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Goede vrienden van Jakob Lorber en aanverwante 

dienaren zoals Emanuel Swedenborg en Gottfried 

Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer Jezus 

 

Beste vrienden, vriendinnen,  broeders en zusters van de Heer 
Je vindt hierbij de volgende informatie in dit bulletin:  
‘De wederkomst van Jezus’ [Wilfried Schlätz], dat in deze publicatie erg 
centraal staat – ‘hoe de liefde zich ontwikkelt’ [G] – ‘de laatste tijd’ – ‘de 
toekomstige rol van de mensen’ [Hildegard van Bingen] – ‘voorbereidingen 
wederkomst Jezus’ – ‘Gebeden van de Nieuwe Openbaringen’ [Klaus Opitz] 

 

 

       - Wederom wensen wij je een zegenrijk leesgenot toe - 

     **************      
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Contacten en reacties 
 
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg 

van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 10. Reacties worden wederom naar 

binnenkomende volgorde gepubliceerd: 
 
================================================================ 
Op te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 20e van een maand] wordt in 
de volgende uitgave verwerkt. Binnenkomende kopij buiten genoemde data, 
wordt opgeschoven en vanzelfsprekend in een navolgende publicatie 
opgenomen. 

 

 
               Gerard 

Goede mensen,  
 
Allen gegroet in de Heer. Soms ontkomen we er niet aan om bepaalde [actuele] 
thema’s dubbel, ja zelfs drie- of vier dubbel te behandelen. Menigeen zal 
reageren: ‘dat thema is toch al een keer omschreven!?’ En die conclusie is ook 
juist, maar het verschil ligt in de genuanceerde randbemerkingen. Dit kan 
bepaalde teksten van Jakob Lorber vaak in een ander daglicht stellen. In deze 
‘eindtijd’ is het van groot belang, te letten op de belangrijke aanwijzingen van 
de Heer. Een tekst vaker gelezen, kan ineens dan weer in een totaal ander 
daglicht komen te staan. G 

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

 
 

André Molenaar uit Nederland 
 
Goede avond, 
 
Bij dezen wil ik graag het bulletin ontvangen Hartelijk dank alvast. Met vriendelijke 
groeten, 
 



André Molenaar 
 

Antwoord 
 
Van harte welkom André. Het staat je vrij om iets te schrijven in ons bulletin. Een 
prettige zoektocht op je levensweg. G. 
 

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

Albert Hoffmann uit Namibia [Afrika] 
 
Hallo goede Lorbervrienden, 
 
Wat de Lorbervrienden onder elkaar te vertellen hebben, vind ik erg interessant. Als 
jullie het goedvinden, zou ik hier graag mijn nieuwe Lorberhomepage aan jullie 
bekend willen maken: lorber.co.nf  
Het heeft als doel om zoveel mogelijk Engelse vertalingen van de Lorberboeken op 
één plek gratis te publiceren. Een hoogtepunt is de huishouding van God, deel 3, dat 
nu ook in het Engels ter beschikking staat. De eindbewerking  zal binnenkort volgen. 
 
Hartelijke groeten,  
 

Antwoord 
 
Beste Albert, 
 
Met interesse naar je homepage gekeken. Mijn Engelse vertaalster en ik maken 
graag gebruik van je website. We zien ook uit naar het tweede deel van Robert Blum, 
dat nergens in het Engels nog is vertaald. Het ligt wel ter beschikking in gedrukte 
kopievorm [of handgeschreven] bij de Jakob Lorber uitgeverij in Duitsland. We volgen 
je op de voet. G. 
 

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

Johannes Park in Germany 
 
Dank jullie. 
 
Mijn Vader zegene jullie en jullie werk voor Hem 
   
Johannes Park in Germany 

 

Antwoord 

 
Heel veel dank voor deze bemoedigend woorden! G. 
 

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

 

http://lorber.co.nf/


Amsterdam uit Brazilië 
 
Hallo 
 
Mijn naam is Amsterdam en ik kom uit Brazilië. Ik ben bekend met de Jakob Lorber-Leer.  
 
Ik heb geprobeerd om het adres te achterhalen van de j-lorber.de, maar omdat deze in 
de Duitse taal is, kon ik het niet vinden onder contact. Ik vroeg me af of u mij daarbij kunt 
bemiddelen.  
  
Bedankt voor het Engelse Bulletin. Wilt u mij op de mailinglijst plaatsen?Als het mogelijk 
is, dan zou ik graag alle voorgaande bulletins willen hebben. Ik ben erg blij dat wij hier in 
Brazilië beschikken over een organisatie, die de Neoteosophy Unie heet, en die de leer 
van Jakob Lorber drukt en verspreid en deze digitaal kosteloos aan iedereen die 
daaraan geïnteresseerd is, toestuurt  
We hebben ook wekelijkse bijeenkomsten in vijf verschillende steden waar we de leer 
van de Nieuwe Openbaring verspreiden. Wij accepteren Leopold Engel voortzetting van 
het Grote Evangelie van Johannes, en ook het verdelen van de boeken van Mayerhofer, 
A. Hedwig en enkele anderen, hoewel onze voornaamste focus is gericht op het Grote 
Evangelie van Johannes, samen met de andere boeken van Lorber.  
 
De Portugese vertalingen zijn volledig verzorgd door Paulo G. Juergensen en Yolanda 
Linau. 

  
Onze Heer en Verlosser Jezus zegene ons allen, en zal de Nieuwe Openbaringen voor 
al degenen die er voor klaar staan, bereiken.  
 
Hartelijke groeten 
 
Amsterdam Luís | Analista de sistemas 
Celular: +55 (62) 8170-1871 
E-mail: amsterdam@luvva.com.br  
 

Antwoord 
 
Beste Amsterdam, 
  
Hier is het adres van:  
 
Gerd Gutemann 
Neuhauserweg 28  
D-88709 Hagnau a. Bodensee 

Tel./Fax: 07532/9809  
eMail: info@vitaswing.de 
Internetadresse: www.vitaswing.de/ und www.j-lorber.de 

Ik was in de veronderstelling, dat ik je steeds de Engelse Bulletins had toegestuurd, 
tegelijk ook met de Nederlandse en Duitse vertalingen. Ik zal kijken waaraan dat 
gelegen heeft en zal  – zo  al gebeurd – je de ontbrekende bulletins nogmaals 

tel:%2B55%20%2862%29%208170-1871
mailto:amsterdam@luvva.com
mailto:info@vitaswing.de
http://www.vitaswing.de/
http://www.j-lorber.de/


toesturen. Ik bewonder jullie inzet voor de Jakob Lorber Werken, waarop Gods zegen 
niet zal ontbreken. G. 

 

 

De    Wederkomst    van   Jezus   
en    het    grootste   gericht 
 
 

door Wilfried Schlätz 

 
1.Jesus durch Jakob Lorber(JL): 
[GEJ.06_150,17] Maar daarna zal de grootste Openbaring plaatsvinden door Mijn 
tweede komst op deze Aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden 
door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene 
schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan 
Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen 
vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde. 
 
 
2. Commentaar: 
 
2.1. De allergrootste Openbaring en de toenmalige neerdaling van Jezus op deze 
Aarde bestaat uit:  
 
2.1.1. De terugkomst van Jezus in de "wolken van de hemel": dat is Zijn geestelijke 
wederkomst, dat hoofdzakelijk bestaat uit Zijn Werken, die hij Jakob Lorber woord 
voor woord gedicteerd heeft:  
 
2.1.1.–1.Jezus via JL: 
[GEJ.09_094,03] Eerst zal Ik onzichtbaar komen in de wolken des hemels, wat 
zoveel wil zeggen als: eerst zal ik beginnen de mensen te benaderen door 
waarachtige zieners, wijzen en nieuw opgewekte profeten, en in die tijd zullen ook 
vrouwen profeteren en jongemannen heldere dromen hebben, waardoor ze de 
mensen Mijn komst zullen verkondigen, en velen zullen daarnaar luisteren en hun 
leven beteren; maar de wereld zal hen voor waanzinnige fantasten uitmaken en hen 
niet geloven, zoals dat ook bij de profeten het geval was. 
  
[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles 
wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun 
hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een 
speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de 
korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren 
vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de 
mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen 
beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen. 
  



[GEJ.09_094,05] Met die manier van verspreiden zal Mijn leer, die weer nieuw en 
rein vanuit de hemelen wordt gegeven, veel sneller en doeltreffender bij alle mensen 
op de hele Aarde gebracht kunnen worden dan zoals nu door boodschappers in Mijn 
naam van mond tot mond. 
  
2.1.2. De persoonlijk-zichtbare terugkomst van Jezus in een telkens opnieuw 
geschapen aards hulplichaam zal zijn, zoals destijds in de drie lesjaren van Jezus 
ook de aartsengel Rafael iedere keer is verschenen:  
  
2.1.2.–1. Jezus via JL: 
[GEJ.09_094,06] Als Mijn leer op die manier onder de mensen gebracht zal zijn die 
van goede wil zijn en een levend geloof zullen hebben, en minstens een derde deel 
van de mensen die vernomen zullen hebben, zal Ik ook hier en daar persoonlijk en 
lichamelijk zichtbaar (In het verheerlijkte geestelijk lichaam; zie vers 2) tot 
diegenen komen die Mij het meest liefhebben en het grootste verlangen naar Mijn 
wederkomst en ook het volle en levende geloof daarvoor zullen hebben. 

