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    Contacten en reacties      

Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het 
vervolg van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 3 [nu ook in drie talen!]. 
Reacties worden wederom naar de binnenkomende volgorde 
gepubliceerd: 
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Maria uit Italië          
               Gerard 
 

Beste heer Gerard,           
 
Ik verheug me zeer, om het Lorber Internationale tijdschrift weer op de computer heb 
ik papier meer nodig. Ik zal u 25 euro als kleinste bedrag overmaken. Met vriendelijke 
groeten, 
 
Maria uit Italië.  
 
 

Antwoord 
 
Goede Maria, 
 
Veel dank voor dit geschenk. Ik kan dit erg goed gebruiken, omdat er steeds meer 
vertalingkosten ontstaan. Beste groeten, G. 
 

====================================== 

Klaus Opitz uit Duitsland 
 
Wat betreft het thema zondvloed: zie Hannelore Winkler – ‚Sündflut – 
entschlüsselt aus Lehrtexten sinds 2000 jaar voor Christus‘. Textsammlung: 
Sumer, Altbabylonien, Judäa – Israel, Griechenland, Römisches Reich und 
Kaiserreich Österreich 19.Jh. LIT Verlag. 448 bladzijden, gedrukt met ondersteuning 
van het Jakob-Lorber-bevorderingswerk e.V. Zie:  www.JESUS2030.de onder Neue 
Bücher 

 
Het lijkt erop, dat het JLIB maandelijks verschijnt. Wil je ons je redactionele deadline 
mededelen, telkens op de 15e  of 20e van een maand?, zodat we onze bijdragen op 
tijd kunnen aanbieden.   

   
Beste groeten, Klaus 

  
Antwoord 
 
Beste Klaus, 
 
Wij stellen het erg op prijs, dat alle bijdragen het liefst in de eerste week [mogelijkst 
vanaf de 15e tot uiterlijk de 20e van een maand], na het binnenkomen van het JLIB-
Bulletin, ons toegezonden worden, zodat we dan gelijk met de vertalingen en 
verwerkingen ervan kunnen beginnen. Dank voor deze attentie. G. 

  
====================================== 



N.N. uit Nederland 
 
Het lijkt mij moeilijk om in dit bulletin te voorkomen dat er ‘discussies’ ontstaan, want 
bij sommige reacties plaats ik vraagtekens bij. Bijvoorbeeld de tekst van Giuseppe 
over een boek van ‘profs’ bij het onderwerp ‘seksualiteit’. Wie o wie, is een grotere 
‘prof’ dan Jezus?! Zo`n mening lees ik met grote verbazing. En de toonzetting in dat 
specifieke stukje tekst vind ik verwijtend, dat is dus niet in de liefde, denk ik dan 
meteen. Begrijp je wat ik bedoel? 
  
Tot zover mijn eerste reacties. 
 

Met een vriendelijke groet, 
        

                  

Antwoord  
 

Beste N.N.  
           
Hier sla je de spijker op de kop. Ik kan hier datgene onderstrepen wat je benadrukt. 

Er is niemand anders, dan de Heer, die onze Prof. is. Ik heb het ook aan mijzelf te 

verwijten, om destijds bij de vertaling van het Duits naar het Nederlands, het woord 

‘Expert’ als ‘professioneel’ te omschrijven. Ik had toen al geen goed gevoel [als ik je 

dit zo vrij bekennen mag], toen ik dat woord koos. Ik vind het erg prettig een dergelijk 

[opbouwend] commentaar in dit bulletin te mogen ontvangen. Daar kunnen we veel 

van leren. Nogmaals dank voor deze goede opmerking.  

====================================== 

Al.L.Lima Filho uit Brazilië 

Hallo, 
 
Ik ben eigenlijk een deel van de organisatie die onthullingen doet over nieuwste 
boeken en deze hier in Brazilië publiceert. We noemen onszelf Neoteosophy Unie 
en onze site is www.neoteosofia.org.br 

 
Wij verdelen de boeken gedrukt, in PDF, EPUB en Kindle voor iedereen die 
geïnteresseerd is en dat zonder kosten. Ik ben nu bezig de EPUB-versie van het 
grote Gospel van John Volume |. Ik zat te denken over het gebruik van kortere 
versies van de titels voor dit boek. Het is de enige die zeer lange titels heeft. Lorber 
ontving ook de titels van elk werk, of werden deze pas later ingevoerd door de 
uitgevers? 
 

 
 

http://www.neoteosofia.org.br/


Antwoord 
  
Hallo Al.L.Lima Filho, 
 
Goed werk! We hebben je site bekeken. Er staan prachtig klinkende liederen op. We 
zijn hierover erg enthousiast. Alle titels zoals Jakob Lorber deze van de Heer 
ontvangen heeft, zijn origineel en zijn later niet toegevoegd. Dat maakt alles zo 
bijzonder. We wensen je veel goeds en Gods zegen moge daarop rusten voor het 
verbreiden van Zijn leer. 
 

====================================== 

Rudy Vercauteren uit België 
 

 
Beste Gerard, 
 
Hopelijk een gezellige en bewust beleefde Kerst gehad ondertussen.  Nu de 
feestdagen voorbij zijn, heb ik mijn gedachtegangen van 20 jaar geleden 
samengevat (zie de bijlage). U mag, indien u dit nuttig vindt, deze bijlage in de 
nieuwsbrief publiceren. Nog mijn beste wensen, 
 

Rudy Vercauteren 
0032(0)36589544 
0032(0)498705743 
vercauterenr@gmail.com 

Jezus’ geboortejaar 
Mijn zoektocht naar het geboortejaar van Jezus kwam vanuit het trachten te achterhalen hoe 
het menselijke deel van Jezus zou kunnen gesitueerd worden aan de hand van astrologie. 
Mijn redenering is als volgt: 
Het geboortemoment van Jezus, zo lezen we in het boek “De Jeugd van Jezus”, gebeurde 

toen het Volle Maan was en wel toen deze net boven de horizont stond. Jozef, die een 

vroedvrouw in Bethlehem ging zoeken, verhaalde bij zijn terugkomst dat de hele natuur stil 

bleef (staan) gedurende enkele minuten. De eerste Christenen en de nog overgebleven 

tegenwoordige Christenen in het Midden-Oosten vieren Kerstmis op 6 januari. De Romeinen 

hebben met de invoering van het christendom als officiële godsdienst (begin 4de eeuw) het 

geboortejaar van Jezus Christus berekend aan de hand van de zevenjarige Romeinse 

volkstellingen van minstens 300 jaar eerder en hebben zich vergist met het tellen van het 

aantal gebeurde volkstellingen waarbij toen verkeerdelijk aangenomen werd dat de 

Romeinse kalender met 7 jaren later begon dan het werkelijke geboortejaar van Jezus. 

Astronomen hebben achterhaald dat er om de 243,5 jaren een conjunctie van Jupiter en 

Saturnus van op de Aarde te zien is gedurende een drietal dagen. 

Met behulp van het computerprogramma Skyglobe 3.6 heb ik zowel het ogenblik van Volle 

Maan alsook die van de conjunctie van Jupiter en Saturnus kunnen achterhalen. De Volle 

Maan kwam op rond 22:00 u  waardoor we kunnen aannemen dat het geboorte-uur van 

Jezus ongeveer rond 22:30 u moet geweest zijn op 6 januari van het jaar 6 v.Chr.  Er 

waren op dat moment geen retrograde planeten.  Jupiter en Saturnus stonden toen conjunct 

mailto:vercauterenr@gmail.com


in het teken Vissen (Pisces), wat een mogelijke connotatie had met het vissensymbool, dat 

gebruikt werd door de eerste Christenen als kenteken.   

Hieronder de astrologische geboortekaart (horoscoop) van Jezus Christus*.  Een uitwerking 

van deze horoscoop heb ik met behulp van enkele astrologieboeken opgeschreven, maar 

kan eventueel ook door anderen, meer ervaren en tevens Jezus’ vriendelijke mensen, onder 

de loep genomen worden. De wetenschap van de astrologie, die zeker ook door de Drie 

Wijzen uit Oosten beoefend werd en sinds ver in de oudheid hoog aangeschreven stond, is 

in de loop der eeuwen nu veelal tot een occult en werelds voorspellingssysteem ontaard. De 

karakterkunde (ziel) en de medische astrologie (lichaam) zijn de nuttige toepassingen van 

astrologie en wat de voorspellingspogingen van astrologen betreft, beschouw ik die als 

onnuttig, overbodig, onbetrouwbaar en hinderlijk voor de normale ontwikkeling van de mens. 

