wereld, die men in z’n binnenste voelt ... 

Hoe zal ze straks wel niet schreien als ze ervaart, dat ze ook nog haar eigen 
leven verloren heeft?! 

We lopen tussen de mensen in Rotterdam. Er is door het bombardement 
een open veld ontstaan. Ik wandel wat rond. Annie reageert met te zeggen: 

„U weet de weg niet, waarom dwaalt u hier in het rond?” 
„Ga mij dan voor,” zeg ik en trek haar hierdoor weer in m’n eigen leven 

terug. Nu komt ze tot handelen en haar verdriet zakt weg. Ze snelt naar de 
plaats, waar ze eens logeerde. Ze ziet nu in het verleden, waarin ik haar breng. 

Nu zij binnen is, laat ik haar vrij. Dan staat ze meteen in de werkelijkheid 
en ziet ze zich met haar kind en haar moeder onder de puinhopen bedolven. 
Ze stoot een angstwekkend gehuil uit. Ze valt op de knieën, graaft met haar 
vingers tussen de stenen, wil de lijken onder de puinhopen vandaan halen 
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en smeekt mij haar te helpen. „Zie toch, ze leven nog, ze leven nog,” roept ze 
uit. En ze heeft gelijk, ze leefden inderdaad nog even, maar toen trad hun ziel 
buiten het lichaam. Dit kan zij echter niet waarnemen. 

Annie is bezweken. De bezwijming ken ik, ze ligt maar één graad onder 
haar bewustzijn. Ik werk op haar in en trek haar terug in haar eigen leven. 
Even later slaat ze haar ogen op en vraagt: 

„Waar ben ik toch? Waar ben ik? Zijn wij dan toch gestorven?” 
„U moet dit aanvaarden,” zeg ik. „Hier in Rotterdam bent u gestorven. U 

vond op deze plek uw einde.” 
Annie schreit en déze tranen zijn echt en natuurlijk. Ze krijgen gewicht 

door haar verdriet om mensen. Ik laat haar tot rust komen. Nu kan ze weer 
denken en plotseling springt ze op en roept: 

„En mijn man? Waar is mijn man? Weet u ook waar mijn man is?” 
Wat moet ik haar zeggen? Nog kent ze mij niet. 
„Ik zal u tot hem brengen. Volg mij.” 
We verlaten Rotterdam en gaan regelrecht naar de Grebbelinie. Daar ver-

bind ik haar met mijn leven. Ik toon haar het ogenblik, dat ik als levend dode 
tussen de verschrikkingen ronddwaal. Ze ziet me en snelt op me toe. „Theo 
... Theo ... Theo ...” 

Ze wil zich aan mij vastklampen, zoals ik daar loop. Maar Theo ziet haar 
niet. Annie barst in tranen uit. Hier in de Grebbelinie schreit een vrouw om 
haar man, die zij verloren waant, maar die in vol bewustzijn naast haar staat 
... 

Ik verbind haar met een volgend beeld. Nieuwe droefheid wacht haar, ze 
móet daar echter doorheen om tot leven te geraken. Ze ziet mij m’n geweer 
aanleggen, ze hoort mijn vaders stem, dan klinkt er het vreselijke gefluit van 
een granaat en als Annie ziet, hoe deze Theo het leven beneemt, valt ze in 
zwijm. Ik leg haar neer, zet mij naast haar en wacht tot ze weer bij zal komen. 

Het duurde voor de aarde drie dagen en drie nachten eer Annie haar ogen 
opsloeg. Ik had in die tijd gelegenheid te mediteren. Ook mij schonk het 
samenzijn met Annie veel stof tot denken. 

Annie ligt daar naast me in slaap. De avond valt, de nacht maakt plaats 
voor de dag. De vogels zingen en kwetteren tussen de takken. Ze doen me 
denken aan m’n gevederde vriendjes in de sferen. Er lopen tranen langs m’n 
wangen, God, mijn God, wat bent U groot en goed. 

