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STICHTING

GEESTELIJK §TETENSCHAPPELIJK GENOOTSCHAP

,,DE EEU§r VAN CHRISTUS"

Het Genootschap

Het Genootschap werd op 12 september 7946 doorJozef Rulof in opdracht

van zijn Astrale Meesters opgericht. Het Genootschap heeft uitsluitend als

doel het in woord en geschrift verbreiden van de leer, zoals die door de

Astrale Meesters door middel van hun,,instrument" Jozef Rulof aan de

aarde is geschonken.

Het bovenstaande is een uittreksel
het Genootschap zich geheel en

§Tetenschappen, zoals die door het

zijn geopenbaard.

uit de Stichtings-akte en geeft aan, dat
uitsluitend baseert op de Gééstelijke

,,medium"Jozef Rulof aan de mensheid

Deze Geestelijke §Tetenschap is uniek voor de aarde et gaat oneindig
verder en dieper dan die van onze aardse universiteiten. Vastgelegd in vele

boeken en lezingen van Jozef Rulof ( 1898-19t2) is zij echter gebracht in
eenvoudige, voor iedereen begrijpelilke taal, afgestemd op de naar waarheid

en geestelijke realiteit zoekende mens, die zich wenst los te maken van

dogma's en zich instelt op de klare zuiverheid van het Levenzélf.
Deze leer van de ,,IJniversiteit van Christus" bezit de zekerheid van een

onvoorstelbaar diepe studie van heel de Evolutie en dringt met feilloze

klaarheid door tot de diepten van Gods Oneindige Schepping. Zij leert ons,

mensen van de aarde, dat wij zélf deze oneindigheid vertegen$/oordigen en

in ons dragen. Zij spoort ons aan ernstig aan ons zelf te werken, teneinde te

komen tot het geestelijke ontwaken, opdat wij ons dieper en meer bewust
worden van de waarlijk universele betekenis van ons eigen leven en dat van

onze medemensen. Daartoe verklaart zij ons de essentiële Goddelijke
Levenswetten, zoals die onveranderlijk gelden voor ól het Leven. Zij maakr

ons tot ingewijden in alle Levensgraden en evolutie-stadia, waardoor wij
gaar,begríjpen hoe het Leven is ontstaan, welke weg het volgt en wat de

bestemming is van het bestaan. Zij verklaart ons de Reïncarnatie en voert

ons binnen in de Goddelijke Diepte van het Vader- en Moederschap voor
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Mens, Dier en Natuur. De Universiteit van Christus verbindr ons revens
met de wetmatighei d van oorzaak en gevolg en verklaart daarmee ook de
bestaande toestanden van duisternis en disharmonie zoals die heersen op
aarde, maar ook in het hiernamaals. Zi j ontneemr ons echter elke gedachte
aan zonde, strafen vergelding van God door te verklaren dat dood, noch
verdoemdheid echt bestaan. Hoe diep en ver ook de mens is afgeweken van
de liefdevolle natuurlijkheid, welke onophoudelijk en fundamenreel werk-
zaam is in de Goddelijke Schepping en Evolutie, altijd en eeuwigdurend is

er verdergaan mogeli jk, ook al is het beleven var. ,,oorzaaken gevolg" voor
het individu, zowel als voor de massa onontkoombaaÍ . Verdoemdheid
bestíít niet . . . God, het Leven is alleen maar LIEFDE .

Deze Universele leer overkoepelt alle aardse geloven en religiën, verbindt
alle Godsdiensten en zal het GELOVEN veranderen in §7ETEN voor alle
mensen.

Het Genootschap heeft tot taak deze leer aan de mensheid aan te bieden in
de vorm van een aantal boeken, waarin dit alles is vastgelegd doorJozef
Rulof als bemiddelaar voor de Meesrers. De mensen die dit verzorget zijn
er zich terdege van bewust, dit alles beslisr niet ren volle te kunnen
vertegenwoordigen. Ook zij zijn nog slechts leerlingen in de geest; van
enig ,,meesterschap" in al deze wetren is op aarde dan ook geen sprake.
Ook kent het Genootschap geen leden, want de Meesters willen beslist
geen sektevorming, waardoor de zuivere kern van dit alles maar bezoedeld
zou kunnen worden. Alléén de boeken zilner .. . U kunt zelezen . . .
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De Meesters en de Openbaringen

Ter verduidelijking van het voorgaande volgt een uiteenzetting van één van
deze Meesters:

,,DE EEU§T VAN CHRISTUS"
GeneZijde schrijft en spreekt voorde ,,Eeuwvan Christus". Maarwatzegt
dit? §7at betekent de ,,Eeuw van Christus" voor uq/ aardse leven? Toen de

Messias op Golgotha Zijt stoffelijke ogen sloot, stond de mensheid voor
Zilnlever. en wetten. Christus moest echter aanvaarden, dat Hij de mensen

van Zijn tijd niet had kunnen bereiken, doordat de heidense volken
overheersten. Christus wist, dat er vele eeuwen zouden voorbijgaan, voordat

de mensheid aan een hoger bewustzijn kon beginnen. Hij begreep, dat die
mensheid eerst door bloedige oorlogen, door verschrikking en ellende,

door leed en smart zou ontwaken voor de heilige wetten, zoals deze voor alle

levensgraden en ruimten door God waren geschapen. Eerst dan, wanneer

de mensheid, geleerd door Golgotha, haar hartstochten het bewuste halt
zou toeroepen, kon er op aarde verandering komen. Om dit te bereiken
zette Christus Zi jn Goddeli jk Leven in. Hi j liet voor elke levensgraad, voor
elke rassoort, voor kerk en godsdienstZijnHeilig Evangelie achrer. Het is

het Goddelijk geschenk van Zijn Vader aan iedere ziel in de ruimte - en

Christus stierfer de kruisdood voorl
Tweeduizend jaren zijn er sindsdien voorbi j gegaÍl. In die ti jd beleefde de

