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 De nieuwe leer van de Heer 

  

 
     

Silvia Ohse uit Duitsland gaf in haar rondbrief een supermooie 

samenvatting van alle talloze argumenten tegen de Covid-vaccinatie. Ze 
schrijft: ‘Bedenk zelf, wat de redenen zijn om je wel of niet te vaccineren!!!’ in 
de volgende links: 
 
https://www.wochenblick.at/corona-fuer-die-neue-weltordnung-20-gruende-
warum-die-pandemie-nie-existierte/ 
 
 
https://www.wochenblick.at/luegen-fuers-globalisten-diktat-20-weiter-gruende-
warum-die-pandemie-nie-existierte/ 
 
 

                      Datum:   15-11-2021,  Nummer 69 

 
Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle 
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader 
belichaamde Zichzelf ongeveer 2000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en 
Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring 
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een 
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.                  

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 
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Jan Pool uit Duitsland stuurde ons deze link: 

https://www.kla.tv/19990?autoplay=true 

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

 

De taal van het denken  
Zijn wij ooit in staat geweest onszelf iets te kunnen toeschrijven? Nee, onze 
kwalificaties komen van God. [2 Korinthe 3: 5] 

‘Niet dat we van onszelf in staat zijn om iets anders te denken dan vanuit onszelf; 
maar dat wij daartoe in staat zijn, dit komt van God ’ 

De taal moet in ons mensen leven omdat we ermee kunnen communiceren. De 
taal weerspiegelt onze oorsprong. De vocabulaire bevat al datgene wat in ons 

leeft. De stem (Hebreeuws: Kol = 20-30 = 50) bepaalt ook de stemming, evenals 

bij het eten (Hebreeuws: Akol-20-30 = 51). [Voedsel is gerelateerd aan de ENE 

(God, als eenheid) tot alles (Kol) = 50!]. Want Kol betekent zowel ‘alles’ 

[veelheid], als ook ‘stem’. In de stem vinden we alles. Stem maakt de stemming! 

We moeten steeds in contact blijven met God! Voeding kan het denken, dus ook 
het spreken, beïnvloeden zoals zien, proeven, ruiken, horen en voelen; Het zijn de 
vijf belangrijkste zintuigen! Een zintuig kan van zichzelf niets waarnemen.  

 

Volgens Lorber en Swedenborg is het de ziel die het innerlijke waarneemt. De 
zintuigen zijn alleen maar de uitvoerende organen. We kunnen zelfs met gesloten 

ogen zien en zelfs horen met onze oren in slaap. Een gezicht zonder ogen 
is geen gezicht en heeft geen zicht. 

 

Gezicht in het Hebreeuws betekent PaNIM = 80-50-10-40 = 180 en zicht heeft 
ermee te maken. In het hele gezichtsveld van 360 graden zien we maar de helft, 

want 360: 2 = 180. 

Horen heeft onze oren nodig [daar komt gehoorzamen vandaan]. De vorm van 

onze oren bepaalt het gehoor. 

Een reukorgaan kan niet zonder een neusslijmvlies. De buitenkant kan nooit 
functioneren zonder de binnenkant. De zintuigen kunnen weer worden 
onderverdeeld in verschillende niveaus. 

Volgens Swedenborg bevinden de ogen zich in een meer betere perfecte positie 
dan de oren, omdat ze een verfijnd moralisme of visuele afstemming hebben. 

Maagchirurgie verandert de zintuigen van de maag. Het is hetzelfde met elk 
orgaan dat wordt geopereerd. Al met al is alles in ons lichaam precies op elkaar 
afgestemd als een prachtig uurwerk. 

Gedachten zijn het licht van de ziel. [Licht = AWR = 1-6-200 als Hebreeuwse 

https://www.kla.tv/19990?autoplay=true
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letters en cijfers] Het wordt uitgesproken als aur, aura, our of hour. Laten we 

bijvoorbeeld aan goud denken, en goud in het Latijn = AURum] 

Richteren 16:2 spreekt van het ochtendlicht en Jozua 16:2 van Bethel-Luz = "Huis 
van God", en Mattheüs 16:2 van "Zonsondergang", en Markus 16:2 van 
"Zonsopgang". 

Jakob Lorber benadrukt dat ieder van ons logisch en moraal moet denken. 
Moralisme is een vorm van serieus meeleven; echter onder moralistische 
beeldspraak. [volgens de moraal, de zedenleer] 

Als aardse mensen kennen we twee manieren van denken. Het eerste: de 
intelligentie is nauw verbonden met het hart; en het tweede type, het 
intellect,  met de hersenen. Het verschil tussen deze twee wordt vaak niet 

herkend. Het intellect is verbonden met de piramidale synapsen. We 

gebruiken hiervoor vaak het woord cerebra [van het cerebrum]. Vaak wordt het 

verschil tussen beide termen niet duidelijk gemaakt! 

