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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 broeders en zusters, 
Je vindt hierbij de volgende informatie in dit bulletin:  

Het laatste deel van Jezus aardse wandel  [met slechts 33 jaren!];  
Begraven of crematie? [het nut of onnut van ceremonieën];   
Beging Simson zelfmoord of? ...  
Leopold Engel, de afsluiter van Lorbers Werken;   
‘Over de politiek’ [door Klaus Opitz] – met hartelijke dank! 

 

       - Wederom wensen wij je een zegenrijk leesgenot toe - 

     **************      

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 

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

 
 

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


 

Contacten en reacties 

Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg van het 

Jakob-Lorber-Bulletin nr. 8. 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. 
Ten eerste wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de schenkingen aan het Jakob 
Lorber Internationaal Bulletin [zie het juni-nummer bij de afsluiting - bankuittreksels!] 
Zonder jullie hulp was ik niet volledig in staat geweest dit orgaanblad verder naar 
wens te vormen, zoals het was en is geweest. Moge daarop veel zegen van God 
rusten. De laatste aantal keren groeide het Bulletin met 30 bladzijden. Dat was niet de 
bedoeling. Conform de wens van Maria uit Italië willen we dit weer terugbrengen tot 
20-25 bladzijden [EERST VANAF OKTOBER-NOVEMBER], ook om de leesbaarheid 
‘fris’ te houden. G.    

 
======================================================= 
 
Patrick Ilegems uit AFRIKA 
 
Gegroet Gerard Huige 
 
Ik vermoed dat deze e-mail toch bij Gerard terecht komt.  Mijn naam is Patrick Ilegems en 
ben woonachtig te Tanzania–Afrika. Ik ontvang van jullie het mooie Jacob Lorber 
internationaal bulletin. Ik heb 50 € gestort op IBAN  DE83 280 699 56 101 840 2300. En dat 
op de naam van Gerard Huige. Deze bijdrage is voor het Jacob Lorber internationaal bulletin. 
Bedankt voor jullie mooie werk en dat de Heer Jezus dit werk gezegend moge hebben en 
vele groeten aan onze mede broeders en zusters over heel de wereld. Veel liefde aan allen. 
 
Met oprechte groeten van 
 
Patrick Ilegems 
NGO Director of Nyumba ya upendo-Huis van Liefde 
PO Box 848 Njombe 
Tanzania-East Africa 

 
 

 
 
 



Antwoord 
 
Dag Patrick, 
 
Zei gegroet door God!  De dank aan deze ondersteuning is welgemeend.  Fijn dat je 
ons ‘internationale werk’ waardeert. Over internationaal gesproken: misschien kun je nog 
de oproep van ‘de gratis Jakob Lorber boekenaanbieding’ herinneren? Via een 
Lorberlezeres, die deze boeken graag in haar bezit wilde hebben en ook ontvangen heeft, 
zijn deze boeken uiteindelijk doorgesluisd naar een Tahitaanse pater. Deze pater, afkomstig 
en wonend in Tahiti, komt eens per jaar drie maanden naar Duitsland toe, en neemt iedere 
keer wat van de Lorberboeken weer mee naar zijn land. Op deze wijze kunnen de ‘Werken 
van Jakob Lorber’ ook daar verspreidt worden. Hoe wonderlijk de ‘Lorberwegen’ soms 
gaan…. Zo ontstaan er steeds meer ‘internationale contacten!’ Elke steun voor het bulletin, 
ongeacht de grootte, is zeker bruikbaar voor de verspreiding van de leer van Jezus. Het gaat 
niet om degene, die het verspreidt, maar om datgene wát er wordt verspreid. Ik hoop, dat 
de serieuze Lorberlezer invoelt, hoe belangrijk dit is - in de grote tijd der ‘barensweeën’. 
Psalm 147:15: “Hij zendt zijn bevel naar de Aarde: Zijn woord loopt zeer snel”… 

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

Maria uit Italië 
Beste Gerard, 
ik heb twee problemen. 1.) meerdere keren zonder succes heb ik getracht u een schenking 
over te boeken via de bank voor het bulletin. (De GENODEFINEV werd niet geaccepteerd).  
Bestaat er een andere mogelijkheid?  
 
2.) Hoe krijg ik het bulletin vanaf mei in het Duits?  
Veel dank voor uw antwoord en veel zegeningen voor uw moeite in de wijntuin van de Heer!  
  

Maria uit Italië 
  

 
Antwoord 
 
Beste Maria, 
 
Hierbij eerst de 7-maandelijkse tekst van het Jakob Lorber Internationaal Bulletin in 
gerubriceerde volgorde vanaf november en december 2015 en van dit jaar de eerste vijf 
maanden. Verheug me over je bericht. Ik zal je welkom heten in het JULI-Nummer.  
 
Ik weet niet waaraan dat ligt, dat het niet heeft gefunctioneerd om een schenking te geven. 
De bankdata die ik je toegestuurd heb zijn weliswaar oké. Je zou nogmaals met deze 
gegevens naar de bank kunnen gaan en het voor je laten overboeken. De bankmedewerkers 
zijn daarin erg bedreven.   
 
Dan moest het eigenlijk weer in orde komen. Beste groeten,   
 
Gerard Huige 

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

 
 



 
Maria uit Italië [brief via de reguliere post] 
 
Beste heer Gerard, 

Ik heb een bankrekening op een kleine plaatselijke bank, die niet in staat is, om de 

schenking voor het Jakob Lorber Internationaal Bulletin aan u over te maken. Ik zal 

waarschijnlijk bij de eerst volgende keer een andere bank kiezen vanwege mijn rekening.   

Mijn gift moet in ieder geval anoniem blijven.  

Ik veroorloof mij om u nog een klein advies te geven. Kan het bulletin op dit moment ook in 

twee talen verder worden voortgezet? (Duits en Nederlands) Misschien zelfs ook wat korter? 

Het is naar mijn mening jammer, om op deze wijze een mogelijkheid te verliezen. Voor mij is 

het bulletin zeer nuttig. Veel boeken van Jakob Lorber zijn nu al in ieder geval in meerdere 

talen omgezet. Ook slechts de overeenkomende gedeeltes konden misschien zo worden 

gekopieerd. Neemt u mijn schrijffouten s.v.p. niet kwalijk, ik ben geen Duitser en het is niet 

mijn moedertaal.   

Heel veel dank voor uw inspanningen en met vriendelijke groeten! 

Maria uit Italië 

 

Antwoord 
 
Beste Maria, 

Je brief heb ik via de post in goede ontvangst ontvangen. Gelijktijdig heb ik je ‘opgenomen‘ in 

de e-maillijst. De inhoud van je brief heeft me zeer verheugd. Je hebt gelijk, dat het Jakob 

Lorber Bulletin door het ontbreken van de Engelse taal misschien zou gestopt kunnen 

worden. Maar dat was zeker ook niet mijn bedoeling. Het heeft tot nu toe steeds goed 

gefunctioneerd met de Duits-Nederlandse uitgave. Bovendien is mij hierbij opgevallen, dat er 

vanuit het basissysteem weinig of nauwelijks respons komt uit de Engelstalige landen. Ik kan 

niet helemaal nagaan vanuit de e-maillijsten, uit welk land iemand afkomstig is. Destijds had 

Giuseppe veel correspondentie uit de Portugese, Spaanse, Italiaanse en Afrikaanse landen, 

naast het Duitstalige. Velen hebben destijds toen - als Giuseppe ophield met jet JL-tijdschrift 

– hun e-mails onmiddellijk gewist, niet wetende, dat er toch nog een vervolg kwam uit een 

andere hoek.   

Nu is de kwestie zo, dat ik mij zeer zeker op elke reactie uit de gehele wereld verheug. Of er 

nu wel of niet respons komt uit de Engelstalige landen, dan nog leg ik hierop zeer veel 

waarde, zodat er de mogelijkheid is, dat het JLIB ook gelezen worden kan in de Engelse taal, 

die toch wel de meest bekende taal van de wereld is.  En zomede bestaat dan de kans, dat 

er vroeg of laat de Jakob-Lorber-boeken geleidelijk aan meer en meer bekendheid krijgen 

in veel landen. Dat is ook de achterliggende gedachte en doel van dit bulletin.  

Ik kan je echter geruststellen, Maria. Het tijdschrift blijft verder zo lang bestaan, zolang ik de 

vriendelijke medewerking ontvang van degene [mevrouw Elke] die mijn geschreven Duits op 



een voortreffelijke manier corrigeert. En zoals het nu uitziet, is deze situatie stabiel, naast 

mijn gezondheidstoestand. 

Ik dank je zeer hartelijk voor de toegestuurde 100 Euro. [Dit geldt natuurlijk ook voor 

degenen, die hun vrijwillige bijdrage stilzwijgend hebben aangeleverd voor het JLIB!] De 

eerste drie maanden zijn weer ‚gezekerd‘ voor een publicatie in de Engelse taal. Omdat er 

nog meer liefdevolle mensen deze gezamenlijke JLIB-onderneming mede ondersteund 

hebben.   

Veel ‚goeds‘ op je weg en Gods zegen,   

Gerard 

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

Johannes uit Dresden [Duitsland] 
 
Dank je wel, beste Gerard, 
  
Kan ik alle voorgaande nieuwsbrieven  in het Duits, Engels en Nederlands 
ontvangen? Dank bij voorbaat. 
 
Je Johannes uit Dresden 
 
 

Antwoord 
 
Beste Johannes, 
 
Het zal je zo spoedig mogelijk toegezonden worden en intussen - bij het uitgeven van dit 
bulletin, - zul je het één en ander waarschijnlijk al gelezen hebben. Welkom en een 
gezegend innerlijke verwerking daarvan. Gerard 
 

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

Mariette uit Nederland 

Gerard, 
 
Dank voor het (weer) toezenden van het bulletin.  Ik lees onder het hoofdstukje ‘Jakob 
Lorber – ouderwetse taal’? over het boek Himmelsgaben dat in het oud Duits is geschreven 
(fraktuurschrift, Breukschrift) maar nog niet vertaald zou zijn.. dit is (wordt) echter wél het 
geval.  Ik weet niet of je de nieuwsbrief van de Jacob Lorber Stichting kent dat 3x per jaar 
uitkomt? In de brief van maart  staat vermeld dat men bezig is met de uitgave van een 
vertaling in het Nederlands van het driedelige werk ‘Himmelsgaben’ en dat de 
werkzaamheden gestaag vorderen en men hoopt dat de eerste twee delen (samen als 1 set 
voor 25 euro; factuur wordt bijgesloten) in de tweede helft van dit jaar te kunnen worden 
verzonden aan degenen die zich hiervoor hebben opgegeven.  Men zou zich hiervoor nog 
kunnen opgeven via de stichting bij: Herman Slurink te Zwartsluis.  
Tel.nr. 038-3867893 (na 20.00 uur), e-mail:h.jslurink@freeler.nl  - Dus zou je in ieder geval 
navraag kunnen doen als je deze delen zou willen bestellen en hiervoor ook bij het volgende 
bulletin melding van kunt maken. Het 1ste deel was echter al 1 ½ jaar geleden vertaald door 

mailto:h.jslurink@freeler.nl


Lua Ruiter, een medevertaalster van de Lorber  boeken en kon ik dit via  Thea Kosten te 
Vlissingen (die ik via nieuwsbrief ken) bestellen -  en heb het inmiddels dan ook al in bezit.  
Dit 1ste deel heb ik zelf ook in het oud Duits zo ook het 2de deel en het 3de  deel in ‘gewoon 
Duits’.  Deze ‘Himmelsgaben’   zijn inderdaad aansluitend op de werken van Jacob  Lorber 
dan ook werkelijk Hemelse parelen uit de Hemel!  
   
