
  

  

De persoonlijke noot, 

  

Of je nu de boeken van Jozef Rulof wel of niet hebt gelezen; één ding staat vast: we leven in de “Eeuw 

van Christus”. Christus, de eerste mens die ons de weg heeft gewezen. De mens Christus heeft de weg 

naar het Al reeds in de prehistorie afgelegd. Wij als mens gaan dezelfde weg. Christus gaf ons het 

voorbeeld hoe wij die kunnen bereiken. Dat is door in liefde met elkaar om te gaan. Het Hogere (het 

Hiernamaals, de sferen) zijn reeds door Hem, en de vele anderen die ons voorgingen, opgebouwd. We 

leven nu in de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Deze overgangen brengen 

veranderingen met zich mee voor Moeder Aarde en de mensheid. Mediums en wijze mensen hebben 

ons door alle eeuwen heen gewezen op het Hiernamaals, de Andere wereld, waar we allen terecht 

komen na ons stoffelijke overgaan. 

Jozef Rulof beschrijft ons het leven aan de Andere Zijde, omdat hij door uit-treding in de geest het 

leven mocht aanschouwen en het voor ons in boeken mocht vastleggen. 

Maar hebben wij het leven op aarde als mens wel begrepen?                                                                    

Hebben wij hier wel aandacht aan besteed?                                                                                                     

We zijn als mens onszelf vergeten, we zijn doorgeschoten en dat weet de Andere wereld ook. Want 

hoe gek het ook klinkt, die wereld begeleidt ons. Maar alléén als we het met onze vrije wil zelf willen. 

We bepalen zélf of we er iets mee willen doen, of we ons inzicht willen verruimen. 

Doordat er door Boven gestuurd en begeleid wordt, stuurt Gene Zijde medium Jozef Rulof naar de 

aarde om ons inzicht te geven hoe Boven werkt en wat er met ons gebeurt als we overgaan. Ons 

natuurlijk proces dat we als mens allen meemaken wordt gewoon beschreven. Moeder Aarde en de 

tijdperken zijn één groeiproces waar we in leven. Er is niets anders. De praktijk van het leven is door 

Gene Zijde op papier gezet. Het wordt ons hierdoor makkelijker gemaakt de juiste weg in ons leven te 

kiezen. Eerst volgt het weten, daarna kan men er naar handelen. 

Jozef Rulof geeft duidelijk in zijn boeken aan hoe het leven in elkaar zit en hoe wij met het leven om 

moeten gaan. Jozef toont aan dat het leven eeuwigdurend is en dat doodgaan niet bestaat. Er is eeuwig 

leven. We keren steeds weer naar de aarde terug om goed te maken wat we in het verleden niet goed 

deden, het inlossen van karma, met andere woorden de aarde is een grote leerschool en de aarde speelt 

in het heelal een grote rol.  

Corné Smeulders 

  

  



 

De geboorte van een boodschapper. 

 

In Nederland, in het landelijke ’s-Heerenberg vlak bij de Duitse grens, werd een kind geboren. Zijn 

moeder Crisje gaf hem de naam Jeus. Het was in 1898. Alle dagen worden er kinderen geboren, maar 

dit kindje kwam met een boodschap. Zijn moeder Crisje wist toen nog niet dat Jeus was geboren met 

gaven. Die gaven waren: helderziend, helderhorend en heldervoelend. Hij werd geboren met een 

opdracht. Als zo iemand wordt geboren dan noemt men die later medium. Jeus kon dit niet alleen. Hij 

werd daarbij geholpen door Bovennatuurlijke mensen van de Andere  Zijde die de naam meester 

dragen. De vader van Jeus noemde men lange Hendrik en hij werkte net over de grens in Duitsland, in 

Emmerik. De Lange, zo noemde men hem meestal, kon goed zingen en hij was solozanger in een 

zanggroep. Voor Crisje en Hendrik was Jeus hun derde kindje. Jeus groeide op in een mooie omgeving 

tussen de weilanden en de bossen. Toen hij wat ouder werd ging hij vaak naar het bos en voelde zich 

in de natuur goed thuis. Hij hoorde in de natuur ook andere dingen, het was steeds of iemand tegen 

hem sprak. Hij was op een avond thuis toen hij weer die stem hoorde, maar niemand zag. Gek dacht 

hij, ik hoor het toch duidelijk. En enige dagen later deed zich weer hetzelfde voor en nu zag hij een 

gedaante: een mens. Die vertelde hem dat hij zijn vriend was en naar de aarde was gekomen om hem 

te helpen. Die gedaante was de begeleider van Jeus, meester Alcar. Hij zou Jeus zijn verdere leven op 

aarde begeleiden. In het dorp ging Jeus ook naar school maar hij was geen beste leerling. Het aardse 

leren was niet goed voor hem. Hij moest met zijn gaven andere dingen leren en doen. Als de kinderen 

met hem speelden vroegen ze hem: ”Jeus wat wil je later worden.” Dan zei hij:    “Ik word schrijver.” 