Nochtans wisten de Drie Wijzen dankzij hun astrologische berekeningen, voorspellingen en 

opzoekingen  De Heer in Bethlehem te vinden. Uitzonderingen zijn dus blijkbaar wel 

toegelaten als De Heer het wil. 

Rudy Vercauteren,  3 januari 2016 
 

 
Antwoord  
 
Beste Rudy, 
 
De horoscooptekening* heb ik niet meegeplaatst, omdat dit teveel ruimte in beslag 
zou nemen. Anderen, die geïnteresseerd zijn, kunnen eventueel met jou daarover 
contact opnemen. Je artikel klinkt erg acceptabel. Alleen is volgens Jakob Lorber de 
Heer niet geboren op 6 januari, maar op 7 januari in het joodse jaar 4151 rond 
middernacht. [Dit maakt wel een groot verschil uit van 24 uren!] - Dat dit vóór het 
nachtelijke twaalf uur geweest moet zijn, is wel duidelijk! 
De enige data met volle Maan, in de periode rond de geboorte van Jezus, hebben wij 

kunnen vinden in het nieuwe en het meest geavanceerde professionele 

astronomische programma van Redshift 8 Premium. Op 7 januari 8 v. 

Chr. toen was het voor 99,1% volle maan. Het jaar 8 v. Chr. 

lijkt mij een bijzonder jaar. Ik heb in dat programma niets kunnen vinden over het 

jaar 6 v. Chr.! Verder is gekeken naar de data van een complete maansverduistering 

ten tijde van het Kindje Jezus in Egypte. 

Toen het Kind Jezus in Ostracine vertoefde [in Egypte] niet ver van de Israëlische 

grens, was er een volledige maansverduistering. We geven hier de voorkeur aan 

het tijdstip van de complete maansverduistering, toen het Kind Jezus al weer 

bijna twee jaar oud was. Dit was op 18 november in 7 v. Chr. om 03.03 

[middernacht]. Toen heeft er een maansverduistering 

plaatsgevonden, die eindigde om precies 06.37 uur, en dus 

ongeveer 3 uur lang heeft geduurd! [zie Jeugd van Jezus-175 vers 24]. Dit 

komt aardig overeen met de gegevens, die we in de vorige uitgave uitvoerig hebben 

uiteengezet t.a.v. het geboortejaar van Jezus. Ook heeft er in het jaar 19 n. Chr. en 



het jaar 24 n. Chr. [om 10.59 uur – Jeruzalem] een totale korte zonsverduistering 

plaatsgevonden. Dit echter zou dan weer refereren naar 6 v. Chr.! Er heeft geen 

echte zonsverduistering op het moment van Jezus’ sterven plaatsgevonden!  

Er zijn geen andere data gevonden, rond de geboorte van Jezus, dan de hier zojuist 

genoemde. We maken hier dus gebruik van astronomie, om zons- en 

maansverduisteringen en alle maanstanden te kunnen achterhalen. 

Er zijn ook nog andere astronomische programma’s getest, maar merkwaardig 

genoeg blijken deze niet de dezelfde afstemming te hebben. Dit zou toch 

moeten. En daar plaats ik vraagtekens bij!   

De Heer zegt zelf aangaande het thema astrologie in de Johannes Openbaringen: 

‘Zoals gezegd, van jullie tijdsberekening zijn slechts de maankwartieren die om 

de zeven dagen steeds wisselen, de daaruit voortkomende week, de periode 

van een maand en de duur van het jaar waar en juist….’ [GJE6-96-12] 

Daarom lijkt mij de volle Maanstand ten tijde van Jezus’ geboorte-uur erg belangrijk. 
Blijkbaar is dit nu astronomisch zeer duidelijk achterhaald, [ook al zijn de meningen 
daarover nog verdeeld door aan gebrek aan goede astronomische software, dat 
goed op elkaar aansluit! ] En hiermee kunnen wij dit thema dan ook afsluiten. G. 

             

Aangeboden:  Duitstalige Jakob-Lorber-boeken – deze zijn gratis 
weg te geven. Verzending volgt uitsluitend tegen porto en 
verpakkingskosten,  afhankelijk van het gewicht!      
 

Geef aan welke boeken je wilt hebben. In de aanbieding hebben wij o.a.: 
   

Das große Johannes Evangelium, Teil 1-11 
Der Prophet Jakob Lorber 
Himmelsgaben, Teil 1 
Die Haushaltung Gottes, Teil 1-3 
Die geistige Sonne, 1 u. 2. 
Bischof Martin 
Jenseits der Schwelle 
Himmel u. Hölle 
Jugend Jesus 

 

 

====================================== 

 
 
 

Goede vrienden, 
 
Ditmaal hebben we twee erg belangrijke thema’s ontvangen over homoseksualiteit. 
Broeder Wilfried Schlätz en Klaus Opitz hebben in hun artikelen steeds de bron 
aangegeven, zodat men deze nog meer kan uitdiepen. Wij danken hen hartelijk voor 
deze grote werkbereidheid.  



Hoofdthema: homoseksualiteit door Klaus Opitz 

Wat zegt de Nieuwe Openbaringen over 
homoseksualiteit?   

Om te beginnen: Wat zeggen de kerken? 
 

SYNODE. Protestantse kerk huwt homoseksuelen 
„Homoseksuele paren kunnen zich in het vervolg laten huwen in de 
protestantse kerken in het Rijnland. Het huwelijk van hetzelfde geslacht wordt 
ook in het kerkboek geregistreerd. Die synode van de twee grootste 
evangelische kerken besloot dit op vrijdag in Bad Neuenahr met de 
noodzakelijke tweederde meerderheid. 198 synodalen stemden voor de 
veranderingen in het kerkelijk wetboek met twee stemmen tegen en elf 
onthoudingen.  
Tot nu toe waren in de rheinische kerk slechts zegeningen mogelijk van 
gelijkgeslachtelijke paren. De huwelijksvoltrekking kan nu ook met 
terugwerkende kracht geregistreerd worden. Voorwaarde van de kerkelijke 
huwelijkssluiting is, dat minstens een van de partners lid is van de protestantse 
kerk…(dpa / Kölner Stadt-Anzeiger vom 16/17.1.2016))  
  
In „YOUCAT“, de jeugdcatechismus van de katholieke kerk van 2010, wordt 
uiteengezet:  
 
„415) Hoe beoordeelt de kerk homoseksualiteit?  
God heeft de mens als man en vrouw geschapen en lijfelijk voor elkaar bestemt. 
De kerk neemt zonder voorbehoud mensen aan, die bij zich het homoseksuele 
gewaarworden. Gelijktijdig zegt de kerk van alle vormen van 
gelijkgeslachtelijke seksuele ontmoetingen, dat zij niet beantwoorden aan de 
scheppingsdiscipline. [2358-2359] >65“ 
 

Wat zegt de Bijbel en de Nieuwe Openbaringen over 
homoseksualiteit?  
 

 

Oude Testament: 
 
“Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dat 

is een gruwel.” (Leviticus 18,22) (Zie ook Leviticus  20,13)  

 



Nieuwe Testament: 
  
Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want 
ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in 
het gebruik tegen nature;  
En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der 
vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met 
mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun 

dwaling, die daartoe behoorde, (zo het dan ook moet zijn) in zichzelven 

ontvangende. (Romeinen 1:26-27) 

Nieuwe Openbaringen: 

“…Zie, de pure gedachte in je hoofd over dingen, die de donkere toekomst nog 
voor je geest verborgen houdt, is net zo te beoordelen als wilde een man een 
levende vrucht verwekken bij een man, zoals hij dat kan doen in een vrouw, 
hetgeen tevens ook de grootste en zondigste hoererij zou zijn!” [Huishouding 
van God-3-31-13] 

“De meest verwerpelijke seksuele daad bestaat echter uit het schenden van 
knapen en in het erbij betrekken van andere ledematen en delen van het 
vrouwenlichaam dan die welke God daarvoor bestemd heeft, of zelfs in het 
schenden van dieren. Deze schenders moeten voor altijd geheel uit de 
menselijke maatschappij gebannen worden. (GJE.03_068,09) 
 
“Laat het jullie daarom naar waarheid gezegd zijn, dat hoereerders en hoeren, 
echtbrekers en echtbreeksters, en ontuchtigen van allerlei soort en van ieder 
geslacht, moeilijk of ook helemaal nooit de toegang tot Mijn Godsrijk zullen 
vinden!” (GJE.04_230,05) 
 

„Zo waar er een God leeft, wiens woord door mijn mond nu tot jullie komt, zo 
zal datgene wat zich nu aan jullie begeerte voordoet als een hemel van genot 
en jullie harten verleidt, binnenkort voor jullie en al je soortgenoten tot een 
hel worden van de afschuwelijkste soort!...De Heer gaf het vlees deze lust niet 
als een behoefte, maar als een eigenschap om nuchter en wijs te gebruiken. 
Wie daarvan echter een behoefte maakt, is een ellendige zondaar. De genade 
van God wijkt uit zijn hart omdat hij gehoor geeft aan de stomme wet van het 
vlees en zich daardoor een hemel voor bokken en honden opbouwt volgens de 
wetmatigheid van dood en oordeel! “(Hemel en Hel - RB.02_203,15f) 
  
“Het huwelijk is in de eerste plaats de eerste discipline, waarin de mensheid 
verwekt moet worden, daar zij ooit in staat moet komen tot een hogere orde! 