Nu kan ik Hem danken, nu is daar tijd voor. En mijn ziel vindt zo mak-
kelijk de woorden, die Hem zeggen moeten, hoe blij ik ben, dat ik lééf en dat 
ik werken mag in Zijn ruimte. 

Dan stel ik mij in op hetgeen er op aarde geschiedt. En met snelle spron-
gen dient de verschrikking zich alweer aan ... Nog zijn er hier talloze jongens, 
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Nederlanders en Duitsers, die in de astrale wereld het gevecht voortzetten. 
Nog vliegen ze op elkaar in en vermoorden zij elkander geestelijk. Als er een 
blijft liggen, keert de overwinnaar zich naar een ander. En als ze uitgeput 
zijn, zakken ze gelijk Annie ineen en doen in de slaap nieuwe krachten op. 

Hoelang zullen ze nog blijven vechten en van dit oord een spookplaats 
maken? Nu weet ik wat voor de aarde spoken zijn. Hier leven massa’s spoken. 
Verschrikkelijk is hun bestaan! 

Het kan tegen elf uur in de morgen geweest zijn, als iets mijn aandacht 
trekt, dat zeker ook verschrikkelijk is. Mijn ogen dwalen over de talloze krui-
sen van de begraafplaats, die hier is aangelegd. De zware stappen van solda-
tenlaarzen verbreken de stilte. 

Mijn God, hoe is het mogelijk! Wat duivels – smerig, wat huichelachtig 
is dat, wat ik zie. Eerst vernietigden ze ons en thans komen ze ons kransen 
brengen. Walgelijk is de mentaliteit van deze mensen. En daar zijn nog Hol-
landers onder ook! Zie hun uitstraling, hun mooie uniformen houdt haar 
niet tegen. In de donkerste hellen heb ik ze gezien, dáár huist hun menta-
liteit. Bloeddorst leeft er in hen, een mensenleven heeft geen énkele waarde 
voor ze. Ze vernietigen het en komen het dan bloemen brengen. En thans 
hoor ik hen ook nog spreken over liefde en kameraadschap! 

Walgelijk is hun bedrijf – wat weten zíj van liefde en kameraadschap?! Hier 
aan deze zijde zullen ze voor hun zelfgeschapen wereld staan, hier zullen ze 
moeten leven in hun eigen stank, zólang tot ze gaan beseffen wat waarachtige 
liefde, wat waarachtige kameraadschap is! 

Ook Nederlanders brengen hun satanische handgroet. Ze weten niet beter, 
levenddood zijn ze. 

Annie slaapt en ziet niets van alles, wat er om haar (heen) gebeurt. Eigen-
lijk is het jammer, het zou een enorme leerschool voor haar kunnen zijn. 

In haar onbewuste leven slaapt ze nu en droomt van haar meubeltjes. Zelfs 
haar kind is ze thans vergeten. Is het niet duidelijk, wat vooralsnog in haar 
wereldje overheersend is? 

Eindelijk slaat Annie haar ogen op. Ze zoeken mij. Diep denkt ze na. Dan 
zegt ze: 

„Mijn man is gesneuveld, meester, waar is hij thans?” 
Ik antwoord: „In de sferen, mijn kind.” 
Weer denkt ze na. Ze straalt thans een heel ander licht uit. Er is werking 

in haar gekomen! 
„Kan ik hem zien?” 
„Dat is zeer zeker mogelijk, Annie.” 
„U kent mij,” vraagt ze, verbaasd, dat ik haar naam noem. „Zeker door 

mijn schoonvader?” 



235

„Zo is het,” zeg ik, begrijpend, dat de tijd nog niet daar is mij aan haar te 
laten zien. Haar verlangen moet opgevoerd worden. Er moet ontzag in haar 
komen voor mijn leven. Zij heeft nimmer eerbied voor mij gehad – thans 
moet ze het leren, laat vader mij van verre voelen. 

