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Uitleg Tekening kaft

Ik heb deze tekening op 11 oktober 2007 spontaan als schilderij in
mijn gedachten gekregen. Het was een beeld van 3 schilderijen naast
elkaar, waarvan de kafttekening het middelste schilderij was. De
naaste 2 schilderijen was geen beeltenis op te zien. Wat het te
betekenen had wist ik op dat moment dus nog niet.
Op 12 oktober 2007 heb ik in gedachten de geestelijke wereld
gevraagd om toestemming om dit boek te mogen schrijven. Op dat
moment had ik geen erg meer in de schilderijafbeelding. Terwijl ik in
gedachten was kreeg ik de schilderijafbeelding weer te zien. Dit
voelde voor mij als de toestemming. Ik had dus zonder dat ik er erg in
had, voor mijn gevoel dus, een dag eerder de toestemming al gehad.
Ik heb zo goed als ik kon de afbeelding getekend en als kaft verwerkt
voor dit boek.

De symboliekuitleg is voor mij als volgt:

De ring met het kruis: In samenwerking met Christus / Geestelijke
Wereld. ---- Doordat ik alle boeken van Jozef Rulof heb gelezen is het
gevoel gekomen om een kinderboek te schrijven. Ik wilde die leerstof
graag verwerken voor kinderen. De leerstof is gegeven in opdracht
van Christus, vandaar de samenwerking met Christus / Geestelijke
Wereld. Mijn kennis komt dus uit de boeken van Jozef Rulof.

De bloemen op de ring: De bloemen die de geestelijke wereld legt op
de samenwerking.
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God is Liefde

God is Liefde en liegt dus niet
God is Liefde en oordeelt dus niet
God is Liefde en bedriegt dus niet

God is Liefde en steelt dus niet
God is Liefde en scheld dus niet

God is Liefde en bedreigt dus niet

God is Liefde en maakt geen oorlog
God is Liefde en vermoord dus niemand

God is Liefde en is dus niet afgunstig
God is Liefde en is dus niet jaloers

God is Liefde en is dus niet hebzuchtig
God is Liefde en is dus niet ongeduldig

God is Liefde en vecht dus niet
God is Liefde en roddelt dus niet
God is Liefde en moppert dus niet

God is Liefde en slaat dus niet
God is Liefde en haat dus niet

God is Liefde en doet de mensen geen pijn

God is Liefde en wijst ons de weg
En wij mensen zijn allemaal een deeltje van God

 Alleen wij mensen hebben al die nare dingen nog af te leren
Wat wij te leren hebben is Liefde

Deze tekst spontaan in gedachten gekregen op 28 oktober 2007
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Hoofdstuk 1

Zondagmorgen, het is rustig op straat, je hoort de vogeltjes fluiten en
Oma staat naar buiten te kijken. Ze is net wakker en heeft al gedoucht.
Voor vandaag heeft ze geen plannen gemaakt, dus ze neemt zich voor
dat ze lekker op de bank kruipt met een boek van Jozef Rulof. Het deel
dat ze aan het lezen is, ‘Zij die terugkeerde uit de dood’. Het grootste
deel heeft ze al gelezen, nog een paar bladzijden en dan heeft ze weer
het uit. Dit, maar ook de andere boeken, heeft ze in de loop van de
jaren al een paar keer gelezen. Maar toch blijft ze het mooi vinden om
de boeken opnieuw te blijven lezen. Intussen dat ze naar buiten staat
te kijken komt haar man naar beneden. Hij is klaar met douche en
samen gaan ze een boterham eten. Onder het eten vraagt haar man:
“Wat ga je vandaag doen?” “Wel ik heb me net bedacht, dat ik lekker
op de bank kruip met een boek. Hoezo, wou je vandaag iets gaan doen
dan?” “Nee, dat niet, zegt haar man, maar als jij gaat lezen, dan ga ik
op mijn gemak bij de jongens langs. Ik heb ze al een paar dagen niet
gezien, dus even kijken hoe dat het met ze is.” “Oké, zegt Oma, dat
zullen ze leuk vinden.” Als ze klaar zijn met eten, ruimen ze samen de
boel op. Haar man vertrekt naar de jongens toe en zijzelf zet zich nog
een kopje thee en nestelt zich lekker op de bank om te gaan lezen.
Zo verstrijkt de tijd, maar Oma heeft hier geen erg in. Als Oma aan
het lezen is, dan vergeet ze de wereld om haar heen, zo diep zit ze dan
in het boek. Als ze op de laatste bladzijde is gaat opeens de
voordeurbel. Oma kijkt op en denkt: “Wie kan dat nu zijn?” Ze staat
van de bank op, om door het raam te kijken wie dat er aan de
voordeur staat. Als ze de vitrage opzij schuift kijkt ze in het lachende
gezicht van haar kleindochter Magda. Ze gebaart Magda dat ze er
aan komt. Ze loopt naar de voordeur om voor het meisje de deur open
te maken. “Ha, lieverd, zegt Oma, kom je gezellig op visite.” “Ja, zegt
Magda, ik kom op visite. Papa en mama zijn aan het bankhangen en
daar had ik geen zin in hóór.” “Ach zo, zegt Oma, dus ze zijn gezellig
samen tv aan het kijken.” “Ja, zegt Magda, ze hadden nog een paar
films liggen, die ze nog wilden kijken. Opa is ook bij ons, dus ik dacht
ga ik lekker naar Oma toe, want die is nou helemaal alleen.” “Wat
lief van je, zegt Oma, maar ik voel me zo maar niet alleen hóór. Maar
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ik vindt het wel heel lief dat je aan me denkt, maar ik neem aan dat
papa en mama nu wel weten dat je hier bent?” “Ja, zegt Magda, ze
weten dat ik hier ben.”Intussen dat ze aan het praten zijn heeft Magda