mensheid haar evoluties en ontwaakte er door. De massa op aarde wil thans

vrede en rust, het welbehagen in de mens. Nu de oorlog voorbij is, waarin

de volken van Israël hun levensbloed offerden om de heidenen te overwinnen,
gaat de mensheid de ,,Eeuw van Christus" binnen. De massa is ontwaakt
en zoekt naar het hogere bewustzijn. Door dit verlangen komt zij in het
Leven van Christus. Zij bewijst, dat zij de wetten van Christus wil
aanvaarden en wil trachten die te eerbiedigen. Zij wll er zo nodig het eigen

leven voor inzetten, miljoenen kinderen van de aarde bewezen het. Bij dit
streven wil Gene Zijde u helpen.
Toen de vrede en de rust op aarde door de heidense volken verbroken
werden, toen enkele volken meenden opnieuw ooriog te moeten voeren,
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wisten wij, aan GeneZijde, wie deze strijd zou winnen. §7ij kenden ook de
becekenis van het ontzaglijke gebeuren. Gene Zijde stelde vast, dat daarmee
de ,,Eeuw van Christus" een aanvang zou nemen, vr'ant door deze strijd
zouden de volken der aarde tor de noodzakelijke eenheid worden gebracht.
De eenheid, die rweeduizend jaar terug nog niet mogelijk bleek, maar
v/aarvoor Christus toen de grondslag legde. De ,,Eeuw van Christus" voert
dan ook tot een nieuwe tijd, één, die u mer het Leven van Christus
verbindt! Het Heilige Evangelie zal nu ror uw leven spreken, tor u als
ouders en tor uw kinderen en tot hen, die uw geiiefden ziirt, ia, tot al het
leven van God. U zult thans uw leven en uv/ maarschappij zien veranderen,
en wel, doordat Golgocha zich aan uw bestaan en uw bewusrzi jn openbaart!
Het zijn de Meesters van Gene Zi1de, de Engelen uit het leven na de
stoffelijke dood, die u in het hoogste bewustzijn willen binnenvoeren. Zij
zullen daartoe voor u schrijven en spreken en u aldus in hun wijsheid
optrekken. Zij willen u de wetten van de hemelen en de hellen en die van de
sterren en planeren in de door God geschapen ruimte verklaren. Hierna zal
er geen vtaag meeÍ in u blijven, v/anr deze Meesters zijn in al die werten
bewust. Nog bevindt de mensheid zich in een stoffelijke toestand en moer
haar innerlijk leven voor de Goddelijke v,/erten ontwaken. Doch doordat
deze Meesters, tor wie Christus vanuit her Goddelijke Al heeft gesproken,
gereed zijn de verlangende massa de hoogste Openbaringen re onrsluieren,
zal dir ontwaken kunnen volgen. Zij zuller. spreken en schri jven door het
instrument, van wie wij ons ook nu bij het vasrleggen van dir arrikel
bedienen.
De ,,Eeuw van Christus" zegr tot uw leven, dat de volkeren van de aarde in
eenheid voor elkaar moeren werken, dar. zt1 in alle karaktereigenschappen
moeten ontwaken, opdat zij kunnen leven in welvaart en geluk, gezegend
in de naam van FIem, Die eeuwen terug niet begrepen is, maar Die, om de
mensheid te leren, op het kruishour srierf.
Zijr,Eew gaat rhans in. §7ij, die aan Gene Zijde leven, de stof hebben
afgelegd en ons de door Christus op Golgotha geschonken werren mochten
eigen maken, willen u verklaren v/ar dir voor u betekent. \)fii hebben door
André, ons instrument, de betekenis van die Eeuw vastgelegd in het boek:

,,De Volkeren der Aarde door Gene Zijdebezien". Ik verwi js u dus naar dit
grootse geschenk door God aan uvr' leven geopenbaard. U kunt daarin uw
geestelijke geschiedenis van de geboorte van de mensheid af volgen. Her
boek verbindt u met ai de wetten, die de mensheid op haar tocht door de
eeus/en heen beleefàe en beleven zal tot het ogenblik dar Moeder Aarde en
met haar aI haar kinderen de eigen, door God opgelegde taak hebben
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volbracht. Het boek verbindt u met het ontstaan van al de levensgraden in
Gods ruimten, het gaat u voor door de hellen en hemelen en brengt u aldus

met leven en dood in aanraking, met hen die het aardse bestaan aflegden en

hier aan deze Zi)de hun evolutie voortzetten. Het boek stemt u af op de

,,Eeuw van Christus"l
Het is Christus' wil, dat Zijn kinderen tot elkaar komen, elkaars leven

eerbiedigen en liefhebben v/at door God is geschapen. Hij vraagt van de

enkeling, van de massa en van de mensheid het hoofd te buigen voor Gods

s/etten op een wijze, als ZijnEigen Leven dit aan u oplegt.
ril7at wil Gene Zijde? Het Goddelijk werk, door de Apostelen begonnen,

voortzetten en afmaken. Gene Zijde wil u het ,,Chrisrus-bewustzijn"
schenken. \X/ij, die ertoe behoren en tot uvr' bewustzijn zullen spreken zijn
door Christus aangeraakt - wij mochten inZijr heilig en Goddeli jke Leven

zien. ChristusZélf hee{t tot ons leven gesproken. Hij is het, Die ons tot het

uv/e voert om u de heiligheid van Golgotha en daardoor van de Goddelijke
wetten te openbaren.

Gene Zijde is voor die taak gereed. Gene zijde voelt zich bezield om alle

bestaande levensgraden, die ons door Christus zijn geleerd, te onrleden,
wat niemand van u kan. U op aarde bent nog niet zover.

De ,,Eeuw van Christus", waarin wij de geheiligde taak aanvatten, smeekt

u niet, zij eist daarentegenl Zij erst uw volle overgave, uw neerbuigen voor
alle te brengen wetten. Zij eisr van u het knielen op Golgotha voor het

allerheiligste, dat u en ons toch toebehoort en waarvoor Gods ZoonZtjn
leven gaf. Het is de Goddelijke openbaring voor uw aardse leven, het

betreden van de hogere levenswaarden, het directe rngaan in Christus!
Gene Zi jde gaat u daarbíj voor, hand in hand gaan de meesters met u en de

uwen door Gods ruimten en zij verklaren u de wetten, zv,evend van planeet

tot planeet, opdat de Goddelijke Openbaringen tot uw stoffelijk leven

zullen spreken.
-,Jíie derhalve ontv/aken wil, volgt ons. \il7ie een hoger bewustzijn wil
bezitten, dient het leven van Christus te aanvaarden , zodar de ,,Hemelen"
tot uw Ievensgraad zullen kunnen spreken. U zult er ziende door worden en

ruimtelijk diep en u zult liefdevol kunnen handelen in Christus' naam.