Alles wat Jeus leerde kwam van zijn geestelijk meester en dit gebeurde ‘s nachts. Door uittreding kon 

Jeus met behulp van zijn meester reizen maken in de geest naar het Hiernamaals. Hij kon vrij van zijn 

lichaam reizen naar de Andere Zijde en dat vond hij verwonderlijk. In het dorp groeide Jeus verder op 

en na de lagere school ging hij werken op een borstelfabriek. Zijn moeder Crisje die nog meer 

kinderen had gekregen kon het geld goed gebruiken. Jeus werkte graag en had een goede band met 

zijn moeder. In zijn vrije tijd was Jeus altijd in de natuur en meestal nam hij zijn hondje Fanny mee, 

want zij waren beste vrienden. Op een avond toen Jeus in zijn bed lag kwam zijn meester hem 

bezoeken. “We gaan naar de Andere Zijde”, zei zijn geestelijk meester, “ik wil je wat laten zien. Ik zal 

je helpen met uittreden.” Het duurde niet lang of zijn geest had het lichaam verlaten. Zijn meester 

kende de weg en samen zweefden zij door de ruimte naar de sferen van het licht. 

Daar aangekomen zei meester Alcar: “Jeus we moeten iets afspreken. Als je in de sferen bent, dus als 

je uittreedt zoals nu, dan noem ik jou Andre. Dan weet je precies in welke wereld je bent. Op aarde 

ben je gewoon Jeus. Kom, we lopen verder.” Rondom hen werd het steeds lichter. Jozef wist niet wat 

hem overkwam, plotseling zag hij de mooiste gebouwen voor zich. Eén ervan leek wel op een tempel, 

alles was open en de muren leken wel lichtend marmer. Hij zag mensen lopen in de mooiste gewaden 

in allerlei kleuren. In de overweldigende natuur zag hij vele kleuren van de mooiste bloemen en 

planten. “Dit is nu een van de sferen waarover ik eerder met je sprak, we zullen hier nog regelmatig 

komen op onze verdere reizen”, zei Alcar. ”Dit is zo mooi, dat geloven de mensen op aarde nooit”, zei 

Jeus. “Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die het wél geloven en daar doen we het voor”, zei Alcar. 

”En als ze het niet kunnen of willen geloven dan vertellen we ze het later wel aan deze Zijde, want de 

mens gaat na zijn overgaan op aarde eeuwigdurend verder. Over een tijdje als je alles hebt verwerkt 

gaan we samen hier boeken over schrijven om de mensen hiervan te overtuigen.” 

  

  
Jozef als schrijver. 

Allemaal willen we wel in de sferen terecht komen om het mooie te zien van de schepping. Want om 

verder te gaan is die ruimte geschapen. Het steeds verder gaan in de schepping noemt men evolueren. 

Het is ook de bedoeling dat we verder gaan in liefde en dat we aardig zijn voor de medemens. Als jij je 

afvraagt wat je op aarde doet, dan is het antwoord: we zijn op aarde om goed te maken wat we in 

vorige levens niet goed hebben gedaan. We zijn als mens miljoenen jaren oud en we worden steeds 

weer op aarde geboren. Van onze vorige levens weten wij niets af. We weten niet of we in vorige 

levens bakker of slager zijn geweest of in welk land we hebben gewoond. Maar dit hoeven we ook niet 

te weten. Ons onderbewustzijn weet het wel en soms herinnert dat ons aan vorige levens, het is dan net 



of je iets herkent, of je het al eerder mee hebt gemaakt. Ook je talent neem je mee uit vorige levens. 

Als je ergens goed in bent heb je in vorige levens bijvoorbeeld hetzelfde beroep uitgeoefend, piano 

gespeeld of geschilderd. Je bent dan ergens goed in.  

De geestelijk leider van Jeus, meester Alcar, vond de tijd rijp om andere dingen te gaan doen. Jeus die 

inmiddels volwassen was geworden kende veel van Gene Zijde want hij was al vele malen uitgetreden. 

Jeus moest netter leren spreken, want in zijn dorp sprak men alleen dialect en dit kon niet iedereen 

verstaan. De broers van Jeus, John en Bernard, woonden in Den Haag en meester Alcar vond dat dit 

voor hem de beste weg was. Voorlopig ging hij inwonen bij zijn broer Bernard en Jeus werd Jozef 

genoemd want dit begrepen ze in Den  

Haag. Hij ging beschaafd leren spreken en leerde de stadse mensen kennen.  