haar schoenen uitgedaan en haar jas opgehangen. Samen lopen ze
naar de keuken. “Lust je een ook kopje thee? Ik wilde net weer nieuwe
zetten.” vraagt Oma. “Ja, is goed, zegt Magda. “Nou, zegt Oma, je
hebt precies het goede moment uitgekozen om langs te komen.” “Hoe
bedoelt u?”vraagt Magda. “Ik heb net precies mijn boek uitgelezen,”
zegt Oma. “Oh, zegt Magda, wat was u aan het lezen dan?” “Ik was
aan het lezen in het boek ‘ Zij die terugkeerde uit de dood’. “Waar
gaat dat boek over?”vraagt Magda. “Dit boek gaat over mensen die
Jozef Rulof, op aarde heeft gekend. Deze mensen zijn overleden en
komen daarna Jozef vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt. In
het laatste deel van het boek, gaat het over Gerhard.” Magda luistert
aandachtig naar Oma. Ze vindt het altijd bijzonder als haar Oma gaat
vertellen.
“Oma, wat heeft Gerhard dan allemaal meegemaakt?”vraagt Magda.
“Ja, dat is nog niet een, twee, drie verteld, zegt Oma. En aangezien
dat we vanmiddag toch niks anders te doen hebben, heb ik wel de tijd
om het je uit te leggen. Maar nu eerst een kopje thee en dan zal ik het
je vertellen.” Oma pakt de kopjes uit de kast en schenkt de thee voor
hen beide in. Dan loopt ze naar de gangkast om wat koekjes te
pakken. Als ze alles op tafel heeft gezet gaat ze op haar eigen plekje,
aan de keukentafel zitten. Dan begint ze met vertellen.
“Wel, zegt Oma, Gerhard is een meneer die Jozef Rulof heeft gekend
toen Gerhard nog op aarde leefde. Gerhard was koetsier bij een
begrafenisonderneming. Hij bestuurde de koets met paarden. In deze
koets lag dan de kist met de overleden persoon erin, het Stoflichaam
dus, en deze bracht hij dan naar de plek waar dat hij begraven zou
worden. Gerhard was getrouwd, had een kind en was een goede
huisvader. Heel af en toe kwam ze elkaar tegen. De laatste keer dat ze
elkaar tegen kwamen, en een praatje maakte, was bij de uitgang van
een begraafplaats. Gerhard had al van alles gehoord over Jozef zijn
werk en bezigheden, maar kon het niet geloven. Hij geloofde dus niet
dat de geesten met Jozef konden praten en dat Jozef ze kon horen. Dat
de geesten door Jozef deden schilderen en schrijven. Dit alles vond hij
maar gek gedoe en dreef er ook de spot mee. Wat hij bijvoorbeeld zei
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in dat laatste gesprek was: ‘Ik werk al jaren met doden mensen, maar
er heeft er nog nooit eentje zijn mond open gedaan. Dood is dood.
Hoe kan zo’n dood lichaam nou praten? Je moet de doden laten
rusten.’ Hij lachte Jozef vierkantig in zijn gezicht uit. Jozef kon zeggen
wat hij wilde maar Gerhard kon hem toch niet geloven. Veertien
dagen, na dus het laatste gesprek, is Gerhard zelf overleden. Jozef
hoort het van andere mensen, dat Gerhard een paar dagen zijn eigen
niet goed had gevoeld. De laatste dag had hij een opgezette keel
gehad en ’s avonds was Gerhard overleden. Jozef wist dat Gerhard er
nu achter zou komen dat dood niet dood was. Jozef twijfelde eraan of
hij Gerhard snel spoedig terug zou zien. Door zijn eigen reizen wist
Jozef dat je liefdeskrachten moest bezitten, wilde men zich op aarde
kunnen manifesteren.” “Oma, wat is manifesteren?”vraagt Magda.
“Nou, zegt Oma, manifesteren is je eigen laten zien of te voorschijn
komen, zodat de mensen die de gave hebben van helderziendheid en /
of helderhorendheid je kunnen zien / horen. De meester van Gene
zijde, die de overleden persoon bijstaat, die verbindt hen dan met de
mensen die deze gave’s hebben. Deze mensen, op aarde, noemen ze
ook wel medium’s. Jozef is dus ook een medium, vandaar dat hij de
mensen kan zien en spreken als ze over zijn naar Gene Zijde.
Maanden later, bij een seance bijeenkomst, ziet Jozef Gerhard voor de
eerste keer. Het valt Jozef al op dat Gerhard veranderd is. Gerhard
legt zijn hand op de schouder van Jozef. Jozef voelt in zich een zacht,
maar intens gevoel van liefde, rein en zuiver gegeven, dat diep uit het
hart van Gerhard opwelde die het leven had leren kennen. Gerhard
zegt de hele avond niets, dit vond Jozef natuurlijk wel jammer. Hij had
graag met hem gesproken, graag geweten hoe dat het met Gerhard
ging. Hij vroeg het aan zijn eigen meester Alcar, hoe dat het zat.
Meester Alcar is de leider van Jozef. Waarop Meester Alcar zegt: “Hij
had ook graag met jou gesproken, maar het was nog niet mogelijk.
Onze wetten en ons leven is anders dan op aarde. Zijn tijd is er nog
niet. Begrijp dit goed, in alles is leiding, ook hierin. Wacht geduldig
af. Hij zal terug keren en je dan veel van zijn leven aan deze zijde
vertellen.” Dus er zit niks anders op voor Jozef, om geduldig het
moment af te wachten totdat hij Gerhard wel mag spreken. Zo gaan er
weer jaren voorbij. Dan is het moment daar dat Gerhard Jozef mag
gaan vertellen over zijn leven aan Gene zijde.” Magda zit geboeid
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naar Oma te luisteren. Ze vindt het prachtig, hoe dat Oma kan
vertellen.
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Hoofdstuk 2