Voor alle levens in de door God geschapen ruimten zult u dan openstaan. U
zult hemel en aarde dienen en Hem, Die ólles is, uw en onze Godl
§7ilt u ons - kosmisch bewusten - ontvangen? Open dan uzelf, stem u af op

hetgeen wij Meesters u zullen zegget. U kunt dan uw gevoigtrekkingen
maken en géén Goddelijke wet zal onverklaarbaar schijnen. Het bewuste

kind van Christus zal u kunnen overladen met de geschenken, die de
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komende eeuvr' ror de ,,Eeuw van Christus" maken. Her is deze Eeuw, die u
binnenvoert in het Duizendjarige Rijk en in het,,Koninkrijk Gods op
aarde en aan Gene Zijde" - in her werkelijke en eeuwigdurende bestaan
voor de ziel als mens.

Nó is dit ogenblik gekomen, de heidense volken zijn rhans overwonnen,
het christus-welbehagen wachr u en de uwen. Maakt uw levens gereed voor
onze ontvangst, leesr de boeken, die wij door ons instrument aan u hebben
geschonken en wij kunnen verder gaan om al de Goddelijke Openbaringen
in stoffelijke en geesteiijke toestand voor u re belichten, opdar u aldus uw
Goddelijke afstemming zult leren kennen.
Dit alles brengt u de ,,Eeuw van Chriscus", hiervoor onderging Gods Zoon
de kruisdood. §7ij als uw afgestorvenen verkregen er Zijn Leven en Zijn
§7oord door, de machten en krachten om ons mer uw leven te verbinden. U
kunt zelf ervaren of dit mogelijk is - ook dit gebeuren is wer gewordenl
Mag God u de krachten geven uw eigen leven aan het onze re roersen, mag
in uw leven het volmaakte bewustzijn komen en u zult een van ons zijn,
bereid om Christus bewust te dienen en uv/ leven voor Hem te geven.
Tezamet zullen wij op Golgotha neerknielen en er ons hoofd buigen. §7ij
zollen gezamenlijk aan Christus' voeten onze bloemen neerleggen, die,
welke uit ons heilige willen het stoffelijk leven ontvingen en waarin Hij zal
zien met welk een liefde we ze opkweekten. In de komende tijden zuit u
kunnen vaststellen, dat de Hemelen voor u en de uwen zijn opengegaan. U
zult thans op ól uw vragen het Goddelijk bewusre antwoord onrvangen,
daar het Christus' wil is. Eerst dan zal de ruimte, waarin u leefr, ons
geestelijk waarachtig woord stralend belichten en zulien wij tor on-
verbrekeli jke eenheid komen.
Wij dalen af tot uw leven; bent u voor ons en voor de ,,Eeuw van Chrisrus"
gereed?

Zo ja, dan zullen de Hemelen tot u spreken en schrijvenl

De Meesters enJozef Rulof

En ,,de Hemelen" hebben geschreven en gesproken, aan de mens schenkende
de voor zijn bewustzijn in boeken en lezingen vasrgelegde §Tijsheid van de

, , Uniaertiteit tan Cbristus" .

Voor de daarvoor vereiste aardse hulp diendeJozef Rulof, die in 1898 werd
geboren en wiens leven op aarde in 19)2 te's-Gravenhage eindigde.
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Teneinde u een indruk van deze mens re geven volgen enkele bijzonderheden
omtrent zi jn levensloop:

Jozef Rulof werd in 's-Heerenberg, een dorp in de Gelderse Achterhoek,
geboren.

Zijn vader yooÍzag door handenarbeid in de behoeften van het grore gezin.
Al kort na de geboorte deden zich merkwaardige verschijnseien bij hem
voor, die zelfs door de meest kritische onderzoeker slechts langs boven-
natuurlijke weg verklaard kunnen worden. Deze wonderen zouden het
kind zijn verdere leven blijven geleiden. Van het elemenraire onderwijs op
de lagere school nam het weinig op. Het zwrerf liever in gedachten door
velden en bossen, vergezeld van een licht-uitstralende persoonlijkheid, die
door anderen niet gezien werd, maar voor her kind even reëel was als zijn
vader en moeder. Dit wezen zei een Meester te zijn in het leven na de dood
en het was op zijn kracht, dat her kind voorspeliingen deed, door her
opleggen van de handen zieken genas, enzovoort. Eenmaal werkzaam te
's-Gravenhage, nam deze Meester zijn leven geheel in handen en openbaarden

zich in zeer korte tijd vijf geestelijke gaven. Jozef Rulof was nu een

helderziend, helderhorend, schilder-, reken- en genezend insrrument.
Hierna begon de astrale persoonlijkheid aan de opbouw van de psychische
en de fiisische trance, de verheven roesrand, waarin de bijbelse profeten hun
Openbaringen ontvingen en die het dir onontwikkelde kind mogelijk zou
maken, los van zijn stoffelijke stelsels, de ruimten Gods te bereizen. Door
zi jn Meesters van Gene Zijde geholpen legde hi j zich toe op het genezen van
zieken, hij stelde onfeilbare diagnoses en maakte patiënren beter, die door
hun artsen opgegeven waren, krankzinnigen herkregen het bezit van hun
vermogens. Voorts vervaardigde hij honderden schilderijen op doek, paneel

en porselein; kunstwerken, die in een uur, anderhalf uur gereed waren en

door experts hoog worden geschat. En intussen werkren de Meesters aan

hun belangrijkste taak: het vastleggen van hun in de astrale werelden
opgedane wijsheid ten aanzien van Gods scheppingen, waardoor zij voldeden
aan het bevel van hun Eerste Menror, Jezus Christus, om de aarde de

Openbaringen te schenken, die Hij haar eens beloofde.
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De boeken ontstonden

Het eerste boek, dat wij gaarne onder uw aandacht brengen, is de be-
schrijving van het leven en de taak vanJozefRulofof, zoals hij als kind door
zi jn dorpsgenoten in Gelders dialect werd genoemd:

Jeus van Moeder Crisje.
Hetgeen hiervoor over zijn levensloop is samengevat vindt u in deze
trilogie uitvoerig behandeld. U ontvangt een zeer duidetijk beeld van zijn
door de Meesters geleide ontwikkeling, terwijl de ontleding van zijn
persoonlijkheid u doet inzien, waarom in de boeken gesproken wordt over
, ,André" als instrument.
U leest hoe ook Jozef Rulof zich onvermijdelijk geplaatst zag voor her
afbrekend gevoelsleven van deze wereld.
De menselijke geschiedenis treedt in dit opzichr steeds beschamend in
herhaling.
Door de eeuvr'en heen waren het de wríórli jk ,,groten", die, strijdend voor
de vooruitgang, door een hel van onbegrip, verguizing en kleinzieligheid
hadden te gaan.