Het huwelijk is een vrije eenheid van twee harten, twee zielen, twee geesten, uit 
welke eens de grote Eenheid in Mij en met Mij Zelf voortvloeien moet als een 
einddoel van al het Zijn”. 
  

Hoe en wanneer echter moet dat bereikt worden, als hiertoe niet eerst het zaad 
door een welgeordend, juist huwelijk en door de door haar teweeggebrachte 
verwekking gelegd moet worden?! Dus begrijp het, wie het begrijpen kan!-  
  
Door ontucht, geilheid en hoererij van het lichaam, dus door echtbreuk van elk 
soort, kan voor God geen vrucht verwekt worden! – Daarom is zulk een zonde 
van de zonde. Want Ik, God de Heer, ben de allerhoogste en volmaaktste  
Orde en kan daarom niet toegeven, dat de mens, als het einde van geheel Mijn 
Schepping, als kikvorsen in stinkende plassen verwekt moet worden. Begrijp 
dat, wie het bevatten kan! Amen.“ (Hemelse Gaven 02_47.06.10,12)  
 

Zo gaat het in de verantwoording van de kerken, zoals bij ieder individuele 
christen, niet zozeer om de tijdgeest op te offeren, maar veelal zich te richten 
naar het leven van de richtlijnen van Jezus’ leer. 
 
Zo zegt de Heer in de Hemelse Gaven: 
 

„Een kerk is slechts een kerk, als ze Mijn wil leert en het leven predikt uit de 
liefde, welke aan het kruis voor de gehele Aarde, ja voor de gehele schepping 
bloedde.“ (Hemelse Gaven, band 1, de ware kerk, 01,01) 
 

====================================== 

Vervolg contacten en reacties 

Wilfried Schlätz uit Duitsland  

Beste Gerard, 

1. hartelijkst dank voor het toesturen van de eerste drie uitgaven van JLIB! 

Broeder Klaus Opitz heeft mij aangespoord, jouw nieuwe JLIB te 

ondersteunen, wat ik vanaf nu graag doe, omdat ik het internationale contact 

en de uitwisseling van de door Jakob Lorber in de reeds begonnen 

gerichtstijd, de persoonlijke wederkomst van Jezus voor erg belangrijk houd 

met de vrienden van de Jezus-Openbaringen via Jakob Lorber! 

2.  Bijgaand mijn artikel: A3214-(Homoseksualiteit) als bijdrage. 

3. Opmerkingen over de individuele persoon van Lucifer: 



3.1. Emanuel Swedenborg (ES) bestrijdt de existentie van alle oergeschapen 

engelen (Raphael, Michael, Gabriel, Zuriel) en ook de existentie van Lucifer; 

3.2. ES: "Hemel en hel":  

311. In de Christelijke wereld weet men in het geheel niet dat de hemel en de hel van 
het menselijk geslacht komen, want men gelooft dat de engelen in het begin 
geschapen werden en dat dit de oorsprong van de hemel was; dat verder de duivel 

of Satan een engel van het licht was, die oproerig geworden, met zijn aanhangers uit 
de hemel werd geworpen en dat dit de oorsprong van de hel was. De engelen 
verbazen zich zeer dat er zulk een geloof in de Christelijke wereld heerst en nog 

meer dat er niets omtrent de hemel bekend is, ofschoon dit toch het voornaamste 

punt van de leer in de kerk is; en omdat zulk een onwetendheid algemeen heerst, 
verheugen zij er zich in hun hart over, dat het de Heer thans behaagde aan het 
mensdom vele bijzonderheden betreffende de hemel en de hel te openbaren, en 

daarbij, zoveel als mogelijk is, de duisternis te verdrijven, die dagelijks toeneemt, 
omdat de kerk tot haar einde geraakt. Zij wensen daarom dat ik uit hun mond zou 
verklaren, dat er geen enkele engel in de gehele hemel is die oorspronkelijk als 

zodanig geschapen werd, en evenmin in de hel enige duivel die als een engel van 
het Licht geschapen, later naar beneden werd geworpen; maar dat allen, zowel in de 
hemel als in de hel, van het menselijk geslacht afkomstig zijn, dat de engelen 

mensen waren die in de wereld in hemelse liefde en geloof leefden en dat de 
duivelen mensen waren die in helse liefde en geloof leefden; en dat de hel als een 

geheel samen genomen duivel en satan wordt genoemd…  

544. Tot nu toe heeft men in de wereld geloofd dat er één duivel is die aan het hoofd 
van de hellen staat, en dat hij geschapen werd als een engel des lichts, maar later in 
opstand gekomen zijnde, met zijn bende in de hel geworpen werd. Dit wordt geloofd 

omdat in het Woord gesproken wordt van de Duivel en van Satan, alsmede van 
Lucifer [een lichtbrenger] genoemd wordt en omdat het Woord hier te verstaan is 
volgens de letterlijke zin. Maar zowel door de Duivel als door Satan wordt hel 

bedoeld; door de Duivel die hel, die achteraf is en waar de aller-slechtsten wonen, 
die kwade genieën genoemd worden, en door Satan de hel die vooraan ligt en waar 
de inwoners niet zo boosaardig zijn; zij worden kwade geesten genoemd. Lucifer 

beduidt degenen die uit Babel en Babylonië zijn; zij zijn degenen die hun 
heerschappij tot in de hemel uitstrekken. Dat er niet één duivel is aan wie de hellen 
onderworpen zijn, is ook duidelijk uit het feit, dat allen in de hellen, gelijk allen in de 

hemelen, uit het menselijk geslacht zijn, (zie nr. 311 tot 317)…  

3.3. ES: "Ware christelijke religie": 

121. Dat de engelen voor God niet zuiver zijn, blijkt uit de profetische geschriften van 

het Woord, en ook uit Job; dan blijkt ook daaruit, dat er geen engelen bestaan 

hebben, die vroeger geen mensen waren. 

3.4. ES heeft alleen met de nieuwe, geworden engelen gesproken, die allen vooraf 

op de Aarde als mens geleefd hebben. Maar ES heeft niet met oergeschapen oude 

engelen gesproken zoals bijv. met Raphael en Michael. 



3.5. Ook in de woorden van Jezus via Jakob Lorber [JL] zijn er enige teksten, waarin 

blijkbaar een oergeschapen persoonlijk gevallen satan wordt afgewezen. Wanneer 

men dit echter preciezer beschouwt, wordt op deze plaatsen alleen het primitieve 

duivelbegrip, hoe deze destijds onder de Joden leefde en hoe deze ook voorkwam in 

de middeleeuwen en in sprookjes nog voorkomt [de duivel in onze grootte met 

horens en paardenvoet] nog wordt afgewezen! De individuele grote Lucifer, die tot 

materie verstarde als grootste ziel, nu de grote materiële scheppingsmens is, dat 

toont Jezus echter op vele plaatsen: 

3.6. Jezus door JL: 

[Hemel en Hel – JL-2-301 [6]: Ik zeg: 'Welnu, verneemt dan allen het grote geheim! 