Om geld te verdienen werkte Jozef als bezorger en deed hij ook allerlei klusjes in hotels. Na vele 

omwegen werd hij taxichauffeur. Hierdoor leerde hij veel mensen kennen, doorzag wat ze zeiden en 

hoe ze uiteindelijk handelden. Jozef was goed gezien bij de mensen. Soms kreeg hij deftige mensen in 

zijn wagen. Ze wilden alleen door hem gereden worden. Ze vonden hem netjes en beleefd en hij kreeg 

dan ook meestal een grote fooi. Zo gingen er een aantal jaren voorbij en zijn geestelijk leider Alcar 

vond dit op een gegeven moment ook wel genoeg. “Jozef, je kunt wel blijven rijden in de taxi maar we 

moeten gaan schrijven, want hiervoor ben je geboren”, zei Alcar. Jozef woonde reeds lang op zichzelf 

en was getrouwd met Anna. Hij noemde haar meestal de Wienerin omdat ze uit Wenen kwam. Ze 

woonden op een bovenwoning in Den Haag en hadden geen kinderen. Jozef had inmiddels zijn baan 

opgezegd en ging  

schrijven. 

  

Jozef als genezend en schilderend medium. 

In dezelfde tijd dat Jozef ging schrijven kwam bij hem het genezend mediumschap tot uiting. Door 

zijn bovennatuurlijke gaven en met behulp van zijn geestelijk leider kon Jozef mensen genezen door 

ze te bestralen met zijn handen. Dat zijn genezende energieën die een lichaam kunnen helen. Dat 

wordt ook magnetiseren genoemd. Ook kwam bij hem het schilderend mediumschap tot uiting. Jozef 

maakte in een korte tijd de mooiste schilderijen. Dat er een meester-schilder aan het werk was kon je 

goed zien aan de precisie waarmee er geschilderd werd. Jozef had voor het schilderen nooit een 

opleiding gehad, dus het verbaasde iedereen dat hij dit kon. Een schilder van de Andere Zijde nam het 

lichaam van Jozef over en schilderde door hem. Die gebruikte zijn lichaam om de penseelstreken op 

het doek te zetten. Door deze gaven kon Jozef zich van levensonderhoud voorzien. Jozef verkocht de 

schilderijen en ging zieken bezoeken. 

  

 

De Stichting GWG De Eeuw van Christus. 
De Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap  

“De Eeuw van Christus” beheert het volledige werk van Jozef Rulof.  

Ze werd daartoe opgericht door Jozef Rulof in 1946. 
  
De stichting verzorgt de verspreiding van de boeken. Diverse boeken zijn reeds vertaald in het Engels, 

Duits, Frans en andere talen. Ook zorgt zij voor de  

digitalisering ervan. 

De stichting zorgt voor de restauratie van de 77 schilderijen die onlangs uit Amerika kwamen. Deze 

komen uit de periode dat Jozef Rulof in Amerika woonde bij zijn broer Teun. Alles was bedoeld om 

de boodschap uit te dragen. 

 
  

 

 
  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit schilderij wat Jozef Rulof ontving kreeg de naam: 

“Levensharp met Golgotha” 

  
 

 

 

 

De kunst uit het Hiernamaals. 

Kunstenaars die eens op aarde leefden zoals Anthonie van Dijck, Clermont, Van Reenen, Vincent van 

Gogh, Erich Wollf, Jongshi en vele anderen, namen zijn stoffelijk organisme in handen en gaven hun 

geestelijke bewijzen aan de  

mensheid door.  
  
Het ging deze kunstenaars daarbij niet om de kunst, maar om de mensen daardoor te 
overtuigen van een eeuwig voortleven. 
  
Dat Jozef in trance schilderde was ook goed te zien. Meestal maakte hij zijn schilderstukken thuis 

maar hij gaf ook openbare demonstraties. Onder het oog van honderden mensen, waaronder veel 

critici, kwam in korte tijd een mooi schilderij tot stand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit werk ontving Jozef Rulof en heet: “Het menselijk Levenspad”. 

Van de duisternis naar het licht... 

Het is geschilderd vanuit de Andere Zijde door Vincent van Gogh tijdens een openbare demonstratie 

op 23 maart 1947. 

  

Dit schilderij van Jozef Rulof symboliseert het menselijke levenspad. 

De zuilen langs dit pad staan voor de mijlpalen die de mens bereikt. 

De luchtkastelen staan voor de verleiding en de illusies van de mens. 

Het lichtend kruis staat voor de weg, de waarheid en het leven. 

   

 

Wat komt Jozef Rulof ons vertellen en wat schrijft hij? 

Gene zijde komt ons vertellen dat er meer is dan wij op aarde denken. Jozef heeft de Andere Wereld 

gezien en mag ons vertellen hoe het Hiernamaals in elkaar zit. Het is ook de bedoeling van Boven dat 

wij het mogen weten. Door dit weten krijg je een andere kijk op het leven en ga je anders in het leven 

staan. Jozef komt vertellen dat ons leven eeuwig is.  

We zitten allen in de cyclus, een visuele cirkel, geboren worden en weer overgaan. Deze cyclus brengt 

ons vooruitgang. We gaan steeds naar een hoger niveau in de schepping. Op de aarde komen we 

telkens weer terug om een voorbereiding te maken op onze doorreis aan de Andere Zijde.  

Dat is het leven in de sferen. De sferen kunnen we bereiken door onszelf liefde eigen te maken. 