Onze ti jd maakte voor ,,Jeus" geen uitzondeilr,g. lntegendeel.tJuist hém uerd
niets bespaard!

Maar hij ging voorwaarts, geheel alleen, meer dan zijn alles-vergende raak
volbrengend, totdat zijn stoffelijk organisme het bezwijken te aanvaarden
had.
In de komende tijden zullen de volkeren - eindelijk ontwakend - zich
bewust worden van de geestelijke rijkdom, hun in handen gelegd door deze

Apostel tan de Twintigste Eeutu.t !
Onmachtig te doorvoelen hetgeen hiervoor moesr worden ingezet, zullen
thàns de voor dit ,,GESCHENK" ontvankelijken en stróks de ganse mens-
heid zich ztaijgend hebben re buigen voor het leven van hent, wiens naam
eens de Geschiedenis van de Geesrelijke Bewustwording mede zal over-
stralen Jeus uan Maeder Crisje,/ .l
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Bedoelde trilogie verscheen onder de titel:

Jeus van moeder Crisje

(Deel I, II en III)

De Gelderse roman over het leven van Jozef Rulof. U ieest hóé dit leven

door de Meesters is ontwaakt. U beleeft met ,,Jeus" en zijn moeder, de

eerste openbaringen, machtige bewijzen van eeuwigdurend voortleven,
waaryoor u uw hoofd hebt te buigen; aan het eind kunt u zeggen: dót ís hetl
Dit geeft de mens ílles, een kind wordt opgetrokken, een kind spreekr over
een God van liefde, een kind plaatst de mens voor de Goddelijke levens-
wetten, voor ziel en geest, én achrer de ,,dood", wazryan onfeilbaar de

wetten worden verklaard. Reeds her éérste deel van,,Jeus van Moeder
Crisje" schenkt u een machtige levenswijsheid én het ruimtelijk weten, het

toont u de kracht van de Meesters; het geeft u ruimtelijk geluk, het

aanvaarden en het volbrengen van uw eigen leven, het énige waarachtige,

,,GOD" ís rechtvaardig, ,,GOD" kón de mens niet verdoemen. U leert
door dit werk, dat de Meesters voor zichzelf dit inscrument hebben

opgebouwd, waardoor ,,Jeus van Moeder Crisje" een machrige caak zou

ontvangen. Deze zo gevoelig geschreven crilogie geeft u àlles. U beleeft

met ,,Jeus" zijn ontwikkeling, waardoor u het tt,onder za/t aanraarden./

Nó ,,Jeus" leest u:

Een blik in het Hiernamaals
(Deel I, II en III in één band)

Een geestelijke trilogie. Deze boeken veranderen uw geloof in weten!lJ gaat

met de Meesters op reis in de astrale wereld, waar ,,Jeus", doch nu als het

instrument André, de wetten van God worden verklaard. Deze trilogie
verklaart de hellen en de hemelen. Thans hebt u géén angst meer voor de

dood. Deze boeken hebben reeds duizenden mensen van hun eeuwige
voortgaan overtuigd. Zij zeggen u, dat God niet verdoemt en dat er géén

vuur in de hellen brandt.
Goddelijk rechtvaardig ondergaat u uw eigen leven en dat voor uw ziel en

uw geestl Deze trilogie plaatst u voor uw eigen levensafstemming, uw
graadvan bewustzijn en dat hebt u te aanvaarden. Thans kent u een God
van Liefde!
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Nu volgt:

Zij, die sss ,gkeerden uit de dood

Dit boek is van ongekende schoonheid voor uw gevoelsleven, omdat u
thans de ,,dood" leert kennen. Verschillende mensen, dieJozef Rulof heefr
gekend, keerden ror hem rerug en vertelden van hun ontwaken in de
Astrale §7ereld. De bewi jzen zi jn niet te weerleggen, u zuk ze aznvaarden,
omdat ze van tevoren werden vastgelegd.

Daarna verscheen:

Zielsziekten van Gene Zijdebezien

Dit werk verbindt u met de krankzinnigheid en psychopatie. De Meesrers

verklaren deze ziekten en u leert ook die ónmenselijke v/etren kennen, die
niet door GOD, doch door de mens werden geschapen, waarír^u uw hoofd
wederom buigt voor de rechtvaardigheid. De psychiaters gevenJozef Ruiof
gelijk, zij zeggen: dít is het énige antwoord, hierdoor leren wij deze ziekten
kennen!

Hierna volgde:

Kringloop der Ziel
(Een trilogie in één band)

Dit machtige boek waarschuwr u voor de zelfmoord. Een beeldhouwer,
Lantos Dumonché, pleegt zelfmoord en vertelt nu, hoe hij, vrij vanzijn
organisme, tóch de verroming van zijn organisme beleefde. Zeer afschrik-
wekkend 'roor de mens. Hij roept door zijn ieven óns toe: maak géén einde
aan uw leven, het is het allerverschrikkelijkste dat u uzelf oplegt, omdat er
géén dood is! Nu hebt u uw leven voor de Goddelijke harmonie afgesloten
en de gevolgen van uw daad re aanvaardenl En die ziln zó afschuweli.jk en zó

afgrijselijk voor de mens, dar wij moeren waarschuwen zich niet aan de
Goddelijke wetten re vergrijpen!