 
2.1.2.–2. Jezus via JL: 
[GEJ.09_094,09] Maar in dit land, waar Ik nu al als een misdadiger van het ene dorp 
naar het andere door de Joden van de tempel achtervolgd word en dat in die tijd door 
duistere heidenen vertrapt wordt, zal Ik persoonlijk niet weer het eerst optreden, 
onderrichten en de zwakken troosten, maar in de landen van een ander 
werelddeel, die nu door heidenen bewoond worden, zal Ik een nieuw rijk stichten - 
een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdurend levend geloof; vrees 
voor de dood van het lichaam zal niet meer bestaan onder de mensen die in Mijn 
licht wandelen en steeds in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en 
met hen zullen omgaan. - Hier heb je nu een echt antwoord op je vraag.' 
  
[GEJ.09_094,10] [10] De Schriftgeleerde zei: 'Zal Azië, de oude wieg van de mensen 
en van vele zegeningen van God, dus niet meer het geluk hebben om U bij Uw 
wederkomst op deze Aarde te zien of te horen? Dat is werkelijk geen blijde tijding 
voor dit werelddeel.' 
 
[GEJ.09_094,11]  Ik zei: 'De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke 
plaats Mijn wederkomst het nuttigst zal zijn voor de hele Aarde! In die tijd zullen 
de mensen echter van het ene einde der Aarde naar het andere met elkaar in 
verbinding kunnen treden, en wel zo snel als een bliksem uit een wolk schiet" en 
door gebruik te maken van de in vuur en water gebonden geesten zullen de mensen 
via ijzeren wegen de grootste afstanden op Aarde rijdend kunnen afleggen, en wel 
sneller dan de hevigste storm van het ene einde van de Aarde naar het andere jaagt, 
en de schepen zullen met behulp van diezelfde krachten binnen veel kortere tijd over 
de grote oceaan varen dan nu de Romeinen van Rome naar Egypte. Dan zal ook 
het bericht van Mijn persoonlijke wederkomst gemakkelijk binnen zeer korte 
tijd over de hele Aarde verspreid kunnen worden, en dus ook naar Azië’. [Dus 
een wereldwijde verspreiding van deze tijding door de huidige media!] 
  
[GEJ.09_094,12] Maar dan is opnieuw de vraag: zal dat bericht bij de blinde en dove 
heidenen van dat werelddeel ook geloof vinden? 
[GEJ.09_094,13] Ik denk en zeg, dat dat waarschijnlijk pas het geval zal zijn wanneer 
het door een groot wereldgericht gelouterd zal worden! 



  

[GEJ.09_094,14] Er is een groot land ver in het westen, dat aan alle kanten door 

de grote wereldoceaan omspoeld wordt en nergens over zee verbinding heeft 

met de oude wereld. [Dus in Amerika, dat betekent in Zuid- of Midden of Noord-

Amerika!] Uitgaande van dat land zullen de mensen eerst grote dingen 

vernemen, en die zullen ook in het westen van Europa opduiken, [daarna ook in 

het Westen van Europa!] en daaruit zal een helder stralen en wederstralen ontstaan. 

De lichten der hemelen zullen elkaar ontmoeten, herkennen en elkaar ondersteunen. 
 
[GEJ.09_094,15] Uit deze lichten zal de Zon van het leven zich ontwikkelen, dus het 
nieuwe, volmaakte Jeruzalem, en in die Zon zal Ik op deze Aarde wederkomen. En 
nu is het meer dan genoeg geweest over wat er later zal gebeuren!' [Als op televisie 
de vooralsnog in Amerika teruggekomen, persoonlijk zichtbare Jezus, die eerst 
niemand herkend, als een dertigjarige jongeman verschijnt, die weer zieken geneest 
en op een wonderbaarlijke wijze leert, dan zullen de vrienden van de NO Jezus via 
JL Hem direct aan deze fantastische onderwijzingen herkennen, want het zullen de 
hen vertrouwde woorden van Jezus zijn, die ze al lang kennen via Jakob Lorber, 
zodat ze onmiddellijk weten: U bent het !’] 
 
2.2. Deze allergrootste Openbaring en de terugkomst van Jezus op de Aarde, zal 
voorafgaan met een groot gericht:   
 
2.2.1. Jezus via JL: 

[Hemelse Gaven.03_49.04.06,104] Dat zeg ik jullie nu ook, dat er voor Mijn 
aankomst nog erg veel onkruid en verdord gras en alle soorten van ondeugdelijk en 
onvruchtbaar struikgewas met de grootste scherpte van de rechtbank zal vernietigd 
worden; omdat waar twee zijn, zal de een welhaast aangenomen en de andere 

afgewezen worden.  - een enorme selectie tot wel over de 
helft!  
   

 
2.2.2. Deze enorme selectie van de gehele mensheid tot over de helft = dat zouden 
dan 4 miljard doden zijn, wiens zielen Jezus in het hiernamaals naar 
herstellingsoorden brengt, om deze van de geestelijk eeuwige dood te redden, en dat 
zal nog voor de persoonlijke wederkomst van Jezus plaatsvinden en dit is tot nu toe 
nog niet gebeurd, want de totale eerste en tweede wereldoorlog en alle 
tegenwoordige kleinere oorlogen daarna (= door het vuur en haar projectielen!) zou 
dit tot gevolg hebben van hoogstens circa 100 miljoen doden!  
 
2.2.3. Het in cijfer: (1.) geciteerde woord van Jezus aan bepaalde leerlingen van het 
jaar (ca.) 32, schetst de volgende reeks: 1. het grootste gericht, 2. de geestelijke en 
persoonlijke wederkomst van Jezus, 3. Een schifting van de wereldmensen door 
conventionele oorlogen. 
 
2.2.4. Wij tegenwoordig levende mensen weten:  
 
2.2.4.–1. Dat door het vuur en haar projectielen gedurende de beide wereldoorlogen 
en in alle navolgende kleinere oorlogen tot heden er maximaal wel 100 miljoen zieke 
zielen in het hiernamaals zijn overgeplaatst naar de reinigingsinstellingen.  



 
2.2.4.–2.  dat de grootste reiniging "tot over de helft" met circa 4 miljarden doden nog 
niet heeft plaatsgevonden. (Dit Woord van Jezus in het derde deel van Hemelse 
Gaven, bladzijde 491,99 van 6e april 1849 is aan ons tegenwoordige mensen gericht. 
Dit kon Jezus de toenmalige leerlingen nog niet zo precies onthullen!)  
 
2.2.4.–3. Dat de persoonlijke fysieke wederkomst van Jezus ook nog niet heeft 
plaatsgevonden, maar dat tot nu toe slechts de geestelijke terugkomst kwam door 
Zijn grootste Openbaring van het Woord en hoofdzakelijk door JL.   
 
2.2.5. Uit de volgende woorden van Jezus weten we, dat het niet tot een nucleaire 
Wereldoorlog III zal komen. Want dan zouden niet slechts alle 
waterstofatoombommen  ontstoken zijn, maar ook minstens 16 kobaltbommen (8 van 
de US-Amerikanen) en 8 van de Russen. Een kobaltbom bestaat uit een 
waterstofatoombom, omhuld met kobalt, dat omgezet wordt in radioactieve kobalt bij 
een explosie, waarbij de straling van alleen maar zo’n 8 van zulke bommen 
voldoende is, om elke levende cel op Aarde te vernietigen. Beide grootmachten 
hebben echter ieder zo’n 50 van kant-en-klaar-af te schieten lanceer kobaltbom, 
d.w.z. elke supermacht is in bezit van deze 8-voudige overkill-bommen! Onder de 
situatie van een nucleaire schaakmat, overleeft de mensheid al sinds 60 jaar. Over 
deze atomaire patstelling voorspelde Jezus dit al met de volgende woorden: 
 
2.2.5.–1. Jezus via JL: 
[GEJ.08_185,09] En de vindingrijke mensen zullen het met deze wapens zover 
drijven, dat er dan weldra geen enkel volk meer een oorlog tegen het andere zal 
kunnen beginnen. Want als twee volkeren elkaar met zulke wapens aanvallen, dan 
zullen ze elkaar ook gemakkelijk en snel tot de laatste man uitroeien, wat beslist voor 
geen van beiden een echte overwinning en winst zal opleveren. Dat zullen die 
koningen en hun legeraanvoerders spoedig inzien en daarom zullen ze elkaar liever 
in vrede en goede vriendschap verdragen; en als er ergens een zeer trotse en 
eerzuchtige rustverstoorder zal opstaan en zijn buurman zal aanvallen, dan zullen de 
vredelievenden zich verenigen en hem tuchtigen. En op die manier zal dan ook 
langzamerhand de aloude vrede onder de volkeren der Aarde aanbreken en zich 
duurzaam vestigen. 
 
2.2.6. Omdat elk grote gericht steeds door mensen, die ver van God afstaan, worden 
veroorzaakt en door middel van hun volledige vrije wil (zoals bijv. de zondvloed, 
waardoor de Hanochieten zelf verdronken, toen ze meerdere bergen opbliezen en 
daardoor het deksel van de onderaardse reusachtige waterbekkens [reservoirs]  
verwijderden), zo zal ook de op komst zijnde grootste schifting tot over de helft (circa 
4 miljard mensen zullen naar het hiernamaals worden gebracht naar 
louteringsoorden!) die vrijwillig van God af staan en dit zelf veroorzaakt hebben, 
hoogstwaarschijnlijk via de door ons bewerkte verandering van het klimaat. 
(wereldwijde plotselinge instorting van productie van voedingsmiddelen rond 50%; en 
steeds meer grotere branden; watergebrek). 
  
2.3. Eerst na deze grootste schifting tot ver over de helft, zal Jezus persoonlijk ook 
zichtbaar terugkomen, en de overlevende kleinere helft der mensheid (3 miljard) zal 
Hem geleidelijk herkennen, zodat Hij dan Zijn duizendjarige Rijk van Vrede kan 
oprichten!    