“Jozef is bezig om het boek te schrijven ‘Zij die terugkeerde uit de
dood’. Een andere geest, genaamd Jeanne, is Jozef aan het vertellen
over haar leven aan Gene zijde. Op een gegeven moment  worden ze
even onderbroken, want een andere broeder, een geest dus, die wilde
hem even gedag zeggen. Wie denk je dat hem gedag wil komen
zeggen?”vraagt Oma. “Nou, zegt Magda, ik denk wel dat ik het weet,
Gerhard natuurlijk.” “Ja, inderdaad, zegt Oma, Gerhard was het. Hij
kwam Jozef even gedag zeggen en vertelde hem gelijk dat hij na de
zuster, Jeanne dus, van zijn leven mocht vertellen. Toen ging hij weer.
Ik zal je een korte samenvatting geven van Gerhard. Ik kan je niet
alles vertellen, want dan zijn we voorlopig nog niet klaar of ik zou je
het boek moeten voorlezen en dit duurt ook veel te lang.
De volgende morgen was Gerhard aan de beurt. Gerhard staat naast
Jozef en Jozef vind hem zo veranderd. Het is niet meer de Gerhard,
die op aarde leefde. Nu was hij groot, krachtig, jong en schoon. Zijn
ogen straalden en om hem heen lag een prachtig licht.
Als eerste heeft Gerhard Jozef zijn excuus gemaakt om het feit dat hij
een spotter was en niet geloofde in een eeuwig leven. Voor hem, op
aarde, was dood, dood, maar hij had dus ondervonden dat dit dus niet
het geval was. Gerhard was God dankbaar dat hem nu de
mogelijkheid werd gegeven om zijn ervaring te mogen vertellen tegen
Jozef. Deze ervaringen zouden worden vastgelegd in het boek ‘Zij die
terugkeerde uit de dood’.” Oma kijkt Magda aan en ziet dat ze vol
spanning zit te luisteren. Vind je het zo mooi?”vraagt Oma. “Ja, ik
wel, zegt Magda. U kunt ook zo mooi vertellen.” “Wil je nog wat
drinken voor dat ik verder ga?”vraagt Oma. “Nee, ik heb nog,”zegt
Magda. Er zit nog een klein bodempje drinken in haar kopje, maar ze
heeft liever dat Oma verder gaat met vertellen. “Weet je het zeker,
vraagt Oma. Ik schenk voor me zelf ook nog wat in hóór.” “Oké, zegt
Magda, dan doe voor mij ook nog maar.” Oma begint te glimlachen,
ze kent haar kleindochter zo goed. Ze wist dat Magda wel drinken
wilden, maar dat nog liever het verhaal van Gerhard hoorde. Oma
schenkt wat te drinken in en gaat dan weer zitten.