Nu beleefde ,,Jeus" als ,,André":
Het Ontstaan van het Heelal
(Een Kosmische trilogie in één band)

Deze boeken verklaren u reeds, dat de bijbel met ónwaarheid begint. U
beleeft met Meesrer Alcar en André deze machtige reizen voor het eigen
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menseii jke ontsraan en íl het ieven van God. Nu krilgt ,,Jeus van Moeder
Crisje" van de Bioloog en Astronoom gelijkl MaarJozef Ruiof heeft nooir
één boek mogen lezen van andere schrijvers over geestelijke onderwerpen;
hierdoor bleef zi jn leven zuiver en werd het niet beïnvloed. onfeilbaar voerr
Meester Alcar zijn insrrument tot de Goddelijke werkelijkheid, zoals
,,Dante" niet, ja zelfs géén oosrers ingewijde heefr kónnen beleven, omdat
al die mensen déze ontwikkeling niet hebben gekend. En dit is nog maar
een begin, zegt Meester Alcar, straks beginnen wij a.ande ,,Kosmologie,,
en éérst dón brengen wij de Goddelijke ,,Levenswijsheid,' op Aarde. Jeus
beleeft thans het Heelai, voor mens, dier en leven van moeder Natuur, voor
ziel en geesr! Hij leert door de Meesrers, dat ,,Zonen Maan', het vader- en
moederschap voor dit universum zijn, waardoor àl het reven een eigen
zelfstandigheid kreeg. §7at heeft het begin van de bijber nÍ nog re
betekenen voor de mens? Niets! André, als instrument van de Meesters
ontvangt de wi jsheid van de , , Universiteit van chrisru s",. zijn Meesrer is
voor die Universiteir, die ólles omvar, de eersre leraar voor de Aarde, doch
vanuit de ,,Astrale §7ereld". De pianeren en zonnen worden ontleed.
Néén, bijbelschrijvers, God maakt géén licht voor de nachr, om de nacht
licht te schenken, dót heeft moeder Aarde gedaan, in het universum is er
nóóit een nacht geweesr! En het leven van ,,GoD" is entbrlonaal begonnen.l

ook Christus heeft die Goddelijke weg moeren volgen! Dót is de Goddelijk
Bewuste Christus voor ól het leven van ,,GOD"I Níét de énige voor de
katholieke kerk, maar voor héél de mensheid, doch de mens moet déze
,,christus" verdienenl Deze vergeeft niets, HIJ gàf illlest Deze srierf nier op
Golgotha voor de mens, de mens heeft,,HEM" daar vermoordl Die
Goddelijke rechwaardigheid schenkt u de trilogie ,,Het ontsraan van her
Heelal" en geeft u de ontwaking van uw persoonlijkheidl

Thans beleefde André het oude Egypte en schreven de Meesters:

Tussen Leven en Dood

. . en leerde ,,Jeus" zichzelf als een priester in de Tempel van Isis kennen.
Een schoon, universeel werk, omdat het u met de reJncarnarie verbindtl
Leest dit rijke boek, het geeft u te beleven, hoe de mens verder gaat en ól de
wetten van God overwint. Nergens zulr u een dood punt beleven, de mens
gaat eeuwigdurend verder.
voorJozef Rulof was dit leven het leggen van zilneerste fundamenten voor
déze taak, het nÉ, maar bovendien het óbsolute! het énige bestaan voor ziel
en geest, voor het ,,AL" , waarvoor de mens te ,,leven" heeft! . . .
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Toen werd door de Meesters het profetische werk geschreven:

De Volkeren der Aarde

Hierin worden de Volkeren der Aarde ontieed als de stammen van Israël'

Reeds vóórdat de laatste wereldbrand begon, wist Jozef Rulof, dat

Adolf Hitler móést verliezenl Dac hebben de Meesters hem geestelijk

s/etenschappelijk verklaard en door vele profetieën bewezen, omdat de

,,Eeuw van Chriscus" zou beginnen. §Tanneer u dit boek nÉ leest, begrijpt

u de narigheid van uw eigen eeuw. Maar er is géén angst, omdat de

Meesters waken en de mensheid voor het,,Koninkrijk Gods" staat, de

wetten worden verklaard, de Volkeren zich zóllen buigen, Israëi sterk is en

machtig, waardoor de éénheid van de Volkeren zich openbaart, wat reeds

voor 1930 door de Meesters werd voorspeld. §7ie geloofde in 1939, dat het

Britse rijk de Dominions zou afstaan? Géén mensl MaarJozef Rulof heeft

dat door zijn Meesters voorspeld en het werd wàórheidl Ook dat Engeland

zich volkomen moest uitputten, doch dat Amerika zou komen om die taak

voor Israël te vertegenwoordigen, hetgeen wij thans beleven. Toen

Jozef Rulof i n 1946 , door de Meesters , in Diiigentia de iezing gaÍ , ,Indië
en \Wij" en de Meesters zeiden, dat wij ons Indië zouden veriiezen

schreeuwde iemand vanuit de zaal hem toe: ,,bolsiewiek"; doch hil heeft

gelijk gekregen, de Meesters zeggen: ól de Volkeren der Aarde krijgen nÍ
hun zelfstandigheidl En wat ziet u nu gebeuren? Jozef Rulof zei in ,,De
Volkeren der Aarde": . . . vi ii krijgen de Vereniging van de Volkeren. §7at

zien wi1? til7at doen de Volkeren van de Aarde? De stammen van Israël

bewaken thans onze ,,Vrede"; wie tegen Israël opstaat, onthoudt dit,
verliest hetl Dat heeft Adolf Hitler moeten aanvaarden, en hebben de

Meesters voorspeldl §7íírheden én,,Goddelijke §Tetenschap" vertegen-

woordigen de Meesters en schenken dit boek aan uw levenl

Nu volgde:

(Deel I en II in één band)

. . waarin de geestelijke Gauen worden ontleed. Met deze boeken vecht

JozefRuloftegen het occulte bedrog en de charlatanerie; als een geestelijk

zwa rd zijrr deze boeken in uw handen. De mens die gaven schijnt te

bezitten, staat naakt voor u, omdat u nu vr'eet wat telepatie, helderziendheid

en een materialisatie is. U leert de occulte mogeliikheden kennen, niets is

meer onbegrijpelijk voor u§/ Ieven, u staat voor de universele-kosmische
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verklaring vandl deze wetten en u kent thans uzelÍl Zelfs het,,srenen
gooien en het spook" wordt door dit werk ontleed, boeken voor deze tijd,
boeken voor geestelijke verruiming van uw persoonlijkheid, een stuk werk
van onschatbare waarde voor u als mens, die renslotte níér bedrogen wenst
te worden maar waarvan wij ons pak slaag hebben onwangen.