 

De voorspelling van het  GJE 

 
1. Jezus door Jakob Lorber (JL):  

[GEJ.04_112,04] [4] Toch zal al deze kennis [wat Jezus in Zijn drie levensjaren op 

Aarde gesproken en gedaan heeft] niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, 

duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna 

geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen 

[minstens twee] opwekken die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en 

wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek zullen doorgeven 

aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!" 
 
2. Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber (JL) en in 1891 Leopold Engel (LE) beroepen, die al 
datgene, wat destijds door Jezus met Zijn leerlingen besproken werd en gedaan is, geheel 
en al woordgetrouw opgeschreven en in een groot boek – in de 11 delen van het Grote 
Johannes Evangelie GJE1 tot het 10. GJE door JL en het 11. GJE door LE) – aan de wereld 
bekend gemaakt.  
  
3. Jezus door JL:  
 

[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken [minstens twee] aan 
wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via 
hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een 
speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de 
korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren 
vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de 
mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen 
beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen. 
 
4. Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber beroepen en hem na talloze andere Werken vanaf 2. 
August 1851 van al datgene door zijn hart en pen ingegeven (zonder het laatste halve jaar 
met de voorbereiding op de passie in Ephrem en zonder de passion zelf), wat destijds onder 
Zijn tegenwoordigheid gebeurde en besproken werd, waardoor de eerste tien banden van 
het grote Johannes Evangelie (GJE1 tot het GJE10 zijn ontstaan.)  
 
5. Jezus heeft toen in 1891 Leopold Engel beroepen en hem ook al datgene, wat in het 
laatste jaar (in Ephrem en de passion] in Zijn tegenwoordigheid gebeurde en besproken 
werd, via zijn hart met de pen ingegeven, waardoor het 11. deel van het Grote Johannes 
Evangelie (het 11. deel) is ontstaan.   
 
====================================================================== 
 

Hoe de liefde zicht ontwikkelt  
 
Volgens Genesis 1:30 heeft de natuurlijke mens een natuurlijke voeding nodig. Wij 
mensen kunnen onze begeertes en slechte gewoontes niet opeens terzijde leggen.   
Anders zouden we volledig worden vernietigd. Dit moet geleidelijk gebeuren. In ieder 
menselijk wezen verbergen zich ook boze geesten [zonder dat we dit weten!], deze zijn 
echter nodig om voor lange tijd de [wel]lusten = begeertes] op te wekken. Overwinnen wij 
deze, dan worden zelfs ook zulke lage geesten [volgens Swedenborg en Lorber] in een 



goede richting geleidt. Alleen op deze manier kunnen we 'hervormt' worden. De zes 
scheppingsdagen in Genesis 1 zijn te beschouwen als verschillende fasen. Op de zesde 
dag [in het zesde stadium] is de man rijp geworden. Dan verschijnen aan hem de goede 
geesten en de boze geesten trekken zich terug. 
 
De Bijbel beschrijft de oudste en de oude kerk. Met Adam is de eerste [dus oudste] en 
historische kerk bedoeld. Daarna volgde Noach als de oude kerk en zo gaat het verder.  Als  
de mens in zichzelf een ‚liefdesgeloof‘ heeft, dan grondvest hij dit geloof in zijn  hart en is hij 
volledig in overeenstemming met datgene, wat hem bezielt, omdat daarin het juiste en 
‘verlichtende’ in hem leeft. [Genesis 1:2-25]  
 
Wat is nu liefde? Ze is een oplichtende hemelse ‘lamp’ [als lichtbron], grotere en kleinere. Als 
de mens eenmaal zijn ‚zielengeloof‘ gevonden heeft, dan doet hij alles vanuit die liefde, die 
uit zijn ziel ontspringt. Wanneer de mens zijn geloof uit liefde heeft, dan noemt de Bijbel dit 
het ‘kleine licht’. Beide lichten, het grote en het kleine licht, behoren elkaar toe. Opdat daar 
de lichten ‚ontstaan‘ in plaats van ‚zijn‘   
 
De liefde heeft dus een relatie tot het geloof, en warmte, en warmte met licht. We lezen in 
Genesis, en toen werden de lichten aan het firmament aangebracht. Met andere woorden 
betekent dit: ‚de liefdessfeer; in de mensen aanbrengen, het grote licht in hem zelf! 
 
Intussen zijn wij bij David, een koninklijk persoon, de innerlijke betekenis van de Heer. De 
Davidsster bevat twee gelijkbenige driehoeken, die elkaar spiegelen.  
  
 

      
 
David betekent ‚geliefde!‘ De Hebreeuwse getallenwaarde van David uit 14 is:   
 
D[aleth]  = 4 
W[af]   = 6 
D[aleth]  = 4 = 14 …. 
 
Men kan dit ook lezen als 4 en 4, terwijl de 6 in het midden, de 6e Hebreeuwse letter, het 
voegwoord ‘en’ betekent. Daarmee bevat het getal 14 als betekenis ‚liefde‘! Iedere 
Hebreeuwse letter bevat in het verborgen al de liefde, omdat n.b. alle Hebreeuwse letters 
met een JoD-teken beginnen. [J=10 en D=4 = 14]. 
 
Op de 14e februari is het Valentijnsdag, de dag der vrienden. De 14e letter is bij ons de 
letter N. De 14e Hebreeuwse letter geldt eveneens voor de letter N en betekent Nun = VIS; 
als visteken heeft het de betekenis van ‘dienstbaar’ zijn. In deze N-letter spiegelen zich twee 
LAF-runen, die samen weer de letter N vormen. En de LAf-rune als 14e rune betekent ook 
‚liefde‘. ‚Laf‘ staat in de oud-Noorse taal voor LOVE, dat naar het woord liefde wijst. Aan 
deze zaak valt nog veel meer te ontdekken. Zelfs bij de ‚Nun-tijd’ of de ‚NOON-tijd‘ is het om 
12.00 uur ’s middags MIDDAG, dan staat het grote materiële licht – de ZON, helemaal 
bovenaan. Denken we in dit verband ook aan ‘after-noon’! Aan deze zaak is veel meer aan 
de hand. 



 
De Davidster, benoemt naar koning David, is een symbool van het hexagram en heeft een 
religieuze betekenis. Zij geldt vandaag vooral als symbool van het volk Israel en die van het 
Jodendom. Dit symbool bestaat uit twee in elkaar verstrengelde gelijkbenige driehoeken, een 
naar boven wijzend en een naar beneden wijzend, diens middelpunten identiek zijn. 
Daardoor ontstaat in het midden der uitbeelding een regelmatige zeshoek, aan wiens 
zijkanten zich zo’n zes kleine driehoeken aaneensluiten, en de zijlengtes [en daarmee die 
van de zeshoek] daarvan elk 1/3 van de zijlengte van beide basisdriehoeken bedragen. 
 
Wanneer wij nu elk punt, inclusief de inkerving [binnenhoek] naar de volgorde, een getal 
geven, ontstaat het volgende: 
  
 
        01 
             02 ……………………. 12 
          
 03    11 
        
 04……………………...10    
        
 05   09 
 
 06…………………….. 08 
                                                   07 
 
 
 
Wij krijgen hier dus optioneel:  
 
         01 
   02-12=14 
   03-11=14 
   04-10=14     
   05-09=14  
         07 
   ======= 
   14=50             en  50 = Noen = vis!  = 14e letter = N 
   =======        de 14 & 50 zijn met elkaar verstrengeld! 
         64 
 
[50=7x7, een verwijzing naar de 8e ! De 1e heeft volgens de getallenvolgorde een verbinding 
met de 7e].  David was de 8e Zoon, eveneens was ook Salomo de 8e zoon van David. En 64 
is tenslotte 8x8; dat geeft ons een belangrijke aanwijzing naar Jezus, geboren op de 7e van 
de 1e maand. We kijken van boven naar beneden naar de omschreven 1-7 verbinding.   
 
Terug naar de liefde. De naastenliefde is als een vlam, zoals geloof met lichtstralen. Het 
‘licht‘ in de mens komt niet uit zijn geloof, maar uit de liefde zelf. Dat zijn de stralen, die uit de 
liefde komen. Men ’straalt‘ van liefdesgeluk! Alleen, waar de Heer in ons leeft, daar is LICHT. 
Het zaad kan alleen opkomen, als de Zon haar licht geeft. Zo zal het ook zijn met het 
geestelijk zaad, waaruit de materie ontstond. Als de eigenliefde tot een werkelijke liefde 
wordt omgezet, ontstaat daardoor een ware naastenliefde. In het volgende bulletin daarover 
de samenhang met de gulden snede. G. 



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

De laatste tijd 
Matth. 24:15-31 
Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, 
zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de 
bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog 
spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19 
Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de 
borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 
21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de 
wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet 
verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de 
uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de 
Messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse Messiassen en valse 
profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods 
uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 
Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of 
als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een 
bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon 
komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 29 Meteen na de 
verschrikkingen van die dagen zal de Zon verduisterd worden en de Maan geen licht meer 
geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 
Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon 
aankondigt, en alle stammen op Aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de 
Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 
Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen 
uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uit einde van de hemelkoepel tot het 
andere.    

 

Matth.24, 15-28: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël 

gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op -laten dan wie in Judea 

zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te 

nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de 

zogenden in die dagen. Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal 

dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook 

nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; 

doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: 

Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten 

opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de 

uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in 



de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem 

komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het 

aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

 

Dit woord is het laatste evangelie, dat Ik aan u wil verklaren. Het behandelt de laatste tijd van het 

Jodendom, evenals de laatste toestanden van de mensheid en tenslotte zelfs de laatste 

gebeurtenissen aan het einde van de zichtbare wereld, die dan zal overgaan in andere vormen op 

hogere trappen van ontwikkeling en wederom een nieuwe kringloop zal beginnen. 