Hiermee wordt bedoeld de liefde naar je medemens, prettig te zijn in je omgang en waar het nodig is 

een helpende hand te bieden.  

Ons evolutieproces, de cyclus waarvan wij deelgenoot zijn, wordt door Gene Zijde het meest 

aangestuurd. Dat is het doorgeven van leven, het krijgen van kinderen. Want geboren worden en weer 

overgaan naar de andere wereld stuwt ons hoger in het scheppingsplan. Dus, de voornaamste taak op 

aarde is het doorgeven van leven en goed voor je kinderen zorgen. Degene die bij jou wordt geboren 

hoort ook bij jou. We hebben daar in vorige levens al mee te maken gehad. Meestal komt hij of zij 

weer op je pad als je iets goed moet maken wat in vorige levens niet goed ging. Dit noemt men het 

inlossen van karma. 

  

  



De  begeleider van Jozef Rulof meester Alcar leeft in het Hiernamaals in de vijfde sfeer.  
In zijn laatste leven op aarde was hij schilder en heette Anthony van Dyck. 

Zijn werken zijn nog te zien in diverse musea. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

                    Zelfportret van de barokschilder Anthony van Dyck  

                  (Antwerpen 22 maart 1599 - Londen 9 december 1641) 

 
Je hogere en lagere “Zijn”. 

Aan de Andere Zijde leven we in de geest. Als je wordt geboren, is je lichaam de drager van de geest. 

Je wordt geboren met je lagere “Zijn”.  

Dat is het stukje wat je op aarde nog goed hebt te maken of moet verbeteren in je persoonlijkheid. Je 

hogere ‘Zijn” is aan de Andere Zijde. Dat hogere ”Zijn” is je eigen stukje wat je in vorige levens hebt 

opgebouwd.  

Je hogere “Zijn” zit op jou te wachten om je te kunnen helpen. Maar dat hogere “Zijn” kan alleen maar 

hulp bieden vanuit de geest als jij toestemming geeft óm te helpen. Je hogere “Zijn” geeft hulp bij het 

verbeteren van je karaktertrekken of in situaties waarvoor jij naar de aarde bent gekomen. Met andere 

woorden: jij met je vrije wil bepaalt zelf of je hulp wilt aanvaarden. Als je er niet voor open staat 

gebeurt er niets. Als je netjes om hulp vraagt krijg je die ook mits het niet dwingend gebeurt want 

Boven weet wat goed voor je is en waarvoor je op aarde bent. 

  

De wedergeboorte op aarde. 

Wat wij het woord ”God” hebben genoemd, daar hebben wij een voorstelling bij gekregen die ons is 

aangeleerd, voorgeschoteld en/of is opgelegd. Er is niet aan ons verteld dat “God” alleen maar energie 

is. Dat het universum Zijn deel is en dat wij daarvan deelgenoot zijn. Want wij als mens behoren bij 

het universum, dat leeft in ons en daarom zijn wij deelgenoot van Zijn schepping. Want die z.g.”God”, 

die “energie” waar wij uit zijn ontstaan, is “Zijn” deel. We zijn uit hem geboren. We zijn uit hem 

ontstaan. Hij manifesteerde zich door ons, wij zijn hemzelf. Een goddelijk menselijk energiedeel. Die 

Bron “God” wil hebben dat wij naar ons innerlijk luisteren. Het is “Zijn” sturing en als we luisteren 

naar ons gevoel komen we uit waar we moeten zijn, zoals het in de schepping is bedoeld. 

  

Maar waarom luisteren wij zo slecht naar ons gevoel? 

Dat komt omdat onze maatschappij het ons anders vertelt. Ons gevoel wordt meestal weggestopt. 

Daarom zijn we van ons gevoel afgeweken. We komen als mens in de schepping van heel ver. We 

hebben een verleden. We worden in de cyclus van het leven steeds weer op aarde geboren en we gaan 

er ook weer  

vanaf. 

  

Wat is nu de bedoeling van de tijd dat wij op aarde leven?  

Vanuit de andere Zijde zijn wij met een pakketje naar de aarde gekomen met als doel dit te verbeteren. 

Bewust of onbewust leggen we dit af. Het is reeds besproken vóór we werden geboren. We kozen zelf 

voor een vader en een moeder waar we nog iets mee goed hadden te maken.. Het verleden zit in ons 

onderbewustzijn en het komt naar boven (we worden er van bewust) als we in bepaalde situaties ermee 

te maken krijgen.  
  



We hebben als mens ons hele leven te maken met ons verleden, de bagage van ons onderbewustzijn. 

Het verleden weegt bij sommige mensen zwaar, want we weten niet wat we in vorige levens in 

disharmonie hebben gebracht. Het aanvaarden van ons leven zoals het komt is dan ook van wezenlijk 

belang. De Bron waar wij uit voortkomen gaf ons een eigen vrije wil. Het hoort bij de   cyclus van het 

leven, we mogen als mens zelf beslissen. We hebben in het verleden niet altijd voor het goede 

gekozen. Hier ging het fout als je van fout zou kunnen spreken want we moesten ook het goed en 

kwaad leren kennen (leren onderscheiden) en zelf hierin beslissingen nemen.  