En toen schreven de Meesrers:

Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven

Een soldaat keert tot Jozef Rulof terug en vertelt var, zrjn sterven in de

Grebbelinie en vanzelfsprekend over zijn aankomen, het ontwaken in de

Astrale §7ereld. Een gedicht voor uw ieven.

En nu beleeft Jozef Rulof de machtige sensarie, dat Frederik van Eeden tot
hem kwam en schreef:

Maskers en Mensen

(Deel I, Ii en III in één band)

Een psychologische trilogie.
§lat zeggen de Maskers? God, Christus, ziekte, krankzinnigheid, armoede,
onrechtvaardigheid, aÍbraak, verdoemdheid, ziel en geesr voor de mens,

dat zijn,,Maskers". Zij worden in het eerste deel opgebouwd, maar het
tweede deel rukt ze af en het derde verklaart ze door de Goddelijke
rechtvaardigheid. Nog nooit werd een dergelijke trilogie geschreven.

Thans kent Frederik van Eeden de Goddelijke levenswetren. Hij schreef
voor de Meesters deze ongelooflijke boeken dóór ,,Jeus van Moeder Crisje!"
Deze boeken leren u denken en hierna aanvaardenl Vanuit de ónbewusre
maatschappij voeren ze u tot uw geestelijk bewustzijn. U kenr nu uzelfl

Ytaag en Antwoord

Om u een indruk te geven van dit unieke boek en van de totstandkoming
daarvan, vermelden wi j het volgende:
In de periode 1949-1950 en 1910-i911 werden de aanJozef Rulof tijdens
contactavonden in het gebouw ,,Ken U Zelven" te Den Haag door toe-
hoorders gestelde vragen en de door hem gegeven anrwoorden, schriftelijk
vastgelegd.

Op deze wijze kwamen vele voor de mens van groot belang zijnde levens-
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vragen naar voren, welke door Jozef Rulof - als het instrument van de
Universiteit van Christus - werden besproken en onrleed.
Nadat alle vragen en anrwoorden in genoemde perioden waren verwerkr en

- in aantal bladzijden gezien - ror een boekwerk waren gegroeid, heeft

Jozef Rulof hetgeen was vastgelegd, gewijzigd en aangevuld tot het een

voor hem verantwoord geheel was geworden.
Aan Jozef Rulof werd destijds op één van de contactavonden visionair
getoond hoe titel en bandontwerp van het boek moesren worden.
Op het moment, dat hij met dit beeld verbonden werd, gaf hij hetgeen
hem werd getoond aan de toehoorders in de zaal door.
Om het opzoeken van een bepaalde vp^gen her gegeven antwoord voor de
lezer te vergemakkelijken, werden de behandelde onderwerpen alfabetisch
gerangschikt en in een inhoudsopgave aangegeven.

En renslotte de eerste vijfboeken voor de nieuwe bijbel:

De Kosmologie vanJozef Rulof voor uw Leven

Straks komen wij zover en verschijnen deze Goddelijke boeken! Thans
stijgt Jozef Rulof als ,,André Dectar" boven alles uit wat tot nu de
mensheid aan geestelijke wijsheid heefr ontvangen. Hij kan Plato, Socrates,

Rudolf Steiner, Blawatsky, Pythagoras, Mohammed, ook de grote
Ramacrishna en vele anderen, waartoe Dante en Darwin behoren, colleges
geven: nó spreekt de Universiteit van Christus ror uw leven. In deze boeken
noemen de Meesters André Dectar . . . de Prins van de Ruimte en door de
wijsheid zílJozef R.;Joi die de Meesters te verregenwoordigen heeft, u dat
bewijzenl Al het leven op Aarde moet srraks deze wijsheid aanvaarden,
want dit wordt dé wetenschap op Aardel Deze boeken, als delen van de
honderd die nog geschreven moeren worden, verregenq/oordigen de

,,Goddelijke Bijbel" en niet de door mensen geschreven bijbei. Thans
spreekt ,,GOD" doch door de Meesters, Zijn afgezantent En dat alles is te

ru/gen en wetenschappe/ijk uast te stellen, en géén geleerde is in sïaat iers anders te

beleaen dan Jozef Ralof door Gene Zijde nutcht beleten en ltttrangen. \WéI, mens
van de Aarde, straks zult u zich kunnen overtuigen van deze wijsheid.

Jozef Rulof vraagt ook u, help en dien nó voor de Meesters! Zét hier alles
voor in, de geestelijke Tempel is in zijn handen, wij allen kunnen thans
beginnen! §7ij lopen ons nu nier meer te pletter, voor óns is er géén dood
punt meer te beleven! §7ij moeten nÉ tot éénheid komenl! Dit is geen
hoogmoed, maar werkelijkheidl Geloof het
eeuw igdurend uaorÍ gaan.l

. achter de ,,kist" is er

-t6-



Lees àl deze boeken en u zult de Meesters aanuaarden.t Ze geaen u en de uwen de

gees fe I ij ke,, Ontwaking" en het eeuta i gdurend.e ueerzien !