Deze mens in zijn totale gestalte is de oergeschapen geest, welke de Schrift Lucifer 

(lichtdrager) noemt. Hij is nog steeds in het volle bezit van zijn grote 

zelfbewustzijn, maar niet meer in het bezit van zijn oerkracht. Hij is gevangen en 

geoordeeld in al zijn delen. Slechts één weg staat hem steeds vrij en dat is die naar 

Mijn Vaderhart. Voor iedere andere weg echter is hij geoordeeld en zo goed als dood 

en kan geen voet en geen hand ook maar een haarbreed bewegen. 

[Hemel en Hel – JL-2-301 [10]:  Juist in deze globe, en daarin alleen op het stipje 

aarde, is nu het hele leven van deze grootste oergeschapen geest gekluisterd. Wil 

hij zich daar verdeemoedigen en tot Mij terugkeren, dan zal zijn oerleven weer 

worden vrijgegeven en deze grote mens zal dan zijn alsof er een totaal vrij leven 

door heen waait. Maar wil deze oergeest van Mijn schepping in zijn 

hoogmoedige koppigheid volharden, dan kan deze ordening, zoals ze nu is, ook 

voor eeuwig blijven bestaan. Of tenminste zo lang, totdat de hele materie zich in een 

nieuw, eindeloos verveelvoudigd zielen- en geestenleven zal hebben opgelost. 

[GJE.04_105,01]  (De Heer:) "Kijk, zoals de mensen nu door eigenliefde, zelfzucht, 

hoogmoed en de daaruit voortvloeiende heerszucht dermate materialistisch worden 

dat zij zich daarvan gedurende vele duizenden jaren niet volledig zullen kunnen 

bevrijden, - evenzo waren er eens oorspronkelijk geschapen geesten die ook 

door de hun gegeven prikkel te egoïstisch, zelfzuchtig, hoogmoedig en uitein-

delijk heerszuchtig werden, en het gevolg daarvan was dat zij veranderden in pure 

materie. 

3.7.  Zie ook mijn artikel: ‚Bestaat er een oergeschapen, persoonlijk en gevallen 

Lucifer?‘ in het tijdschrift ‚DAS WORT‘ 1999/3+4 in www.jakob-lorber.org (link 

menukolom: "Das Wort") 

4. Volgens mijn berekeningen was de zondvloed in het jaar 2495 v. Chr. Zie mijn 

artikel: "de oergeschiedenis der mensheid en Egypte‘ in: "DAS WORT" 1991,3+4. 

5. Volgens mijn kennis is er in de totale Geschriften van Jezus geen enkele plaats, 

waarin Jezus concreet zegt,  wanneer volgens onze huidige tijdrekening het exacte 

geboortejaar van Zijn aardse lichaam was (bijv. in het jaar -7 of -6 of -4 of -1 of 0 

of….). maar pas in het hiernamaals, na het bereiken van de volledige 

http://www.jakob-lorber.org/


wedergeboorte, hebben we toegang tot de hemelse archieven", zodat we dan 

precies zullen weten wanneer toen exact onze huidige tijdrekening was van Zijn 

aardse geboortejaar of wanneer er nu precies het tijdstip van de zondvloed was! 

Omdat Jezus ons tot vandaag dit nog niet heeft geopenbaard, zo zal het voor ons 

hoofddoel: de verwezenlijking van het Kindschap van God ook niet belangrijk zijn! 

Hartelijkste zegengroeten!  

Je Wilfried 

 
Antwoord 
 
Beste Wilfried, 
 
Veel dank voor deze grote moeite, die mij erg belangrijk schijnt. Wat punt 4 betreft: 
Ik schreef aan Albert: ‚dat mijn berekeningen op grond van de zondvloed plaatsvond 
in 1656 n. Adam‘, en dat is precies 2495 v. Chr. [1656+2495=4151]. Hierover zijn wij 
het gelukkig eens.   
Betreft punt 5: zowel bij Rudy als bij Oene werd slechts om astronomische redenen 
overwogen, wanneer Jezus geboren zou kunnen zijn. Jakob Lorber geeft ons 
hierover wel wat [open] aanwijzingen, precies ook zo, waar Jezus zich in Palestina 
heeft opgehouden, hoewel hiervan niets meer over te vinden valt, maar op sommige 
plekken, uit archeologisch geografisch standpunt -  nog iets aantoonbaar is. Het 
antwoord heb ik bij Rudy aangegeven en hiermee heb ik dan ook dit thema 
afgesloten.  
Er zei nog gezegd, hoe indrukwekkend de astronomische berekeningen zijn, en met 
datgene, wat we van Jakob Lorber weten, daarmee precies overeenstemmen. 
Eigenlijk heb je gelijk: het belangrijkste doel moet altijd zijn het bereiken van het 
Kindschap van God. Dit moet steeds worden benadrukt, ieder mens voor zich 
afzonderlijk. Met punt 3 wil ik mij nog uiteenzetten, omdat zij mij complexer lijkt, dan 
bij Lorber. Bij Hans de Heij heb ik in dat verband, al het een en ander in zulke 
samenhangen, geuit. (G). 
 

 ====================================== 

Maria Luise Kleindienst uit Zwitserland 

Goedendag, 
 
Bedankt voor de interessante informatie. Wij produceren sinds meer dan 30 jaar zon-
globuli [zon-geneesmiddelen] en met liefdevol handwerk gemaakt, precies volgens 
de richtlijnen van Jakob Lorber. Het zou ons erg verheugen, een link in uw 
publicaties en homepage te plaatsen. De Lorbervrienden over de gehele wereld 
moeten dit weten, dat wij bestaan !  
 
Met hartelijke groeten en Gods zegen 
Maria Luise Kleindienst 
  
MIRON Violett-Glas  SUNHAND Sonnen-Produkte Picardiestrasse 1 



MIRON GmbH   SUNHAND GmbH  CH-5040 Schöftland 
info@miron.ch   info@sunhand.ch  T +41 (0) 62 721 70 00 
www.miron.ch   www.sunhand.ch  NEU! 
 

Succes heeft  sterke partners nodig – Na meer dan twintig succesrijke jaren in distributie van 
onze violet-glas en zonnen-arcana-producten., via de firma MIRON GmbH, zullen wij vanaf 
1-1-2016 een interne verdeling van onze producten aanbrengen.  
  
De MIRON violetglas-producten zullen voortaan via de MIRON GmbH afgehandeld worden. 
De Zwitserse klanten zullen onveranderd bevoorraad worden uit ons magazijn in Schöftland. 
NIEUW voor klanten uit de overige landen: bevoorrading in het hoofddepot van Nederland. 
NIEUW zullen de zonneproducten  niet meer onder de naam MIRON verschijnen, maar via 
SUNHAND GMBH; tot nu vanuit ons depot in Schöftland (CH)  en Wolfurt (AT) Schöftland 
(CH) zal er levering plaatsvinden. 
  
De zorgvuldig geselecteerde naam SUNHAND  moet aandacht besteden aan het belang van 
de bezonning en het vervaardigen dat met handwerk liefdevol gebeurt.  Wij verzekeren u 
persoonlijk dat onze langdurige en goed bewezen medewerkers zich blijven zullen inzetten 
bij het verwerken van dezelfde producten en met de hoogste kwaliteit in dezelfde geest en 
liefde met de kracht van de zon, alleen met SUNHAND. We zijn blij u voortaan van dienst te 
mogen zijn!   
 
Maria Luise Kleindeinst en Wolfgang Kirisits 
 

 
Antwoord 
 
Goede Marie Luise en goede Wolfgang Kirisits, 
 
Dank voor jullie deelname, en goede werken in de geneesmiddelprocedure van de zon-

globuli, [zonkorrels]  zoals Jakob Lorber door de Heer Jezus Christus ons dit heeft laten 

weten en laten beschrijven in het boek: 'de genezende kracht van zonlicht'.  

Thuis hebben we nog een paar zonnekorrels in de nood op voorraad. Als eerste hulp [EHBO] 

- en met gebed! kan in moeilijke tijden dit zongeneesmiddel veel tot stand brengen.  We 

zullen ook een link leggen naar onze homepage. Dank voor deze aanwijzing! 

====================================== 

Claudio Graf uit Duitsland 

Hallo, wees  gegroet.  Jullie hebben goede artikelen verzorgd.  Hoe komen jullie aan 
mijn adres en dat ik daaraan geïnteresseerd kon zijn? Dank voor  het  antwoord. 
 