  

Zoals ik reeds zei, in de schepping leren we goed en kwaad kennen. We zijn  

helaas te veel door onze eigen vrije wil in het kwaad (het negatieve) blijven hangen. We wilden niet 

leven volgens de positieve natuurwetten. Ons leven verliep niet zoals de Bron het had bedoeld. Want 

in de schepping is alleen maar Liefde geschapen en daar zijn we van afgeweken. Door liefde gaan we 

verder, dat hebben we niet begrepen. We verliezen hierdoor de sterke verbinding met onszelf, de 

innerlijke Bron, ons gevoel. We wilden het zelf doen zonder ons gevoel en zonder hulp van Boven, die 

de sturing geeft. Daardoor zijn we  

onszelf en het goede kwijtgeraakt. 

  

Wat we in het verleden niet volgens de goddelijke wetten hebben uitgevoerd mogen we verbeteren. En 

om dát te verbeteren worden we steeds opnieuw geboren. Leven na leven leggen we onze minder 

goede persoonlijke eigenschappen af en leren we de goede eigenschappen aan.  

Zo komen wij in ons evolutieproces dichter bij de Bron. Door wijsheid op te doen aan de Andere Zijde 

en het geleerde in praktijk te brengen op aarde  

krijgen we inzicht en gaan we terug naar de liefdesbron waar wij uit zijn voortgekomen. Zo mogen we 

de liefde aanleren en ondervinden. Het heeft te maken met het verbeteren van onze karaktertrekken, 

het afleggen van boosheid, frustraties en irritaties. Hierbij hoort ook het afleggen van haat en jaloezie, 

roddel en achterklap en al onze ergernissen die we in ons leven tegenkomen. En daarom is er 

wedergeboorte en reïncarneren wij. Dat is de cyclus van ons leven en hierdoor leren we het heelal 

kennen dat alleen voor de mens is geschapen. 

  



Mijn geest 

  

Wanneer na mijn dood, 

mijn geest komt kijken op aarde 

en ik kijk naar de mensen 

die materiaal en geld vergaren 

Dan denk ik 

alles is in bruikleen 

verzamelen heeft geen nut  

de mens gaat hier verder 

graaft zijn eigen put. 

  

We ondergaan hierboven ons eeuwig bestaan 

en leren hoe we verder moeten gaan 

beter is op aarde te beginnen 

willen wij straks de vruchten innen. 

  

Van de oorsprong uit zijn we er mee begaan   

en weten innerlijk hoe we verder moeten gaan 

het is altijd zo gebleven 

en de Wijzen hebben ons erop gewezen. 

  

Er is maar één weg 

dat is vele malen verteld 

het gaat niet om materiaal of geld 

maar het verrijken van de geest 

ik ben er net geweest. 

  

                            

                                                     Corné Smeulders 

                                                   December 2006   
  

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Jozef  Rulof 1898–1952 
Zijn gaven waren helderziend, helderhorend, heldervoelend,  

schilderend en genezend medium. 
  

Jozef Rulof komt met een boodschap. Christus zelf gaf hiervoor de opdracht om de boodschap naar de 
aarde te brengen en stuurde Jozef Rulof. Er moesten wel eerst tweeduizend jaar voorbij zijn, eerder 
was de mensheid niet rijp om dit te aanvaarden. Jozef komt ons vertellen hoe het leven werkelijk in 
elkaar zit. Hij schrijft boeken omdat hij het Hiernamaals heeft gezien en wij mogen het nu ook weten. 
Na Christus is Jozef Rulof de grootste profeet. 
  
  
          



De voornaamste fundamentele punten die hij op aarde bracht zijn:   
 In de schepping zijn het vader– en moederschap en de reïncarnatie de belangrijkste goddelijke 

wetten, die voor al het leven eeuwig van kracht zijn.   
 In de schepping krijgt ieder mens levens als vrouw en als man te  
          beleven.   
 In de schepping is er geen dood maar een eeuwig voortbestaan.    
 Zonden bestaan niet, er is slechts sprake van een onbewust handelen.   
 Er bestaat geen verdoemdheid. Door de wedergeboorte op aarde is  
           ieder mens in staat zijn onbewust handelen te veranderen in bewust  
           handelen.   
 God schiep geen onrechtvaardigheid, dat doet de mens zelf. 
 

 

Vanuit de Bron is er alleen liefde geschapen. 

Wij horen bij die Bron. 

Er is niets anders. 