Ik ontvang uit Duitsland van het Herz-Verlag ) – [uitgeverij] ‘Verlag  für geistige Literatur’ te 
Bad-Munster Eifel ook  heftjes:  Kundgaben via Helga-Maria (Zijn Maagd) getiteld: ‘Ich bin 
bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt’,  actuele Vaderwoorden,  dus in en voor deze tijd. 
Ook heb ik recent nog heftjes via Zijn knecht Michael Nehmann ontvangen getiteld: ‘Ich bin 
der Weg  die Wahrheit und das Leben’  -  vanaf het jaar 2004 t/m 2008 waar hij nog met 
Helga samenwerkte (de liefde met de wijsheid).  In een hoofdstukje van Michael: ‘Meine 
Nachfolger überwinden die Falschen Proheten’  staat iets over Lorber …. (er wordt niet 
gezegd dat hij een valse profeet is),  er werd in het algemeen over gesproken.  Hier,  eerst 
nog  iets aan  voorafgaand,  kan men verder lezen:    
‘maar omdat Ik hen nu jammer genoeg heb moeten afstemmen, dat Lorber, die ze dan zelf al 
tot de grootste van allen hebben gekozen, toen toch slechts een volksleraar en woorddrager 
van Mijn liefde was, of, met hun eigen woorden, de schrijfknecht van God, zijn dan ook wat 
geïrriteerd en zeggen, hij was reeds de grootste geweest. Dat kan niet kloppen, Mijn kind, 
want de grootste is hier een tweeledig begrip, want jullie weten het toch zelf, dat voor mij niet 
de grootste, maar de deemoedigste en geringste telt en om deze redenen tellen dus al deze 
attributen niet voor Mij en deze zijn meteen door de tegenstrever geïnd worden. Ja, een 
grootse werk is ontstaan, hier geef Ik hen ook gelijk, maar niet het grootste, want anderzijds 
heb Ik ook gezegd, dat de geringste van Mij reeds groter zijn zal dan de grootste der 
profeten’.  
 
Er wordt in de Kundgaben [red.: ‘woorden van de Heer’] regelmatig gesproken over Lorber en 
ook over Bertha Dudde, wellicht heb je wel eens iets over haar gehoord?:   ze wordt de 
profetes van de eindtijd genoemd, het is een profetisch Woord volgens de belofte van 
Johannes 14,21., zij heeft 90000 Kundgaben ontvangen vanaf 15 juni 1937 tot aan haar 
dood op 18 september 1965.  Jezus spreekt hier bij Bertha Dudde meer door Zijn wijsheid in 
tegenstelling bij Lorber, de liefde. In  Kundgaben van Helga Maria en Michael is daar ook 
over te lezen, zo bv. dat Lorber en Dudde  de twee noodzakelijke polen van de liefde en 
kennis zijn, die pas eerst in de gemeenschappelijke vereniging van de naastenliefde, het 
oude en het in zich  altijd bevindende ego overwint.  
In 2007 heeft Jezus nog door Michael in een Kundgabe opgehelderd hoe het  met de 
wijsheid uit het werk Dudde is gesteld. Ik heb hiervan  nog een vertaling (4 A 4tjes). 
  
Je kunt, als je intypt  - Bertha Dudde - het overzicht van de themaboekjes ook in het 
Nederlands vinden. Hier is ook een thema te vinden over begraven of cremeren welk 
onderwerp je als een suggestie aanvoerde voor een volgend thema! Te vinden onder 
register nr. 1899:   ‘Cremeren -  Het versnelde ontbindingsproces’.  
  
Onder de themaboekjes kun je ook vinden  ´Wie was Bertha Dudde ) TB25’ 
Haar biografie is hier ook te vinden..  
  
Het is wel door onze Vader te kennen gegeven  dat er ook angst door het Dudde-werk 
binnengestroomd kan worden wanneer men het in de wijsheid en gerechtigheid opneemt, 
enz. En daarom moet men de mensen en dus ook de Openbaringen in de liefde aannemen 
en niet in de wijsheid. Ook dat wij door Lorber de liefde van onze Vader hebben leren 
kennen en daar men weet heeft van deze grote liefde,  kan het werk van Dudde met een 
gerust hart gelezen worden.. 
 
Tot zover Gerard, ik hoop hier iets aan bijgedragen te hebben n.a.v. het Bulletin. 
  



Met gezegende groet 
Mariëtte. 
  
p.s.  Je kunt enige Kundgaben via Helga Maria vinden bij intypen Herz-verlag, dan kom je bij 
‘Kundgaben unseres Herrn Jezus Christus-Herz-Verlag’ en klikken op Magd ... 
 

 
Antwoord 
 
Dag Mariette, 
 
Veel dank voor je nuttige tips, wat je ook in relatie brengt met Bertha Dudde, Michiel 
[Nehmann], die ik persoonlijk heel goed ken, evenals Helga, die ik ooit een keer heb 
ontmoet.  
 
Er is veel discussie geweest over BD en ook over Helga Maria. Bij sommige Lorbergroepen 
met veel kanttekeningen! Dit moet een ieder voor zichzelf uitmaken: ik benadruk hier 
expliciet en dat geldt in iedere zaak: ‘onderzoek alles en behoudt het goede!’- Beproef deze 
‘mensengeesten’ en zomede ook onszelf! Je schrijft aan het einde terecht over Bertha 
Dudde: wat is het, als haar wijsheid niet de liefde bevat? Een leven vol wijsheid maar 
zonder de liefde, is het toch te vergelijken als een zon zonder enige wereld of object om in 
haar licht en warmte [liefde] niet te kunnen gedijen!  
Over Michiel Nehmann is. o.a. te vinden onder: http://www.e-wi.info/pdf/Buch_57.1.pdf of 
http://www.lebenswinke.de/Home/letzte-kundgaben en http://www.christenforum.eu/ of www. 
http://lebensstufen.de/ [Helga Maria en Michiel] 
 
Zelf heb ik hun teksten vaak gelezen en daarmee ook persoonlijk een wonderlijke 
samenhang meegemaakt. Fijn, dat je een opheldering geeft over hen. Dat maakt de manier, 
waarop er tegenaan wordt gekeken, wel even wat anders. We hebben natuurlijk genoeg aan 
Jakob Lorber, maar ook juist Michiel en Helga Maria - kunnen in onze tijd via de Heer - , aan 
bepaalde gebeurtenis extra bijdragen. Laten we niet ‘veroordelen’, maar 
‘beoordelen!’…Misschien kun je mij de A-4 van Michiel over de Kundgabe-opheldering BD 
per e-mail toesturen ter eventuele publicatie. De eigenaar van het ‘Herz-Verlag’ is een 
oorspronkelijke Nederlander. Ook hem ken ik. Hij is vaak op vakantie met Helga op de 
Nederlandse eilanden.  
 
Het is een zeer goede zaak, dat de Jakob Lorber Stichting, die een aantal jaren geleden mij 
over ‘Himmelsgaben’ opmerkzaam maakte, er weliswaar aan de ‘Hemelse Gaven’ werd 
gewerkt, maar dat de feitelijke strekking van de Duitse uitgave eigenlijk meer bedoeld was 
voor een privésfeer onder de vrienden van Jakob Lorber en om deze redenen zij destijds 
daarmee stopten. Dat dit juist nu weer een ware gestalte begint te krijgen,  verheugd mij ten 
zeerste, want de ‘Hemelse Gaven’ zijn zeker ook bedoeld voor een ieder die het wil lezen, 
zodat datgene, over wat Jezus Zijn leerlingen onderwees, in de praktijk toegepast kan 
worden en een ieder van groot nut mag zijn…Moge hierop veel zegen rusten. G.   

 
================================================ 
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Patrick Ilegems uit Afrika 

Gegroet Gerard Huige 
Eerst en vooral mijn excuses voor mijn late reactie op uw schrijven. Zoals ik al vermeld heb 
mijn naam is Patrick Ilegems en ben woonachtig te Tanzania. Van origine ben ik van België, 
en heb daar mijn leven geleid tot mijn 34 levensjaar, tot ik op vervroegd pensioen ben gezet 
geweest op mij 34 levensjaar door dokters van het militair hospitaal in België omdat ik leed 
aan Post Traumatic Stress Disorder/syndrom. 
Van mijn 19e jaar tot mijn 32e jaar heb ik gediend in het Belgische leger bij de Rode en 

groene baretten als Para-commando-parachutist met verscheidene functies, maar toch 

speciaal als Combat-medic/DOC. 

Destijds hebben wij gediend in de oorlog in Somalië 1993,  dan later in de Genocide in 

Rwanda-Kigali 1994 en de laatste missie was in Congo-Brazzaville 1997.  Totdat God een 

ander plan had voor mij ! 

Nu wat ik hier doe in Tanzania is: Ik geef gratis medische hulp aan de armsten der armsten  

Ik heb hier gebouwd en heb een kleine kliniek, en indien arme mensen meer hulp nodig 

hebben dan geef ik die met de kracht en macht die ik ontvangen heb van onze lieve Vader 

Jezus. 

Vele mooie zaken heb ik al mogen beleven hier in Afrika en heb de liefde van onze Vader 

Jezus mogen ervaren en nog veel meer uiteraard. Nu aangaande wat je mij vermeld hebt 

aangaande de gratis Jacob Lorber boeken, wel ja ik heb hier wel wat blanke mensen waar ik 

mee omga, maar helaas als ik over God of Jezus praat dan heeft niemand daarvoor een oor, 

maar toch bedankt voor deze mooie aanbieding. Het is moeilijk in deze wereld om iemand te 

vinden die een hart heeft voor Vader Jezus. Ja, voor mij is het belangrijk om jullie mooie 

geschriften-teksten te ontvangen van de Jacob Lorbergroep. Het geeft mij ook voldoening en 

doorzettingsvermogen in deze wat eenzame wereld waarin wij leven. Omdat het wat moeilijk 

is om werkelijke liefde te vinden. Nu ben ik 49 jaar en heb 2 mooie kindjes. Lonyorina een 

meisje is 2 jaar en Lantos een jongen is 6 dagen jong. 

Ik dank jullie uit het diepste van mijn hart, dat jullie er zijn. Namens een discipel van Jezus 

Christus, Patrick Ilegems Director and Founder of Nyumba ya Upendo / House of Love - PO 

Box 848 - Njombe-Tanzania - East-Afrika.  

PS : ik ga 50 euro storten voor jullie werk Jacob Lorber 

 

Antwoord 

Beste Patrick, 

De inhoud van je brief heeft mijn bewondering gewekt over al het goede, wat je in Tanzania 

doet. En ook over hoe je levensweg is gegaan. Dat heeft een diepe indruk gemaakt. Je 

brengt mij eigenlijk in de verlegenheid, de toegestuurde 50 € te accepteren, want je hebt dat 

geld immers zelf heel hard nodig.  Als God dat wil, zal Hij jouw deemoedige zaken zeker des 

te meer zegenen. Dat voelt heel fijn! Mocht ik ooit nog in Afrika komen, dan zal ik je daar 

bezoeken. De aangeboden boeken hebben al een goede bestemming gekregen. Ik was 

enigszins verwonderd, dat hierover weinig belangstelling was. Zo’n hele set van een kleine 



500 € aan boeken zou toch graag gewild zijn?! Onbegrijpelijk! Maar ook gaat tegenwoordig 

veel digitaal over het internet [om gratis te downloaden]. Ik ben erg blij Patrick, dat je ons 

bulletin graag leest en het ook niet zou willen missen. Deze blijk van waardering geeft ons 

eveneens een grote stimulans, daarover Gods zegen te vragen, zodat de ene de andere kan 

dienen, wat ook de opzet is van Gods schepping onder Zijn schepsels. Ik dank je voor je 

openheid en moge God je verder begeleiden. G. 

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

 

-33 

Jezus was niet ouder dan 33 jaar toen Hij  

Zijn lichaam verliet!   

             [Slot] 

Lazarus vertelde hoe zijn vader het zogenaamde ‘examengeld’ betaalde voor de twaalfjarige 

Jezus: ‘Toen Hij twaalf jaar oud was, kwam Hij met Zijn aardse ouders voor het 

voorgeschreven knapenexamen naar Jeruzalem, bleef drie volle dagen in de tempel en 

bracht door Zijn antwoorden en vragen alle oudsten, Schriftgeleerden en Farizeeën in 

opperste verbazing, wat mijn vader, die zelfs vanwege de armoede van Zijn ouders, het 

tamelijk hoge examengeld voor Hem betaald had, mij verteld heeft. 