Beste groeten,   
 
Claudio Graf 
 
 

Antwoord 
 
Beste Claudio, 

mailto:info@miron.ch
mailto:info@sunhand.ch
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Wij zijn in het bezit van een hoeveelheid e-mailadressen [ca. 300] in relatie tot de 
Jakob Lorber geïnteresseerden, bekenden, en vrienden, zoals ook enige theologen. 
Veel daarvan is al zeer oud [vanaf 2005] en wij kregen enige daarvan retour, als 
‘niet-meer-in-functie‘ [afzender onbekend]. In diverse correspondenties onder de 
Lorber-lezers zijn ook de oude data dus ‘mee-opgeslagen’. Het is daarom niet meer 
volledig na te gaan, omdat veel van deze oude- en nieuwe E-mails [o.a. ook van 
Giuseppe – 195] alfabetisch ‚gesorteerd’ en verwerkt zijn. En wanneer het toch op 
prijsgesteld wordt, dan zouden we zeer veel moeite moeten doen het een en ander 
te achterhalen, wat ook veel tijd kost. We hopen echter, dat het jou niet geschaad 
heeft, anders graag een antwoord. Wij danken je, dat je op de ‘achtergrond’ hieraan 
deelneemt. Wil je echter van de lijst genomen worden, dan bij dezen onze 
verontschuldiging en zullen dat onmiddellijk uitvoeren. 
 

====================================== 

Oene uit Nederland 

Hallo Gerard, 

Hierbij stuur ik je de gevraagde volle manen. Hartelijk dank voor het maken van het 

tijdschrift. Met vriendelijke groet,  

Oene 

Antwoord 
 
Dag Oene,  

Dank voor het toesturen van de Efemeriden in verband met de volle maanstanden tot 

50 v. Chr. en 100 n. Chr. Dat daaraan niet gedacht werd. Iemand anders had ons 

daar ook al op gewezen. G. 

 

     HOMOSEKSUALITEIT 
 
Het thema homoseksualiteit gezien vanuit Jakob Lorber enSwedenborg en in 
samenhang met de Bijbel, die daar erg duidelijk over is...  
 
    



De Heer: ‘Kijk, de pure gedachten in het hoofd over dingen, die nog de donkere 
toekomst voor je geest bedekken, is juist dan nu zo uit te leggen, alsof de man een 
levendige vrucht wil verwekken, zoals hij bij een vrouw kan doen, wat tegelijk ook de 
grootste zondige vorm van hoererij zou zijn!’ [Huishouding van God-03_031,13]  [Opmerking: hiertoe 

leze men de voorgaande en de opeenvolgende teksten, om de context niet uit het oog te verliezen!] 
 

Jakob Lorber beschrijft o.a. een citaat over de vroegere jeugd van Zorel, die zich 

meerdere malen had bezondigd op het gebied van de seksualiteit: 

‘Jij, Zorel, was in dat opzicht ook niet helemaal zuiver, want reeds als knaap was 

je behept met allerlei onzuiverheid en een ergerlijk voorbeeld voor je 

medejongeren’. […] [GJE.04_080,18] 

Maar ondanks dat alles merk Ik toch, dat er in jou nog veel lichamelijke wellust 

aanwezig is.  

Ik maak je daar speciaal opmerkzaam op en raad je aan je op dit punt zeer in acht te 

nemen; want zodra je een wat beter leven zult leiden, zal je vlees, dat nog veel gaten 

vertoont en nog lang niet van zijn voosheid is genezen, zich beginnen te roeren en 

dan zal het je veel moeite kunnen kosten om het tot rust te brengen en uiteindelijk de 

daarin aanwezige oude voosheid volledig te genezen. Hoed je daarom voor alle 

onmatigheid; want in de on- en overmatigheid rust het zaad van de vleselijke wellust!  

Wees dus in alles matig en laat je nooit, zowel met het eten als met het drinken, tot 

onmatigheid verleiden, omdat je je vlees anders moeilijk zult kunnen beheersen! 

[GJE.04_080,19] 

Opmerking: een homo beschreef in een religieus Nederlands boek iets over 

homoseksualiteit en verdedigde deze met o.a. de volgende bekende Bijbelse 

passage, die in dat verband te lezen is in 2 Sam. 1:26, waar David in zijn klaagzang 

houd over zijn boezemvriend Jonathan:  ‘Jouw liefde was mij wonderbaarlijker 

dan de liefde van vrouwen’. Zijn commentaar: ‘Men kan de passage ook anders 

interpreteren, >namelijk jou lief te hebben was mij wonderbaarlijker 
dan vrouwen lief te hebben<?’...   

 De Bijbel geeft op veel plaatsen aan, waarom homoseksualiteit niet is toegestaan. 

Deut. 22:5: ‘Een vrouw zal geen mannenkleding dragen en een man geen 

vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is den Here, uw God, 

een gruwel’. In deze tijd is dat echter een gewone zaak geworden. Travestieten 

verkleden zich als een vrouw [en andersom]  of  ondergaan een  

geslachtsverandering. Een thema, dat valt onder homoseksualiteit of lesbisch zijn. 

[Deut.22:5]  

====================================== 

vervolg hoofdthema: homoseksualiteit door Wilfried Schlätz 

1. Onze ziel = onze dagelijkse-ik moet op deze Aarde, d.w.z. een proef van 

wilsvrijheid op deze wereld afleggen, om tot de volledige gelijksoortigheid van God te 



komen, doordat ze ook in alle wereldprikkelende zaken [seksuele drijfveer] het tot 

een volledig zelfverloochende grote vaardigheid heeft gebracht: 

2.Jezus door Jakob Lorber(JL): 

[GJE.10_017,07] […] maar aan de ziel van de mens is een vrije wil 
gegeven en de wet is aan haar geopenbaard, opdat ze die in zich 
opneemt en haar wil daarnaar richt, ernaar leeft en handelt, om zo de 
volledige gelijkenis met God te bereiken, hetgeen haar bestemming 
is. 

[GJE.10_017,08] Aan de ziel is echter in deze wereld, die tot haar 
ontwikkeling dient, slechts een zeer klein deel uit de wet van de 
goddelijke orde toevertrouwd om in acht te nemen; als ze in dat kleine 
deel getrouw is, zal ze ook over grote dingen gesteld worden - maar niet 
voordat ze in het toepassen van het kleine, haar geopenbaarde deel 
van de wet van de orde zo'n grote vaardigheid heeft verkregen, dat 
die haar volledig eigen en als het ware aangeboren is. Want anders 
kan ze in zichzelf immers ook niet tot het innerlijke bewustzijn van haar 
vrije zelfstandigheid komen en derhalve ook niet werkelijk waarnemen 
wat de goddelijke wil allemaal in haar en door haar in staat is te doen. 

[GJE.10_017,09] […] Als je een grote vaardigheid hebt bereikt om de 
goddelijke wil op te volgen, die je hier volkomen hebt leren kennen, en 
ook om jezelf volkomen te verloochenen in alle dingen van de 
wereld die jou bekoren, dan zul je in jezelf ook gewaar worden wat 
voor macht jouw ziel heeft verkregen.  

[GJE.10_017,11] […]  want Hij [Jezus] weet altijd heel duidelijk hoever 
een ziel het in haar innerlijke levensvoleinding heeft gebracht. Maar laat 
de ziel zichzelf onderzoeken, in hoeverre ze gevorderd is in alle 
zelfverloochening wat de bekoorlijkheden van deze wereld betreft, 
in hoeverre ze geheel en al één is geworden met de verkozen en 
metterdaad opgevolgde wil van God en of ze nog een knoeier is of 
misschien al een meester -en dan zal God de Heer niet aarzelen om de 
macht van Zijn wil in haar kenbaar te maken. 

3. Oorspronkelijk moest er op deze Aarde überhaupt geen dierlijke verwekking 

bestaan maar zoals op Saturnus een volledige seksvrije verwekking:   

4.Jezus door JL: 

[Sa.01_038,13] Hoe geschiedt dan daar [op de planeet Saturnus] de 

verwekking? – Maar hoe had dit ook op de Aarde kunnen gebeuren, 

als de mens niet van Mij, nog voordat Ik hem had gezegend, naar 

beneden was gevallen – door de enige liefde en door de vaste wil. 



[Sa.01_038,14] Als de man op Saturnus dus een verwekking wil 

voornemen, dan stelt hij zich met zijn toevertrouwde vrouw de oudste 

voor [de Saturnusman heeft nooit meer dan één vrouw]. De oudste 

zegent hen dan in de naam van de Grote geest. Daarop vallen de man 

en de vrouw op de aarde neer en vragen innig de Grote Geest om de 

verwekking van een levende vrucht.  