Eens voorspelde Ik Mijn discipelen de ondergang van de tempel in Jeruzalem, de eerste akte van het 

einde van de Joden als volk. Zij hadden destijds als zodanig hun rol uitgespeeld en waren het verder 

niet waard om verbonden met elkaar op deze aardbodem een rijk te vormen, nadat zij het 

grootste rijk, dat ooit is gegeven, Mijn eeuwige geestelijke rijk wilden vernietigen. Zoals zij van het 

begin af aan uitverkoren waren, door hun godsdienst en hun profeten dat volk te zijn, in wiens midden 

Ik Mijn komst op uw Aarde kon bewerkstelligen, zo ondeugdelijk toonden zij zich later deze leer van 

Mij aan te nemen en verder te verspreiden. 

Slechts aan Mijn discipelen en enkele uitverkorenen van dit volk was het gegeven het licht der 

waarheid te erkennen. De overigen versmaadden het en prefereerden de duisternis en het vasthouden 

aan de dode letter, een eigenschap die zij, ofschoon zij verspreid onder alle volkeren moeten leven, 

heden ten dage nog niet afgelegd hebben. 

De geschiedenis vertelt u duidelijk, dat alles wat Ik voorspelde werkelijk uitgekomen is, en wel korte 

tijd na Mijn heengaan in Mijn rijk. Zo eindigde met de tempel, die geestelijk weliswaar reeds lang 

verwoest was, ook de geschiedenis van het volk, dat Ik uit velen had uitgekozen om drager en 

uitbreider van Mijn eeuwige waarheid te worden. 

Ik voorspelde Mijn discipelen ook, hoe in het vervolg Mijn religie, Mijn leer in strijd met het 

Jodendom langzamerhand zal toenemen en steeds voorwaarts schrijdend ook haar vereerders zal doen 

vermeerderen, terwijl het Jodendom met zijn cultus tot op de huidige dag in plaats van vooruit te gaan, 

stil is blijven staan en de aanhangers vandaag nog hun Messias verwachten met dezelfde wereldlijke 

ideeën als meer dan duizend jaar geleden. De onjuistheid van hun voorstellingen probeerde Ik hen 

reeds toentertijd duidelijk te maken; maar aan de halsstarrigheid van de Joden had Ik de grootste 

tegenstander. 

Alles in Mijn schepping schrijdt voorwaarts. Alles verandert en vervolmaakt zich in de verandering. 

Alleen de Joden wilden geen vernieuwing, geen verandering en dus moesten zij hun huidige lot aan 

zichzelf toeschrijven, terwijl zij als de minsten op Aarde alleen de Mammon huldigen en door alle 

volken veracht zijn. Zo straft zich, wie naar het materiële en niet naar het geestelijke streeft; want 

Mijn rijk, ofschoon het zichtbaar materie schijnt te zijn, is toch alleen maar geest en geen materie. 

Wat de Joden ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem overkwam, dat zal zich ook als einde 

van de nu levende mensheid herhalen; want de gruwelen van oorlog en verwoesting zullen weer 

optreden, alleen in andere vormen. En zoals in die tijd slechts de weinigen, die in Mij geloofden of 

een beter lot hadden, of al was het wel hard het gemakkelijker konden dragen, omdat zij in geloof en 

in vertrouwen op Mij niet wankelden, zo zal het ook in die tijd zijn, die aan Mijn wederkomst 

voorafgaat. Ook dan zullen trouw en geloof op Aarde verdwenen zijn, daar de mensheid of tenminste 

het grootste deel van de mensen, de materie, de wereld en haar genot aanhangen, zoals u het nu reeds 

overal kunt constateren. 

Zo moet de zuivering en loutering van het geestelijke rijk der zielen geschieden, zoals Ik het in het 

evangelie van de vijgenboom vertelde. Wanneer zijn bladeren beginnen te groeien en stevig worden, 

dan is dat het begin van de zomer, het begin van de periode van ontwikkeling en vruchtvorming, dat 



ons geestelijk aan de scheidings- en proeftijd herinnerd, waarin rekenschap gevraagd zal worden over 

het aan de mensen toevertrouwde geestelijke goed. 

De natuurrampen, de ongelukken en ziekten, die aan deze tijd voorafgaan zijn de laatste pogingen om 

nog te redden wat er te redden valt, opdat niet iedereen in het slijk van het egoïsme verstikt. Alleen 

door ongeluk en wrange tegenslagen zal het trotse mensenhart murw worden. 

De waarheid moet zich net als de werkelijkheid naakt tonen, opdat geen illusie haar verschoont. Alleen 

zo werkt zij genezend. En wanneer de materiële wereld zich in haar eigenlijke gewaad van 

vergankelijkheid en bedrog toont, wanneer zij de mens met hoon terugstoot en hem, die haar wilde 

liefkozen, met verachting de rug toekeert, dan pas - helaas meestal te laat - begint het geestelijke zijn 

invloed uit te oefenen, dan pas ontwaken betere gedachten en zuiverder gevoelens. Zo moet Ik als 

liefhebbende Vader de mens leiden, opdat hij de juiste waarde van de dingen leert kennen en Hem 

vindt, die de onafgebroken rust is. 

    Dat tegen deze zich toenemende pogingen om de mens in het nauw te 

drijven met alle mogelijke middelen gewerkt wordt, dat spot, wraak en vervolging de gelovigen 

treffen, dat valse, maar ook ware profeten het volk proberen te onderwijzen, dat tenslotte bij de 

meesten een volledige verwarring van begrippen zal optreden - dat spreekt vanzelf. Al Mijn 

vermaningen zullen, evenals voor de zondvloed, bij velen vruchteloos blijven en slechts weinigen 

zullen zich bekeren. Wanneer de gebeurtenissen elkaar echter snel zullen opvolgen, dan zal toch het 

merendeel geestelijk gered worden en zij zullen Mij danken, dat Ik hen door zulke strenge middelen 

aan het algemene verderf heb onttrokken. 

Wanneer al deze ongelukkige gebeurtenissen over de mensheid zullen losbreken, zoals eens bij de 

Joden de verwoesting van de tempel en Jeruzalem - wie is daar dan schuldig aan? Ben Ik een 

wraakzuchtige God, die het bloed en de ellende van zo vele duizenden wil? Of zijn zij het niet 

veelmeer zelf, die alles naar hun zin zouden willen buigen en zelfs de grote wetten van de materiële - 

en de geestelijke wereld omver zouden willen stoten, indien het maar mogelijk zou zijn?! 

Zie, Ik laat het hier opschrijven, opdat de hele wereld het moge weten! Zoals Ik eens het verval van het 

joodse volk voorspelde, en dat ook werkelijk gebeurde, zo hebt u hier in 53 predikingen genoeg 

vermaningen en voorspellingen, waarin Ik u duidelijk heb gezegd wat komen zal, hoe en wanneer het 

moet geschieden, om Mijn verdwaalde kinderen op de rechte weg te brengen. Reeds in die tijd zei Ik 

tegen Mijn discipelen: "Het evangelie van het rijk Gods zal verkondigd worden in de hele wereld!", en 

dit evangelie is dit werk, dat Ik u hier als teken van Mijn liefde en genade toevertrouw. 

De tijd van gruwel en verwoesting is meer geestelijk dan materieel te verstaan; want wat in het 

evangelie staat, zoals bijvoorbeeld: "Wie op het dak is, ga niet naar beneden!" enz., dit alles wil 

zeggen: Laat het wereldlijke varen en houdt u aan het onvergankelijke geestelijke! Daar is het anker, 

dat uw levensschip in de stormen van materieel ongeluk en geestelijke nood kan vasthouden! Zonder 

dit anker vindt u geen rust, geen vrede! 



 

Verzamelt u daarom rondom Mij en houdt u vast aan Mij en Mijn leer! Want er staat geschreven: 

"Hemel en Aarde zullen vergaan!" Ja, Hemel en Aarde zullen vergaan, zij zullen zich in andere 

elementen oplossen, en uit hen zullen andere vormen en andere werelden voortkomen. De hele 

schepping zal hetzelfde proces doormaken, dat ook het  joodse volk, dat met zijn tradities en met zijn 

religie de basis van Mijn leer was, moest doormaken. 

Ik heb bij de schepping in alles, ook in het geringste atoom, Mijn geest gelegd om de materie geschikt 

te maken zich tot iets groters en hogers te ontwikkelen. Evenzo was het joodse volk het geschikte 

element waarin Ik Mijn komst op Aarde kon bewerkstelligen en - net als in de gehele zichtbare 

schepping - Mijn groot geesteswerk kon voleindigen. Echter, zoals het joodse volk na zijn opdracht 

ophield een volk te zijn, en zoals de mensheid na haar loutering zal ophouden drager van alle 

egoïstische eigenschappen te zijn, omdat er voor iets beters plaats gemaakt moet worden, evenzo zal 

de hele schepping, die tot nu toe nog de basis van Mijn liefde tot alle geschapen wezens is, eens 

moeten ophouden de uitdrukking van Mijn goddelijke gedachten te zijn. 