Ook dat zullen de ouderen onder jullie zich nog zeker herinneren, alhoewel niet het feit dat 

Hij aan de woede van Herodes ontsnapt is en na drie jaar weer uit Egypte naar Nazareth 

is teruggekeerd. 

En kijk, de man die nu zulke grote werken doet, enkel door de zuiver goddelijke macht van 

Zijn wil en Zijn woord, is precies dezelfde als de dertig jaar geleden in Bethlehem 

geboren koning der joden en precies dezelfde als de wijze jongeman, die twintig jaar 

geleden de hele tempel in opperste verbazing gebracht heeft! [GEJ.08_006,13-16] 

 



[Opmerking: hier wordt gesproken over 20 jaar, terwijl het 18 jaar geleden was – wellicht in de 

spreektaal naar boven afgerond! – evenals ook met de dertig jaar, dat in de navolgende tekst nu 

ineens met 32 jaar blijkt te zijn – Als men het over een 32e jarige heeft, dan was het klaarblijkelijk de 

gewoonte, dit naar boven af te ronden!?]   

De Heer zei tegen de waard: ‘Daaruit kun je nu wel afleiden dat Ik jou heel goed ken en dat 

Ik niet boos op je ben, zoals je dacht, want jij was immers één van de eersten die Mij reeds 

bij Mijn geboorte herkend heeft en Mij de juiste eer gegeven heeft, en zo zul je ook zeker niet 

de laatste zijn die Mij nu weer zal herkennen!’ Hierdoor werd de waard tot tranen toe geroerd 

en zei: 'God, Heer en Meester! Meteen toen ik U zag kwam het me voor de geest, dat het zo 

zou zijn; maar ik durfde het toch niet hardop uit te spreken. Maar aangezien U mij daar nu 

genadig aan herinnerd hebt, is het wel boven alle twijfel verheven dat U dezelfde bent, voor 

wie alleen reeds tweeëndertig jaar geleden mijn lievelingspsalm bedoeld 

was…[GJE.08_116,16] 

Een van de Indojoden zei in het gezelschap:  ‘Vriend, die vergadering van het volk, voor het 

kiezen van een koning uit de zevenhonderd patriarchen, vond volgens onze tijdrekening 

dertig jaar geleden plaats, en het volk onthield zich er tot op dit uur des te meer van een 

koning te kiezen, omdat onze wijzen na een jaar weer terugkwamen en ons 

waarheidsgetrouw en heel uitvoerig vertelden, hoe en waar zij de pasgeboren koning der 

joden hadden gevonden, en wat voor ongehoorde wonderen uit de hemelen Zijn geboorte en 

Zijn bestaan op Aarde verkondigden en verheerlijkten!  

Door dit bericht, waar ook onze zevenhonderd patriarchen aan geloofden, zij het met een 

zuur gezicht, bleef tot op heden het opnieuw kiezen van een koning achterwege. Sinds die 

tijd is er echter al meer dan dertig jaar verstreken, en er werden door ons verschillende 

keren verkenners hierheen gestuurd, om te horen hoe het ervoor staat met de koning van 

alle joden, waar ter wereld Hij ook moge wonen. Zelfs onze drie oude sterrenkundigen 

hebben zich een paar jaar geleden weer hierheen begeven; of zij alweer met goede 

berichten thuisgekomen zijn weten wij niet, aangezien het land waar wij wonen nu veel groter 

is dan toen wij het voor het eerst in bezit namen, en er nu vaak enkele jaren voor nodig zijn 

voordat het gehele, nu zeer grote en ver uit elkaar wonende volk hoort welke berichten er 

van buitenaf het land binnen zijn gekomen.  [GJE.09_105,07,8] 

Ik [Jezus] zei: 'Maria, ben Ik niet van Mijn kinderjaren tot Mijn dertigste jaar onder jullie 

geweest? Heb Ik jullie niet heel vaak over Mijzelf onderricht en Mijn woorden ook met allerlei 

tekenen bevestigd? Ben Ik niet ook naderhand naar Nazareth gekomen, en heb Ik daar niet 

onderwezen en tekenen gedaan? Maar wat hebben de blinde mensen daar in en om 

Nazareth gezegd? [GJE.09_116,28] 

Ook Maria, die evenals Jozef een strenge Jodin was en veel op had met de tempel - hoewel 

in Mijn tijd niet meer zoveel als voorheen - verwonderde zich over de trouwe gezindheid van 

deze Joden en over de kracht van het geloof van de Samaritanen, en zei tenslotte: 'Als die 

de tempel zouden bewaken en leiden - wat helaas niet zo is - zou de oude ark weer vervuld 

zijn van de geest des Heren, tot heil van Jeruzalem en van alle Joden, en de engelen 

zouden de maagden in de tempel voeden met hemelse kost, zoals dat zo'n dertig jaar 

geleden nog gebeurde bij de vrome Simeon en de grijze Anna, die de maagden van de 

tempel moest verzorgen. Maar sinds de vrome Zacharias door de afgunst van de 



Farizeeën gewurgd werd toen hij de offers aan God kwam wijden met gebed en reukwerk, is 

de oude ark in verval geraakt en de geest des Heren verdwenen. Weliswaar heeft men een 

nieuwe ark vervaardigd, maar de geest des Heren keert daar nooit meer in terug; maar wel 

woont daar de geest van leugen, bedrog, afgunst, jaloezie en laster, hoogmoed en boosaar-

dige heerszucht. [GJE.09_130,02] 

Nu vroeg de wijze Philopold Mij: 'Heer en Meester vol liefde, wijsheid en kracht! Wij hebben 

uit Uw waarachtig goddelijke mond zoveel gehoord over wat U hebt gedaan, maar over Uw 

eerste daden, toen U Uw aardse ouderlijk huis verliet, weten wij helemaal niets. Ik heb met 

Maria, de moeder van Uw lichaam, en ook met Joël en Uw andere lichamelijke aardse 

broeders over Uw hele jeugd gesproken, en wat ik heb gehoord -vanaf Uw wonderbaarlijke 

komst op deze Aarde, in het lichaam van Maria tot aan Uw dertigste aardse levensjaar - heb 

ik getrouw in de Griekse taal in een gedenkboek opgeschreven, zonder ook maar iets toe te 

voegen of weg te laten. 

Zo heb ik er ook - natuurlijk als louter brokstukken - alles aan toegevoegd wat ikzelf hier 

eens aan Uw zijde heb meegemaakt en wat ik van betrouwbare oog en oorgetuigen van vele 

andere kanten en plaatsen heb vernomen, en dat in een apart boek opgeschreven. Maar tot 

iets meer dan drie maanden na Uw dertigste jaar en de dag van Uw vertrek uit 

Nazareth heb ik van niemand kunnen horen waar U in die allereerste tijd bent geweest en 

wat U hebt gedaan. [GEJ.09_134,01] en [Matth. 4: 1-11] [GEJ.09_134,01] 

Op de Markusheuvel, vlakbij Tiberias werd er nagepraat over de jeugd van Jezus: ‘Men zegt 

dat hij een Galileër uit Nazareth en de zoon van een timmerman is, die het vak van 

timmerman ongeveer op zijn dertigste jaar volledig heeft opgegeven, leerlingen heeft 

aangetrokken en daarna aan zijn ambt als leraar en genezer is begonnen. De priesters van 

de Joden vervolgen hem echter, omdat het hele volk naar hem toegaat en in hem gelooft, 

omdat hij zijn leer met grote wonderen en andere grote tekenen bevestigt. [GJE.09_160,06] 

 

In een klein stadje [in de omgeving van Bethsaida], waar de Heer een tijd verbleef,  zei Hij tot 

een herbergier: 

(De Heer:) 'Kijk, toen Ik bijna drieëndertig jaar geleden in een schapenstal in 

Bethlehem in deze wereld kwam, geboren uit een zeer zuivere en vrome maagd - die 

Maria heette en de enige dochter was van Joachim en de oude Anna, die in de tijd van de 

vrome Simeon altijd in de tempel hun bezigheden hadden -waren het heidenen, die als 

eersten reeds van verre hadden gezien, dat in Mij iets buitengewoons in deze wereld was 

gekomen. Ze brachten Mij allerlei offers - goud, wierook en mirre - en de machtigste 

gezagsdragers van Rome in Judea en over alle Romeinse landen in Azië en ook Afrika 

bewezen Mij alle liefde en verleenden Mij alle hulp, met name bij die treurige gelegenheid, 
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toen het de oude Herodes ter ore was gekomen, dat in Mij een zeer machtige koning der 

Joden geboren was en hij alle mannelijke kinderen tot twaalf jaar wilde laten vermoorden. 

[Matth. 2:16] Mijn aardse moeder en Mijn pleegvader Jozef en zijn vijf zonen, die hij uit een 

eerder huwelijk had gekregen, moesten toen met Mij naar Egypte vluchten, en de Romeinse 

commandant Cornelius en zijn broer Cyrenius hebben Mij bij die vlucht veel liefde bewezen 

en voor een goed onderkomen in een vreemd land gezorgd.[…] Als dat nu zo is, dan is het 

toch ook volkomen in orde, dat nu door Mij, evenals door iedere ware Jood, aan de heidenen 

dezelfde liefde betoond wordt als die zij Mij reeds vanaf Mijn kinderjaren hebben betoond; en 

de afgelopen tweeënhalf jaar heb Ik tijdens Mijn reizen als leraar steeds wijd en zijd meer 

geloof en liefde bij de heidenen gevonden dan bij de Joden. […] 

Maar Ik zeg je ook dat juist daarom het licht van de eeuwige waarheid van de Joden zal 

worden weggenomen en aan de heidenen zal worden gegeven. De Joden zullen 

verstrooid raken over de hele wereld en zullen nooit meer een eigen land bezitten, 

maar als gehate slaven onder de koningen van heidense volkeren alle smaad en 

vervolging te lijden hebben, als blijvend getuigenis van hun ongeloof en hun algehele 

liefdeloosheid. Ze zullen de beloofde Messias wel altijd verwachten, maar tevergeefs; want 

die Messias ben Ik en verder niemand in eeuwigheid. [GJE.10_146,01-04] 

De Heer overnachtte bij de herbergier Mucius en kwam in gesprek met een koopman en 

vertelde deze enkele dingen over hem.  De koopman, steeds meer verbaasd, zei: 'Ja, zo is 

het precies en ik verbaas me daar temeer over, omdat die gebeurtenissen al meer dan 

dertig jaar geleden zich afspeelden, dus in een tijd dat u nog niet geboren kon zijn. 

Hoe weet u die dingen? Want de kring van mensen die iets over mijn vader en die adoptieva-

der kan weten, is allang uitgestorven.’ [GJE.11_008,08] 

De Heer herinnert Rael aan het verleden: ‘Toen jij vroeger - nu tweeëntwintig jaar 

geleden - in de tempel was, heb je gehoord en toegekeken hoe een twaalfjarige jongen 

daar niet alleen door zijn wijsheid, maar ook door zijn wonderkracht allen tot 

verbazing bracht. Je hield je heel rustig onder de toeschouwers en was hoogst verwonderd, 

dat die totaal blinde Farizeeën en Schriftgeleerden niet in de gaten hadden wie er eigenlijk 

achter die jongen schuilging. Aan jou had de geest onmiddellijk te kennen gegeven dat hier 

de verwachte Messias in levenden lijve voor ieders ogen stond, en dat er alleen maar zo'n 

uiterst dikke hoogmoed en zielenblindheid als die van de levieten en Schriftgeleerden, die 

zichzelf als geleerd beschouwen, voor nodig was om door de bomen het bos niet te zien. 