10

“Waar Gerhard als eerste over begint is over zijn laatste dagen op
aarde. Hij voelde zijn eigen al dagen niet lekker. De ene keer gaf hij
daar Jozef de schuld van en een andere keer gewoon het ziek zijn de
schuld,” verteld Oma. “Waarom gaf hij Jozef daar dan de schuld
van?”vraagt Magda. “Nou, zegt Oma, ik heb je daar net toch verteld
dat hij een gesprek had gehad met Jozef op die begraafplaats. In dat
gesprek hebben ze het dus over Jozef zijn werk en geesten gehad.
Hierdoor dacht Gerhard dat hij was aangestoken met het gekke gedoe
en gaf daar Jozef de schuld van. Wat hij voelde maakte hem steeds
banger, omdat hij niet wist wat hem mankeerde. Toch wilde hij die
angst aan niemand laten zien en ging gewoon door met werken en
andere dingen. Gerhard werd zieker en zieker. Wat hij eigenlijk
voelde was de innerlijke voorspelling dat hij over zou gaan naar Gene
zijnde. Maar doordat hij geestelijk geen voeding aan zijn eigen had
gegeven, kon hij dit ook niet voelen en zodanig herkennen.” “Wat wil
dat zeggen: Geestelijk geen voeding gehad?”vraagt Magda. “Nou,
zegt Oma, dat wil zeggen dat je, je eigen geest geen leerstof gegeven.
Door bijvoorbeeld niet te willen leren over het spiritualisme.” “Wat is
spiritualisme?”vraagt Magda. “Spiritualisme is een verzamelnaam
voor geestelijke ontwikkeling. In het Spiritualisme heb je verschillende
onderdelen waar dat je in kunt verdiepen. Bijvoorbeeld over God en
het eeuwige leven enz. Maar ze doen in het spiritualisme ook met
kaarten, stenen enz. werken. Je kunt er heel veel kanten mee op. Het is
maar net waar dat iemand zijn interesse ligt. Maar door het
spiritualisme kun je jezelf geestelijk verrijken, en hierdoor kun je dus
groeien. Je kunt het woordje voeding ook vervangen voor leerstof.
Dan krijg je geestelijke leerstof. En van geestelijke leerstof word je
geestelijk dus steeds wijzer. Dus hierdoor ook weer bewuster. Snap je
wat ik bedoel?”vraagt Oma. “Ja, zegt Magda. Nu weet ik ook wat
spiritualisme is. Ik heb het woordje wel eens gehoord, maar wist niet
wat het betekende.” “Oké, zegt Oma, dan weet je vanaf vandaag wat
het woordje spiritualisme betekent. Maar nu even terug naar Gerhard.
Hij wilde met het spiritualisme dus niks te maken hebben. Dan komt
de dag dat hij ’s avonds overgaat. De nacht ervoor heeft hij liggen
draaien en woelen in zijn bed en moest steeds aan Jozef denken. De
volgende morgen staat hij op met een hele zere dikke keel en flinke
hoge koorts, zijn vrouw wil de dokter laten komen, maar dit wil hij zelf
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niet. Hij was koppig en eigenwijs. Die middag is de dokter toch even
geweest en heeft hem pijnstillers gegeven, waardoor hij een paar uur
heeft kunnen slapen. In de avond heeft hij het gevoel dat zijn hoofd uit
elkaar zal barsten, toch probeert hij zijn eigen rustig te houden en te
denken. De angst, die hij de hele dag nog niet had gevoeld, keert weer
terug en hij begrijpt dan pas op dat moment dat hij gaat sterven. Hij
wil dit tegen zijn familieleden vertellen, maar zijn keel is inmiddels zo
dik geworden, dat hij niet meer kan praten, hoe graag hij het ook
gewild zou hebben. Hij werd boos, dit om het feit dat hij niet kon
spreken en omdat hij nog niet wilde sterven. Hij vond zijn eigen te
jong om te sterven. Dan ziet hij allemaal schimmen om zijn bed heen.
Dit waren broeders uit de geest die stervende mensen komen ophalen.
Maar Gerhard wist dit niet en het maakte hem angstig. Maar ieder
mens die tot het eind bewust is, zal deze schimmen zien. Dat zien is de
verbinding met het leven aan Gene zijde. Hoe meer dat hij verbinding
kreeg met Gene zijde, hoe duidelijker dat hij de schimmen kon zien en
waarnemen. Plotseling dringt het tot Gerhard door, dat deze
schimmen door Jozef tekenden, dat hij de schilderstukken door die
schimmen ontving. Er gaat nog veel meer door Gerhard zijn
gedachten. Als laatste roept hij om Jozef, maar zijn familieleden
kunnen hem niet verstaan. Dat is het moment dat hij te overlijden
komt. Zijn geesteslichaam komt uit het stoflichaam en dan breekt het
Fluïdekoord. Hij voelt zich duizelig worden en voelt zijn eigen steeds
dieper wegzinken, heel zijn leven ging als een film aan hem voorbij.
Dan valt hij in een diepe slaap en weet nergens meer vanaf. Voor de
aarde gestorven maar geboren in de geest. De broeders brengen hem
dan slapend naar de sferen. Daar heeft hij drie weken geslapen, om
daarna uitgerust wakker te worden. Toen hij dus wakker werd, dacht
hij nog op aarde te leven. Hij leefde en was heerlijk uitgerust, dus hij
dacht niet aan dood zijn. Hij kijkt rond in de kamer, waar dat hij zich
bevindt, maar herkent er niks van. Er zijn geen schilderijen aan de
muur, hij kan nergens een deur vinden. Hierdoor gaan van alle gekke
gedachten door hem heen om het raadsel voor hem zelf maar op te
lossen. Hij komt zelfs op een punt, dat hij denkt dat hij in een
gekkenhuis terecht is gekomen. Plotseling dacht hij meer licht te zien.
En op dat zelfde moment gaat er een deur open en komt er een
broeder uit de geest de kamer in gelopen. Je kunt je wel voorstellen
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hoe verbaasd Gerhard was, want hij zelf had ook gezocht naar de
deur maar kon hem niet vinden. En deze broeder kwam zomaar door
een deur naar binnen. Toen de broeder hem vertelde dat hij op aarde
was gestorven, lachte Gerhard hem ook vierkantig in zijn gezicht uit.
Nog steeds kon hij het niet geloven. Hij noemde de broeder zelfs
hartstikke gek, maar de broeder bleef net zo rustig en liefdevol naar
Gerhard toe. Hij was helemaal verbaasd, toen hij erachter kwam dat
deze broeder zijn gedachten kon lezen. Dit, wist Gerhard, kon op
aarde helemaal niet. De broeder vertelde hem dat het gedachten
lezen, bij het leven in de geest hoorde. Ze kunnen hierdoor in ieders
leven lezen, hierdoor weten ze dus ook wat iemand heeft meegemaakt.
Ze kunnen je dus van alles over jezelf vertellen, zonder dat je zelf je
mond open doet. Gerhard voelt dat de broeder het goed met hem voor
heeft en uiteindelijk neemt hij ook aan wat de broeder hem op dat
moment allemaal verteld.
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Hoofdstuk 3