Wanneer de wezens van de schepping, rijp voor de vergeestelijking op het punt aangekomen zullen 

zijn, waar ook de fijnste materie nog als grof moet voorkomen, dan is deze met zovele wonderen en 

schoonheden uitgeruste wereld een te grove drager voor het zuiver geestelijke, en de hele schepping 

moet dan als woonoord in overeenstemming met haar bewoners worden ingericht, waarvoor haar 

oplossing nodig is. Tegen deze tijd zal de Mensenzoon in alle heerlijkheid verschijnen zoals Ik eens 

zei - omdat ook de geschapen wezens in een geestelijke gemoedstoestand zullen verkeren, om deze 

glans en deze heerlijkheid te kunnen verdragen. Dan zullen de hoogste geesten en engelen de 

uitverkorenen verzamelen uit alle vier windstreken, van het ene uiterste van de hemel tot het andere. 

Ja, zo zal het nog vaak gebeuren, steeds op hogere trappen en verbonden met grotere zaligheden. Ik 

kan Mij aan Mijn geesten steeds alleen maar zo laten zien, zoals zij Mij kunnen begrijpen. Daar Ik 

echter oneindig ben, zijn ook de opvattingen van Mij oneindig, en Mijn rijk zou niet oneindig zijn, 

wanneer geen constante stijging van de geestelijke potenties mogelijk was. 

In die tijd voorzegde Ik Mijn discipelen dit alles in beelden, niet alleen opdat zij het zouden weten, 

maar opdat daarmee bewezen werd, dat Mijn woorden nooit vergankelijk zijn en steeds waar zullen 

blijven! 

Geloof maar niet, dat Ik alleen voor u op de wereld kwam, dat Ik alles duldde vanwege de kleine 



Aarde en haar bewoners, neen, Mijn daden zijn daden van oneindigheid! Ook de Bijbel, waarin voor 

een deel Mijn woorden geschreven staan, die Ik gedurende Mijn aardse jaren sprak, is niet voor u 

alleen, zij behoort de hele schepping toe. 

En wanneer miljoenen werelden tot nu toe nog niets van Mijn bestaan weten, dan zal toch de tijd 

komen, waar ook deze woorden van God tot hen doordringen en door hen begrepen worden 

overeenkomstig hun geestelijke vorming. Dan zal bij de geestelijk volmaakt wedergeborenen de harde 

schors van letters en de woordelijke opvatting verdwijnen, en zal de zuivere en diepe zin van de 

woorden Gods, de woorden van een liefhebbende Vader, duidelijk en helder schijnend voor de hele 

schepping begrijpelijk zijn en allen toeroepen: "Heb elkaar lief, O, heb allen elkander lief!" Want uit 

liefde heb Ik de wereld geschapen, uit liefde heb Ik de grootste daad van deemoed op uw Aarde 

volbracht, uit liefde heb Ik de mensheid gelouterd door kwellingen en lijden, opdat Mijn woorden, die 

Ik eens sprak en in dit evangelie verklaarde, steeds waar blijven! Zij hebben geen ander doel, dan Mijn 

kinderen werkelijk tot dat te maken, dat velen slechts in naam waren. 

Zo zal na de gruwel der verwoesting, zoals na onweer, regen en storm, voor iedereen de genadezon 

weer in haar volle glans schijnen! Wanneer de geestelijke lucht van alle slechte giftige stoffen 

gezuiverd zal zijn, dan bereidt zich alles tot een nieuw en werkzaam leven voor, zoals de verfriste 

aarde na een onweersbui. Amen. [Predikingen 53] 

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

 

De toekomstige rol van de mensen 
 
Hildegard von Bingen mogen we niet vergeten, omdat zij eveneens werd ‚ingewijd‘ in 
de leer van Jezus en daarover belangrijke berichtgevingen ontving over de latere 
tijden, waarin we nu leven. Zij haalt in betrekking tot de doorgegeven berichten hier 
twee Bijbelteksten aan: 1 Thessalonisenzen 5:18-23 en Joel 2: 
 
…‘Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.  Blust den 
Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede.  
Onthoudt u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes Zelf heilige u geheel 
en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk 
bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.’ 
 
‘En daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw 
jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de 
dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen 
geven in den Hemel en op de Aarde: bloed en vuur en rookpilaren; De Zon zal 
veranderd worden in duisternis, en de Maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke 
dag des HEEREN komt. En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal 
aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sion en te Jeruzalem zal 
ontkoming zijn, gelijk als de HEER gezegd heeft; en dat bij de overgeblevenen, die 
de HEER zal roepen. [Joel 2: 28-32] 
 
Hildegard: 'En als dan de grote 'reiniging der Aarde', waar we al vaak over gesproken 
en geschreven hebben, intussen voorbij is, zal ‘ook de lucht dan weer heerlijk zijn en 



de vruchten der Aarde nuttig, en de mensen zullen gezond en sterk worden. In die 
dagen zal er ook vele profetieën en zeer vele wijzen opstaan, zodat dan ook de 
verborgen dingen der profeten en andere geschriften voor de wijzen volledig 
openstaan. En daarmee zullen hun zonen en dochters profeteren, zoals het voor 
lange tijd geleden is voorspeld in Joël 2'. 
 

'En dit zal in zo’n zuivere waarheid geschieden,  dat de luchtgeesten hen dan 
geen bespotting meer kunnen aandoen’. 
Deze en gene zullen in dezelfde geest profeteren, waardoor de profeten eens de 
mysteries van God hebben aangekondigd in de gelijkenis met de leer der apostelen,  
de leer die boven elk menselijk verstand stond.  
  
'De mensen zullen in die dagen zich wenden tot weer hun oude gewoontes en tot de 
leerstellingen van de vroegere mensen en zich bekeren in deugdzaamheid en vast te 
houden en waar te nemen, hoe de ouderen destijds [in vroegere tijden] dit in stand 
gehouden hebben. Maar dan zal ook iedere koning, vorst en bisschop van kerkelijke 
waarde, zichzelf verbeteren, als hij aan hen gerechtigheid waarneemt en hen weer 
zuiver en eerbaar zien leven.  
 

    
En iedere volksstam zal van de andere volksstam hun terechtwijzingen accepteren, 
indien zij vernemen zullen, dat deze en gene goede vorderingen maakt en openstaat 
voor oprechtheid en openhartigheid. 
 
================================================================ 
 

Voorbereidingen Wederkomst Jezus 
In Hemel en Hel, boekdeel 2, hfdst. 190 – wordt door Jakob Lorber over Robert Blum 
geschreven, vooral in de eerste zes verzen, waarin RB de heilige Vader vraagt om 
de de verschrikkelijke tijden, waarin wij nog leven, in te korten:   
 

Alle profeten en apostelen komen naar Mij toe en zeggen: 'Ja, amen! Uw naam 

worde geheiligd, zowel hier in Uw hemelen alsook op Uw aarde, de waarachtige 

leerschool voor de geslachten die voor een eeuwig bestaan ontkiemen onder Uw 

hart. Alleen dat ene, heilige Vader, vragen wij U als uit één hart en één mond: laat 

het eindelijk eens afgelopen zijn met het snode werk van de satan! Neem weg van 

Uw aarde het purper en laat goud, zilver en edelstenen verdwijnen, opdat de mensen 



niet meer azen op de glans van deze onzalige dingen, maar enkel streven naar 

zuivere liefde en waarheid. Hoeveel schatten van de geest moeten er wel ten grave 

gedragen worden, omdat het jagen naar al deze ijdele dingen de mensheid hindert 

om haar geest volgens Uw orde op te wekken en daaruit onvergankelijke rijkdommen 

te putten voor tijd en eeuwigheid! [Hemel en Hel-2-190-1] 

 

Maak toch eens een einde aan de praktijken van satan! Met het verdwijnen van zijn invloed 

op de sfeer van het menselijk handelen moet de mensheid meer geneigd zijn tot het goede 

en het ware; zoniet, dan zal de mensheid zich steeds dieper in het verderf storten. Wel zijn 

Uw raadsbesluiten onnaspeurlijk en Uw wegen ondoorgrondelijk. Het is niemand bekend hoe 

U te werk gaat om tenslotte alles naar de beste bestemming te leiden. Voor vele wezens is 

wel een zeer lange tijdsduur vereist voor ze hun uiteindelijke bestemming bereiken. Dus het 

bekorten van de lange weg en de tijdsduur, zoals U, o Heer, het Zelf aan Uw volkeren hebt 

beloofd, is wel de vurigste wens van ons, die God goedgezind zijn! [Hemel en Hel-2-190-2] 

 

Het is werkelijk jammer voor Uw mooie Aarde, dat zij niet in staat is de haar telkens 

opnieuw toegebrachte wonden te genezen, als U haar de steeds eendere 

kwelgeesten niet van het lijf houdt. Wat U, Heer en Vader, echter doen zult, doe dat 

spoedig, want anders worden de mensen verteerd door te grote angst voor de te 

verwachten dingen die de Aarde nog zullen overkomen! Wij hier hebben natuurlijk 

gemakkelijk wachten, daar vanwege onze grote zaligheid bij U, heilige Vader, ook 

voor ons duizend aardjaren gelijk zijn aan een vluchtige lentedag, maar voor de nog 

in sterfelijke omhulling levende broeders op Aarde worden bange minuten tot jaren, 

en jaren tot eeuwigheden. Daarom, o Vader, open Uw rijke bron van liefde en 

genade, beproef de armen op Aarde genadig en bekort deze slechte tijd! Uw 

heiligste wil geschiede altijd!' [Hemel en Hel-2-190-3] 

 