[GJE.11_021,07]  

[Opmerking: 22+12=34: hier kan men verder erbij toevoegen, dat Jezus‘ ambt 33 jaren en 

enkele maanden [4-5] heeft geduurd. Jezus was dus in Zijn 34e jaar, maar hij was nog 33 

jaar! Klaarblijkelijk is de Heer in het midden van de maand maart in het jaar 22 n. Chr. met 

Zijn missie begonnen, nadat Hij eerst 40 dagen in de woestijn boven Bethabara vertoefde, 

vlak bij de Jordaan. [in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius!]  Het verschil in temperatuur 

met de westelijke landen van Europa en Noord-Israël verschillen nogal aanzienlijk. De Heer 

werd gekruisigd in het jaar 26 in de maand juni, 5 maanden later dan onze reguliere Pasen - 

toen de Kidron droog lag vanwege de hitte. [in de volle zomer volgens het grote Johannes 

Evangelie, eerste deel]. Het is duidelijk, dat de Heer geboren werd in het jaar 8. v. Chr – dus 

voor onze christelijke telling – en destijds was dit op 7 januari 4151 in de oude joodse 



jaartelling en ook op deze datum was het volle Maan. Dit was niet het geval op 7 januari 7. v. 

Chr.! Hiermee heeft Jezus 3 volle jaren Zijn ambt uitgeoefend en werd Hij met 33 jaar in Zijn 

34e jaar gekruisigd. Dit is precies zo, wanneer we zeggen, dat we in de 21e eeuw leven. 

Ofschoon we in het 2000e jaar n. Chr. en met zoveel extra jaren nu leven. 

 

Nu er sinds drie jaar een profeet is opgestaan die Jezus van Nazareth heet, weet 

niemand zekerder dan jij dat dit diezelfde jongen is. En niemand in heel Israël is er ook meer 

dan jij van overtuigd, dat Jezus de Christus is, de waarachtige Gezalfde Gods. Deze meest 

innerlijke overtuiging durf je echter niet uit te spreken om de redenen die je zelf hebt 

aangegeven. - En zeg nu of Ik juist heb gesproken!' [GJE.11_021,10] 

[Opmerking: het is dus erg duidelijk, dat Jezus NOOIT ouder geweest kan zijn dan 33 jaar en 

meerdere maanden, en geboren moet zijn plusminus 8 v. Chr. , dus vóór onze christelijke 

jaartelling.]  

‘Jozef omhelsde vervolgens de hoofdman en zegende hem. Daarna riep hij Maria toe om 

met het Kindje op haar rijdier plaats te nemen. Toen nu alles klaar was voor het vertrek, zei 

de hoofdman tegen Jozef: 'Meest achtenswaardige van alle mannen, die ik ken, zal ik je met 

het Kindje en Diens Moeder ooit nog eens terugzien?' Jozef gaf hem ten antwoord: 'Over 

nauwelijks drie jaren zal ik, zowel als het Kind en Zijn Moeder je opnieuw begroeten, 

reken daar gerust op. En nu vertrekken we. Amen. ‘ [JJ 34:15-17] – [Opmerking: de waarschijnlijke 

terugkomst was het eind van de maand december. Het was ’s avonds al fris] 

In Egypte bezocht Cyrenius meerdere malen de heilige familie Jozef en Maria. Cyrenius had 
voor hen daar een huis gekocht met een grote groente-en fruittuin met dieren.  Dat huis was 
steeds vol met gasten. Aan enige gasten uit de stad echter was het uitzonderlijk verstandige 
en zeer vertrouwelijke spreken van dit Kindje met Cyrenius opgevallen, zodat zij vragen 
stelden met betrekking tot de leeftijd van dit Kindje. Het sprak immers als een volwassen 
man en wekte de indruk van op zeer vertrouwelijke voet met de landvoogd te staan.  
Cyrenius zei echter ontwijkend: 'Zitten jullie er soms over in, dat ik op kinderen bijzonder 
gesteld ben? Jullie hebben allemaal kunnen zien hoe bijzonder rijk van geest dit Kindje is, 
maar hoe Het in nauwelijks drie en een half jaar tot die geestelijke rijpheid gekomen is, 
daarover kunnen jullie beter bij Zijn ouders navragen, die zullen jullie daarover ongetwijfeld 
het beste kunnen inlichten! Ik sta er trouwens versteld van, dat jullie als de naaste buren van 
dit gezin, deze mensen nog niet beter kennen!  [De Jeugd van Jezus-240 9-16] 
 

[Opmerking: hier zien wij een kleine tegenspraak door Cyrenius over het aantal jaren, hoe 
oud het Kind Jezus werkelijk was, toen hij in gesprek ging met zijn militaire onderdanen. 
Daarin moet hij zich zeker vergist hebben. Of de vertaling was fout overgenomen, aangezien 
Cyrenius in principe erg precies was met zijn verklaringen. Het ligt dan meer voor de hand, 
dat dit ‘twee en een half jaar’ moet zijn. Dit sluit dan ook weer aan, dat Jozef en Maria 
daarna nog een half jaar in Ostracine vertoefden, waardoor zij precies drie jaren in Egypte 
verbleven. Want er is steeds sprake van drie jaren! 

 

Het gezin van Jozef en Maria bleef hier dan ook ongestoord nog een half jaar wonen, terwijl 

iedereen hen achtte en waardeerde. [Jeugd van Jezus – 260] 

Op de terugreis van Egypte naar Nazareth: Na precies drie jaren gingen Jozef en Maria 
terug naar hun land en dit keer te voet.  De zon was nog lang niet opgegaan, toen Jozef 
en de zijnen de lastdieren bestegen en landinwaarts wegtrokken. Na elf zeer vermoeiende 



reisdagen kwamen Jozef en de zijnen behouden in het land van Israël aan, en hielden een 
rustpauze op een berg bij een paar mensen die daar woonden en van veeteelt leefden. Joël 
informeerde hoe ver het naar Nazareth was. Toen hij weer terugging vroeg Jozef hem 
onmiddellijk welke inlichtingen hij bij dat huisje gekregen had. Joël zei: 'Een vrouw en een 
man deden heel vriendelijk tegen mij. Ze hebben water gegeven en mij verteld, dat we hier al 
voor de stad Nazareth staan. Ik zou zo denken dat, als dat de stad is, dat we dan beslist niet 
ver van onze pachthoeve kunnen zijn. Jozef antwoordde: 'Beste jongen, daar heb je wel 
gelijk in, maar weet jij, wiens eigendom die nu - na drie jaren - is?... [JJ-260-1-11] 
 

Zowel Salome als Cornelius vroegen nu, wat voor lieden zij dan eigenlijk wel waren, of ze 

wel te vertrouwen waren. De jongens zeiden: 'Wij komen uit Egypte; we zijn de eerlijkste 

mensen van de wereld. Het is onze bedoeling hier in Nazareth een woning te kopen. Van 

afkomst zijn we namelijk zelf Nazareners; door omstandigheden waren we echter ge-

dwongen drie jaren in Egypte door te brengen. Nu die omstandigheden zijn opgeheven, 

zijn we weer terug om hier opnieuw een woning te zoeken.’ Toen de beide vragenstellers dit 

hoorden, gaven zij hun dadelijk een flinke partij hout en ook vuur, en de zoons brachten dat 

naar Jozef. [JJ260-16-21] 

Cornelius nam het woord en zei: 'God, de Heer van Israël is met u, zoals ook met mij en met 

mijn gezellin Salome! Het is mij gegeven U te herkennen, er is geen twijfel meer 

mogelijk of U, oude brave man, dezelfde Jozef bent met Uw jeugdige vrouw Maria, die 

drie jaren geleden naar Egypte bent uitgeweken voor de vervolging door Herodes. 

Daarom ben ik onmiddellijk hierheen gesneld om U mijn hulp aan te bieden en binnen te 

leiden in Uw eigendom.' [JJ262-8-10]  

Opmerking: Hoe ik daartoe gekomen ben om te bewijzen, dat Jezus slechts drie jaren onder 

ons was? En met 33 jaar was gestorven? [2000 jaar geleden] – Omdat er onder de Lorber-

lezers enkelen beweren, dat Jezus ouder zou zijn geweest dan 33 jaar en weliswaar met 39 

jaar gekruisigd werd. Men heeft namelijk deze [foutieve] berekening gemaakt, dat Jezus in 7 

v. Chr. werd geboren en in 32 jaar n. Chr. gestorven zou zijn. [-7 +32= 39!] Dat deze 

bewering echter niet mogelijk kan zijn, bewijst ons de Bijbel en ook Jakob Lorber, in zover dit 

uitvoerig uitgespit en duidelijk onweerlegbaar nu werd weergegeven. Daarmee is deze 

kwestie volledig opgehelderd!  

 

 

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



Begraven of cremeren? 
 
Waarom lijken langzaam ontbinden! 
Een Schriftgeleerde stelde Jezus twee vragen:  

1. De wijze van het ontbindingsproces van een pas gestorvene, waarom dit slechts 
langzaam moet ontbinden en vergaan? 

2. Op welke wijze de ziel bevrijdt kan worden uit zijn lichaam.  
 

De Schriftgeleerde: ‘Het zou toch in Uw macht liggen om het in één ogenblik op te lossen en 
in iets anders te veranderen; want dit langzame ontbinden en vergaan van een dood lichaam 
maakt op ieder mens een onaangename indruk, en de ontbinding van veel lijken verpest de 
lucht en heeft een schadelijke invloed op de gezondheid van de levende mensen. 

Als nu een lichaam, zodra het volkomen dood is, bijvoorbeeld zou vergaan gelijk een 

sneeuwvlok in de zon, dan zou het er ten eerste voor de mens waardiger uitzien, en ten 

tweede zouden de mensen niets te duchten hebben van de walgelijke uitwaseming 

gedurende de langdurige ontbinding van het lijk en zouden ze zich ook de vaak aanzienlijke 

onkosten van de begrafenis en de droevige moeite kunnen besparen’… 

‘Zal de ziel, als ze van het lichaam bevrijd is, ook op deze Aarde kunnen terugkijken, als ze 

dat zou willen, en de veranderingen ervan en ook het doen en laten van de mensen zien?’ 

De Heer zei daarop: 'Mijn vriend, wat het eerste punt betreft ligt het nu eenmaal in Mijn orde 

zo besloten, dat het lijk om heel verschillende en beslist heel wijze redenen slechts 

langzaam vergaat en verandert. Maar wanneer een mens volgens Mijn orde heeft 

geleefd, wordt zijn dode lichaam toch sneller veranderd en zal het tijdens het 

ontbindingsproces geen verpestende uitwaseming verspreiden. Alleen wanneer zich in 

het lichaam van een mens door zijn zonden veel onreine geesten hebben verzameld, die 

dan tijdens het ontbindingsproces vrijkomen, ontwikkelt zich die walgelijke geur en 

kan dat een kwalijke invloed hebben op de gezondheid van de andere mensen, 

wanneer het lijk zich te lang onbegraven ergens in de open lucht bevindt; maar op een 

paar dagen komt het daarbij niet aan. 