“Zo komt Gerhard er ook achter dat hij door de krachten van de
broeder gesteund word. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld ook lopen,
hoeft hij zijn koorts, dorst en honger niet te voelen en nog veel meer.”
“Oma, hoe kan dit dan?”vraagt Magda. “Wel, de broeder leeft al in
de sferen en heeft verschillende krachten eigen gemaakt, verteld Oma.
Gerhard komt van de aarde en heeft zich die geestelijke krachten nog
eigen te maken. Dat wil zeggen, hij heeft dat allemaal nog te leren. De
broeder is de hele tijd met Gerhard verbonden, door wil en
concentratie. Als Gerhard zelf die krachten geleerd en eigen heeft
gemaakt, dan pas kan de broeder zich losmaken van Gerhard. Maar
tot die tijd blijft Gerhard met de broeder verbonden. Een mooi
voorbeeldje is het lopen van Gerhard. Voordat hij de broeder had
gezien, had hij in de kamer rond gelopen. Dit heeft hij door de
krachten van de broeder kunnen doen, doordat hij dus met hem
verbonden was. Later toen de broeder bij hem was, en het hem
uitlegde, verbrak hij de kracht en de concentratie op het lopen. Toen
Gerhard dus wilde opstaan, werd hij heel duizelig en voelde hij zijn
keel weer heel dik worden en de koorts weer terugkeren. Dit was dus
voor Gerhard een bewijs, dat hij zonder de broeder nog niet eens kon
opstaan van het bed. De broeder vertelde Gerhard dus dat hij wel in
de geest leefde, maar dat hij nog aards denkt en voelt. Gerhard heeft
dus de geestelijke afstemming nog niet en heeft dit te leren en het zich
eigen te maken. Daarom is het binnen treden in de geestelijke wereld
voor de meeste mensen de moeilijkste tijd. Om deze mensen van het
eeuwige leven te overtuigen dat valt vaak niet mee. De mensen leven
dan in hun eigen geestelijke afstemming en dat is hun woning, hun
huis, hun kamer, en hun licht aan Gene zijde.” “Heb je daar dan een
eigen huis?”vraagt Magda verbaasd. “Ja, zegt Oma, je hebt daar ook
een huis. Dit is natuurlijk heel anders dan je dat op aarde gewend
bent. Je huis is je innerlijke leven, zoals je denkt en voelt en liefde
bezit. Liefde is bezitten, is licht en geluk aan Gene zijde. Er leven aan
Gene zijde mensen die prachtige tempels en gebouwen bezitten en
deze mogen ze hun geestelijke woning noemen. Maar als je dat bezit,
dan heb je je eigen al heel wat liefde, licht en geluk eigen gemaakt.
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Gerhard zijn huis is in een bolvormige toestand opgetrokken. Het
voelt voor hem als een kooi waaruit hij niet kan ontsnappen. Dit komt
omdat hij op aarde zijn deur dicht hield voor geestelijke ontwikkeling.
Hij wilde er niks mee te maken hebben. De afstemming, dus sfeer, van
Gerhard grenst aan de eerste bestaansfeer, dus 1e lichtsfeer. Het
aardse denken en voelen heeft Gerhard af te leren, en geestelijke
denken en voelen te leren. Hij heeft dus heel wat te leren en zal
hierdoor gaan veranderen. Dus de oude Gerhard wordt afgebroken en
de nieuwe Gerhard word opgebouwd. De oude Gerhard hoort bij de
aarde en de nieuwe Gerhard bij Gene zijde. En natuurlijk valt dit
allemaal niet mee voor Gerhard, maar hij wordt in alles geholpen
door de broeder.” “Word iedereen geholpen?” vraagt Magda.
“Iedereen wordt geholpen, zegt Oma, mits je geholpen wilt worden.
Er zijn ook mensen die niet geholpen willen worden, of die niet willen
luisteren. Deze mensen laten ze dan met rust, totdat ze wel geholpen
willen worden of wel willen luisteren. Het ligt dus aan de mensen zelf
of ze die hulp aanvaarden. De broeders en zusters in de geest die
willen de mensen helpen in liefde. Dat noemen ze dienende liefde. Het
woordje dienen kun je ook veranderen in helpen, ondersteunen of
werken. Dit dienen voor de mensheid brengt de broeders en zusters
zelf ook hoger. Zij krijgen dan ook steeds meer liefde en licht en dit
brengt hun dan weer hoger in de sferen. Dus door te dienen in liefde
ga je verder en hoger. Intussen heeft Gerhard natuurlijk al heel wat
kunnen denken. Dan komt de broeder die hem eerder weer even alleen
had gelaten en samen gaan ze naar buiten toe. De broeder laat
Gerhard zijn sfeer zien. Het valt Gerhard op dat er heel veel mensen
zijn in het grote gebouw, waar dat hij zich bevindt. Als ze buiten
komen vergelijkt hij de natuur ongeveer met de herfst op aarde. Het is
er grauw en mistig en lijkt of het zo gaat regenen. Hij ziet heel veel
mensen daar buiten. De ene ziet er nog bleker of zieker uit dan de
ander. Er lopen buiten ook heel veel mensen die aards zijn gekleed,
net als hij zelf. De ene had sieraden om en was prachtig gekleed en
een ander droeg oude versleten kleren. Er waren ook ander mensen
die heel anders gekleed waren en daarvan vroeg Gerhard zich af of
hun ook leermeesters waren. De broeder loopt voorop en Gerhard
loopt achter hem aan, helemaal in gedachten over het gene wat hij
allemaal ziet. Dan gaan ze op een heuveltje zitten en de broeder legt
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hem wat dingen uit. De broeder verteld hem dat al die mensen die hij
onderweg was tegen gekomen aan het denken waren. Deze mensen
denken aan hun aardse leven en aan hun leven waar dat ze nu in zijn.
De ervaringen die ze in dat nieuwe leven hebben opgedaan, daar
moeten ze aan denken en vergelijkingen maken. Hierdoor proberen ze
zich geestelijke schatten eigen maken. Zo krijgt Gerhard ook te horen
dat zoals hij de natuur ziet ook zijn innerlijke afstemming is. Hoe
mooier hij gaat denken en hoe zuiverder zijn gedachten zijn, zo zal
tevens zijn omgeving veranderen en mooier worden.
Het valt voor iedereen niet mee. De meeste vallen om de zoveel tijd in
slaap doordat ze hun geestelijke krachten hebben opgebruikt. Daarna
worden ze weer wakker en gaan dan weer door met denken en
vergelijkingen maken. Zo geldt het voor Gerhard natuurlijk ook. Ook
hij valt om de zoveel tijd in slaap en daarna weer wakker te worden.
Het in slaap vallen is zwakte van geest. Hoe sterker je leven in de
geest word hoe langer dat je wakker kan blijven. Totdat je sterker bent
geworden en nooit meer in slaap valt. Dan blijf je eeuwig durend
wakker.” “Eeuwig durend wakker? Hoef je dan nooit meer te
slapen?”vraagt Magda. “Nee, zegt Oma, dan blijf je voor altijd
wakker. Het slapen hoort bij de aarde. En in het leven van de geest
hoef je niet te slapen, daar ben je altijd wakker. Maar de mensen die
pas in het leven van de geest zijn overgegaan, die hebben dat leven
nog te leren en hierdoor vallen ze toch nog in slaap. Maar later als ze
sterker zijn geworden, dan vallen ook zij niet meer in slaap.
Als Gerhard dan weer in slaap valt droomt hij over zijn vrouw. Er is
iemand die iets lelijks over Gerhard tegen haar gezegd heeft
waardoor ze heel boos op Gerhard word. Op het moment dat Gerhard
weer wakker word, wordt hij ook heel boos. Want hij weet dat hij zijn
vrouw nog nooit bedrogen heeft. Door de boosheid van Gerhard
veranderd zijn omgeving en sfeer. Het licht wat hij eerder nog had
veranderd in duisternis. De pijn in zijn keel, koorts en dorst komen
ook weer terug. Hij schreeuwt om hulp, maar er komt niemand. De
broeder is ook nergens te bekennen. Gerhard wordt nog bozer en alle
gedachten gaan als chaos door zijn hoofd. Op een gegeven moment
probeert hij om kalm te worden en opnieuw te denken. Stap je voor
stapje gaat dit gebeuren. Dan komt Gerhard op een punt dat hij bij
zich zelf denk: Waarom zou ik boos zijn, ik leef niet meer op aarde. Op
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aarde had hij niet boos geworden op zijn vrouw. Hij had met haar
gepraat. En als ze hem dan niet geloofde dan kon hij er ook niks aan
doen. Dus waarom nu boos worden, dat heeft geen zin. Hij was
tenslotte gestorven en ver van de aarde verwijderd. Toen hij dit
bedacht had, brak er iets in hem en een gloedvolle lichtstraal
doorboorde de duisternis en maakt hem weer gelukkig.”
“Oma, waarom werd het dan duister om hem heen?”vraagt Magda.
“Doordat hij kwaad was geworden was hij in gevoel in het leven op
aarde overgegaan, verteld Oma. En door die zelfde kwaadheid, kwam
de duisternis, de klachten en kwellingen weer terug. Maar toen hij dus
door kreeg dat hij niet meer bij de aarde hoorde, veranderde zijn
omgeving en zijn gevoel weer. Hierdoor veranderde de duisternis
weer in meer licht en gingen de klachten weer weg. Hij had dus
duidelijk een les geleerd en boog vol schaamte zijn hoofd. Hij wilde
goed gaan maken wat hij verkeerd had gedaan.”
“Waarom kreeg hij die les dan?”vraagt Magda. “Nou, zegt Oma, hij
kreeg om verschillende redenen die les. Ten eerste moest hij er van
overtuigd raken dat hij in de geest leefde en niet meer op aarde. Dit
was hem door deze les wel duidelijk geworden en kon het toen ook pas
helemaal aanvaarden. Ten tweede leerde hij zelfbeheersing, want
door kwaadheid, was zijn licht en omging veranderde. En door
zelfbeheersing kreeg hij meer rust. En ten derde leerde hij dat hij nog
niets was en had, en nog heel veel te leren had.” “Dan is het niet
gemakkelijk voor hem geweest dan,”zegt Magda. “Nee, inderdaad,
zegt Oma. Het is niet gemakkelijk voor hem geweest. Gerhard had het
geluk dat hij zijn eigen staande kon houden in dit gevecht met zichzelf.
Niet iedereen kan dit en is daar sterk genoeg voor, maar ieder heeft
zijn eigen proces. En voor de een is dat erger dan voor de ander.”
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Hoofdstuk 4