,,De Kosmologie vanJozef Rulof voor uw leven". ,,Straks komen wii zover

en verschijnen deze Goddelijke boeken" zegget de Meesters. Hiermee

sti jgt deze kosmisch begaafde aureur ver uit boven alles wat ooit tevoren op

dit gebied op aarde is verstoffelijkt.
Inderdaad, zo is het en de viif manuskripten bevinden zich in handen van

het Genootschap. Reeds meerdere keren is er aan gewerkt om ze gereed te

maken voor de drukker, maar teikens waren het de zorgen voor lopende

zaken zoals de onafgebroken noodzaak om steeds de weer uitverkochte,

bestaande boeken te herdrukken en de daarmee gepaard gaande financiële

rompslomp die tot uitstel noopten. Maar ook andere aspekten van menseliike

aard bleken in staat om remmend te werken. Ook thans is sinds geruime

tijd weer een vergaande poging gaande om het eerste boek van de Kosmologie

uit te geven. Echter, bedenkend dat deze boeken het hoogstpersoonlijke

zielebloed vertegenwoordigen van mensen uit een hogere wereld, zal het

niet zo onmogelijk kunnen zrjn dat de waarlijke impuls voor het verschiinen

hiervan vanuit die richting zal moeten komen. Reeds te vaak is tot dusver

gebleken dat hoezeer het bestuur zich ook inspande voor deze zaak, het op

beslissende momenten toch nét niet door kon gaan. Trouwens dit soort

verschijnselen behoort in vele zaken waarin beslissingen genomen moeten

worden voor dit Genootschapswerk tot regelmatige ervaringen van het

bestuur. Het menselijke verlangen naar groei en snelle uitbreiding is reeds

menigmaal op merkwaardige, maar besliste wiize gekorrigeerd. Het bestuur

is mede door dit soort ervaringen, er dan ook van overtuigd dat de feiteli jke

leiding van dit geestelijke werk ook nu nog vast in handen ligt van de

Meesters van de Universiteit van Christus en dat alies wat niet past in het

,,Grote Plan" van de bewustmaking van de mensheid, stuk zal lopen, of zal

stagneren.
Daarmee bli jft van kracht het: ,,straks" komen ,,wi j" zover . . .
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Lezingen

Op 25 |uJi 1945 traden de Meesters, door hun ,,insrrument" voor her eerst
in de openbaarheid.

Jozef Rulof was toen gereed en zo kon voor het eersr in de geschiedenis van
de mensheid een Meester van Gene Zijde zich direkt tot de aardse mens
richten. Na het verschijnen van dit bericht in diverse dagbladen was de

belangstelling overweldigend. De mensen stonden in lange rijen voor de

toegang van gebouw Diligentia in Den Haag. De roeloop v/as zo groor, dat
de politie regelend moest optreden en lang nier iedereen kon tenslotte een

plaats bemachtigen.
De mens verwachtte kennelijk grore en spektakulaire sensarie, hetgeen
echter allerminst gebeurde; voor zover men althans uiterlijk verroon ver-
wachtte, bleef dit volkomen uit.
NadatJozef Rulof het podium had betreden was het zijn Asrale Leider, die
wij kennen als Meester Alcar, die zijn organisme overnam en mereen
klonken de woorden vanuir het Hiernamaals, klaar en duidelijk door de

zaal. Deze woorden getuigden van de grore zekerheid en ernstige rusr van
deze Kosmisch Bewuste Persoonlijkheid. Géén sensarie dus, maar diepe
geestelijke wijsheid, zoals die na Christus nog nimmer op aarde verstoffelijkt
was gev/eest. De mensen die zich hiervoor openstelden voelden de opper-
macht van dit unieke gebeuren en kwamen van gevoel tot gevoel tot
éénheid, maar zij die kwamen voor de sensarie voelden zich ,,bedrogen" en

keerden zichaf.
Op 19 augustus 1945 was het voor het eerst, dat Meester Zelanus op
dezelfde wi jze sprak door het organisme vanJozef Ruiof. Hi j zou dat daarna
nog honderden keren doen, als de Eersre Astrale Leraar van de mensheid.
Deze beide eerste lezingen zijn verkrijgbaar bij de Stichting als ,,Samen-
vatting van de eerste twee lezingen".
In de periode van 194) tot het oajaar 7952 werden aldus vele lezingen in
het openbaar gehouden, waarmee de Meesters vele op de geestelijke bewust-
wording ingestelde onderwerpen behandelden.

Gedurende enkele seizoenen zijn deze lezingen desrijds vastgelegd op de,

toen juist ontwikkelde ,,wire-recorder". Na de komst van de thans zo

bekende geluidsbanden, zrjn deze lezingen hierop overgebracht, waardoor
het ook thans nog mogelijk is dit unieke woord van de,,hemelen" te

beluisteren.
Deze geluidsbanden worden door het Genootschap als onvervangbare
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geesteliike dokumenten beheerd en uitsluitend ten gehore gebracht op voor

iedereen toegankelijke openbare plaatsen.

Yataf 1975 is hiervoor belangstelling, waardoor de lezingen opnieuw

gehoord kunnen worden in diverse plaatsen in Nederland.

De plaatsen en tijden worden steeds bekend gemaakt in het Kontakt-

Orgaan van de Stichting.
Teneinde u kennis te doen nemen van de onderwerpen van de lezingen

voigen hierna de titels:

Dankbaarheid
De Mens en zijn Universum
De Mens en zijn God

Het Vader- en Moederschap voor het Universum

De Geestelijke §Tereld voor de Mens

De Mens en zijn Goddelijke Àfstemming
De Mens et zijn Goddeli jke Geboorte

De Bijbel begint met onwaarheid

God verdoemt nietl
De Mens en Gethsémané

De Pilatus in de Mens

De Carphas en de Mens, en Jeruzalem en de Mens

De Mens en Golgotha
De Mens en zijn Geestelijke Ontwaking
De Ziel als Astrale Persoonli jkheid

De Mens en zijn Astrale rJTereld

Onze Openbaringen aan de Mensheid

Het Begin der Schepping

De Maan als Moeder van dit Universum
§Taarom is de Mens in de tJ7ateren geboren?