Als Ik echter een lijk, dat vol onreine geesten zit plotseling zou laten ontbinden, zouden die 

onreine geesten, die daardoor in grote aantallen vrijgekomen waren, zich zeker onmiddellijk 

en bliksemsnel op de dichtstbijzijnde mensen storten en hen ernstig schaden en sommigen 

zelfs doden. [Opmerking: dus ook bij het cremeren!!!] [8-83-5] 

Bij het langzame ontbinden veranderen de onreine geesten echter eerst in een 

ontelbaar aantal kleine en ook grotere wormen; die verteren het lijk en tenslotte ook 

elkaar, ontbinden vervolgens zelf en stijgen in reeds zuivere vochten naar het 

oppervlak van de aarde, waar ze weer overgaan in allerlei kruiden en dan van daaruit 

naar een zuiverder soort wormen en insecten. Kijk, zo willen Mijn wijsheid en Mijn orde 

het, en Ik heb jou daar nu precies zoveel over gezegd als voor de mens nodig is om te 

weten… [8-83-6] 

Wat nu je tweede vraag betreft: het spreekt vanzelf dat volmaakte zielen, zoals Ik jullie op de 

Olijfberg al getoond heb, niet alleen deze Aarde maar ook, wanneer ze dat wensen, de hele 



schepping zullen zien en in alle richtingen volledig kunnen waarnemen. Ook het leiden en 

sturen van de op de hemellichamen levende mensen en ook de andere schepselen zal aan 

hen toevertrouwd worden; en dan spreekt het toch wel vanzelf dat volmaakte zielen ook de 

materiële scheppingen moeten en zullen zien. [8-83-7] 

Maar onvolmaakte, kwade en duistere zielen zullen dat niet kunnen; dat zou ook niet goed 

zijn, omdat die in hun grote leedvermaak en wraakzucht de Aarde en alle schepselen zeker 

grote schade zouden toebrengen. Ze houden zich wel op in de laagten van deze Aarde, 

en ook in vele holen en grotten van de Aarde; maar toch zien ze niet de plaats waar ze 

zitten, maar alleen het ongegronde en luchtige beeld van hun fantasie. Alleen af en toe 

wordt het deze of gene overleden ziel toegestaan om zich bewust te worden van de 

materiële plaats waar zij woont. In een dergelijke toestand weet deze dan ook, wat een 

familielid van hem of ook een ander mens op Aarde doet, hoe het met hem gaat, en zo nog 

vele dingen -maar alles slechts gedurende een paar ogenblikken; daarna keert hij direct 

weer terug naar zijn futiele fantasie oord, waar hij zijns gelijken vindt. Want ook bij de 

onvolmaakte en slechte zielen is het zo, dat gelijkgestemden zich in verenigingen 

aaneensluiten, maar natuurlijk niet in de goede; want in goede verengingen sluiten alleen de 

zalige geesten zich aaneen’. [8-83-8] 

 

Het verbranden en balsemen van lijken 

Agricola, de Romein vroeg aan Jezus opheldering over het thema verbranden en balsemen 

van lijken. Agricola: ‘Heer en Meester, bij ons Romeinen worden de lijken, in het bijzonder 

die van voorname mensen, verbrand en de as wordt dan in bepaalde urnen en kruiken op 

daarvoor bestemde plaatsen bewaard, of van heel vooraanstaande heren worden de lijken 

gebalsemd en vervolgens in de catacomben bewaard; alleen het arme volk en de slaven 

worden begraven op daarvoor bestemde goed ommuurde plaatsen. Moet dat zo blijven of 

veranderd worden? Wat vindt U van het verbranden en balsemen van de lijken?' [8-84-1] 

Ik [Jezus] zei: 'Als jullie het niet kunnen veranderen, laat het dan maar bij het oude gebruik! 

Maar verbranden is nog beter dan balsemen, waardoor het ontbindingsproces sterk 

vertraagd wordt; maar het is het beste om het lichaam echt in de Aarde te begraven.  

Alleen moet er daarbij op toegezien worden dat een lijk pas begraven wordt wanneer het 

volkomen dood is, wat een arts wel moet kunnen beoordelen op grond van de kleur van het 

gezicht en de kwalijke ontbindingsgeur; want bij schijndoden treden de eigenlijke 

doodskenmerken niet op. Daarom moeten ze ook niet eerder begraven worden dan wanneer 

ze onmiskenbaar helemaal dood zijn. [8-84-2] 

Een volmaakt mens zal natuurlijk nooit in een schijndood terechtkomen; maar een 

materieel en genotzuchtig mens gemakkelijk, omdat zijn ziel vaak met een te grote 

liefde aan haar vlees hangt. Wanneer zo'n mens koud en stijf wordt, geen adem en 

polsslag meer heeft en geen teken van leven geeft, is de ziel toch nog in het lichaam en doet 

angstige pogingen om het weer tot leven te wekken, wat haar na enige dagen meestal ook 

lukt. Maar als zo'n mens te snel in de aarde begraven wordt en vervolgens in het graf 

ook naar het lichaam weer levend wordt, dan kunnen jullie je wel voorstellen dat het 

voor hem, al is het ook maar voor enkele ogenblikken, een toestand van zeer grote 



vertwijfeling moet oproepen.  

Als jullie echter volgens Mijn leer leven waarin jullie vooral de naastenliefde onder elkaar 

moeten beoefenen, dan is het zeer zeker ook een daad van ware naastenliefde, dat jullie er 

goed op toezien dat er geen schijndode verbrand of begraven wordt. Als jullie merken dat 

iemand schijndood is, breng hem dan in een ruimte met goede en frisse lucht, bid voor hem 

en leg hem de handen op, dan zal het beter met hem gaan! [8-84-3] 

Mocht iemands schijndood hardnekkiger zijn, heb dan geduld, en beschouw hem niet eerder 

als dood, dan wanneer de echte doodskenmerken bij hem duidelijk zichtbaar beginnen te 

worden! Want wat jullie in vertrouwen verlangen dat de mensen voor jullie zullen doen, 

als jullie in zo'n toestand, die altijd droevig is, zouden geraken, doe dat ook voor 

hen!...[8-84-4] 

 

Over het nut- en onnut van ceremonieën 

De Heer zei hierover: ‘Ik vind echter, dat zolang een grote mensenmenigte er nog een grote 

vreugde aan beleeft, deze afgoderij op alle mogelijke manier te ondersteunen, missen en 

gezongen diensten te betalen, schenkingen te doen, bedehuizen en andere kapellen te 

bouwen, offerblokken te vullen, orgels te laten bouwen, klokken aan te schaffen, rijke 

begrafenisplechtigheden te laten houden en zeer dure zogenaamde paramenten te 

vervaardigen, ook kostbare bedevaarten te ondernemen en zich met geldzuchtige 

broederschappen in te laten - zo lang gaat het nog wel goed. […] Wie dom en blind wil zijn 

en wie aan deze eerzuchtige ceremoniën, waarbij men met veel goud en edelstenen pronkt, 

genoegen beleeft, die moet maar dom en blind en dwaas blijven! [Aarde en Maan-66-11]  

 
                         Ontleend van Gerd Gutemann 

 
Maar hoed je er vooral voor in de toekomst ooit zelf een bewoner van dit armzalige 
hemellichaam te worden. Want deze geel glanzende levensschool is een heel armzalig 
schoolgebouwen het zou beter zijn op Aarde één dag veertien maal te sterven, dan daar 
maar één dag te leven; want de bewoners daar hebben het veel slechter dan degenen die 
hier op de kerkhoven begraven liggen. Deze weten niet dat ze begraven zijn, maar de 
bewoners van de Maan moeten in hun graven leven en worden daar vaak in hun 
onderaardse behuizingen door instorting of door plotselinge overstromingen 
begraven. [Maan-Aarde.01_001,14] 
 

[Opmerking: een dag op de Maan duurt 14 dagen! De ene dag schijnt de Zon 14 dagen 

zonder nacht [overdag] en is het daar zeer heet [+ 50 C], de andere dag met 14 dagen is het 

slechts donker en zeer koud [nacht! met – 50 C]] 
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'Op het kerkhof komen tenslotte allen bij elkaar: groot en klein, rijk en arm, vriend en 

vijand!' […] Want ook de geestenwereld is een graf voor de geest van de mens, totdat God 

de Heer deze geest door Zijn heilige, almachtige liefdewil daaruit heeft opgewekt, zoals ons 

nu’. [Hemel en Hel-2-238-12] 

[…] Iedere paternoster, iedere begrafenis als een laatste liefdesdienst aan een broeder, 

moest aan jullie duur worden betaald… [Hemel en Hel-02_271,06]   

Eveneens nog voor wij in het schip gingen kwam één van Mijn leerlingen naar Mij toe en 

vroeg Mij of Ik het goed vond dat hij eerst zijn vader zou gaan begraven, die in de vorige 

nacht plotseling overleden was. (Matth. 8,21) Ik zei echter tegen hem: 'Blijf jij nu maar bij mij, 

en Iaat de doden hun doden begraven! '(Matth. 8,22) En de leerling zag meteen van zijn 

verzoek af en volgde Mij op het schip; want hij begreep dat het beter is om voor het leven, 

dan voor de dood te zorgen, -dit laatste is namelijk een zorg, die geen waarde heeft en waar 

de doden zich het beste mee bezig kunnen houden. Want allen, die begrafenisvertoon 

belangrijk vinden, zijn min of meer dood zolang zij eer aan een dode bewijzen en zelf 

het eerbetoon aan de dood belangrijk vinden. [GJE.01_103,01] 

De ware dood van de mens is de zelfzucht, en diens geest is de hoogmoed, die vooral 

hunkert naar eer; en in dat licht bezien is dan een eervolle begrafenis van een dode, 

niets anders dan een laatste vorm van hoogmoed van de geestelijk reeds lang dode 

mens. [GEJ.01_103,02] 

GEJ.06_107,09]  […] maar ga maar eens naar de begraafplaatsen en maak dat de 

doden eens wijs, - die zullen daar toch niets meer van horen, zien en voelen!' En Ik zeg 

jullie: Jullie hebben volkomen gelijk; want die zijn ook zeker niet meer voorbestemd 

om te leven, hoewel ook in hen nog onder het gericht vallende levensdeeltjes van de 

ziel aanwezig zijn, die na hun volledige ontwikkeling ook eens voor een ander individu 

tot een vrij leven gewekt worden.  

Het afsterven van het lichaam gaat grotendeels vrijwillig en het lichaam wordt na de 

uittreding [van de ziel] in een eigen daartoe bepaalde akker begraven. – De verrotting 

gebeurt uiterst snel en wordt al die tijd begeleid met een grote aangename geur, die 

alle gemoederen opvrolijkt en opfleurt, zodat het hen in zekere zin een voorsmaak van 

de puur hemelse sferen geeft. [Natuurlijke Zon – blz. 01_033,26]  

In de jeugd van Jezus: ‘Degenen die te erg verminkt waren, moesten zoals gebruikelijk, op 

de algemene begraafplaats worden verbrand, dan wel acht voet diep worden begraven. 

[JJ.01_078,02]    

 
Swedenborg - Begrafenis/begraven 
[…] Het komt in het Woord vaker voor, dat ze gestorven, begraven en tot de vaderen 
verzameld geworden zijn; […] alleen betekent dit, wat tot het leven in de wereld behoort en 
wat tijdelijk is.  <HG 1854> 
 
Begrafenis betekent verrijzenis en zomede ook wedergeboorte; want de wedergeboorte is de 
eerste verrijzenis van de mens, want dan sterft hij aangaande de vorige mens en staat op in 
de nieuwe mens. Door de wedergeboorte wordt de mens van een dode een levendige. <HG 
2916, 6554> - De dood betekent geen onderbreking, maar een voortzetting. Daarom 



betekent ook diens begrafenis het voorbeeldige in een andere [toestand]  te worden ‘gewekt’ 
en zijn weg voort te zetten.  <HG 3256>  
 
- Dat begrafenis de verrijzenis betekent voor het eeuwige leven, berust daarop, dat de 
engelen niet weten, wat de dood van de mensen is en wat hun begrafenis is, omdat bij hen 
geen dood, derhalve ook geen begrafenis is, hoewel zij dit echter in alles geestelijk opvatten; 
terwijl daarom de dood van de mens in het Woord wordt genoemd, zal de mens gedurende 
deze transformatie van de ene wereld in de andere vertoeven, en waar dit [op Aarde] een 
begrafenis wordt genoemd, nemen zij [de engelen] een verrijzenis in het leven [van de 
mens] waar.    
 

Opmerking: zie hierbij ook de nuttige aanwijzing van Mariette uit Nederland betreffende 
Bertha Dudde. Eveneens ook de waardevolle onderstreepte bewerking van Klaus Opitz, 
waaraan hij veel heeft bijgedragen! 

 

 

Pleegde Simson zelfmoord? 
Simson was één der Richteren [analoog met de Heer] van Israel [de Kerk]. Er wordt 

geschreven, dat Jehova de Israëlieten veertig jaar in de hand der Filistijnen gaf. Het getal 

veertig duidt, zoals steeds in de Bijbel, de verzoekingen aan, waarin de Kerk gebracht wordt 

door het optreden der genoemde boosheden en valsheden. 

De afgod Dagon der Filistijnen was een beeld, dat gedeeltelijk de gedaante van een vis had. 