  
Vanuit de oorsprong, de Bron, is er voor de mens alleen maar liefde geschapen. De mens heeft alles 

ontvangen wat hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Ook maakt de mens zelf de keus wat 

hij of zij wil in zijn leven. Je kunt ook zeggen waar en door wie ben je in je leven beïnvloed. Wij zijn 

met de kern anders omgegaan. We zijn afgegleden van de oorsprong zoals die in de schepping is 

bedoeld. Wij jagen alles na, maar de Bron zit in onszelf. Wij zijn degenen die verder gaan in het 

eeuwige leven. Het gaat via de stoffelijke aardse weg naar de geestelijke weg aan de andere Zijde waar 

we thuis horen. Langs aardse weg gaan de goedwillenden verder en luisteren naar wat de Bron te 

vertellen heeft, zij gaan voelen en zien dat het anders moet, dat er een andere weg is. 

  

Een mens moet bij zichzelf te rade gaan en zich de liefde eigen maken. Dat is de opdracht van ons 

mens-zijn op aarde. Ons gevoel speelt daarbij een grote rol en is onze voornaamste leidraad. Om aan 

de andere Zijde geestelijk te kunnen groeien hebben we ons gevoel nodig. Dat mogen wij op aarde al 

aanleren door aardig te zijn voor de medemens. Iedere keer als we op aarde komen en die weer 

verlaten groeien we. We staan er niet altijd bij stil maar voor de Bron zijn wij mensen allen gelijk, 

niemand is hoger of lager, ook al meet hij of zij dat zich aan.  

  

Door het eigen maken van de universele liefde komen we aan Gene Zijde verder. Een mens moet bij 

zichzelf te rade gaan en zich als persoon verbeteren. Je bent op jezelf aangewezen. We hebben ons 

leven elke dag te accepteren zoals het komt, hoe moeilijk dit soms ook is. Bij acceptatie krijgen we in 

ons leven tevredenheid en rust. Ons leven komt meer in balans, we worden evenwichtiger. We worden 

altijd geholpen en aangestuurd door de Bron als we maar willen accepteren. Het aards paradijs zit in 

de mens zelf. We hoeven het niet te gaan zoeken op een ander, we moeten bij onszelf zijn. In ons zit 

de Bron die stuurt. Maar dan moeten we wel aan onszelf willen werken om dat te verkrijgen en te 

behouden.  

   

  

  

De lijn van het levenspad                                                           
                                                    

  

  

   

                                                   De hobbels van het leven die je moet overwinnen 

  

 De weg die wij moeten bewandelen gaat met pieken en dalen. Wat wij in het leven tegenkomen, daar 

moeten we doorheen (is acceptatie). Het is de bedoeling dat wij alles overwinnen, ieder in zijn eigen 

stuk, daarvoor zijn we op aarde. Het is de bedoeling dat we steeds weer op het rechte pad 



terechtkomen, de leidraad van het leven. Het is de Bron die ons daarbij helpt, want die weet wat goed 

voor ons is. Heb zelfvertrouwen want ook al duurt het soms lang, het komt goed. 

  

Acceptatie in je leven: wat brengt je dat?  
Het volledig accepteren van ons eigen leven brengt ons innerlijke rust.  

Als we naar ons dagelijks leven kijken dan is ons leven alleen maar accepteren van wat wij tegen 

komen.  

De complexiteit is groot. Iedereen heeft wel dingen in zijn leven waar hij of zij moeite mee heeft, maar 

toch moet leren er mee om te gaan. Zeker als we nog zorgen hebben over zaken als: ziekte, moeten 

leven met een handicap, geen werk hebben of geldproblemen.  

Van de een op de andere dag kan je leven veranderen of op zijn kop staan. Het verlies van een kind, je 

man of vrouw vergt veel van je en toch moet je het een 

plaatsje geven. Ze zeggen: ermee leren omgaan. Het vraagt van de persoon veel energie, tijd en 

inzichten. 

  

Ons leven is voortdurend aan het veranderen, ons leven staat nooit stil, niets blijft gelijk. Alles wat we 

op ons pad tegenkomen hebben we te accepteren. We zitten in een eeuwige levenstrein die nooit stopt 

en alles wat we meemaken gebeurt met een reden en heeft een betekenis.  

Het is makkelijker gezegd dan gedaan het leven te accepteren, maar hoe doe je dat?                                
 

Accepteren is loslaten. 
  

Bij accepteren laat je los en laat je Gods water over Gods akker stromen zonder onverschillig te 

worden. Loslaten brengt rust. Aanvaarden zonder er voorwaarden aan te stellen. 

 

Moeilijk? Ja.  

Natuurlijk plannen we het aardse, maar we hebben ook te accepteren dat het  

leven soms een andere wending aanneemt. Als je dat kunt aanvaarden word je tevreden in jezelf en die 

situatie geeft jou rust. Je wordt verdraagzamer en geduldiger naar anderen. Je kijkt anders naar het 

leven, want je heb losgelaten. Je hebt er vrede mee. 
  
Vrede en verdraagzaamheid en geduld. 

Tevreden zijn is een mooie eigenschap en daar is het ook om begonnen. Het woord vrede zit er al in. 

Vrede in onszelf brengt ons verder. Als iedereen het in zich zou hebben zou er ook vrede zijn.  