Het Vader- en Moederschap voor het Universum

Het Uitdijende Heelal voor de Mens

De Mens en zijr, Universele Ontwaking
De Mens krijgt Kosmisch Bewustzijn
De Goddelijke Rechtvaardigheid voor de Mens I
De Goddelijke Rechtvaardigheid voor de Mens II
De Goddelijke §Taarheid voor de Mens

De Goddelijke Liefde voor de Mens I
De Goddelijke Liefde voor de Mens II
De Goddelijke Liefde voor de Mens III
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De Goddelijke Persoonlijkheid voor de Mens I
De Goddelijke Persoonlijkheid voor de Mens II
De Goddelijke Persoonlijkheid voor de Mens III
De Goddelijke Liefde voor de Mens
De Mens en zijn God
De Mens en Christus
De Mens en zijn Reïncarnarie
De Mens en zijn Geestelijke Ontwaking
De Mens en zijn Universele Liefde
De Kosmologie voor de Mens
De Mens en de Albron
De Albron voor de Mens

God als Moeder en als Vader en Moeder
De Kosmologie voor de Mens
De Mens en zijn Goddelijke Eenheid
De Astrale en Stoffelijke Kosmos voor de Mens
Het Vader- en Moederschap van het Universum voor de Mens I
Het Vader- en Moederschap van her Universum voor de Mens II
Het Vader- en Moederschap van het Universum voor de Mens III
Het Vader- en Moederschap van het Universum voor de Mens IV
Het Uitdijende Heelal voor de Mens I
Het Uitdijende Heelal voor de Mens II
Het Uitdijende Heelal voor de Mens III
Het Uitdijende Heelal voor de Mens IV
Het mediteren, het nabeleven van een reis

Het Ruimtelijk, Geestelijk en Maatschappelijk denken
De Mens en zijn Universele Eenheid

Schilderifen en bordjes

Tezijnertijd zal wederom een rentoonstelling van de door Jozef Rulof
vervaardigde schilderstukken plaatsvinden, opdar ook aan deze zijde van
zijn werk meer aandachr gewijd kan worden.
Reproducties van enkele schilderijen zijnbij het secretariaat verkrijgbaar.
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Het Kontakt-Orgaan

\Wij schreven op bladzijde 4 van deze prospectus: het Genootschap kent
geen leden, want de Meesters willen beslist geen sektevorming.
§íat betekent in dit kader dan de uitgave van een Kontakt-Orgaan? Toch
ledenvorming?
NEENI Daarmede is slechts bedoeld een kontakt te leggen tussen gelijk-
gestemden. In de eerste plaats hebben wij als bestuur van de Stichting de

behoefte de lezers van de boeken van Jozef Rulof- aan ons bekend door
de bestellingen - regeimacig in te lichten over het wel en wee van de

Stichting. Tevens kan het oÍga.an dienen om mensen, die pas kort geleden

met deze machtige leer in aanraking zijn gekomen, enigszins op re vangen.

Eveneens openden wij de rubriek ,,ingezonden stukken", een middel tot
echt kontakt tussen geestverv/anten.

Verder dient het Kontakc-Orgaan om mededelingen te doen over het ten
gehore brengen van de destijds op de band opgenomen lezingen van

Jozef Rulof in de periode 1948- 19t2.
Tenslotte vinden wij het belangriyk in de huidige maatschappij, waarin
veel negatief geschrijf de boventoon voert, ook met een positief woord

aanwezig te zilnt
§7ij beseffen echter heel goed dat ons geschrijf, in relatie tot de geweldige
inhoud van de boeken van de lvÍeesters, slechts weinig te betekenen heeft.

Toch menen wij, dat het Kontakt-Orgaan in een bepaalde behoefte voorziet.
Vele positieve reakties, die ons tot dusverre hebben bereikt, sterken ons in
deze mening. Kortom, hec Kontakt-Orgaan is er!

Het Kontakt-Orgaan verschijnt vier maal per jaar, te qieten in de maanden

r.-:raart, juni, september en december.

Bestellingen

De boeken zijn te bestellen bij het secretariaat: Postbus 65815,
2506 EP 's-Gravenhage.

Hierbi j treft u een bestelkaaÍt aarr, s/aarop de prijzen zijn vermeld. Deze

kunt u ingevuld en gefrankeerd als drukwerk verzenden. AIIe prijzen,
behalve die van het Kontakt-Orgaan zijn exclusief de verzendkosten.

Betaling uitsluitend nó ontvangst en uw kontrole van de bestelling, bij
voorkeur door middel van de ingesloten accept-girokaart.
Voor boeken en reproducties op gironummer 30330; voor het Kontakt-
Orgaan op gironummer 3904351.
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Voor betalingen uit het buitenland kan overmaking volgen op rekening
nummer 51.16.23.623 van de Algemene Bank Nederland, 's-Gravenhage.

Alvorens u op het Kontakt-Orgaan te abonneren kunt u bij het secretariaar
een proefnummer aanvragen.

§7ij wensen dat het in dit overzicht vermelde u de stimulats geeft ernstig

kennis te nemen van datgene, waarvoor wij uw belangstelling trachten te
wekkenl
De inhoud van de voor iedere lezer begrijpelijk geschreven boeken en van
het met Ruimtelijke welsprekendheid gebrachte woord geven de mens de

mogelijkheid de strekking te doorgronden vón- en zijn persoonlijkheid
opwaarts te stuwen dóór:

de lYijsheid in de Eeutu ran Christus door Zijn Uniaersiteit geschonken, waz;Íaz;n

ontleend wordt:

,,MENS VAN DE AARDE ONT§TAAKTOCHI
HEB LIEF ALLES §7AT LEEFT.

AANVAARD DE CHRISTUS!
BRENG UZELF TOT UITDIJING,

§rANT U BENT UNIVERSEEL DIEP".

IJ wenst het streven ter bereiking van het hiervoren omschreven doel
daadwerkelijk te steunen!

Het secretariaat stelt gaa'Íne exemplaren van deze prospecrus gratis te uwer
beschikking voor verspreiding.
Bij opgave van de adressen door u, kan ook rechtstreekse verzending
dezerzi jds plaacsvinden.

Van uw goede zorg bij de keuze l)An ilta adressen hoadt het secretariaat zich

ouertaigd!

Gezamenlijk kunnen wij op deze wijze medewerken aan de verwezenlijking
van het geprofeteerde in het boek

,,Jeus van Moeder Crisje":

,,Eén!, gelooft hu . . . staan zijn boeken in elk haisje op aarde, ondat zijn leer die

uan Christus is!

De (Jniursiteiren, DE GEESTELUKE FACULTEITENDUS . . . HEBBEN
HEM TE AANVAARDEN VOOR EEU\T/IGDUREND,/

DIT \T/ORDT DE LEER VOOR HEEL DE MENS HEID.I''
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( , Jeus aan Mrrcder Critje" )
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