[De letter N betekent in het Hebreeuws ‘vis’!] Door een vis worden de dingen van het 

geheugen uitgebeeld. Het woord ‘Filister’ heeft in de Duitse taal de betekenis gekregen van 

een bekrompen, kortzichtig mens, die zijn meningen hardnekkig vasthoudt, en in vormen en 

conventies het hoogste ziet. 

Manoach, de vader van Simson, was een Daniet. De stam van Dan woonde aan de grenzen 

van Kanaän. Hij beeldt hen uit die aan de grenzen van de kerk zijn. Dat Simson juist uit de 

stam van Dan geboren wordt, betekent in de staat der verzoeking met een leidende positie 

en voor nieuwe waarheden onontvankelijk. De nieuwe waarheden echter, worden juist 

geschonken aan hen, die schijnbaar in het geheel geen centrale positie in de kerk innemen, 

maar aan de grenzen van de kerk leven. Dit wordt ook hierdoor uitgebeeld, dat de Heer in 

Gallilea predikte en in Gallilea aan de discipelen verscheen, terwijl Hij in Jeruzalem 

gekruisigd werd 

Door de geboorte van Simson wordt uitgebeeld de ‘nieuwe waarheden’ in de kerk! De engel 

verschijnt eerst aan de vrouw van Manoach, de vader van Simson. Deze deelt het haar man 

mee. Manoach aanbidt de Heer en smeekt om een nieuwe verschijning. Wederom verschijnt 

de engel een tweede keer aan de vrouw. De vrouw roept dit keer haar man, zodat ook deze 

de engel kan zien en spreken. Er wordt aan de vrouw bevolen dat zij geen wijn noch sterke 

drank [het redeneren over de leerstellingen van het geloof en zich daardoor in de 

onjuistheden storten!] zal nemen, en niets onreins eten. Drinken betekent hier het tot zich 

nemen van waarheden, of in tegengestelde zin van onjuistheden; evenzo betekent eten het 

tot zich nemen van goedheden, of in tegengestelde zin boosheden. Er wordt hier gezegd, dat 

zij die nieuwe waarheden uit de Heer ontvangen hebben, en zich er voor moeten hoeden, 



valsheden en boosheden tot zich te nemen, omdat zij anders de nieuwe waarheden zouden 

verontreinigen.  

Toen Simson gevangen werd genomen door de Filistijnen, moest hij dagelijks in een 

molenwiek rondlopen, en deze draaiend houden voor het vermalen van graan. Dit was een 

zeer onterende en slaafse arbeid, die Simson in blinde toestand moest doen. [want de 

Filistijnen hadden zijn ogen eruit gehaald] - Hij was blijkbaar nog niet zijn gehele kracht 

verloren, anders had hij dit niet meer kunnen presteren. Bovendien groeiden zijn haren weer 

aan. Maar God had hem wel verlaten.  

De Filistijnen hadden zijn haarvlechten Simson ontnomen – dus niet al zijn haren. De haren 

staan symbool voor energie, kracht, uistraling. De naam Simson betekent: ‘werking van de 

zon’. Deze werking werd uitgeschakeld door Delilah – [nachtvrouw] – hier zien we een 

symboliek van dag, of overdag [de Zon] en tevens avond, nacht [de Maan] {Delilah} 

    

Toen Simson de Heer vroeg of hij nog eenmaal zijn kracht mocht terugkrijgen om het 

heidense volk in en op de tempel in een keer met het hele gebouw mocht doen instorten, 

werd zijn gebed verhoord; daarbij werden er meer Filistijnen gedood dan hij in zijn leven had 

gepresteerd. Dat ook hij hierbij zou sterven was hem wel bewust en ook toegestaan 

door de Heer om zijn uiteindelijke doel te vervullen. Simson was 14 jaar lang Richter over 

zijn volk. Zijn daad was dus geen zelfmoord, maar een laatste vervulling van Gods wil! 

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

Leopold Engel, afsluiter van Lorbers Werken  

Goede broeders en zusters, 

Het Nieuwe Woord of de Nieuwe Openbaringen, ontvangen door Jakob Lorber en 

Mayerhofer betekent ‘het geestelijk terugkomen van de Heer op onze Aarde’. Hiertoe zegt de 

Heer: ‘Om Mijn werk te bespoedigen ben Ik ertoe overgegaan door directe mededelingen om 

alles duidelijk uiteen te zetten, wat voor de mensen, zoals Mijn discipelen eens zeiden, te 

hard en onbegrijpelijk was. Daar Mijn mededelingen nu zo rijkelijk vloeien, ben Ik eigenlijk 

reeds geestelijk naar uw Aarde afgedaald en leer en leid Ik Mijn kinderen daadwerkelijk, 

zoals eertijds. Alleen Mijn zichtbare verschijning ontbreekt, die echter de twijfelaars maar tot 

geloof zou dwingen, hetgeen tegen de vrijheid van de mens zou zijn’. [Predikingen van de 

Heer-25-10] 



Eén van de zogeheten Joodse Grieken zei: 'Heer en Meester, zal er bij Uw tweede komst op 

deze Aarde ook een leer aan de mensen worden gegeven? Als U weer met deze leer bij hen 

zult aankomen zullen ze immers ook zeggen: 'O, ga toch weg met die leer, die zoveel onheil 

op Aarde heeft aangericht!"  

Ik zei: 'Vriend, de leer die Ik jullie nu geef is Gods Woord en blijft eeuwig, en daarom zullen 

de mensen waar we het nu over hebben ook alleen deze leer van Mij krijgen, die jullie van 

Mij hebben ontvangen; maar in die tijd zal die hun niet in verhulde vorm, maar volledig 

onthuld naar zijn hemelse en geestelijke betekenis worden gegeven, en daaruit zal het 

nieuwe Jeruzalem bestaan dat uit de hemelen op deze Aarde zal neerdalen. In het licht 

daarvan zal het de mensen pas duidelijk worden hoezeer hun voorgangers door de valse 

profeten om de tuin zijn geleid en bedrogen, evenals nu de Joden door de Farizeeën. 

[GJE90-90-1] 

Het grote omvangrijke Johannes Evangelie werd met hoofdstuk 244 niet helemaal door 
Jakob Lorber afgesloten. Na 24 jaar schrijfwerk kon Lorber het 10e deel niet meer afmaken, 
want hij werd ziek en stierf tenslotte op 23.08.1864 [geboren op 22.07.1800 en aangesteld 
als schrijfknecht van de Heer op 15.03.1840]  

Aan het einde van het 10e. deel werd – zoals boven beschreven – in hoofdstuk 244 midden 
in een zin abrupt afgebroken [dat was op 19.07.1864]. Ongeveer een dikke maand later stierf 
Lorber. De laatste gebeurtenissen van Jezus in het oude Palestina, Zijn kruisiging en 
opstanding, kon Lorber niet meer bekendmaken. Interessant hierbij is, wáár Lorber met zijn 
geschrijf ophield en waarmee Leopold Engel de draad weer oppakte.   

De laatste zin die Lorber schreef was dus: [Een Romeinse waard van een herberg in het 

Jordaandal, waar Jezus aanwezig was, zei: 'Daar vergis je je lelijk in! Als geen mens de 

waarheid meer zoekt, gaat alles wat er op deze Aarde bestaat over tot een soort verrotting 

en ontbinding. ..' (GJE.10_244,12)  

Met deze betekenisvolle woorden breekt het dictaat van de Heer af, voor zover dit aan 

Lorber werd gegeven, op 19 juli 1864. Jakob Lorber, die al geruime tijd ziekelijk was, werd 

op 23 augustus 1864 door de Heer uit zijn aardse werkzaamheden weggeroepen. 

In betrekking tot de bovenstaande omschreven tekst is het interessant om het gehele 
hoofdstuk meer in beschouwing te nemen: ‚het zoeken naar de waarheid!’ 

Wie mocht het 10e deel van Jakob Lorber dan wel ‘afronden’ of op de juiste wijze weer 
volledig maken en natuurlijk via de Heer? Het elfde deel werd 27 jaar na het sterven van 
Lorber daadwerkelijk weer hervat. Het elfde deel, wat eigenlijk nog bij het 10e deel hoort!  
Het was LEOPOLD ENGEL. Hij ontving als ‚begenadigde‘ de laatste berichtgevingen trouw 
en doelmatig. De allerlaatste zin van Jakob Lorber werd 27 jaar later tot het einde 
beschreven en consequent voortgezet door Leopold Engel: 

(De waard:), ...want alleen in de waarheid is leven, en derhalve is het zoeken naar de 

waarheid de enige zaligmakende bezigheid die het hart van de mens verwarmt en de in hem 

wonende goddelijke geest steeds meer wekt, terwijl in de traagheid, de leugen en de 

tegenzin om naar de goddelijke waarheid te zoeken niet alleen de lichamelijke dood gelegen 

is, maar vooral de oorzaak, dat de ziel zich steeds meer in materiële dingen verliest; 

daardoor veroorzaakt ze niet alleen een spoedige lichamelijke dood, maar verliest ze ook het 

vermogen om in het leven aan gene zijde vooruit te streven en daar haar enige heil te 

zoeken. [GEJ.11_001,01]  



Het abrupt afgebroken werk van Lorber werd dus naadloos – geheel sluitend -  voortgezet 

door Leopold Engel. Deze schrijver werd later en wordt nog steeds bekritiseerd. Sommigen 

wachten nog op de ‘juiste persoon‘ na Lorber, die zijn werk dan mag ‘afsluiten’. Maar, zoals 

er toch ook velen zijn, die nog op de Messias wachten, Hij Die nog komen moet, zo luidt het 

Oude Testament.  [waarop men dan tevergeefs op kan wachten… deze gedachte is 

trouwens ook nog het meeste aanwezig bij de Joden]. 

Hoewel Jezus al voor meer dan 2000 jaar en gedurende 33 jaar tenslotte al op de Aarde 

kwam en het volk leerde! Leopold Engel wordt slechts door een klein deel van de 

Lorberlezers afgewezen. Hij wordt helaas door hen genegeerd, omdat hij boeken heeft 

geschreven over, door of van Lucifer, en over het occulte, enzovoort.  Interessant daarbij is 

natuurlijk of hij dit voor of na zijn roeping geschreven heeft? 

Maar als men dit zich alles voor de geest haalt en het ook waar blijkt te zijn, zo wat dan nog? 

Was PAULUS niet ook een grote christenvervolger? Waren dat van hem  - die 

eigenschappen - destijds ook geen luciferische eigenschappen? Want hij was immers tegen 

Jezus Christus. En deze Paulus werd ondanks zijn slechte daden toch door de Heer 

geroepen en beroepen tot apostel. En Paulus werd zelfs na Johannes zelfs Zijn tweede 

lievelingsleerling. Wat kan er dan daarna nog zo fout zijn aan deze apostel Paulus? Op deze 

wijze kunnen we zo dan ook een rechte lijn naar Leopold Engel trekken. Persoonlijk heb ik 

daarom niets tegen Leopold Engel respectievelijk Mayerhofer, die zelfs ook door sommigen 

wordt betwist. Het 11e deel wordt dus volledig geaccepteerd door de meeste Lorberlezers.   

De fouten of tegenspraken, die men in het 11e deel van L. Engel gevonden heeft, vindt men 

ook bij Jakob Lorber, ja zelfs in de Bijbel. Daadwerkelijk geldt hier: ‚onderzoek alles en 

behoudt het goede!’  Swedenborg schrijft: ‚men moet in zijn naaste eerst het goede zien en 

het andere ziet men dan niet meer of men ‘vergeeft’ hem zijn ‘fouten’. Daarmee is men toch 

geen duivel?! 

En wat ziet gij den splinter die in het oog uws broeders is, maar den balk die in uw oog 

is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe dat ik den splinter uit 

uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werp eerst den balk uit 

uw oog, en dan zult gij bezien om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. 

[Matth. 7:3-5] 

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

„Over de politicus“  en  andere  levensleren  van   Jezus 

of:   bemoei   je   niet   zomaar   met … 

     [door Klaus Opitz] 
 
Jezus heeft Zijn „schrijfknecht“ Jakob Lorber op 23e juli 1847 een toonaangevende 
„humoristische“ tekst over de politicus gedicteerd.  – Schelmenstreken, die vandaag 
daaraan parallel lopen.   
 