Magda zit nog steeds op het puntje van haar stoel aandachtig naar
Oma te luisteren. Ze vindt het geweldig. Oma kijkt Magda aan en ziet
aan haar gezichtje dat ze zit te genieten. Het doet haar goed, om het
gezichtje van haar kleindochter zo te zien. Dan gaat Oma verder met
haar vertellen. “Als de broeder klaar is met uitleggen naar Gerhard
toe, laat hij hem even alleen. De broeder liet hem even alleen, om hem
later weer op te halen, zodat ze samen naar de aarde toe konden
gaan. Gerhard krijgt hierdoor even een moment voor zichzelf en valt
op zijn knieën om God om vergeving te vragen. Voor alles wat hij in
zijn boosheid had gezegd. Daarna kwam er een heerlijke rust in
Gerhard. Hij ging even liggen om te denken en te rusten, en voelde
zich voor het eerst gelukkig, sinds zijn overlijden op aarde.
Wat later komt de broeder terug en samen gaan ze naar de aarde
terug. Onderweg legt de broeder Gerhard nog van alles uit. Gerhard
vond het allemaal wonderlijk. Dan vraagt de broeder aan Gerhard
waar dat hij zich mee wil verbinden. Gerhard kijkt hier raar van op,
omdat hij nog niet weet wat verbinden is. Dit vraagt hij dan ook aan
de broeder. De broeder vertelt hem dat je door aan iets te denken en
je daarop te concentreren, je verbinding krijgt. Zonder de krachten
van de broeder zou het Gerhard nog niet lukken om verbinding ergens
mee te maken. Dit was dan ook een van de dingen die Gerhard nog
had te leren. Dan naderen ze de aarde en de broeder verteld hem dat
dit de aarde is. Gerhard ziet een machtige bol en uit die bol zag hij
een zwak licht stralen. Om de bol zag hij een cirkel van licht, die er
nauw omheen lag. De broeder verteld hem dat dit de uitstraling van
de aarde is en dat hij daar leefde en daar gestorven was. Gerhard
vond het groots wat hij te zien kreeg. Hij loopt wat later door de
straten en ziet alles vanuit de geest. Hij kan alles zien en waarnemen,
maar de mensen zien hem niet. Hij vindt het allemaal wonderlijk. Dan
komen ze bij zijn huis aan. Gerhard wil aan bellen, maar komt er
achter dat hij met zijn hand zo door de bel heen gaat. De broeder legt
hem uit dat hij nu geest is en dat hij zo naar binnen kan. Alle deuren,
muren en gebouwen zijn voor de geest open. Wij mensen van de aarde
hebben nog ons stoflichaam en hierdoor moeten wij dus wel
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aanbellen. Zouden wij het willen uitproberen, dan lopen wij zo met
onze neus tegen de deur aan en komen geen stap verder. Maar voor de
geest is alles open.” Magda begint te lachen en ziet het al helemaal
voor zich gebeuren. Aan willen bellen en door willen lopen en dan je
neus stoten, omdat je niet door een deur heen kan lopen.
“Als ze eenmaal binnen zijn, verteld Oma verder, dan gaat Gerhard
op zoek naar zijn vrouw en kind. Maar tot zijn teleurstelling ontdekt
hij dat hij de mensen niet kent die in zijn huis zijn. Het bleek dat zijn
vrouw en kind niet meer in het huis woonde, waar dat hij gestorven
was. Gerhard zegt dan tegen de broeder dat hij het vermoeden heeft
dat zijn vrouw en kind bij zijn moeder zijn gaan wonen. Ze lopen dan
weer door de straten naar het huis van zijn moeder. Als ze daar
binnen komen herkent hij de spullen en ziet dan zijn moeder in de
stoel zitten. Maar wat hij ook zegt en doet, zij hoort, ziet en voelt hem
niet. Dan ziet hij zijn vrouw en ook zij hoort, ziet en voelt hem niet.
Met het gevolg dat hij boos word en zijn zelfbeheersing verliest. Hij
schreeuwt naar hen toe, wil ze door elkaar schudden, en alleen maar
om hen duidelijk te maken dat hij er is en niet dood is. Hierdoor
komen de klachten weer terug. Ook ziet hij dan zijn kind, die rustig in
een hoekje zit te spelen. Hier word Gerhard weer wat rustiger van en
ziet dan ook de broeder weer staan. Vol schaamte realiseert hij zich
wat hij gedaan heeft. Hij had zijn eigen dus weer vergeten. De
broeder legt hem uit dat ze hem niet kunnen zien en horen omdat ze de
gaven niet bezitten van helderziendheid en helderhorendheid. De
broeder begreep de reactie van Gerhard wel, omdat vele mensen zich
vergeten als ze de eerste keer terug kwamen naar de aarde. Het valt
ook niet mee om de mensen te zien waar dat je van houdt en hun
kunnen jou dan niet zien en horen. Het was een grote teleurstelling
voor Gerhard. Toch voelde hij de liefde van hun voor hem. Als laatst
kust hij zijn moeder, vrouw en kind. Knielt dan voor de voeten van zijn
moeder neer, en bid dan innig of hij hen ooit zou mogen bereiken. Wat
dus nu niet kon. Dan zinkt Gerhard in een diepe slaap weg en wordt in
zijn kamer weer wakker. De hele terug reis van de aarde kon hij zich
niet herinneren. Wel van het hele gebeuren wat hij op aarde had
ondervonden bij zijn moeder, vrouw en kind. Hij wilde zich kalm
houden om niet opnieuw terug te vallen. Dan legt hij zijn gezicht in
zijn handen en huilt heel lang. Het leek niet te willen stoppen zo lang
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was hij aan het huilen. Wat had die man een verdriet. Geen aards
verdriet, maar geestelijk verdriet. Voor het spiritualisme kreeg hij
heilig ontzag, omdat spiritualisme het middel was om de verbinding te
kunnen leggen tussen aarde en gene zijde. Toch wil Gerhard nog een
keer naar de aarde terug, maar dan wil hij zich rustig houden. De
broeder is hier blij mee en samen gaan ze op weg naar de aarde toe.
Gerhard heeft inmiddels door concentratie geleerd om zijn eigen te
verplaatsen. Hierdoor kan hij op eigen kracht de aarde bereiken.
Samen komen ze dan bij weer bij het huis van Gerhard zijn moeder
aan. Het is nacht op aarde en zijn moeder ligt te slapen. De broeder
verteld Gerhard dat zijn moeder een beetje ziek, maar dat het weer
over gaat en dat ze nog jaren op aarde zal leven. Dan ziet Gerhard
een licht wezen bij zijn moeder die zijn lichtuitstralende handen op
zijn moeder haar voorhoofd heeft gelegd. Als het lichtwezen hem
aankijkt herkent hij, in het wezen, zijn opa. Hij vliegt zijn opa in de
armen en samen nemen ze plaats in de hoek van de kamer. Zijn opa
verteld hem van zijn leven en dat hij in de 2e lichtsfeer leefde. Als zijn
opa uitverteld is dan lopen ze gezamenlijk naar de kamer ernaast.
Daar ligt zijn vrouw en kind te slapen. Gerhard houdt zijn eigen rustig
om hun niet te storen in hun slaap. Een slaap die ze beide hard nodig
hebben. Hij ziet dat zijn vrouw droomt over een weerzien met hem. Hij
pakt haar hand en kust haar op haar voorhoofd. Ze word hier wakker
van en hij laat haar gauw weer los, waardoor ze gelijk weer terug in
slaap valt. Dan gaat hij naast zijn kind liggen drukt het dicht tegen
zich aan en neemt daarna van beide in stilte afscheid. Zijn opa had
eerder verteld dat hij voor hen zou zorgen, zodat hij zich over hun niet
ongerust hoefde te maken. Met deze wetenschap in zich, kon hij aan
zijn eigen leven gaan beginnen en werken. Nog wilde zijn opa iemand
aan hem laten zien. In een andere kamer ligt zijn vader te slapen. Hij
heeft een foto van Gerhard op een kastje staan en daar brand een
lichtje bij. Hoe verschillend waren vader en zoon. Ze hadden allebei
een ander karakter en hierdoor begrepen ze elkaar vaak niet op
aarde. Hij was blij met het lichtje, maar had liever gezien dat in hun
het lichtje van spiritualisme branden. Dit was voor alle niet het geval.
Ze geloofde in de kerk maar niet in het spiritualisme. Hierdoor kon hij
ook niet met hun verbonden worden. Dan neemt zijn opa afscheid van
Gerhard. Hij zegt hem dat hij kracht moet putten, uit alles wat hij nu
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ondervonden of meegemaakt had. Gerhard beloofde zijn opa om dit te
doen. Vaarwel, zegt zijn opa, God zegene je. Dan lost zijn opa op, in
een voor hem onbekende toestand. Daar, achter dat waas, leefde zijn
opa en daar voelde hij ook de liefde van zijn opa voor hem vandaan
komen. Het spiritualisme zorgt ervoor dat de waas of het onbekende
bekend word. Dat is het heiligste aan de mens gegeven. Dankbaar was
Gerhard dat hij dit alles had mogen beleven. Hij zakte op zijn knieën
om God voor deze goedheid te danken.
Dan gaan Gerhard en de broeder weer terug naar de sferen. Daar
aangekomen breekt er een tijd aan voor Gerhard om na te denken.”
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Hoofdstuk 5