Met het nastreven van dogma’s en andere opgelegde rituelen komen we niet verder. Men vecht om 

“het geloof”. Uit naam van God, Jahweh en vele andere namen wordt er gehandeld,  maar dit brengt 

ons niet verder want de mens kent zichzelf niet.  

Als de mens wist wie hij was dan zou hij niemand meer krenken, want dan wist hij dat hij vocht tegen 

zijn eigen Godheid. Alle mensen zijn op weg en we zijn Zijn deel. God wil niet hebben dat wij Zijn 

medemens iets aandoen en dan denk ik aan moord en doodslag.  

M.a.w. wat wij een medemens aandoen (bv. het leven ontnemen) moeten we zelf weer herstellen, het 

leven teruggeven, dat zijn Gods rechtvaardigheidswetten. En daarvoor geeft God ons ook de kans want 

God is liefde. We mogen zelf onze fout weer herstellen en daarom komen we steeds weer naar de 

aarde terug om dit goed te maken. Daarom zijn verdraagzaamheid en geduld zo belangrijk. Wat wij in 

ons leven een ander aandoen, doen wij ook onszelf aan. Wij zijn één geheel en hebben dat weer goed 

te maken in de cyclus van ons leven. 
  
Dankbaarheid. 

Het bovenstaande item zet ons aan het denken.  

We mogen God dankbaar zijn dat we alle handelingen die niet goed gingen in vorige levens weer 

mogen herstellen. Hieruit blijkt dat God alleen maar liefde is en het goed met de mens voor heeft. Het 

zijn wel Zijn wetten die we hebben te volgen want we zijn één geheel met de Vader. Helaas maakt de 

mens te dikwijls een andere keus. Bij anders kiezen gaat hij of zij van het rechte pad af, dan is er geen 

harmonie meer met de oorsprong terwijl de oorsprong ons verder helpt, de weg opwaarts.  

We mogen ook dankbaar zijn dat we het leven hebben gekregen. Het is een voorrecht om op aarde ons 



karma te mogen inlossen. Dat is de genade die God ons geeft. Alleen Hij beslist over personen en Hij 

weet hoe die ervoor staan en welke weg zij moeten volgen. We zijn op weg naar het Al. Geen mens 

zal er ontbreken want de schepping is pas compleet wanneer elk kind terug is bij zijn Vader.  
  

In het boek “Het ontstaan van het Heelal” vertelt meester Alcar aan André het volgende: 
(opmerking: In de sferen wordt Jozef André genoemd, om voor hem duidelijk te maken of hij op aarde dan wel 

aan de Andere Zijde is.)  
  

“Mijn sfeer is de vijfde aan deze zijde en je weet waar ik leef, je kent mij als mens en als geest. 

Wat ik je thans duidelijk heb mogen maken en wij aan de aarde brengen, is wonderbaarlijk, het gaat 

boven hun vermogen en innerlijk bezit, maar alles is de heilige waarheid, God weet dat ik dit alles heb 

beleefd.  

Doch vele anderen zullen ons zeer dankbaar zijn, André, hiervan op aarde reeds te mogen lezen en 

zich deze krachten eigen te kunnen maken. God gaf ons die verschillende levens, al die 

mogelijkheden, want hoe zouden wij anders uit al die ellende kunnen geraken? Hoe zouden wij dat in 

één leven goed kunnen maken? Ik heb je de duisternis getoond om je duidelijk te laten zien dat de 

wedergeboorte moet geschieden, of anders zouden de mensen die daar tussen spleten en in holen leven 

en daar reeds duizenden jaren zijn, nimmer verder komen. In honderden andere toestanden eveneens 

en toch, wat zullen zij op aarde van dit alles zeggen? 
  
Ik weet het reeds, André, want wij weten van tevoren wat wij kunnen en zullen bereiken. Als 

priesters en theologen, geleerden en zelfs spiritualisten, die toch gevoel in zich dragen, dit niet eens 

voelen, wat zullen zij dan zeggen die van een eeuwig leven, niets, niets weten?  

Ja, mijn zoon, het is droevig en verdrietig, maar ik zei je, eens komt die tijd en dan zullen al die 

geestelijken, en vooral de spiritualisten, die ons nu niet aanvaarden, ons begrijpen. 

’Maar wat begrijpen zij dan, Alcar? Denken deze mensen dat er daarvóór geen dood is geweest en zij 

maar één keer op aarde leven?’ 

‘Zo is het, André, zij komen niet verder. Van wedergeboorte weten zij niets, maar het is voor ons een 

grote genade en beleeft iedereen. 

Wij allen die hier leven, hebben dit in de vierde sfeer leren kennen. 
  
Ik heb je nu vele levens duidelijk gemaakt, waardoor je een beeld van mijn vriend en van mij hebt 

ontvangen. Het gaat mij er echter alleen om de mensheid op aarde een beeld te geven hoe alles is 

geschied en dat iedere ziel dit moet beleven. Wanneer zij dit alles weten, zullen zij anders gaan leven. 