 
 



Over de politicus  – 23. Juli 1847 
 
[HiG.02_47.07.23,01] „Dus schrijf jij ook vandaag wat humoristisch, maar het laat zich wel 
vanzelf begrijpen: in re vera! [waarheidsgetrouw] 
  

…Omdat de politiek dus een omhulsel of een bedekking is, speciaal over de zonden van de 
zelfzucht en eigenliefde, is alle gezamenlijke politiek als een ‚verborgen spijze’ te 
beschouwen, slechts met het verschil, dat een bedekte spijze doorgaans een goede spijze, 
een lekkernij is, terwijl de politiek een heel buitengewoon slecht gericht is, waar veel arme, 
goede mensen zich de burgerlijke dood aan eten. 
De politiek, als bedekte spijze, verrassen weliswaar ook hun nare consumenten, maar 
nooit op een aangename, maar altijd op een onaangename wijze en veroorzaken vaak de 
grootste weeën in een burgerlijke maatschappij.  
 
Iedereen heeft voor hen – en met recht - in zekere zin ook een heimelijk respect, dat elk 
ontzag koortsachtig evenaart, en die sommige zenuwlijders [antizoölogen] bij het aanzien 
van een met dubbele tong uitklievende slang geheel en al met ontzetting griezelig aanstaren 
en deze als een reuzenslang [Boa constrictor] gewaarworden – en dat met uitzonderlijk 
respect helemaal in orde is, omdat een dergelijke politicus in alle ernst geestelijk niets 
anders is dan een Boa constrictor [reuzenslang], die ook zoals men weet, haar buit van te 
voren eerst dooddrukt, en hem dan zonder enige zorg en vrees in een weerloze toestand 
verteren kan.  
  
Om deze redenen zoekt de politiek hun verkozen slachtoffers te verdoven met allerlei giftige 
middelen, te verstikken, te verblinden en ze daardoor, als bij een reuzenslang [Boa 
constrictor] haar buit volledig weerloos te maken, en ze dan gemakkelijk, zoals men pleegt te 
zeggen, met ‚huid en haar‘ op te eten.   
Om die redenen neme ieder zich in acht, wanneer hij met zulk een ‚verborgen spijze’ met 
een ‚Boa constrictor’ heeft te maken, anders zal hij spoedig gewaarworden, dat de politiek al 
lang voor Jackon, de zwavelether heeft uitgevonden, om onschuldige mensen met de 
dood te narcotiseren – wat voor ze ook niet zo moeilijk was, omdat ze immers al van de 
meest nabije zwavelpoel afstammen – jullie weten al welke! 
 
Daarom zei nog een keer gezegd, neem jullie je in acht voor de politiek, willen jullie 
tijdelijk een ook eeuwig niet genarcotiseerd worden! Amen.‘ (HiG.02_47.07.23,01ff) 
  
De apostel Petrus tot Robert Blum: ‘Want de mensen op Aarde hebben een geheel vrije wil. 
Ja, zelfs de Aarde ligt in hun handen. Beledigen zij haar, dan zal zij hen ook straffen, zoals 
ten tijde van Noach. Wenden de mensen zich echter tot de Heer en vragen Hem om een 
goede regering, om rust, vrede en goede ordelijke toestanden, dan grijpen ook wij in de 
teugels van de vorst en leiden hem en zijn volk op die weg, waarlangs alleen geluk kan 
worden bereikt. Daarom moeten de mensen nooit wrok koesteren tegen hun vorsten of hen 
zelfs haten, want ook zij zijn mensen. Zij kunnen hen beter zegenen en de Heer vragen of 
Hij hen als hun aardse bestuurders wil leiden en zegenen. Dan zullen zij overgelukkig 
zijn.' (Robert Blum.02_289,09) 
 
In veel andere teksten toont Jezus, hoe wij ons in de politiek en het sociale leven moeten 
gedragen:    
 
‘Mijn leerlingen mogen geen kniesoren zijn en met schijnheilige gezichten en 
voorgewende vroomheid rondlopen om de mensen te laten geloven dat alleen hun voeten 
nog maar de aarde raken, maar dat de rest van hun lichaam al in de hemelen verblijft en dat 
zij helemaal vervuld zijn van de geest van God, -maar jullie moeten iedereen een 
vrijmoedig en opgewekt gezicht laten zien, zodat iedereen veel vertrouwen in jullie krijgt, 
dan zullen jullie veel zegen uit de hemelen onder de mensen verspreiden. [10] 



 

Zie, de waarachtige Geest van God woont volledig in Mij, en jullie hebben Mij nog nooit 

met hangend hoofd en vroom neergeslagen ogen rond zien lopen, maar Ik loop met een 

open en gewoon gezicht rond en Ik ben steeds volkomen rechtstreeks, en bij eerlijke 

en vrolijke mensen ben Ik vriendelijk en opgewekt, en treurenden en angstigen maak 

Ik vrolijk en moedig, en als leerling van Mij moet je je geheel uit eigen vrije wil net 

eender gedragen! [11] 

Daarom zeg Ik jullie allen nog eens, dat jullie volkomen vrij van geest, en vrolijk en 

opgewekt door de wereld moeten gaan, zonder aan de wereld te hangen. Want zoals Ik 

Zelf alleen maar in de wereld ben gekomen om alle mensen een blijde en gelukkig 

stemmende boodschap uit de hoogste hemelen over te brengen, die iedereen op zo'n 

wijze troost moet geven dat zelfs de ergste marteldood hem niet droevig zal stemmen -

omdat hij ziet en zien moet, dat er voor hem geen dood meer bestaat en kan bestaan, en 

dat in Mijn eeuwige rijk voor hem noch deze aarde noch de hele zichtbare hemel ooit meer 

verloren kan gaan, en dat hij bovendien nog het gezag zal krijgen over heel veel -, zo zal Ik 

ook jullie, wanneer jullie in de geest en in de kracht van Mijn leer bekwaam worden, in 

Mijn naam uitzenden om alle volken der aarde deze blijde boodschap uit de hemelen 

over te brengen. [12] 

Maar wie zal zo'n bijzonder blijde boodschap met een treurig, bedeesd, vreesachtig, 

angstig en moedeloos gezicht willen of kunnen overbrengen? Daarom, voor altijd weg 

ermee en weg met de overdreven eerbied zelfs voor Mij; want met dat alles zouden jullie 

nooit geschikt zijn om voor iets groots geroepen en uitgekozen te worden, en nog minder om 

iets belangrijks en groots te verrichten! [13] 

Als je Mij uit de grond van je hart liefhebt, is dat voor Mij volmaakt voldoende; alles 

wat meer is, is dom, heeft geen nut en maakt van de mens, Mijn evenbeeld, een laf 

schepsel dat voor niets groots deugt of bruikbaar is’ (GEJ.06_018,10-14) 

 „...Ik zeg jullie: Bemoei jullie je daarmee niet en blijf voornamelijk in je huis (in het 
geloof), opdat, wanneer Ik binnenkort zal komen, Ik jullie je dan ook thuis aantref, jullie 
troost, sterkt en je zult opnemen in Mijn nieuw op te richten Rijk op Aarde en op alle 
sterren.  
  
Als ik jullie echter thuis niet zal aantreffen, dan hebben jullie het dan ook aan jezelf toe te 
schrijven, wanneer jullie aan deze van Mijn grootste en laatste aankomst helemaal geen 
of slechts een zeer gering deel zult hebben.  
Ik zeg jullie: Alleen Ik ben de Heer van de gehele oneindigheid, en verder bestaat er 
geen!‘ (Hemelse Gaven.03_49.04.06,22f) 
 
„...Jullie moeten daarom ook niet zeggen: ‚zie, dit volk heeft gelijk en dat volk heeft ongelijk;    
en deze of gene veldheer doet vloekwaardigs of zijn voorgangers zijn gezegend. – dus jullie 
moeten ook noch een enige vreugde noch verdriet hebben, of jullie ervaren, dat deze of 
gene partij of getriomfeerd heeft of deze partij werd aanzienlijk naar beneden gehaald. 
Eigenlijk moeten jullie je daarover helemaal niet mee bezighouden, of datgene, wat nu 
gebeurd, nu juist of onjuist is; want Ik laat alles dat zo gebeuren, zoals het geschiedt, 
en Ik bedoel, dat Ik hiervoor toch Heer genoeg ben of wijs genoeg en Ik ben goed 
genoeg. (Hemelse Gaven.03_49.04.06,16) 
 

 



‘…Ik roep niet en zeg: "Wend u geheel af van de voor uw tijdelijke bestaan 

noodzakelijke omgang met de wereld!"; want dat heb Ik Zelf toch ook niet gedaan, toen Ik 

op de wereld was. Ik Zelf heb in de wereld gewerkt en heb met Mijn eigen handen de wereld 

veel goede diensten bewezen. En daarom zal Ik nooit tegen u zeggen: "heb met de wereld 

helemaal niets te doen!" Maar dit zeg Ik u: 

Schuif de steen, ja, de zware steen weg van uw Lazarusgraf en u zult weldra binnenin u 

Gods heerlijkheid gewaar worden! Maar het graf moet geopend zijn en dan zullen degenen 

die in de graven zijn Mijn stem horen en gewekt worden! 

Maar zolang u de steen niet wegschuift van het graf, zult u te zeer gevangenen van de 

dood zijn en Ik kan roepen als een nachtwaker en dan nog kan uw Lazarus Mij niet horen; 

want door de steen dringt de stem van de liefde niet heen, omdat de steen zelf het symbool 

van de ware liefdeloosheid is. Een steen kan slechts door de stem van Mijn toorn verbrijzeld 

en vernietigd worden; maar Mijn liefde bedient zich niet van een steen voor de mond in 

plaats van een bazuin. 

Zo'n steen is uw wereldgeleerdheid die zich baseert op het verstand; hij is log en zwaar 

en er is veel krachtsinspanning voor nodig om hem van het graf weg te wentelen. Maar 

niettegenstaande dat, moet hij toch weg, anders dringt Mijn levenwekkende stem niet tot 

de dode Lazarus in u door… 

Het hangt nu helemaal van u af daarnaar te handelen: Zult u daarnaar handelen, dan zult u 

ook zeker tot de vaste overtuiging komen, dat deze openbaring niet uit de mond van een 

mens, maar uit Mijn eigen mond komt. Als u het echter alleen maar leest als een werelds 

boek, dan zal het voor u ook alleen maar als een mensenwerk een werelds boek blijven!’ 