Intellect is echter gebundelde kennis. Het zijn toegevoegde feiten. Intelligentie is 
echter ook een intern overblijfsel van wijsheidsdenken. Dit werkt met zo'n enorme 
snelheid dat niemand kan bijhouden. We hebben de gedachte nodig die 
razendsnel uit het hart wordt gehaald om bepaalde problemen zodoende op te 
lossen. 

Gedachten zijn dus geestelijke ideeën, morele waarden en deze verbinden het 
geweten. Menselijke gedachten [moeten] in overeenstemming zijn met de 
innerlijke morele waarden.  

Vanuit het denken ontstaat de daad (handeling) dan vanzelf. Het is maar een 
kleine stap van denken naar doen. Eerst moet er een gunstige gelegenheid zijn, 
en pas dan ondernemen we actie.  

Volgens Jakob Lorber kunnen mensen in het geestelijke rijk der engelen zich later 
verheugen of schamen voor hun (gedachten)daden. 

Daarom is het goed om ernstig na te denken over de grote verantwoordelijkheid 
die ieder individueel mens heeft om zijn innerlijke wezen te toetsen en na te leven. 
Zulke krachten, die we zeer serieus moeten nemen, worden niet bespot, omdat ze 
om een ‘geweten’ vragen. Als een mens gelooft en zijn leven volledig verbindt met 
God en zijn medemensen, dan heeft hij al de derde graad van wedergeboorte 
bereikt. 

Ten eerste hebben we het (ge)weten en ten tweede de toestemming om het 

geloof in jezelf te integreren. Kennis is wat een persoon heeft ontvangen in termen 
van geestelijke kennis, maakt deel uit van zijn geloof. Dit komt uit zijn geheugen, 
uit de geestelijke gegevensopslagruimte. [databank!] 

 

Het  her-INNEN (het opnieuw innen) is datgene, wat hem keer op keer aanspoort. 

Het woord herinnering omvat dus ook wat hij in ontvangst neemt of verzamelt, en 
steeds weer opnieuw vanuit zijn innerlijkst. Het menselijk intellect hoeft  daar niet 
mee in te stemmen. 
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Hier zegt Prediker 12:12: „En bovendien, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er 
komt geen einde aan al het boeken maken, en veel 
studeren vermoeit je lichaam ''. 

Ook hier zou de Bijbel onze leraar moeten zijn. Kennis en geweten lopen parallel aan 
elkaar. Maar de daden zijn nog belangrijker! We moeten het smalle pad van het 
geloof bewandelen, wat helemaal niet gemakkelijk is. Maar hoe groot is het 
geluksgevoel als je je doel hebt bereikt? 

Er zijn veel verleidingen op de brede en comfortabele paden die mensen onderweg 
vaker doen stoppen en te zeer afleiden. Op zulke paden hoef je je nauwelijks in te 
spannen. Deze weg zal niet altijd succesvol zijn of resulultaten opleveren. 

Het Hebreeuwse woord voor denken en rekenen betekent voor beide woorden 
hetzelfde, namelijk ChaShaB. Beiden bevatten samen hetzelfde woord ChaSh, wat 
'voelen' betekent. Hier beslist niet alleen het intellect wat voor de mens het een en 
het ander bepaalt, maar de wil. We moeten dus eerst weten wat de WIL precies 
inhoud. Dit is het vermogen waaruit alle handelingen en daden voortkomen. 

De wil komt voort uit de dualiteit [het idee van God] en dat als eerste principe (1) en 
het denken als tweede principe! (2). De wil is het derde initiatief (3). [zich als het ware 
in een cirkel bewegen]. Het vierde principe (4) betekent feit, feitelijkheid, het ervan 
realiseren. 

Het begrijpen (de ratio of het verstand) staat nauw verbonden met het denken (in de 
wijsheid). Dit geeft hem de mogelijkheid bepaalde acties uit te voeren. Het verstand 
is de feitelijke vormgever van de wil. Verstand en denken resoneren met elkaar. 
Maar ze worden met het gevoel geprikkeld.  

De omgeving kan onze gedachten opmerken terwijl we deze uitstralen of uitzenden. 
Ook ontvangen we van andere mensen hun gedachten of voorvoelen dat. Bij 
sommigen kun je raden, welke gedachten in hen omgaat.   

Het hele wereldal, het universum, met zijn vele sterren en Melkwegen, 
hemellichamen en zonnen, bestaat uit de vastgehouden gedachten van de 
Schepper.  