Ik vervolg: „Door hem, die u van uw leven heeft willen overtuigen, ken ik 
u. Bent u thans bereid te luisteren en hebt u reeds vragen te stellen?” 

„Ja, meester. Ik wil alles weten. Kunt u mij naar mijn man brengen?” 
„Nog is dat niet mogelijk, mijn kind, eerst moet u van uw leven overtuigd 

zijn.” 
„Meester, ... is mijn man verder dan ik?” 
„Ja, dat zult u moeten aanvaarden.” 
„Heeft hij dan toch gelijk gehad?” 
„Uw man voelde al op aarde voor dit leven, toen al wist hij, dat het Eeuwige 

Leven zo is, als u het thans ervaart. Daarin had u hem moeten aanvaarden.” 
Annie luistert aandachtig. Ik vertel haar nu uitvoerig van het leven van 

ons beiden op aarde, laat haar zien, wijs haar erop, hoe het in brokken uit-
een moest vallen. Zo krijgt ze een beeld van ons leven en als ik haar daarna 
weer naar de Grebbelinie terugbreng, ziet ze haar tekortkomingen en beseft 
ze, waardoor het alleen het schemerland kon zijn, dat haar hier ontving. Ze 
begrijpt thans ook, dat Theo, die verder is dan zij, haar niet meer toebehoort 
en aan zijn eigen leven werkt, zoals zij nu aan het hare moet beginnen. 

Ze vraagt me: „Wat raadt u me aan te gaan doen, meester?” 
„U moet thans naar uw eigen sfeer terugkeren, veel nadenken en uw eigen 

moeder trachten te helpen.” 
„Kan ik haar dan helpen?” 
„U kunt dat!” 
„En zal God dan niet boos op mij zijn, zal Hij me willen helpen en me 

kracht geven?” 
„God is liefde, alleen liefde, mijn kind. Hij zal u zeker steunen.” 
Ze ziet me peinzend aan – ze voelt veel van Theo in me. Ze stelt me dan 

een vraag, die haar godsdienst raakt en ik zeg haar, dat die vraag beantwoord 
zal worden door de meesters, die haar straks verder zullen helpen. 

„Ik kwam alleen tot u om u van uw leven op aarde te vertellen.” 
Waarom juist ik, wil ze weten. Ken ik haar leven dan helemaal? 
„Ja,” zeg ik, „door uw schoonvader, die ook mij bekend is.” 
„Van de sferen?” 
„Ook van de aarde.” 
We verlaten de Grebbelinie en de aarde. Onderweg vraagt Annie: „Kan 

ik daar nog eens terugkeren? Ik wil dan nog eens alles van mijn leven zien.” 
„Dat is zeer zeker mogelijk.” Eens zal ze daarheen met anderen teruggaan, 
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deze zullen haar dan meer over het leven van ons beiden vertellen. Vader laat 
me voelen, dat zij dan geheel voor dit leven zal ontwaken. „Het zou thans 
mogelijk zijn, je aan haar te laten zien, maar denk je eens in, wat dat voor 
haar zou betekenen! Ze zou het onmogelijk kunnen verwerken.” 

Vader heeft gelijk – ze zou te veel krijgen, maar straks zal ze weten, dat ik 
in deze dagen naast haar ben geweest en dat ik het was, die haar alles over 
ons beiden vertelde. 

Dat er in Annie iets opengaat, bewijst ze me op schone wijze, als ze zegt: 
„Hoe mooi is eigenlijk alles, als je weet, dat je nimmer vernietigd wordt. 