[Sa.01_038,15] Is zulks geschiedt, dan neemt de man de vrouw op zijn 

arm, drukt haar aan zijn hart en geeft dezelfde een kus op het voorhoofd, 

een op de mond en een op de borst. Daarop legt hij zijn rechter hand 

over haar lichaam en fixeert deze met zijn wil. Dat is ook alles met de 

verwekking, terwijl zowel de man als ook de vrouw een oprecht hemels 

puur genot smaken, die hen verrukt en gedurende lange tijd overblij 

maakt.  

5. Nadat ADAM en EVA van God waren afgevallen, doordat zij een eerste 

ongezegende dierlijke verwekking tegen de wil van God hadden uitgevoerd, doordat 

een onrijpe natuurziel (Kain = Cahin) geïncarneerd raakte, was er op deze Aarde nog 

slechts de dierlijke verwekking mogelijk:  

6.Jezus door JL: 

[GJE.03_066,02] Als nu een man en een vrouw in hart en ziel aan 
elkaar verwant zijn, moeten zij ook een huwelijk aangaan en volgens de 
natuurlijke orde alleen maar dan tot de geslachtsdaad overgaan als zij 
in goede harmonie een levende vrucht willen verwekken. Alles wat 
meer beoogt dan dat, is tegen de orde van God en de natuur en 
daarom een kwaad, en een zonde die bijna zo slecht is als die van 
Sodom en Gomorra! 

7. Omdat noch twee mannen voor zich alleen noch twee vrouwen voor zich alleen 

noch een afzonderlijk mens voor zich alleen een nieuwe mens kan [kunnen] 

verwekken, dan is iedere andere seksuele bezigheid, behalve de in het cijfer: (6) 

gedefinieerde geslachtsdaad van een man met een vrouw voor het enige doel van de 

verwekking van een nieuw mens in strijd met  de ordening van God en de natuur 

en zomede een kwaad en een zonde, die niet veel meer beter is dan de stomme 

in Sodom en Gomorrha! 

8.Jezus door JL: 

[GJE.04_230,01] (DE HEER:) "Maar wat betreft ingetogenheid van 
lichaam en van leven en ware maagdelijke kuisheid, is er op Aarde geen 
volk dat deze deugd meer in ere houdt dan juist deze zwarten, en 
waaraan de zonde van de hoererij, de ontucht en de onkuisheid minder 



eigen is dan juist ook deze Moren. 

 

[GJE.04_230,02]  Ook dat is echter iets van het grootste levensbelang, 

want als de blanken deze zonde zouden mijden en alleen maar 

geslachtelijke gemeenschap zouden hebben wanneer dat nodig is 

voor het verwekken van een vrucht in het lichaam van een 

deugdzame vrouw, dan zeg Ik jullie: Er zou er niet één onder jullie zijn, 

die niet op z'n minst helderziende zou zijn! Maar nu, bij jullie huidige 

zeden, verkwist zowel de man als de vrouw de beste krachten door 

vaak dagelijks de alleredelste en de meest aan de ziel verwante 

levenssappen te verspillen, waardoor zij nooit een voorraad hebben 

waaruit tenslotte een steeds intensiever licht in hun ziel zou kunnen 

ontstaan! 

9.Jezus door JL: 

[GJE.08_041,06] Een man echter die niet getrouwd is met een vrouw, 
maar alleen met bijslaapsters zijn geile leven leidt, is net zo slecht en 
dikwijls nog slechter dan menig zwakke echtbreker, want hij schaadt niet 
alleen zijn eigen ziel, maar ook de zielen van zijn wellustige 
bijslaapsters. Zulke mensen bereiden zichzelf reeds in deze wereld een 
boos en bitter lot en een nog slechter en bitterder lot aan gene zijde, 
want ze hebben door hun leefwijze bijna alle etherische 
levensstof van de ziel verspild! 

[GJE.08_041,07] Wie volgens Mijn leer een spoedige en volledige 
wedergeboorte in de geest van zijn ziel verlangt, dient een zo kuis 
mogelijk leven te leiden en zich niet te laten bekoren en verleiden door 
het vlees van jonge en volwassen vrouwen; want dit trekt het leven van 
de ziel naar buiten en verhindert daardoor ten zeerste het ontwaken van 
de geest in de ziel, zonder welke echter geen volledige wedergeboorte 
van de ziel in haar geest voorstelbaar of mogelijk is!  

[GJE.08_041,08] Een goed, met verstand, wijsheid en zelfverloochening 
gepaard gaand huwelijk belemmert de geestelijke wedergeboorte niet, 
maar geilheid en wellust maken die onmogelijk. Mijd die 
dan ook meer dan de pest! 

10. Dit geldt voor alle gehuwde paren, ook wat betreft alle homoseksuele paren! 

Willen homoseksuele paren de psychische en geestelijke wedergeboorte bereiken, 

dan moeten ze ook de geilheid en de wellust nog meer vermijden als de pest! Omdat 

ze geen kinderen kunnen produceren, moesten zij in dagelijkse zelfverloochening 

ernaar streven, om absoluut kuis en seksvrij te leven, om in alle wereldse 



wellustprikkels (geslachtsdrang) het tot een volkomen grote vaardigheid volgens 

cijfer: (1) te brengen!   

11. Wanneer in een aards huwelijk of in een leven van een homogemeenschap in 

psychisch opzicht de ene partner de andere te zeer lief heeft, d.w.z. meer dan hij 

Jezus liefheeft, dan maakt hij de zijn geliefde partner tot een afgod en is de Heer niet 

meer waard:  

12. Jezus bij Matthéüs: 

10,37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die 

zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; 

 10,38 En die zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 

13. Jezus bij Lukas: 

14,26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en 

kinderen, en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel 

niet zijn. 

14,27 En wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. 

 14.Jezus door JL: 

[RB.02_157,12 = Hemel en Hel]  'De pure liefde voor de vrouw is 

eigenliefde!, want wie zich door de liefde voor de vrouw zo ver laat 

meeslepen, dat hem daarnaast de naastenliefde en de daaruit voort-

komende liefde tot God tot last wordt, bemind zichzelf in de persoon 

van de vrouw! Laat je daarom niet buitensporig meeslepen door het 

bekoorlijke uiterlijk van een vrouw, anders ga je ten onder in de 

zwakheid van de vrouw, terwijl toch de vrouw zich aan jouw kracht moet 

optrekken tot één wezen met jou en in jou! Zoals jij echter van een 

bepaalde eigenschap van jouw eigen wezen houdt, hou zo ook van de 

vrouw, opdat zij één mag worden met jou! Maar heb God lief boven alles, 

opdat je in zo'n machtige liefde voor eeuwig opnieuw geboren mag 

worden tot een waarachtige vrije burger van Gods zuiverste hemel en 

jouw vrouw als één wezen met jou!' 

15. Een samenleven van twee mannen of twee vrouwen is in de ordening van God 

alleen mogelijk, als ze leven als goede vrienden en goede vriendinnen zonder enige 

geslachtsdaad, waarbij elk voor zich dan Jezus over alles meer liefhebben en de 

partner als zijn naaste beschouwt, zoals hij van zichzelf moest houden! 

====================================== 



Wilfried uit België 
 
Geachte Gerard, 

  
Hierbij wil ik U melden dat ik uw J.L.I Bulletin niet verder wens te ontvangen.  
Met vriendelijke groeten, Wilfried - ingelseeckhout@telenet.be 

Antwoord 
 
Geachte Wilfried, 
 
Het motief heeft U eigenlijk al omschreven in het decembernummer van 2015. Het ga 

u goed op uw levenspad en moge de Heer u verder beschermen. G  

====================================== 

Hans de Heij uit Nederland 
 

Beste Gerard, 
 
De citaten over de duivel en de satan zijn op zichzelf heel duidelijk, maar ik meen dat 
er een belangrijk punt niet wordt benoemd. Anders gezegd: ik denk dat 
Lucifer niet het kwaad zelf is, hoewel dat wel uit de citaten naar voren lijkt te komen. 
De tekening van een duivelspersoon, in die geciteerde teksten, versterkt die 
suggestie enorm. Maar volgens mij ten onrechte. 
Lucifer is als eerste bezweken voor de verleiding om Gods orde van de ware liefde te 
verlaten. Hij werd trots, heerszuchtig, en daarmee negeerde hij zijn gebod: “Je zult-je 
zult niet” (GJE 2, 224:3), omdat hij werd verleid door zijn eigen vrije wil zich niet aan 
Gods gebod te houden. En hij werd zo dè verloren zoon. 
Met andere woorden, de verleiding tot de keuze om Gods orde te verlaten was en is 
de ware misstap. Dat is de eigenlijke oorzaak, waardoor iemand een duivel kan 
worden. 
  