Ik zeg: 'Jullie doen er goed aan zo te vragen, maar het vergaat jullie met je vragen 

zoals diegenen die overal te laat kwamen en daarom ook voor Mij steeds te laat 

moeten komen omdat Ik overal en in alles de Eerste ben. Jullie zijn als de ledematen 

van Mijn lichaam, die niet in staat zijn eerder te handelen dan wanneer Mijn geest ze 

tot handelen aanzet. Als jullie echter bij alles Mijn geest nodig hebben, hoe kunnen 

jullie dan denken dat Ik eerst door jullie verzoek ertoe bewogen moet worden om iets 

te bewerkstelligen, waarvan Ik de noodzaak al heb ingezien nog voordat een geest 

uit Mij zich verheugde over een vrij bewustzijn! Wanneer jullie pas over een zaak 

beginnen na te denken, heb Ik al zo'n duizend jaar lang voorzorgsmaatregelen 

getroffen en alles zo op gang gebracht, dat de uitwerking precies zo aan het licht 

moet treden. Anders zou tenslotte het algemene hoofddoel onmogelijk bereikt 

kunnen worden, namelijk jullie eeuwige, vrij scheppende leven in Mijn goddelijke 

tegenwoordigheid. [Hemel en Hel-2-190-4] 

 

Moet Ik dan alle hiërarchieën door een vuur uit de hemel in één klap verdelgen? Na 

het grote werk van de verlossing gaat dat nu juist niet meer! Geen algemene 

zondvloed en geen ondergang van Sodom en Gomorra meer! [Hemel en Hel-2-190-5] 

 

Maar ieder kwaad op Aarde is nu zijn eigen rechter en de straf volgt de zonde op de 



voet. De hiërarchen verlangden naar hun oude, wrede priestervrijheid, en zie, zij is 

hun gegeven, maar zonder materiële macht! Als de hiërarchen in het vervolg echter 

gebruik zullen blijven maken van hun wrede vrijheid, dan zullen ze daardoor 

duizenden ertoe aanzetten om van hun slechte parochie over te gaan naar een 

betere. Terwijl jullie Mij hier staan te vragen, zijn er al duizenden van Rome 

afgevallen! Kan de tijd dan nog meer verkort worden? Is niet alles gedaan voor haar 

ondergang, die nu spoedig noodzakelijk zal zijn geworden? [Hemel en Hel-2-190-6] 

 

Hoe zou Ik ooit weer op Aarde kunnen komen, als er niet op doelmatige wijze een 

eind zou worden gemaakt aan de aloude praktijken van de slechte hiërarchie? Zou Ik 

echter als God komen, wel, jullie begrijpen zeker, dat de hele Aarde dan gericht zou 

worden en er geen wezen op haar nog in staat zou zijn om vrij adem te halen? 

[Hemel en Hel-2-190-7] 

 

Wanneer Ik echter naar de Aarde kom, kan Ik alleen maar naar de armen komen. 

Dan pas is er op Aarde een juiste vereffening van al het heerszuchtige streven 

mogelijk en daarnaast ook Mijn tegemoet snellen naar de verlorenen. [Hemel en Hel-2-

190-8] 

 

..[…] 'Maar God de Heer zal eerst nog allen oproepen, ook de meest verworpenen. 

De Heer zal Zelf in het geestenrijk komen en zal zich kenbaar maken aan allen, die 

door hun nacht gevangen worden gehouden. Zij die zich tot Hem zullen wenden, zal 

Hij ook behouden. Maar Zijn knechten Petrus, Paulus en Johannes zullen Hem 

voorgaan en zullen de gevangenen het licht verkondigen dat uit de naam van de 

almachtige God komt. Zij die deze naam in hun hart zullen opnemen, zullen zelf een 

nieuwe naam krijgen en de Heer zal hun halfvergane vestingen en hun vervallen 

burchten weer oprichten. [Hemel en Hel-2-207-3] 

 

…[…] Weliswaar zal Ik deze wereld binnenkort verlaten, en in de tijd dat Ik voor het 

oog afwezig ben zullen de leugen en haar valse en kwade dingen nog een tijdlang 

voortwoekeren onder de mensen op Aarde; maar dan zal Ik op de juiste tijd met alle 

macht en kracht naar jullie mensen terugkomen en een einde maken aan de 

heerschappij van de leugen en het bedrog! [GJE9-69-12]   

 

… […] De leerlingen vroegen Jezus: ‘Zeg ons nu toch ook eens wat meer 

concreets over Uw wederkomst! In welke tijd zult U wederkomen, en waar en 

hoe?....' [GJE9-70-1] 

 

…[…] Het jaar, de dag en het uur kan Ik jullie niet met zekerheid zeggen, omdat 

dat op deze Aarde immers allemaal van de volkomen vrije wil van de mensen 

afhangt. Daarom weet ook geen engel in de hemel het, maar alleen de Vader en ook 

degene aan wie Hij het wil openbaren. Bovendien is het voor het heil van de ziel niet 

absoluut noodzakelijk om het heel precies van tevoren te weten. [GJE9-70-2] 

 

De dag van Mijn tweede wederkomst zal zijn als een bliksem, die van het 

oosten naar het westen hoog langs de bewolkte hemel schiet en alles verlicht 

wat onder de hemel is. [Lukas 17:25] Voordat dat zal gebeuren, zal -zoals Ik jullie al 



verscheidene malen heb verkondigd - de Zoon des mensen nog veel moeten lijden 

en geheel en al verworpen worden door dit geslacht [Lukas 17:25], namelijk door de 

Joden en Farizeeën, en in later tijden door degenen die men nieuwe Joden en 

Farizeeën zal noemen. [GJE9-70-5] 

Zoals het ging ten tijde van Noach, zal het ook gaan in de tijd van de tweede 

komst van de Mensenzoon.  [GJE9-70-6] – (Lukas 17:26 e.v. en Matth. 24). 

 

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

Gebeden  van  de  Nieuwe  Openbaringen 
(Een korte weergave) 

 

     door Klaus Opitz 
 
 

1.  Wie zo tot Mij komt, die vindt steeds verhoring  
 

Uit algemeen menselijke visie zal onder gebed bedoeld zijn de ‚communicatie met 
een Godheid‘ het ‚gesprek met God‘, het verzoek, de dank, het zich overgeven of het 
zich laten gaan in het vertrouwen tot het eeuwige.   
 
Meestal komt de mens eerst dan tot het gebed, wanneer het leven niet zo verloopt, 
zoals hij zich dat had voorgesteld: wanneer hij echter ongelukken, ziekte of 
sterftegevallen te doorstaan heeft, dan zoekt hij naar een steunpunt,  
 
„kijk naar boven, naar het onzichtbare Wezen, waarvan hij [de mens] vaak een 
vermoeden had, maar nooit genoeg waardig bevond…” 
 
Miljoenen mensen bidden of geloven te bidden en zien geen resultaat van hun 
gebed, enerzijds omdat ze om de vervulling van wensen vragen, die niet uitvoerbaar 
zijn, omdat ze geloven, dat met het gebed hun gehele verplichting al tegenover hun 
Schepper is afgelost.  
 
Vanuit deze inzichten ontstaan natuurlijk een hoeveelheid dwalingen, die vervolgens 
vaak leiden van geloof tot ongeloof, omdat de mens geen inwilliging 
[schulddelging] van zijn bede verdraagt. Er moet hier dus een grens getrokken 
worden, waarom men bidt, hoe men en om wat men bidden moet. 
 
Waarom men eigenlijk bidden moet, is wel daarom, omdat een gebed, wanneer 
het uit het hart komt, dit in vrede en vreugde gemakkelijker zal geuit worden l…     
 
Men moet bidden, omdat niemand zo troosten kan als Ik, vooral wanneer men Mijn 
woorden weet te begrijpen; want Ik wijs geen kind af, als het Mij in verdriet heeft 
opgezocht en zijn hele hart voor Mij weet uit te storten; Ik schotel hem niet de 
gepleegde fouten voor, maar zijn gebed zelf getuigde al, dat het deze zelf al kent 
en nu bij de kwalijke gevolgen daarvan Mijn hulp afsmeekt.    
 
Wie zo tot Mij komt, die vindt steeds verhoring, dat wil zeggen, hij vindt zijn rust 
weer, die hij van vroeger meende verloren te zijn…  



 
De macht van het gebed moet de mens verheffen, ze tot Mij brengen, dit (is) het 
doel; want `gebed` betekent niets anders, dan aan Mij te denken en aan de 
verhouding tussen Mij en de mens. Wie dus zo bidt, die is met Mij in verbinding 
getreden, en wint hierdoor veel, omdat hij zijn eigen positie op deze wereld beter 
inziet, en zich gemakkelijker verzoent door het gebed tot de overgang in het andere 
leven, en doordat hij allang zich geestelijk inleefde, alvorens de aardse omhulling 
werd afgelegd, dat hem van het geestelijk rijk deed scheiden.’ 
 
(Uit Gottfried Mayerhofer: „De macht van het gebed“ (Festgarten) (Volledige tekst zie 
ook onder www.JESUS2030.de linker randkolom onder „Gebet / Meditation / 
Gesundheit (1)“. Uit de inhoud: Wanneer moet men bidden? / Hoe moet men bidden? 
/ Om wat moet men bidden?...) 
 
Jezus Zelf leert ons in de Nieuwe Openbaringen in veel teksten, hoe wij moeten 
bidden en wat wij moeten bidden. Hier een kleine keuze:   
 

 
2. Het oer-onze Vader, 
hoe dit in het ‘Grote Johannes Evangelie’ wordt weergegeven.  

Een leerling: „Heer en Meester, op welke wijze moeten wij U vragen,  dat wij U 
welgevallig zijn en U daarmee niet tevergeefs om iets juist konden vragen? Want een 
mens op deze Aarde kan zomaar in allerlei benarde posities komen en daarmee kan 
hij met een juist verzoek om uitkomst zich slechts aan U richten. Hoe moet hij echter 
vragen en bidden?  