Dat ieder mens de kans krijgt tot God, ons aller Vader, terug te keren!” 
„Zo is het – De kerken op aarde doen veel kwaad met te leren, dat God 

Zijn kinderen verdoemen kan. Dit kunt u nu toch wel aanvaarden?” 
En Annie kan het aanvaarden, nu zij leeft in de werkelijkheid van het Eeu-

wige Leven. Er is licht in haar gekomen, en dat maakt mij gelukkig. Straks 
ga ik van haar heen, maar eens, weet ik nu, en het zal nog zijn voordat ik naar 
de aarde terugkeer, zal ik opnieuw met haar kunnen spreken. Vader geeft me 
dit visioen. En Liesje zal haar zeggen, dat ik het was, die haar overtuigde van 
haar leven en dood op aarde. Ze zal dan haar geluk niet kennen. 

Het is alsof Annie voelt, dat ik aan Liesje denk. Ze vraagt me: 
„Kunt u me naar m’n kind brengen, meester?” 
„U zult uw kind zien, maar eerst moet u met uzelf gereed zijn.” 
Wel trekt ze met haar mond, Annie, en voelt ze verdriet, maar ze heeft 

gedurende onze reis geleerd, dat we aan deze zijde voor ijzeren wetten staan, 
wetten, die wij zélf oproepen. Liesje heeft zich licht eigen gemaakt, haar 
mag door het onderbewustzijn van haar moeder geen haar gekrenkt worden. 
Daar zorgt God voor. 

„Is dit, omdat ik mezelf nog niet ken, meester?” 
„Zo is het, lief kind, eerst moet u uzelf overwinnen.” 
„Maar – als ik m’n best doe, meester, zal ik m’n Liesje dan gauw zien?” 
„Zeker, m’n kind, spoedig. God is liefde en Hij zal u helpen.” 
En peinzend over alles, zegt ze: 
„Mijn kind is dus ook verder dan ik?” 
Ik zeg haar, dat Liesje in de sfeer boven de hare leeft en leg haar uit, hoe 

ook zij zich deze hemel kan eigen maken. En Annie aanvaardt thans alles wat 
ik zeg, de beelden op aarde hebben haar overtuigd. De wetten van God heb-
ben ook voor haar hun taal gesproken. Nu zal ook zij bewust haar leven in 
handen nemen en voor anderen gaan dienen. Nu al weet ze, dat schreien haar 
hier niet verder helpt, maar dat hier alleen de liefdedaad spreekt, waarachter 
de volle persoonlijkheid staat. 

„Alles van jezelf,” zo zeg ik haar, „moet je uit liefde voor een ander leren 
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inzetten. Op aarde kunnen we door ons aardse bezit voor anderen iets zijn, 
maar zulk een bezit heeft met de ziel niets uit te staan. Hier aan deze zijde telt 
alleen de daad, die met de ziel, met de volle persoonlijkheid betaald wordt.” 

We betreden nu weer het schemerland, waarvan Annie zich thans gaat 
losmaken. De zusters daar nemen haar van mij over. 

Door Gods liefde hadden we beiden een wonderbaarlijke reis mogen bele-
ven. Een, die Annie van haar aardse dood en haar eeuwige leven overtuigde 
en mij m’n eigen krachten leerde kennen en me talloze nieuwe indrukken 
schonk van Gods onuitputtelijke wonderen. 

Aan de grens van de eerste sfeer wacht mijn vader, mijn meester, mij op. 
Wij omhelzen elkander innig. Dan gaat hij mijn reis na en wijst mij op fou-
ten. Dan mag ik nog vragen stellen. En ik vraag hem: 

„Wat moet ik thans gaan doen, vader?” 
„Je moet je nu op de aarde gaan instellen, want het ogenblik is daar, dat je 

er van je leven mag vertellen.” 
Ik begrijp, dat ik mij op dit gebeuren heel ernstig moet voorbereiden. In 

hun geestelijke woning verwelkomt Angelica ons. Ik dank beiden voor al-
les aan mij geschonken, maar zij aanvaarden mijn dank niet. Dan ga ik de 
natuur in en spreek lang tot God en zeg Hem, hoe dankbaar ik ben. Als ik 
tot meditatie wil overgaan, laat vader mij voelen, dat ik tot hem terug moet 
keren, als ik ermee gereed ben. 