Oma staat op van de tafel en Magda vraagt verbaasd:”Bent u al klaar
met vertellen?” “Nee hoor, zegt Oma, maar ik lust wel iets te drinken.
Van al dat vertellen krijg ik een droge mond. Wil je ook nog wat?”
Magda laat een diepe zucht horen van opluchting en zegt: “Ja,
graag.” Oma schenkt twee glazen in en gaat dan weer op haar gemak
zitten. “Ik dacht dat u klaar was, zegt Magda. Het is net zo
spannend.” “Nee, zegt Oma, ik was nog niet klaar. Ik heb nog wel wat
te vertellen over Gerhard. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen, maar
wel de hoofdlijnen wat hij heeft meegemaakt. Hoe vind je het tot nu
toe?” “Ik vind het heel mooi hoor, zegt Magda. Ik kan wel uren naar
u luisteren, zo mooi vind ik het.”
Dan gaat oma weer verder met vertellen. “ Na een bepaalde periode
is Gerhard klaar met nadenken. Hij zoekt de broeder op en verteld
tegen hem dat hij andere wil gaan helpen. De broeder verteld hem dat
hij ook eerst naar school kon gaan. De leraren zijn geesten uit hogere
sferen.” “Oma, vraagt Magda, wat leert hij dan op die geestelijke
school?” “ Wat hij daar leert, verteld Oma, zijn alle
overgangstoestanden, van de hoogste tot de laagste. Hij leert daar
verschillende hemelen en hellen kennen, geestelijke afstemmingen
kennen. Tevens andere wetten en krachten, planeten, en sterren, mens
en dier, tot het hoogste toe. Dat is de kringloop der ziel. Deze school
duurt enigen maanden volgens aardse berekeningen. Iedereen die
natuurlijk denkt, die het aardse leven heeft afgelegd en in het
geestelijke leven is overgegaan, volgt deze school. Dan maken ze een
wandeling door de sfeer en de broeder legt hem van alles uit over de
mensen die ze tegen komen. Veel mensen zijn er al jaren, maar hebben
hun aardse gevoelens nog steeds niet af gelegd, of af willen leggen.
Maar ook hun zullen er ooit een keer aan moeten beginnen. Maar dit
kan alleen als ze het zelf willen en eerder niet.” “Oma, vraagt Magda,
kunt u daar een voorbeeldje van een van die mensen?” “Ja, zegt Oma,
daar kan ik wel een voorbeeldje van geven. Er is bijvoorbeeld een
meneer daar, die zich een echt heertje voelt. Op aarde was hij het
heertje geweest, maar in de geest is hij dit niet meer. Zolang die
meneer het heertjes zijn niet wil afleggen, komt hij geen stap verder.
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Zo is er bijvoorbeeld ook een mevrouw, zij draagt allemaal juwelen.
Zolang zij haar juwelen niet wil afleggen, komt ook zij geen stap
verder. Het heertjes zijn en juwelen dragen dat hoort bij de aarde en
niet bij de geest. Deze mensen willen hun aardse gevoelens niet
loslaten, hierdoor blijven ze in de geest ook zo. Gerhard heeft zijn
aardse gevoelens wel af willen leggen, vandaar dat hij verder kan
gaan met leren en groeien. En door het groeien weer maakt hij zijn
eigen steeds meer liefde eigen. En daar gaat juist om, steeds meer
liefde en daardoor steeds meer licht zodat je in de sferen omhoog kan
gaan. Gerhard begint gaat dus de school volgen en om de zoveel tijd
komt de broeder hem bezoeken, om te vragen hoe het met hem gaat.
De broeder is blij dat Gerhard al zoveel geleerd heeft. Vol goede
moed gaat Gerhard verder met de school. Uiteindelijk heeft ook deze
school een soort examen. Gerhard slaagt, net als alle andere mensen
die de school hebben doorlopen. De broeder heeft voor Gerhard een
verrassingen in petto. Dit is dat hij een seance mag bijwonen op
aarde. Voor dit bijwonen dankte Gerhard zijn broeder innig. Bij deze
seance mocht hij een boodschap achterlaten, die later aan Jozef
doorgegeven zou worden. Jozef vond het zelf later spijtig dat hij niet
aanwezig was geweest, maar kreeg te horen dat hij Gerhard later nog
zou horen of zien.
Nadat de avond bij de seance is afgelopen blijft Gerhard met de
broeder in de sfeer der aarde. De broeder legt hem weer van alles uit.
Hij ziet de astrale mens bij de aarde mensen en ziet hoe dat mensen
zich kunnen vergeten in hun leven. Door deze rondleiding op aarde
leerde Gerhard de geestelijke wetten kennen, die hij op de school had
geleerd. Zo ziet hij ook verschillende overgangen van mensen. Hierna
laat de broeder hem een medium zien die in handen is van de
geestelijke wereld. De broeder zegt tegen Gerhard dat hij het medium
niet mag storen, omdat hij aan het schrijven is. Tot Gerhard zijn
vreugde ziet hij dat het Jozef is die daar aan het schrijven is. Om Jozef
heen ligt een blauwe waas.” “Waarom, vraagt Magda, is die blauwe
waas er?” “Nou, zegt Oma, dit blauwe waas beschermt Jozef voor
andere krachten uit de astrale - geestelijke wereld. Hij staat namelijk
volledig open voor de geestelijke wereld, en hierdoor zou hij voor
iedereen te bereiken zijn. Dit blauwe waas zorgt er voor dat andere
hem niet kunnen bereiken. Meester Alcar is heel zuinig op Jozef en
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beschermt hem aan alle kanten. Zo dus ook als ze de boeken aan het
schrijven zijn. De broeder vertelt Gerhard, dat Jozef hem niet kan
horen of zien. Dit omdat de leider, Meester Alcar, dit niet wil en ook
niet toestaat. Je kunt je natuurlijk voorstellen, dat Gerhard zijn
woorden die hij eerder op het kerkhof gesproken had tegen Jozef,
graag wilde terug nemen. Nu zag hij hoe groot en rein de gaven van
Jozef waren en hoe machtig het spiritualisme was.
Dan komt het moment dat Gerhard afscheid moet nemen van Jozef en
Meester Alcar en vervolgt zijn weg met de broeder. De broeder wil
hem nog laten zien waar dat hij op aarde begraven ligt. Op de plek
aangekomen ziet Gerhard zijn naam op de steen staan. Door de liefde
van de achterblijvers zijn er bloemen voor hem neergelegd. Hij voelt
en weet inmiddels dat daar alleen het stoflichaam ligt. Want hij zelf
leeft in de geest en is niet dood. Wisten de achterblijvers dit ook maar,
dan hoefde ze hem niet te bezoeken op het kerkhof, want hij was daar
niet. Hierdoor zou hun dan veel leed en verdriet bespaard blijven.
Gerhard zag zijn eigen stoflichaam daar liggen. Het was geen prettig
gezicht en hij nam zijn eigen voor om er nooit meer terug te keren.
Het zou de eerste keer zijn, maar tevens de laatste keer. Dan neemt de
broeder hem mee naar andere plaatsen en landen. Zo leert Gerhard
de gehele planeet aarde kennen. Als hij hiermee klaar is gaat hij terug
naar zijn eigen sfeer. Daar verblijft hij weer een hele tijd en dan
breekt het moment aan dat hij afdaalt naar de donkere sferen om de
mensen daar te helpen. Tevens is het moment daar dat hij afscheid
moet nemen van zijn leermeester, de broeder. Gerhard was inmiddels
zo ver gevorderd dat hij een andere leermeester zou krijgen. De
broeder zelf zou iemand anders weer gaan begeleiden. Gerhard gaat
door de knieën en dankt de broeder hartelijk voor alles wat hij voor
hem gedaan had. De broeder echter wilde van geen dank weten.
Niemand in de geestelijke wereld wil van een dank weten. Alles doen
ze uit liefde en willen hiervoor geen dank aanvaarden. Gerhard wordt
ingedeeld bij kleine groep van mensen, die het zelfde werk als
Gerhard gaan doen. Eerst moeten ze een paar proeven afleggen en
daarna moesten ze zich concentreren op een geheim teken. Dit was
een zevenpuntige ster, het symbool van geestelijke afstemming.
Iedereen die de geestelijke afstemming niet in zijn bezit had, die zou
het teken niet kunnen zien. Zo zouden de mensen, die daar kwamen
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helpen, elkaar kunnen herkennen.” “Dus de mensen die in die sfeer
zelf leven die kunnen die ster niet zien dan?”vraagt Magda.
“Inderdaad, zegt Oma. Deze mensen die zelf in die sfeer wonen die
kunnen die ster niet zien. Zij hebben de geestelijke afstemming nog
niet bereikt. Als Gerhard en die andere mensen de eerste dingen onder
controle hebben dan word Gerhard weer onderverdeeld in een nieuw
groepje. Het is een groepje bestaand uit vier personen en een gids,
begeleider. Op de plek aangekomen waar ze moesten zijn, zien ze dat
er een gevecht begint. In een mum van tijd zijn er zo’n honderd
mensen aan het vechten. Gerhard ziet het aan en word boos door het
onrecht wat er vele word aangedaan. De gids spreekt Gerhard aan en
herinnerd hem aan het feit dat als hij in het gevecht zou overgaan het
vernietiging en verbinding voor zichzelf betekenen. Gerhard had dit
wel op school geleerd, maar was het op dat moment vergeten.
Tenslotte zagen ze kans om een oude man uit de klauwen van de
vechters te bevrijden. Ze wilde de man helpen, maar wat ze ook zeiden
de man wilde niet luisteren en schold hun voor alles en nog wat uit.
Uiteindelijk rende de man weg en Gerhard had weer een les geleerd.
Hij kon de mens wel willen helpen, maar als de mens niet geholpen
wilde worden dan hield het voor hem op.
Later maakt hij een situatie mee van een vrouw, die in elkaar
gekropen op de grond ligt. Als ze haar willen benaderen, vervloekt ze
hen. Ze is bang dat ze weer word aangevallen. De gids en Gerhard
praten met de vrouw. Maar Gerhard is zo in zijn werk verdiept dat hij
op een gegeven moment met de vrouw samen word aangevallen door
een duister wezen. Hij vecht uit alle macht om de vrouw te
beschermen. Uiteindelijk in deze situatie is de vrouw overtuigd van de
goede bedoelingen en begint te bidden en te roepen om haar moeder.
Haar moeder die in de hogere sferen woont die komt naar haar toe en
bemoedigt haar dochter om het goede te gaan doen. De gids en
Gerhard hebben de vrouw naar de verbindingsfeer gebracht, waar ze
haar in andere handen overgaven. Daar zou er voor haar gezorgd
worden en zou ze geestlelijke hulp krijgen. Zo verbleef Gerhard,
volgens aardse tijd, negen maanden in de duistere sferen. Hij kwam er
veel situatie’s tegen en leerde er veel van. Toch was hij blij toen hij
weer terug kon keren naar zijn eigen sfeer om uit te rusten.”
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Hoofdstuk 6