Zeg Ik: „In iedere nood en tegenspoed tot Mij smeken met een natuurlijke 
spraak in het hart, en jullie zullen niet tevergeefs vragen!  Wanneer jullie echter 
om iets vragen, doe dat dan met niet zoveel woorden en beslist niet met 
ceremonieën, maar vraag dus heel stil in het geheime liefdekamertje van jullie 
harten: 

Onze liefdevolle Vader,  
U die in de hemel woont, 
Uw naam worde in alle tijden eeuwig geheiligd! 
Uw Rijk van het leven, het licht en de waarheid kome tot ons en blijve bij ons! 
Uw enige heilige en gerechtvaardige wil geschiede op deze Aarde onder ons 
mensen, zoals ook in Uw hemelen onder Uw volmaakte engelen! 
Geef ons echter het dagelijkse brood  op deze Aarde!  
Vergeef ons onze zonden en zwaktes, zoals ook wij hen vergeven zullen, die 
tegen ons gezondigd hebben! 
Laat geen bekoringen over ons komen, die wij niet konden weerstaan, en 
bevrijdt ons dus van alle euvel, waarin een mens ingevolge van een te 
geweldige verzoeking van deze wereld en haar boze geest geraken kan;   
Want U, o Vader in de Hemel, is alle macht, alle kracht, alle sterkte en alle 
heerlijkheid, en alle hemelen zijn vol van dezen van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

  

Kijk, Mijn vriend, zo moet iedereen in zijn hart bidden, dan zal zijn bede 
verhoord worden, als die in alle ernst is gemeend -maar niet enkel en alleen met 
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de mond, maar waarachtig en levend in zijn hart! Want God is in Zichzelf 
een zuiverste geest en moet dan ook in de geest en de volle en ernstige waar-
heid daarvan aanbeden worden. Als je dat nu inziet en begrijpt, handel daar dan 
ook naar, dan zul je leven, evenals iedereen die zo zal doen!' (GJE.10_32,03ff) 
 

3. Het onze Vader… 

Vragen in het geestelijk licht bezien 

„...Wat echter het ‚onze Vader‘ betreft, het staat met dit gebed er net zo voor, als met 
de vraag, hoe men dit moet bidden, opdat het vrucht brenge. Want wie datzelfde 
niet in de geest en in de waarheid bidt, die deugt evenzo als een blinde, die 
bekend wordt gemaakt met het verduidelijken van kleuren. 

Hoe kan de (geestelijk blinde) zeggen: `onze Vader`, daar hij nog nooit de moeite 
heeft genomen, de Vader in zijn hart door de liefde en door het levendige geloof te 
erkennen en Hem in de geest en in de waarheid te voeden?  

Hoe kan hij zeggen: `Gij die in de hemel zijt’, die noch de Vader en noch minder de 
hemel kent!?  

Hoe kan hij zeggen: `geheiligd worde Uw naam!, hij die toch niet kent Mijn liefde, 
en nog minder Mijn levend Woord en daarom ook onmogelijk het leven van het leven 
en de heiligheid van alle heil en alle nieuwwording uit Mij kent, wat alleen Mijn 
uitgesproken naam is!’ 

Hoe kan hij zeggen: `Uw Rijk kome!`, hij met al zijn gedachtes als een parasiterende 
plant aan de boom die vruchten moet dragen, d.w.z. hij, die aan deze wereld hangt!? 

Hoe kan hij zeggen: `Uw wil geschiede`, hij die nog nooit er moeite voor gedaan 
heeft, om Mijn wil te erkennen en tegen elk nog zo gemakkelijk gebod in zijn hart of 
een grote lauwheid vaak al in zijn jeugd de weerspannige ongehoorzaamheid 
koestert en alles betreffende de dingen van het eeuwige leven met de allergrootste 
lichtzinnigheid in zich meedraagt. 

Hoe kan hij zeggen: `geef ons het brood des levens`,  hij, die van het gevraagde 
brood helemaal geen idee heeft in zijn hart, maar des te meer een grotere 
vreetbegeerte in zijn maag, die het feitelijke hoofdhart uitmaakt van zulk een 
vruchteloos biddende!?  

Hoe kan hij om `vergeving van zijn zonden` vragen, wiens hart nog vol 
bedenkelijkheid is, omdat daarin niets anders woont dan toorn, nijd, hoogmoed, 
afgunst, brutaliteit en nog vele andere karakteristieke ondeugden!? - 

Luistert, tot de vruchtrijke prestatie om zonden te vergeven, daarvoor wordt echter 
meer geëist, dan bij gunstige situaties niet vijandig te zijn. Want wie geen vijanden 
heeft, hoe moet hij dan vragen: ‚vergeef mij mijn zonden, zoals ik mijn vijanden 
vergeef!?’-  



Ik wil daarmee niet zeggen,  dat jullie je vijanden moeten maken, om dan iets 
vergeven te hebben; maar Ik wil ermee zeggen, dat het hart van jullie over iedere 
belediging, hoe ontaard dit ook mag zijn, moet verheven zijn. Anders halen 
jullie je, in plaats van vergeving, het gericht en de  verdoemenis op je hals.  

Hoe kan hij verder zeggen: ‚leidt ons niet in verzoeking`, hij die in eerste instantie 
Mij helemaal niet kent en zomaar in het lege bidt, en hij als een bezetene, die Ik 
onopzettelijk van elke verleiding ontzie, zelfs echter wanneer hij van gevaar naar 
gevaar, van afgrond naar afgrond, en van de dood naar de dood rent!? 

Zie, hoe gaat het met zo’n verzoek daarna! Lijkt het niet alsof hij te keer gaat, dat hij 
een grote weldoener is, die om ondersteuning vraagt, maar als hij dit ontvangen 
heeft, dan smijt hij dit voor een deel in het vuur, voor een deel in het vervuilde water, 
voor een deel in het stinkende rioolwater, en voor een deel in onraad en in de 
graven, die vol zijn met rottende lijken. Denk je, of zo’n dwaas zijn gave gebruikt!?  

Hoe kan hij eindelijk zeggen: `verlos ons van het euvel`, hij, die met al zijn vlijt 
zichzelf in al het kwaad stort!?  

Als jullie dit gebed vruchtbrengend willen bidden, dan moeten jullie het bidden in de 
geest en in de waarheid doen, en wel bedenken, wat daartoe nodig is, om de ware 
vrucht van dit gebed te oogsten. Anders wordt dit gebed voor jullie het tegendeel van 
de grootste zegen en voor elk ander volwassene.‘ (HiG.01_41.03.13,08ff) 
  
Verdere interpretaties zoals -het onze Vader, in relatie met ‚licht’-, -het onze Vader, 
in relatie met ‚leven‘-,  -het onze Vader in relatie met ‚kracht‘-,  en -het onze Vader in 
relatie met ‚orde’-, -het onze Vader in relatie met ‚vrijheid‘-,  -het onze Vader in relatie 
met ‘waarheid’-, zie verder onder Jakob Lorber, Hemelse Gaven, boekdeel 2, 
bladzijde 163 e.v. 
 

4. Heer, U lankmoedige 

"... Zoals zo’n geestelijk gevormde mens dan voor de mensen bidt, zo bidden ook 
Mijn engelen als hoogste geesten, die alleen maar het geestelijk welzijn van al 
hun toevertrouwde wezens toewensen. 

In zulk een mens heeft zo’n gebed ook het grootste nut voor zichzelf, omdat hij een 
gewetensrust in zich bespeuren zal, dat hem ver over al het materiële verheft en 
voor hem alle kleine euvels van het menselijk leven in het niets laat vervloeien.  

Degene, die vrij uit zijn binnenste hart dus tot Mij spreekt:  

O Heer! U lankmoedige, liefdevolste Vader van ons allemaal! 
Laat Uw geest der liefde neerstromen op dit verdwaalde mensengeslacht,  welke, 
hoe dronken ook door wereldse begeertes, U helemaal vergeten heeft!  
Laat in hen lichten Uw liefde, Uw erbarming, en verleen hen inzichten in Uw 
onwrikbare wetten van de materie,- en geestelijke natuur, opdat zij niet 
aanhoudend zondigen en zichzelf  daardoor onheil en nood bezorgen! 
Laat ze begrijpen, dat broeder- en zusterliefde, een zwak ego is van Uw oneindige 
Vaderliefde, om hen samen te verbinden, en dat niet haat, eerzucht en smadelijke 



voordeelzucht de drijfveren van al hun handelen moeten zijn en daarom de bron van 
alle leed worden. 
Laat Uw licht van inzicht schijnen, zodat de duisternis, waarin onjuiste opvoeding 
en foutieve religiebegrippen, die zij ten val gebracht hebben, mogen verdwijnen! 
Zegen, o Vader, Uw verdwaalde kinderen, want, hoewel nog verdwaald, zijn ze toch 
nog Uw kinderen, Uw schepsels! 
Geef hen rust en vrede, opdat hen licht gegeven mag worden uit het eeuwige licht 
van Uw liefde! Amen! 

 
Wie zo in staat is om voor de mensen te bidden, wie zo met dezelfde inborst dit alle 
dagen kan doen, en met dezelfde liefde en waar deze instemming dan ook de 
richting van zijn dagelijkse handelingen zijn, die bidt elk moment en zonder 
ophouden tot Mij, en vestigt in zijn innerlijk een stempel van vrede, die niemand 
teniet kan doen en beoefent zo de mensenliefde, zoals Ik ze eens gepredikt en zelf 
praktisch heb aangetoond. (Uit: Gottfried Mayerhofer, "Die Macht des Gebetes" (Festgarten)) 

 

5. Een goede gebede 

„Hiermee geef Ik je een goede gebede voor diegene, die de wereldse geneugten niet 
kan weerstaan, omdat hij deze als geheel onschuldig en onschadelijk voorstelt, terwijl 
hij een door Mijn liefde verwarmt hart dit als verkoelend ervaart en de wereldse 
begeertes daarmee weldoend koestert, maar daardoor de giftige slangen juist nog 
meer besluipen; zulke veroorzaakte kwade, oprechte helse slangen slapen voor Mij in, 
slapen zacht in voor Mijn liefde en genade met magnetische manipulaties, zodat het hart 
van Mij met de tijd bij hen is afgevallen en over moet gaan in een eeuwige dood! 