Maanden gingen er volgens aardse tijd voorbij, alvorens ik me voor m’n 
taak gereed voelde. Heel mijn leven volgde ik, alsmede die, waarin ik als 
Jack werkzaam was. Ook in de levens van vader en Angelica verdiepte ik mij. 
Nog verder ging ik terug, tot daar, waar God zich deelde en me, een vonk 
van Zijn vuur, voor de taak zette Zijn heilige wetten te beleven en me deze 
bewust te worden. 

Toen keerde ik naar Angelica en vader terug. Ik voelde me gereed. We 
daalden af naar de aarde en traden bij het instrument, waardoor ik thans 
schrijf, binnen. 

En thans ben ik aan het einde van mijn taak toe. Mij rest nog u te vertel-
len, wat ik thans ga doen. 

Ik ga helemaal in het leven van Jack over. Dat leven wordt geheel bewust 
in mij. Theo is in dat leven opgenomen en maakt er thans deel van uit. Ik heb 
hem lief, hij is mijn broeder geworden. Voor de aarde is dit niet te begrijpen, 
maar wie in mijn leven las, zal het duidelijk zijn, dat ik zo spreek. 

Straks zal ik mijn nieuwe meester ontmoeten, want vader en Angelica gaan 
thans in hun eigen leven verder. Ik moet me de wetten gaan eigen maken, 
die meester Alcar door dit begenadigde instrument aan de wereld heeft be-
kendgemaakt. Het zal me gereedmaken voor mijn taak op aarde, waar ik 
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de psychiatrie straks nieuwe kennis zal bijbrengen. Daar zal ik dan mijn 
tweelingziel ontmoeten en met haar wil ik me voor die machtige liefde be-
kwamen. In mij is het gevoel ertoe aanwezig, ook in haar. 

Deze genade schenkt God ons mensen – en nog zijn er op aarde, die spre-
ken over een God, Die Zijn kinderen voor eeuwig verdoemen kan ... 

Voor mij zie ik de ruimte – Gods liefde schiep haar en houdt haar in stand. 
Ik heb getracht u, lezer, met mijn simpele woorden er een beeld van te geven. 
Als ik u ervan heb kunnen overtuigen, dat uw leven eeuwigdurend is, als ik 
u de ogen heb kunnen openen voor de ontzaglijke mogelijkheden, die God 
ons als Zijn kinderen in handen heeft gelegd, als ik u zover heb gekregen, dat 
u zich er meer dan ooit toe zet u in de liefde te bekwamen – zal ik mij heel, 
héél gelukkig voelen. 

En u, dierbaar instrument van meester Alcar, u dank ik voor al uw liefde. 
Ik had slechts korte tijd nodig om dit aan u door te geven. Van u leerde ik 
werken. Het eenzijn met u heeft mij ook veel wijsheid geschonken. Geheel 
uw leven staat in dienst van de meesters, het mijne zal zich daarop instellen. 

Thans is het ogenblik daar, dat ik ook van u afscheid moet nemen. Vader 
en Angelica groeten u. Zij danken u voor uw wil om te dienen. Voor hen, 
moet ik u zeggen, bent u het volmaakte instrument, waardoor het Gene 
Zijde mogelijk is te spelen. Deze geestelijke muziek, die de mensen als wijs-
heid bereikt, zal hun zielen doen trillen en openen. Mijn vriend, moge God 
u en uw meester de nodige kracht schenken uw schone werk voort te zetten. 
Ik vraag Zijn zegen voor u en ga in diepe meditatie heen. Ik neem voor lange 
tijd afscheid van de aarde. Eens zien we elkander in het Eeuwige Leven terug. 

Moge Gods heilige zegen op dit werk rusten! 

Einde 
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