(Tekstverklaringen-016,09-15) 

 
"Mijn Rijk is niet van deze wereld, geef daarom de keizer, wat hem toekomt, en Mij, wat 
van Mij is – namelijk jullie hart in gehoorzame, reine deemoed. Om al het overige hoef je 
je niet mee bezig te houden, want Ik, jullie Vader, ben immers midden onder jullie. Wees 
daarom gehoorzaam aan jullie gezaghebbers, neem gewillig zonder morren het lichte 
kruis op jullie schouders en volg, jezelf verloochenend, Mij in alle liefde en 
zachtmoedigheid na, dan zullen jullie leven en levend maken in Mijn genade, wat jullie 
steeds zullen aanschouwen in Mijn naam. Amen.‘ (Hemelse Gaven03_40.08.15,04)  

Weg dus met alles wat maar enigszins naar onverzoenlijkheid riekt! Iedere seconde moet 
je met volle overgave voor miljoenen je armen kunnen uitspreiden! Jouw broederkus moet 
voor alle wezens van de gehele schepping gelden, of ze je aanstaan of niet! Vriend of 
vijand, dat moet je volkomen om het even zijn, want als er in Mijn rijk van liefde bedenkelijke 
overwegingen zouden bestaan, hoe zou het er dan weldra met het bestuur van de werelden 
uitzien? (Robert Blum.02_234,05) 

"De wil is overeenkomstig de gerechtigheid ook die van de gerechtigheid, welke de daden 
afweegt, en waar de goeden zichzelf vergelden en de slechten zichzelf bestraffen. 
Gerechtigheid moet overal heersen, in geloofszaken alsook in het sociale leven. Ik als 
Christus leerde de mensen hun gewezen leer beter te begrijpen. Ik leerde de liefde en de 
wijsheid, die de liefde in de juiste maat ‚duidelijk maakt‘. Ik leerde ze tolerantie of 
gerechtigheid tegen allen, en zo zijn deze drie zegels de sleutel, hoe Mijn leer zich 
moest uitbreiden, wanneer ze de veredeling van het mensengeslacht wilde bereiken.’[uit 
Mayerhofer, verklaring van de Openbaringen van Johannes, ‘het derde paard’]  

Maar Ik wil het, en moet het ook willen, dat ieder mens op de door Mij afgebakende weg 

voortgaat en zich door eigen moeite en opoffering datgene verwerft, wat hij voor hier en 



voor het hiernamaals nodig heeft, omdat hij anders nooit helemaal zelfwerkzaam en 

daarom ook nooit zelfstandig zou kunnen worden. De volledige zelfstandigheid is een van 

de meest noodzakelijke dingen voor de hoogst mogelijke zaligheid. (GEJ.03_177,14,15) 

Zolang Mijn leer niet in alles volkomen in acht wordt genomen, zal het noch hier, noch 

in het hiernamaals - bij de enkeling noch in het algemeen - beter gaan. Diegene die Mijn 

leer echter helemaal wil navolgen, die zal het hier en in het hiernamaals goed hebben; want 

voor een deemoedige ziel gaat alles goed en omdat ze Mij het meest nabij is, heeft ze 

ook altijd de zekerste en allerbeste hulp bij de hand. [Aarde en Maan-63:28] 

 …’Zoek vóór alles het rijk van God, al het andere zal vanzelf toegevoegd worden!’ 
[Aarde en Maan-69:20] 

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

 

Contacten: voortzetting 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wilhelm uit Duitsland 

Hallo Gerard, 

Veel dank voor het bulletin! 

In het GEJ van Jakob Lorber staat  in het  1933ste hoofdstuk een jaartal. Misschien 1914 

[eenduizend, achthonderd en dichtbij negentig jaren +30) begon het met de atoommodel 

theorie  van het atoomtijdperk. De kerken konden in die tijd de boodschappen van Jezus en 

de Lorber-beweging vanaf 1920 niet meer openlijk nastreven. 

  
God de eer 
 

Wilhelm 

 

De eerste twee soorten louteringsvuur 
 

1933.1.  Daarop stond de waard, de vader van Kado, op en zei: 'O Heer en Meester, hoe zal 
het er dan uitzien in de tijd, waarvan U gezegd hebt dat dan de mensen vóór Uw 
wederkomst door vuur gelouterd zullen worden, en wat zal dat dan voor vuur zijn?' 

 

1933.2.  Ik zei: 'Ja, vriend, dat vuur zal grote en algemene nood, ellende en droefenis 

zijn, van een grotere omvang dan de aarde ooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven en de 

liefde verkillen, en alle arme geslachten zullen klagen en verkwijnen, maar toch zullen de 

groten en machtigen en de koningen van deze wereld de smekenden niet helpen, vanwege 
hun te grote hoogmoed en daardoor ook vanwege een te grote hardheid van hun hart! 

  
1933.3.  Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf 

gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun 



onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige 

duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de 

mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan! 
  
1933.4. Ook zullen er hevige stormen op het vasteland en op zee zijn, en aardbevingen, en 

de zee zal op vele plaatsen buiten haar oevers treden, en dan zullen de mensen in grote 

vrees en angst geraken vanwege de dingen die dan over de Aarde zullen komen! 

1933.5.  Dat zal allemaal toegelaten worden om de mensen af te keren van hun hoogmoed 

en hun zelfzucht en hun grote traagheid. De groten en degenen die zich machtig wanen 

zullen met verveling getuchtigd worden en zullen daardoor genoodzaakt zijn in actie te 

komen, om van die kwelling bevrijd te raken. 
 
1933.6. En kijk, dat is het éérste soort vuur, waardoor de mensen voor Mijn wederkomst 

gelouterd zullen worden. 

1933.7. In diezelfde tijd zal echter ook het natuurlijke vuur (Elektriciteit) een rol van 

geweldig belang gaan spelen. Het vuur zal op alle zeeën de schepen met een snelheid 

groter dan die van de wind voortdrijven; ook zullen de mensen met hun scherpe verstand 

ijzeren voertuigen en wegen maken, en in plaats van trekdieren zullen zij vuur voor de 

wagens spannen en met de grote kracht daarvan sneller dan een afgeschoten pijl ver over 

de aarde wegsnellen. 

   
1933.8. Zo zullen ze ook de bliksem weten te bedwingen en die maken tot de snelste 

overbrenger van hun wensen en hun wil van het ene uiteinde van de aarde naar het andere. 

En als zij, die trotse en hebzuchtige koningen, oorlog met elkaar zullen voeren, zal het vuur 

daarbij ook een zeer beslissende rol te spelen krijgen; want door de grote kracht daarvan 

zullen er ijzeren massa's in de vorm van een kogel met een groot gewicht met de snelheid 

van de bliksem naar de vijand, de steden en vestingen geslingerd worden en grote 

verwoestingen aanrichten. 
   
1933.9. 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. 
  
1933.10. Als men vanaf Mijn huidige aanwezigheid bijna achttienhonderd negentig 

jaren zal tellen, zal er op Aarde vrijwel geen oorlog meer zijn - en ongeveer in die tijd zal 

ook Mijn persoonlijke komst op deze Aarde plaatsvinden en de grootste loutering van de 

mensen een aanvang nemen.  

  
1933.11. Weliswaar zullen er onder de minder beschaafde volkeren van de Aarde dan nog 

oorlogen voorkomen, maar die zullen ook bij hen weldra tot de onmogelijkheden behoren. 

Ik zal hen met behulp van mijn rechtvaardige en machtige koningen en legeraanvoerders in 

het nauw drijven en Mijn licht onder hen laten uitstorten, en ook zij zullen dan in vreedzame 

volkeren veranderd worden, die het licht zijn toegedaan. 



  
1933.12. Kijk, dat is het tweede soort vuur, waardoor de mensen gelouterd zullen worden!’ 
  
Opmerking: Wilhelm, dank voor dit actuele thema en ook voor de speciale aandacht en 

gedachte, die daar achterschuilt. Als ik het goed begrepen heb, komt het erop neer, 

dat alle hoofdstukken van de ontvangen werken van Jakob Lorber, Mayerhofer en 

Leopold Engel zijn opgeteld. En juist bij het 1933ste hoofdstuk ontvangen we dan deze 

informatie, dat inharent is aan de eerste weeën van de voorspellingen van Mattheus 24 

en wat Jezus ons in de Nieuwe Openbaringen daarover heeft onthuld. De daarachter 

liggende gedachte klinkt erg plausibel. De boven beschreven tekst staat beschreven in 

het Grote Johannes Evangelie 8-185.  Op deze wijze bekeken?  Wonderlijk! G.  

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

 
 
Hallo Gerard, 
dank voor het Bulletin van juni. 
  
De bijgaande informatie bevat wat stof om over na te denken en het is uit de geschiedenis 

van de Lorber-beweging, waarvan hun leden, die alle wereldoorlogen doorgaans 

ongehinderd overleefd hebben, omdat ze de 8ste verklaring van de Bergprediging, die het 

plan van Gods Rijk is, nog in acht genomen hebben.   

  

Gegroet uit God 

Wilhelm 

  
De 8ste verklaring der Berprediking: 

8.1.  Jullie hebben gehoord, dat er gezegd is: „oog om oog, tand om tand.“ 
8.2.  Ik zeg jullie echter [verklaar hier het praktisch gebruik), dat jullie dit euvel niet 

weerstreeft, maar als iemand jou een klap geeft op je rechter wang, draai hem dan ook 

de andere wang toe  

8.3.  En als iemand met je twisten wil en je rok pakken, geef hem dan ook je mantel.  

8.4.  En als iemand jou te voet een mijl nodig heeft, loop dan met hem twee mijlen;   

8.5.  Geef degene, die jou vraagt, en wend je niet van degene af, die voor jou wil borg 

staan.   

 

   
  

Lorber-Bewegung 

  
In het hoofdstuk van het Grote Johannes Evanglie,  het  11.  hoofdstuk, dat de leer van  

„God-als-Jezus-Christus” bevat,  daar toont Hij Zijn grootste kracht, want Hij wekt de vier 

dagen dode Lazarus op uit de dood. Eveneens heeft de Jakob Lorber-Beweging Duitsland 

van een heidense religiegemeenschap bevrijd.  

  
In het 11e hoofdstuk van het Johannes-Evangelie staat er: [redactionele opmerking: let 
wel: allegorisch toegevoegd ter verduidelijking!] 
 



11.1.3.    Zijn [geestverwandte] zusters dan zonden tot Hem [tot de Lorber-

Beweging], zeggende: Heer [de Lorber-Beweging], zie, diegene [Lorberlezers] die 

Gij liefhebt, is [zijn] ziek.’ 

 11.1.4.    Als echter Jezus Christus (de Lorber-Beweging) dat hoorde, sprak Hij 

[ze]: „Deze (Nazi) ziekte is niet tot de dood, maar vanwege de wil en de heerlijkheid 

van God, zodat de Zoon van God (De Lorber Boeken) verheerlijkt worden.“ 

  
De Lorber-Beweging heeft in Duitsland een heidense heerschappij beeïndigd,   

want ze lieten via de geheime staatspolitie de Lorberuitgeverij verzegelen, toen de 
Nazis de Lorberboeken in Duitsland verboden. Zo konden de gelovigen na de 
oorlog in Duitsland direct weer de Jezus-boodschappen kopen.  

want ze gaven de gevoelige leider der Nazis jodiumzout te eten, nadat de 
Lorberuitgeverij door de geheime politie was gesloten. Op grond daarvan had hij 
angst voor het nu, angst voor de mensen, werd gewelddadig, neigde tot zelfmoord, 
had geen angst voor de toekomst en putte zich snel uit.   

want ze heropenden een wereldoorlog, toen de Nazis de christelijke pastoren door 
4500 heidense priesters konden vervangen, en ruimden de opgeleide 
Nazipriesters in de oorlog op – meestal aan het front.  

want ze bouwden de Duitse U-boten zodanig, dat ze door de radar geregistreerd 
werden. De kapiteins moesten schieten, zodat zij gemakkelijker via vliegtuigen tot 
zinken gebracht konden worden.   

want ze bevolen de leider der Nazis de serieproductie aan van de in Spanje 
bewaarde bommenvliegtuigen, in plaats van oorlogsbeslissende jagers. 

want ze bevolen de leider der Nazis met wel drie miljoenen soldaten naar Rusland 
binnen te marcheren, zonder hen winterdeugdelijke wapens mee te geven, want 
de Duitse kanonnen schoten niet bij lage temperaturen.  

want ze bevolen bij de veldslag om Stalingrad  alle strafgevangenen aan, hen in 
het kamp dood te schieten, waardoor de veldslag wegens gebrek aan munitie 
verloren ging. De Russen verloren bij de veldslag om Stalingrad met zo’n 1 miljoen 
soldaten, dat vandaag nog Wolgograd heet.   

want ze raadden de leider der Nazis aan bij de invasie in het Normandië de 
pantsers af te nemen, waardoor de reeds gewonnen veldslag verloren ging.  

want ze stelden in Holland de hoek van de vaste raketten onjuist in, waardoor ze 
de gezamenlijke Amerikaanse nieuwe aanvoer in Europa hebben gered. 

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

 

Suggesties voor de volgende thema’s zijn o.a.: 

De wereldtoekomst; 

Frans Schumi, was hij een echte profeet? [door Wilfried Schlätz] 



Plotselinge wegvoeringen? 

De individualiteit van onze natuurziel; [door Wilfried Schlätz] 

Over echte en valse profeten! [door Klaus Opitz] 
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