Daarom geef Ik je dus hier deze machtige gebede! -   

Wie dat levendig, trouw en in waarheid zal uitspreken, die zal daarmee deze 
boze slangen uit zijn hart verbannen! – 

En schrijf dan zo de gebede!   

Heilige, liefdevolle Vader!  
Zie mij arme, zwakke, geheel uitgeputte zondaar met grote genade aan!  
U, o lieve Vader, heeft mij met het hoogst, eeuwig ware liefdesvuur bewogen en trekt 
mij enorm tot U aan! 
Maar ik, een lauw, ja vanuit de basis een koud wezen, beweeg mij slechts in de oude 
elementen van mijn aangeërfde doodskoude nu monter, opgewekt en levendig 
verder.  
In Uw heilige elementen van het vuur van Uw liefde word ik straks traag en 
ongegrond lui en het is voor mij veel meer gemakkelijker en behaaglijker om dagen 
en weken lang rond te lopen in de oude elementen dan slechts een uur lang in de 
grote warmte van Uw liefde. 
Dat leert mij de dagelijkse ervaring! 
Ik zie echter ook, dat me dit slechts de volledige dood van de geest kan kosten, 
omdat zo’n gevoel mij uit de hel wordt ingeblazen! 
Zo vraag ik U, zonder vertraging, o heilige, liefdevolste Vader, drijf de boze in slaap 
gesuste slang uit mij en adem mij in met Uw goddelijke troost, zodat ik niet meer 
in mijn oude dood de aanwezige elementen verzaak en te gronde ga in de zacht 



verkoelende giffen van mijn eigen wereldse slangeneigenschappen, omdat ze van 
Uw verwamde hart, als het intussen weldoend werelds opklaart, mij nog besluipt en 
bekruipt! 
 
O zie, hoe ik mij verheug, omdat ik met mijn werelds vreugdevolle gezelschap mij 
ergens tegenaan stoot en mij met haar amuseer over de ijdele en geheel en al 
onbeduidende dingen! Maar met U, o Vader, te praten en mijn hart en gezicht naar 
U toe te keren, daarvan word ik snel slaperig, vol met verveling. En het is niet 
ongewoon om mij met de onbelangrijkste wereldse werken de hele dag op te 
vrolijken, dan slechts een half uur  aan U te besteden. 
 
O Heer en Vader, verhoor mij en wees mij arme en zwakste zondaar genadig en 
barmhartig! 
  
Uw liefde brengt mij tot leven, Uw genade verlicht en Uw erbarming en mildheid 
sterkt en trekt mij steeds krachtiger tot U.  
  
O Vader! Neem mij met Uw hand en leidt mij voor eeuwig in Uw Rijk en in Uw 
vaderhuis. Amen.‘ (Hemelse Gaven.2_43.07.18,01) 
 
  

      
 

6. Heer, er gebeure, wat komt 
 
„Heer! Het geschiede daar, wat komt, U alleen bent onze Vader, tijdelijk en eeuwig. 

 
Van U en van niemand anders hangt ons toekomstig [ware] welzijn af: want wij 
weten immers wel, dat alle menselijke hulp, hoe ze ook mag zijn, voor niets deugt.   
 
Uw wil geschiede!  

 
Wij willen niemand buiten U om alleen vrezen, o Heer, en van niemand verwachten 
wij hulp, dan alleen bij U, o goede Vader!’ 

  
‘Bij U willen wij helemaal in het gehele leven zijn van deze wereld en evenzo in haar 
noodzakelijke dood, die ons vrij zal maken van het lichaam en ons dan eindelijk naar 



U toe leiden, want U bent onze enigste levende hoop door het geloof en onze 
enigste liefde in het opgewekte leven van onze geest!‘ 

‘Is jullie deze volledigste toewijding naar Mij niet mogelijk, waarin het in 
werkinggestelde levende geloof aan huis is, daarvoor komt dan een passend 
middel, waardoor de rust van de ziel kan worden bewerkstelligd’…(Hemelse 
Gaven.03_48.09.03) 

 

7. Gebed van het hart 
 
„O Vader, Heer en God, wij loven U, wij danken U!  
U, God en Vader, eert de schepping wijd en zijd, alle sterren en alle hemelen zijn vol 
van Uw roem! 
Alle engelen en alle hemelse legerscharen dienen altijd Uw wil! 
Cherubijnen en Serafijnen zingen met hoge stemmen: `heilig is onze God, heilig is 
onze Vader! Alle landen, alle werelden, alle hemelen zijn vol van Zijn grote naaml!` 
Ach, mijn God en Vader, help, help, help, dat Uw allerheiligste, over de 
allermachtigste en krachtigste naam, dit meest waardigste ook van ons en door 
ons geheiligd moge worden! 
Laat vooral niet toe, dat wij ooit verontreinigd mochten worden door gedachten, 
woorden of werken! 
Erbarm U,  erbarm U over mij en de mijnen en over alle mensen!  
Zie, mijn God en Vader, U hebt mij met de grootste genade een helder schijnsel in 
mijn hart gegeven; laat mij de hemelse wijsheid beseffen en ervaren, dat in het 
verborgene ligt en dat alleen nog uit Uw oneindige liefde en erbarming in mijn hoogst 
bedenkelijk ehart stroomt!’ 
Oh, verberg Uw goddelijk gelaat voor mijn misdaden en breng, breng in mij, o God en 
Vader, een rein hart en geef mij een zekere geest, ja geef mij Uw heilige geest! 
Verwerp mij niet, o mijn God en Vader!  
Troost, troost, troost mij steeds met Uw liefde en genade! 
Ach mijn Vader, God en Heer, bekeert U ons, zo zijn wij bekeerd! Help ons, zo is ons 
geholpen! 
En erbarm U over alle mensen, zielen en geesten! -   Amen. 
O mijn Jezus, U allerheiligste, over alle machtigste en krachtigste namen. Amen!“  
(Hemelse Gaven01_41.05.04.b,01ff) 

 
  

8.  Verklaring Jezus voor alle ongeduldigen: 
 
„Wanneer het gebed echter de juiste geloofskracht heeft bereikt, dat weet Ik alleen.  
   
Het welslagen richt zich altijd naar de zelfhandelende geloofskracht. Hoe meer 
deze vast en onverstoorbaar in Mijn naam voortduurt, des te nader ligt ook het 
welslagen, die steeds in de gehele, ongetwijfelde overgave, geduld en alle liefde 
en zachtmoedigheid ligt. 
 
Wanneer echter deze de juiste graad heeft bereikt, dat alleen weet Ik, zoals al 
gezegd. 
 



Om die reden mag in ieder verzoek het geduld niet worden uitgesloten, opdat 
een ieder zichzelf onderzoekt, hoe sterk hij zich aan Mijn naam houdt.. 
 
Dat zeg Ik, in Diens naam alle macht en kracht verborgen is!“ 
(Uit: Hemelse Gaven.01_41.04.18,01) 
 
Volledige tekst zie onder www.JESUS2030.de, linker kolomkant onder „Gebet / 
Meditation / Gesundheit (1)“ 
 
[Opmerking: van Jakob Lorber heb ik gelezen, dat wij de Heer niet zoveel moeten 
vragen, want wij ontvangen immers al zo veel van Hem, vaak zonder het te beseffen. 
HIJ weet wel hoe het er met ons voorstaat!  Natuurlijk wil de Heer graag, dat wij HEM 
steeds vragen, maar hij accentueert via Jakob Lorber, dat het nog beter is om te 
danken! Als wij Hem vragen, zal ons dan pas gegeven worden, als het ook 
vruchtbaar is voor ons. Maar we kunnen HEM in alle opzichten veel MEER liever nog 
danken. Geef! [in het Duits: Gébet!], terwijl het Duitse woord voor Gebet ‚gebed’ 
betekent. Geef, en er zal ook jou gegeven worden! We moeten ons toewijden aan de 
Heer. Teveel bidden [beten, bitten= vragen] kan ook egoïstisch zijn. Zo bezien is er 
een onderscheid tussen bidden en [aan]bieden [geven], bidden [bitten[ en bedelen 
[Betteln]. G.   
 

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

 

www.zelfbeschouwing.info    E-Mail: zelfbeschouwing.info 

 
 

Suggesties voor de volgende thema’s zijn o.a.: 
D e       t  e  g  e  n  s  t  r  e v e  r 
De gulden snede 
Oefening in het Arcanum der wonderlijke geneeskunde!  

Gezondheid 

Het hiernamaals 
De mensenziel 
Zelfbeschouwing 

 
 

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  
================================================================ 
Stand van banktegoed op 15-08-2016             +   268,95  €  

Vertalingskosten Relana              -   100,00   € 

Gift: P & P [hartelijk dank!]             +     70,00  € 
 Stand Bank tegoed  op 15-09-2016                +   238,95   € 

http://www.jesus2030.de/
http://www.zelfbeschouwing.info/


           
  Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan even een berichtje! 

www.zelfbeschouwing.info          E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com 

http://www.zelfbeschouwing.info/
mailto:zelfbeschouwing@gmail.com