Wij willen hen van hun eeuwig voortgaan overtuigen, verder van hun karma, van oorzaak en gevolg, 

maar vooral dat wij goddelijk zijn en het Al moeten bereiken. In dit alles is niets vreemds, hoe 

onwaarschijnlijk vele menselijke 

toestanden ook zijn. Het is een lange weg die door het heelal slingert. Ik heb je dit alles duidelijk 

mogen maken, omdat de aarde geestelijk voedsel nodig heeft en wij hen voor algehele ondergang 

willen behoeden. 
  

Wie ons volgt, dient, dient zichzelf en anderen, ontvangt daarvoor zijn geestelijk geluk. Wie 

aanvaardt, beleeft zijn eigen karma, gaat hoger en hoger om eens de sferen van licht binnen te gaan. 

En dit alles is geen verdichtsel, geen romantiek, het is de heilige waarheid en werkelijkheid en die heb 

ik je duidelijk mogen maken. Ik heb dit beleefd, André, en allen die op aarde zijn, zullen dit alles 

beleven. Hierover heb ik niets meer te zeggen; wij gaan thans verder.” Tot zover een tekst uit dit boek.  

  

 Het stilstaan bij het leed op aarde heeft wel degelijk zin. 

Als we hulp vragen aan Boven, kan de andere wereld hulp bieden en die hulp is nu net even anders als 

ons aardse. Door te weten dat onze gedachten energieën zijn kunnen we helpen. Onze gedachtewereld 

kan veel teweegbrengen. Bij het verzenden van goede gedachten komen er positiviteit en goedheid 

voor terug. Het omgekeerde komt vaak veel te veel voor. Het leed dat wij op aarde meemaken wordt 

alleen door de mens zelf veroorzaakt. Dat doet hij zichzelf aan. God heeft alleen liefde geschapen en 

heeft alles aan de mensen gegeven wat nodig was om vooruit te kunnen. De mens heeft het niet 

begrepen en is er anders mee omgegaan. Hij is zichzelf vergeten. Wij streven niet altijd naar het goede 



en willen dat dikwijls ook niet volgen. Wanneer je het goede uit jezelf haalt werpt het vruchten af. Dat 

is werken aan vrede die begint in jezelf.   

  

Door de boeken van Jozef Rulof te lezen leert u uzelf en de mensheid kennen.  
Elk mens is uniek, niet één is mens is gelijk aan de ander. U leert de geschiedenis van ons mens-zijn. 

U leert hoe de Andere Zijde werkt. Door het nu te weten brengt het ons voordeel op de weg die voor 

ons ligt, zowel op aarde als aan de Andere  Zijde. Weten helpt ons vooruit in ons eeuwig bestaan, het 

groeiproces van de mens. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  piramide van Gizeh 

          “Dat gebouw, André, betekent een goddelijke zending.  

          Het is daar gebouwd om de komst van Christus te verkondigen,  

          maar er is veel en veel meer, wat men op aarde nog niet kent of weet”.                                        

                                  Uit  “Het ontstaan van het heelal”. 
  

 



 Als u uzelf wilt leren kennen, dan zijn de volgende boeken van Jozef Rulof beschikbaar: 

”Een Blik in het  Hiernamaals” 

  ISBN 978-90-70554-54-5 
  
“Zij die terugkeerden uit de dood” 

 ISBN 978-90-70554-56-9 
  
“De Kringloop der Ziel” 

 ISBN 978-90-70554-55-2 

“Tussen Leven en Dood” 

 ISBN 978-90-70554-24-8 

“Door de Grebbelinie n.h. eeuwige leven” 

 ISBN 978-90-70554-49-1 

  

De biografie van Jozef Rulof is in drie boeken beschreven: 

“Jeus van Moeder Crisje” 

Deel 1. ISBN 978-90-70554-28-6 

Deel 2. ISBN 978-90-70554-29-3 

Deel 3. ISBN 978-90-70554-30-9 

Voor verdieping in het gedachtegoed van Jozef Rulof zijn de volgende  

boeken beschikbaar:   
“Het ontstaan van het Heelal” 
  
“Zielsziekten van Gene Zijde bezien” 
  
“De Volkeren der Aarde”  
  
“Geestelijke Gaven” 
  
“Maskers en Mensen” 
  
“Vraag en Antwoord” (deel 1t/m 6) 
  
“Lezingen” (deel 1t/m 3) 
  
“De Kosmologie van Jozef Rulof” (deel 1 t/m 5) 
  

Raadpleeg de website wanneer er een lezing wordt gegeven over het leven en het mediumschap 

van  Jozef Rulof. 

  

Deze lezingen vinden plaats in De Rode Amaryllis, Leharstraat 120 in  

Tilburg. De entree is gratis. (vrijwillige bijdrage) 

  

Spreker: Corné Smeulders 

  

Voor meer informatie:  www.de-rode-amaryllis.nl Tel: 013 455 28 19 

   www.watmissenwij.nl  E-mail: info@watmissenwij.nl 

   www.theageofchrist.com 
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