Dit is tevens ons aller probleem, want ook wij staan dagelijks voor keuzes zoals: geef 
ik de geest van hoogmoed de ruimte om mij meer te voelen dan mijn medemens? 
Ben ik jaloers op mijn medemens? Ben ik trots op de dingen die ik weet, kan? Ga ik 
streven naar nóg meer geld? Nog meer luxe? Macht? Wellust? Als ik dergelijke 
gedachten, gevoelens toelaat en niet God de eer geef, of erken dat ik zwak ben en 
Zijn hulp en kracht nodig heb om mijn zwakte te onderkennen en beteugelen, dan 
ben ik al gevallen voor de verleiding van bijvoorbeeld trots, hoogmoedig, of jaloers, 
rijk, sjiek, machtig, wellustig zijn. 
Hetzelfde geldt in gelijke mate voor haat, ergernis, slachtoffer voelen, zielig zijn, 
boosheid, noem maar op. Dáár gaat het volgens mij om. Het gaat erom dat wij van 
ons zelf (leren) zien, - dat vind ik zelfbeschouwing in de praktijk – in welke situatie 
ben ik hoogmoedig? Wanneer ben ik trots? Waarom haat ik mijn medemens? Zodra 
ik iemand zou gaan haten, dood ik gelijk mijn liefde voor die ander in mij. Dan heb ik 
mij laten verleiden tot het verlaten van Gods orde van de ware liefde.  
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Ga ik daarmee door, mijn hele aardse leven, wil ik mijn gedrag niet veranderen? Dan 
ga ik als ‘duivel’ aan gene zijde verder en daar krijg ik dan van onze barmhartige 
Goddelijke Vader nieuwe lessen om te leren wat ware liefde is. En, we hebben daar 
eeuwig de tijd! J 
  
Een ondersteuning voor deze zienswijze vind ik hier GJE 5, 125: 1-2 (de noodzaak 
om zichzelf te onderzoeken) 
  
1) DE HEER: "Dus jullie moeten nu je best doen om hiernaar te handelen; doe alle 
moeite en onderzoek jezelf of je niets nalaat, zodat je uiteindelijk niet hoeft te 
zeggen: 'Kijk nu eens, nu heb ik gedurende tien tot twintig jaar alles gedaan wat de 
nieuwe leer me voorschreef, en toch ben ik nog geen stap verder gekomen, ik merk 
nog altijd niets van een bijzondere verlichting in mezelf, en van het zogenaamde 
eeuwige leven bespeur ik ook nog bitter weinig in mezelf! Wat mankeert er dan nog 
aan?' 
[2] En daarom zeg Ik tegen jullie: Ga zorgvuldig bij jezelf na, of er niet nog sterke, 
wereldse, baatzuchtige gedachten jullie hart besluipen, of jullie hart, en daarom ook 
jullie ziel, niet af en toe bevangen is door hoogmoed, door een zekere te overdreven 
zuinigheid -een jongste zus van gierigheid -, eerzucht, neiging tot oordelen, graag 
gelijk willen hebben, neiging tot lichamelijke wellust, en door meer van dergelijke 
zaken! Zolang dit nog bij de een of de ander het geval is, zal hij de belofte, dat wil 
zeggen het volledig in vervulling gaan ervan, aan zichzelf nog niet meemaken. 
 

En dit citaat uit GJE 4, 83:8 
Wie bij zichzelf wil vaststellen of hij volkomen deemoedig is, moet zich innerlijk 
afvragen of er nog iets is wat hem beledigen kan, of hij zijn ergste beledigers en 
vervolgers gemakkelijk van ganser harte kan vergeven en diegenen goed kan doen 
die hem kwaad hebben gedaan, of hij zo nu en dan niet enig verlangen voelt naar 
wereldse luister en of hij het zelfs aangenaam vindt zich de minste onder de minsten 
te voelen om iedereen in alles te kunnen dienen! Wie dat alles zonder verdriet en 
weemoed kan, is reeds hier iemand die thuis hoort in de hoogste hemelen van God 
en hij zal het eeuwig blijven, want door zo'n ware deemoed wordt niet alleen zijn ziel 
geheel één met haar geest, maar ook het grootste deel van zijn lichaam. 
  
Waaraan kan ik nu zien of ik wel of niet vorder? 
  
GJE 11, 51, wenken voor het veredelen van de ziel 
  
4) … Onderzoek jullie zielen om te zien waar nog iets onzuivers zit, en werp het van 
je af! 
5) Zolang jullie nog wrevel, ergernis, ontevredenheid en onreine gedachten in jezelf 
ontdekken, is er nog sprake van twijfel, die het levende geloof niet sterk laat worden. 
Maar al die slechte eigenschappen zijn de geest vreemd; daarom kan hij niet 
doordringen in de ziel, die dat allemaal vrijwillig af moet leggen! 
  
Ben benieuwd of je deze zienswijze kunt delen. 
Met een vriendelijke groet,  
Hans de Heij 
 

 
Antwoord 



 
Beste Hans, 
 
Wat is volgens jou dan wel het ‘kwaad’, als Lucifer ‘het kwaad’ al niet zelf is? 
Inderdaad, hij is de verloren zoon, die terug kan keren, wanneer hij dat wil. Als mens 
maken we allemaal vele ontelbare fouten en dat tegen de orde van de Godheid in. In 
zekere zin zijn dan ook diegenen, die van het pad afgeraakt zijn, de Goddelijke geest  
in zichzelf ‘zoekgeraakt’, maar terugkeer is altijd mogelijk. Als de ‘verlorene’  het 
juiste pad dan weer volgt, komt hij als ‘verlorene zoon behouden bij God aan, die 
hem liefdevol omarmt. Lucifer heeft echter zo’n grote kracht – AAN GOD GELIJK, dat 
ook hij in staat is, de hele Aarde met al haar wezens en het universum in één 
oogwenk op te lossen, als God Zelf dit niet zou verhinderen! Onderschat zijn kracht 
niet, die wel doorsluimert in elke vorm van materie en menselijke gedachten. De 
volgende citaten kunnen misschien hier nog het een en ander verduidelijken.  
 

[Aarde1_056,03] Maar zoals men weet: omdat deze geest de eindeloos grootse 

roeping had een tweede God naast Mij te zijn, moest hij ook een daarmee 

overeenstemmende vrijheidsproef afleggen, die hij echter niet heeft doorstaan, 

omdat Hij zich boven de Godheid wilde verheffen en deze aan zich wilde 

onderwerpen. 

[Aarde1_056,04] Een strijd om de rangorde was dus het eerste, wat deze geest 

tegen de Godheid heeft misdreven. Daar de Godheid er niet in kon toestemmen 

hem de voorrang te verlenen en Zich volledig aan hem te onderwerpen, ontbrandde 

hij in zijn woede en wilde de Godheid letterlijk vernietigen; aan kracht daartoe had 

het hem werkelijk niet ontbroken, als God in Zijn eeuwige wijsheid deze muiter 

niet te rechter tijd geheel en al stevig had gevangen. Het klinkt wel wat 

raadselachtig, dat er in deze geest zo'n grote kracht voorhanden zou zijn geweest, 

om de eeuwige Godheid zo te weerstaan, dat deze tenslotte voor zijn kracht had 

moeten bezwijken en Zich uiteindelijk volledig had moeten laten gevangen nemen en 

daardoor voor alle eeuwigheid lamgelegd zou zijn, wat eigenlijk gelijk zou staan met 

vernietigd te zijn. Maar de zaak wordt begrijpelijker als men bedenkt, dat de 

Godheid juist in deze geest, om zo te zeggen een volkomen tweede 'Ik' had 

geplaatst dat, hoewel in de tijd geschapen, toch wel in alle ruimten van de 

oneindigheid met gelijke kracht tegenover de Godheid werd gesteld. 