“Gerhard had de hel in al zijn diepte en verschrikkingen leren kennen,
verteld Oma. Dit alles had van hem een heel ander mens gemaakt.
Nogmaals was hij blij met wat hij geleerd had, maar ondanks dat was
hij nog niet waar dat hij wilde zijn.” Waar wilde hij naar toe
dan?”vraagt Magda. “Wel, zegt Oma, Gerhard wilde de eerste sfeer
bereiken. Hij daalt wederom met de broeder voor een jaar lang naar
de aarde af. Hierna daalt hij weer voor een aantal jaren in de hel, de
duistere sferen af. Om ook daarna weer terug te keren in zijn eigen
sfeer. Gerhard is inmiddels zo gegroeid en bewust geworden dat hij
met de broeder, die hem eerder ook had ondersteund, op weg gaat
naar de eerste sfeer. Op deze weg ziet hij de natuur veranderen, ook
ziet hij sinds een lange tijd weer vogels vliegen. Hij vindt het
geweldig.” “Hoe ziet het er daar dan uit?”vraagt Magda. “Wel, zegt
Oma, je kunt het vergelijken met een zomer op aarde. Zacht, met een
blauwe hemel en enkele sneeuwwitte wolken, maar dan in de morgen
als het nog zo heerlijk dromerig is, als de natuur zingt en alles je
toelacht. Zo is de eerste sfeer ook ongeveer. Je kunt je wel voorstellen
dat Gerhard zijn geluk niet op kon. Eindelijk had hij dan de eerste
sfeer bereikt. Op de grens van de eerste sfeer staat zijn Opa en nog
andere broeders en zusters hem op te wachten. Hoe dankbaar is
Gerhard. Hij maakt samen met de broeder lange wandelingen om al
het schone van de eerste sfeer te bewonderen. Ook leerde hij van de
broeder om zich te verbinden in deze sfeer. Later neemt hij van de
broeder afscheid, want de broeder heeft een taak op aarde ontvangen.
Hij krijgt het leiderschap over een bekende kring en tevens de leider
van een aards instrument, een medium. Wanneer men geestelijke
afstemming heeft, is men tevens aan een orde verbonden. Die orde
leidt alles, stuurt hen naar de aarde, en zij zijn op aarde met
miljoenen geesten in verbinding. Allen hebben een doel voor ogen om
de mensheid van alle narigheid te verlossen en de mens te overtuigen
van een eeuwig voortleven. Hier zie je al weer aan dat in alles leiding
is en dat men niet zo maar alles kan doen wat hij zelf wil. Gerhard
komt op een punt dat hij afwacht wat er nu zou gebeuren. Na geduldig
te hebben gewacht, breekt voor hem de tijd aan dat hij naar de aarde
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mag afdalen. Op aarde mag hij Jozef gaan vertellen van zijn leven in
de eeuwigheid. Hij is God dankbaar dat hem dit is toegestaan. Tevens
is hij Meester Alcar dankbaar. Meester Alcar laat Gerhard weten als
hij werk voor hem heeft, hij hem laat roepen, zoals nu dus ook het
geval was geweest. Ook bedankt Gerhard Jozef voor alles wat hij hem
gegeven had. Gerhard vond het moeilijk om afscheid van hen te
nemen, maar had zijn eigen voor genomen om nog langer op aarde te
blijven. Hij wilde zijn familie op deze weg brengen. Of het hem zou
lukken wist hij niet, maar hij wilde het wel proberen. Tevens vroeg hij
aan Jozef of hij een exemplaar van het boek ‘Zij die terugkeerde uit de
dood’ aan zijn familie wilde geven. Hijzelf zou dan proberen om hun
zo ver te krijgen dat ze het ook zouden lezen. Hij zou bidden en steun
vragen aan God om dit voor elkaar te krijgen. Dan zegt hij tegen
Jozef, dat als de tijd daar is voor Jozef om over te gaan, dat hij een
van de schimmen zal zijn die hem helpen in die laatste uren. Als
laatste zegt hij tegen Jozef: Schrijf, Jozef, vele mensen moeten het
weten. Wanneer er enkelen de ogen zullen opengaan, zijn de meesters
tevreden en gelukkig en is ons gemeenschappelijk werk beloond. Geve
God dat het geschiedt. Eens leefde ik op aarde, en nu ben ik in de
eeuwigheid, ik ben niet dood, maar leef eeuwig, eeuwig voort. Beste
Jozef, in stilte ga ik heen, naar hem, mijn leermeester in de geest.
Vaarwel, Jozef, ik ga. Je Gerhard.
Gerhard lost op en verdwijnt achter de sluier. Jozef wist dat hij daar
leefde en dat hij hem daar terug zou zien.
De laatste woorden van Meester Alcar in het boek zijn: ‘Heb geen
angst voor de dood, want het eeuwige leven is in u.”
Dan is het even stil aan de keukentafel. Oma kijkt Magda aan en
knipoogt naar het meisje. Magda kijkt Oma ook aan, maar kan geen
woord uitbrengen. Zo onder de indruk is ze van Oma haar vertellen.
Vaak, als Oma aan het vertellen is, dan vraagt ze nog van alles, maar
dat is nu niet het geval. Oma wacht het maar even af tot dat Magda
zelf iets zegt. Dan komt er plotseling “ Wauw, die heeft veel
meegemaakt. En dan hebt u nog maar een klein beetje verteld over
Gerhard,” zegt Magda. “Ja, inderdaad, zegt Oma. Ik heb je niet alles
kunnen vertellen, hij heeft natuurlijk nog veel meer meegemaakt en
gedacht, maar dat heb maar achterwege gelaten. Het staat natuurlijk
wel allemaal in het boek ‘Zij die terugkeerde uit de dood’. Ik heb je nu
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maar op hoofdlijnen verteld wat hij heeft meegemaakt. Later als je
wat groter bent, dan moet je het boek zelf maar eens gaan lezen. Dan
lees je de rest ook, en ik denk dat je er dan nog meer van geniet als
dat ik het je nu zo vertel. Dan is het veel uitgebreider.” Weer is het
even stil aan de keukentafel. Magda is in gedachten verzonken en
Oma laat haar maar even. Wat later vraagt Oma: “Waar denk je
aan?” “Ik denk aan Gerhard. Als ik dadelijk naar huis ga, dan ga ik
een kaarsje branden voor Gerhard. Dan weet hij dat ik hem nu ook
een klein beetje ken.” “Ja, lieverd, zegt Oma, dat zal hij fijn vinden.
Weet je wat we nu gaan doen?” “Nee, zegt Magda, dat weet ik niet.”
“We gaan samen buiten een luchtje scheppen en dan wandelen we op
ons gemak naar papa en mama toe, zegt Oma. Dan gaan we eens
kijken of ze uit gefilmd zijn.” Samen schieten ze in de lach en maken
hun gereed om naar buiten te gaan. Buiten is het koud, maar ondanks
de kou, wandelen ze op hun gemak naar het huis van Magda.
Eenmaal daar aangekomen, ontdekken ze dat de Opa van Magda daar
ook nog steeds is. Ook hij had dus die middag zitten bank hangen.
“En, vraagt Oma, zijn jullie door de films heen?” “Nee, zegt de
moeder van Magda, we hebben er nog twee liggen. Maar die kijken
we later pas, want ik ga nu eerst even voor het eten zorgen. Eten jullie
mee?” Oma kijkt Opa aan en die zegt: “Ik vind het best, mits het jullie
uitkomt en er genoeg is.” “Ja, pa, zegt de moeder van Magda, we
hebben genoeg hoor. Er kunnen nog meer mensen aanschuiven, dus
ben maar niet ongerust. Grinnikend loopt ze naar de keuken om aan
het eten te beginnen. Ze weet dat haar schoonvader zich niet wil
opdringen, maar ze weet ook dat hij het oh zo gezellig vind om te
blijven eten. Magda loopt haar moeder achterna. In de keuken verteld
ze in geuren en kleuren wat ze die middag had meegemaakt en wat
haar Oma haar had verteld. Haar moeder luistert aandachtig wat
haar dochter te vertellen heeft. Ze heeft het boek zelf ook gelezen, dus
ze weet waar Magda het over heeft. Intussen dankt ze God voor zulke
fijne schoonouders. Want ja, ze beseft dat niet iedereen dat geluk
heeft. Intussen komt Oma ook meehelpen in de keuken en in een mum
van tijd is het eten klaar en gaan ze gezellig met z’n alle aan tafel.
Onder het eten wordt er gepraat en gelachen. De grappen en de
grollen vliegen over de tafel. De stemming is opperbest.
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Zo komt er weer een eind aan een middag tussen Oma en Magda. Een
middag om nooit te vergeten.

Einde

Geschreven door Magda da Silva
            6 december 2007
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Voor ouders, verzorgers en andere volwassen, die geïnteresseerd zijn
om hier meer over te lezen en te leren, zijn de volgende boeken van
Jozef Rulof te verkrijgen:

Een blik in het Hiernamaals
Zij die terugkeerde uit de dood
De kringloop der ziel
Zielsziekten van Gene Zijde bezien
Het ontstaan van het Heelal
Tussen leven en dood
Geestelijke Gaven
De volkeren der aarde door Gene Zijde bezien
Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven
Maskers en Mensen
Jeus van Moeder Crisje deel 1, 2, 3,
Vraag en Antwoord deel 1, 2, 3, 4 5, 6,
57 Lezingen deel 1, 2, 3,
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1, 2, 3, 4, 5,

Deze zijn te verkrijgen via:

De Stichting Geestelijke-Wetenschappelijk Genootschap
                  “ De eeuw van Christus “
Postbus 8217
1802 KE   Alkmaar

Tel: 072 – 8443852
www.theageochrist.com