[Aarde1_056,05] Deze geest, waarin de Godheid Zelf haar licht had geconcentreerd, 

was evenals de Godheid over de hele oneindigheid uitgebreid, waardoor het hem 

ook wel mogelijk zou zijn geweest van zijn kant de Godheid overal aan te grijpen en 

krachteloos te maken. Maar bij deze zelfzuchtige gedachten ontwaakte in hem 

een grote ijdelheid en welgevallen aan zichzelf en aan zijn licht en zijn 

eindeloze verhevenheid en kracht. In deze zelfzucht en het ingenomen zijn met 

zichzelf vergat hij de oude eeuwige Godheid, ontbrandde in zijn ijdelheid en 

consolideerde zichzelf.  

Toen greep de Godheid zijn wezen in al zijn delen aan, ontnam hem zijn 

specifieke aard, vormde daaruit hemellichamen in de hele oneindigheid en 



sloeg de geest van dit eindeloze zielenwezen in de meest machtige boeien en 

ketende hem in de diepte der materie. 

[Aarde1_056,06] In deze positie heet deze geest dan niet meer' Satana', maar 

omdat hij zich in zekere mate zelf heeft losgemaakt uit de eeuwige goddelijke 

ordening, heet hij 'Satan' hetgeen zoveel wil zeggen als gelijke pool met de 

Godheid. Maar men weet dat gelijke polariteiten elkaar nooit aantrekken maar altijd 

afstoten. Daarin ligt ook de oorzaak, dat dit wezen ook het verst van de Godheid 

verwijderd is en de grootste tegenstelling met Hem vormt en daarin ligt 

ook zijn aardse boosheid. Nu weet men, waarom deze geest dus 

'Satan' wordt genoemd. Tot zover deze aangehaalde citaten.  

Terugkomende op je belangrijke aanvullende informatie, die ons toegezonden zijn, 

kan dus geconcludeerd worden, dat – wat dus een duivel is [een demon!], dat 

allemaal afsplitsingen zijn [eigenschappen] van Satana, - nu Satan genoemd – We 

zagen dat ook in de natuur – miljoenen jaren geleden – en deze zijn ooit ook 

geïncarneerd  als reusachtige dieren op de Aarde [toen de mensen nog niet 

bestonden]. Overblijfselen vonden we 2000 jaar geleden nog in de zee, zelfs in het 

meer van Galilea – bijv. de zgn. Leviathan. Al die eigenschappen [afsplitsingen van 

Satana] leven in de mensen door. In de gehele materie. De mens karakteriseert 

daarom de  goede en de niet-goede eigenschappen.  De Aarde dient ons hiertoe als 

proef- en oefenschool. Hoe gaan wij dus hiermee om?  GJE6-199-14 beschrijft:…[…] 

De Heer zegt hier tegen de Farizeeërs: ‘Ja, Ik zal jullie ook nog wel zeggen wat 
jullie zijn, omdat jullie zo aan blijven houden! Besef, wiens kinderen jullie 
zijn: Jullie zijn kinderen van de vader der duivels! Vanaf het begin was hij 
een moordenaar en hij bleef niet in de waarheid; want de waarheid was nooit in 
hem (in de materie). Wanneer deze geest, die jullie vader is, liegt, spreekt hij uit 
zichzelf; want hij was altijd een leugenaar en een vader van de leugen.’ (Joh. 8, 
44) 

Er is dus wel een groot verschil tussen Lucifer [Satan] en de duivel. Betrek jij je 

conclusie vanuit één van beiden, dan wordt het een ander verhaal. De Heer werd 

drie keer ‘getest’ door de Satan, voordat Hij met Zijn missie in Palestina begon, op de 

berg der verzoeking, vlakbij het Galilese meer. [dus veertig dagen, precies na Zijn 

dertigste jaar!] De Satan verscheen Hem in een gedaante van een oude wijze man. 

[magiër]. Dit verhaal is te lezen in het GJE-9-134, waar de Heer vertelt over Zijn 

verzoeking door een aartsduivel, die – zo later blijkt – toch ook de Satan zelf was. 

[zie ook Matth. 4:1-11]. Alle differentiële feiten tussen Satan en duivel worden hier in 

één verhaal samen gegeven. De geestelijke betekenis van dit verhaal lezen we 

trouwens ook in Predikingen van de Heer, hoofdstuk 13.  

Dat de Satan wel het kwade in zich heeft accentueert de Heer in: 

[Aarde1_056,10]  […]Deze geesten heten, omdat ze ook het aardse boze in zich 

hebben wel 'duivels' of wel 'leerlingen van de Satan', maar onderscheiden zich in 

hoge mate van hem. Bij hen is alleen maar wat tot de ziel behoort homogeen met de 



boze geest, maar hun geest is, hoewel stevig gevangen, toch zuiver, terwijl 

de geest van Satan het eigenlijke kwade is. Daarom zal 

en kan het gebeuren, dat alle duivels nog gered worden voordat Satan in 

zichzelf wordt genoodzaakt de grote reis naar zijn eeuwige val te ondernemen. 

Je accentueert op een verhelderende wijze de volgende punten:  
[1] Dat is de eigenlijke oorzaak, waardoor iemand een duivel kan worden.  
[2] Het gaat erom dat wij van ons zelf (leren) zien, - dat vind ik zelfbeschouwing 
in de praktijk! En hier omschrijf je Hans precies datgene, wat mijzelf, jou en ieder 
mens betreft:  
[3] Je verwijst in dit verband met zelfonderzoek naar de teksten GJE5-125 [1,2] 
en GJE 4-83 [8]. Ik zie dat als een mooie aanvulling en überhaupt ook als zeer 
treffend, waar de schoen in ieder mens zou kunnen wringen, wanneer hij niet wil 
leven als een toekomstige ‘engel’-mens. Ik dank je voor deze mooie aanvulling en 
nuttige bijdrage. G 
 

====================================== 

Jalobo uit Nederland 
 

Dag beste Gerard, 
 

Vandaag flink wat tijd besteed aan jouw website en aan de bulletins. Zet mij ook 
maar de verzendlijst. Ik lees dan een tijdje mee. Maar, jouw website moedigt mij aan 
om toch weer te blijven publiceren op m’n website. Daarnaast maak ik sinds vorig 
jaar animatiefilmpjes, waarin ik Gods boodschap aan de mens op een grappige 
manier vorm geef. Zie bv. deze links:  
 

Jezus in de tempel:  http://youtu.be/A9o-upNsYI8 
Johns keuze:  https://youtu.be/vwg7558Xbfk -  
Jonhs choice (zelfde film maar dan in het Engels): 
(http://www.muvizu.com/Video/44875/Johns-choice 
Uitleg Genesis 1:  http://youtu.be/2rSQdhTUKlk 
Zie www.jalobo.nl 
 

Antwoord 
 
Beste Jalobo, 
 
We danken je hartelijk voor de interessante linken, die je hebt bijgevoegd. Met 
genoegen hebben we naar je website gekeken - Heel overzichtelijk. Het belangrijkste 
is, dat je de boodschap kunt uitdragen. Er zijn mensen, die de afbeeldingen meer 
aanspreken, weer anderen echter via de ratio.  
Voor elk wat wils! Dat heeft dus echt indruk gemaakt. We zullen je graag vrijblijvend 
op de maillijst zetten. We hopen, dat je nog heel veel animatiefilmpjes gaat maken. 
Fantastisch! 
 

   ====================================== 

http://youtu.be/A9o-upNsYI8
https://youtu.be/vwg7558Xbfk
http://www.muvizu.com/Video/44875/Johns-choice
http://youtu.be/2rSQdhTUKlk
http://www.jalobo.nl/


[Opmerking: omdat het hoofdthema zo belangrijk is, en juist in deze tijd van de 
‘geestelijke zondeval’, zal er nog iets in het maartnummer over homoseksualiteit  
worden toegevoegd!] 

 

Suggesties voor de volgende thema’s zijn?:…  

        Het onderwerp:  Abortus 
   

    Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer: 
=================================================================== 

Gerard Huige  Nordhorn 

Volksbank   BLZ 280 699 56 
Banknummer  101 840 2300 
IBAN    DE 83 280 699 56 101 840 2300 
SWIFT-BIC   GENODEFINEV  
 
Helmut Nadlinger 30 €, Henk Germonprez 25 €, Ortrud Radke/Duffing 50 € 
Maria 25 €             Rente Bank 8,75 €              Vertalingkosten Relana 75 €  

Bankstand 15-01-2016       91, 25 €  Bankstand 15-02-2016      121,25 €   

 
Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan 

even een berichtje! 