Dus denken is ook SCHEPPING (creatie) en is op haar beurt weer creativiteit. Het 
woord 'creatie' zit verstopt in de alvleesklier. De alvleesklier is een van de 
belangrijkste werkende klieren in het menselijk lichaam. In het Sanskriet staat "PAN" 
voor God en "CREAS" komt van creativiteit.   

Een ziekte van dit orgaan zorgt ervoor dat het besturingssysteem niet meer soepel 
verloopt. Misschien zit er zelfs een verkeerd idee van ‚creativiteit‘ achter. Want 
gedachten hebben een voornemen en vormen gelijktijdig bepaalde vormen of 
gestalten.   

De scheppingsimpulsen worden ons van bovenaf toegefluisterd of bestuurt. Als een 
persoon zijn creativiteit, die uit zijn zielsmatige gedachten voortkomt, niet op de juiste 
wijze toepast, dan kan hij ziek worden. 



5 

 

Elke gedachte is uniek. Gedachten zijn sferen die je voor jezelf creëert. Zo boort 
ieder mens bepaalde sferen aan in zijn denkwereld, die ook zijn werkelijke wereld is. 

Hier moet ook worden gezegd dat de sfeer hetzelfde is als toestand, situatie of 
positie. Het hoeft niet altijd een materiële situatie te zijn, meer nog een geestelijk 
gevoelssituatie. Dat kan heel verschillend zijn, zoals een pijnlijke toestand, een 
gemoedstoestand van een buitengewoon welbevinden. De geschapen staat is de 
reale wereld, zowel in het hier en nu als in het hiernamaals.  

 

       

 

Denken vanuit het hart 

Jezus zei tegen Petrus: "Je bent een struikelblok voor Mij omdat je niet Gods 
gedachten denkt, maar die van mensen". [Matteüs 16:21-23] 

Lorber beschrijft dat denken - gebaseerd op feiten – slechts uit het hart komt. Elke 
gedachte wordt vastgelegd in een geheugenlocatie [in de hersenwand]. De 
gedachten worden opgeslagen als een soort database voor het oog van de ziel. Het 
gevoel is de psyche. Naast de ziel zijn onze gedachten ook zeer nauw verbonden 
met materiële beelden. 

Denken we nu in letters, woorden of in beelden? Hoe komen spreken, klanken en 
woorden tot stand? De eerste letter waarmee we als kind werden geconfronteerd, is 

de letter A. Deze letter lijkt op een piramide. Het is ons eerste taalbewustzijn. 

 

De letter A is de EERSTE. [De ‚eerste‘ of ‘der Fürst‘] Hij is een rangtelwoord 
[voorrangswoord]. Er is hier reeds een hiërarchie, rangorde, rang, titel of status 
bemerkbaar. 

In het Engels lijkt ‚de eerste‘ als een prins of vorst: ‘the first’, waarin we het 
koninklijke zien. Bovendien is de eerste letter in het Hebreeuws de eerste letter die in 
het alfabet wordt uitgedrukt. 

De letter A van Aleph betekent: ik zal je lessen geven!’ (Ik zal je onderichten!] Want 
het is geen toeval dat deze letter bijna op een piramide lijkt. Eerder werden de 
priesters in Egypte (volgens Jakob Lorber) (in het geheim) onderwezen in de 
piramides. Deze piramides waren alleen bedoeld voor aanstaande priesterstudenten 
die ingewijd waren. 

De letter A betekent ook "ik". Als het aan het begin staat van een Hebreeuws woord, 
zoals bij Adam, dan betekent het: 'Ik kann alleen maar existeren in verband met het 

bloed! De letter A heeft dus de vorm van een piramidedriehoek. [A =1 en Dam 

betekent bloed] 

  

Denken in het Hebreeuws betekent MieN (hebr. numerieke waarde M = 40,  N = 50, 
samen 90 als 10 x 9. [9. Hebreeuwse letter = Teth]. Ons denken zou veel te maken 
moeten hebben met de hebreeuwse 9e letter Teth. (baarmoeder!]. Is hier er een echt 
verband mee? Bij de vrouw creeërt (schept] de baarmoeder, evenals de alvleesklier 
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schept. In haar creativiteit brengt de zwangere vrouw het kind voort als een menselijk 
wezen en baart ze. Je zou kunnen zeggen dat ‚denken‘ op de achtergrond [in het 
verborgen] ook met vrouwelijkheid te maken heeft. 

We produceren creatieve wezens (dingen) met ons denken, met onze gedachten en 
willen deze omzetten in vormgeving, materie. Het getal negen komt van (Lat.) 
Novum: vernieuwing. 

Gedachten zijn steeds vernieuwingen. Ze worden in het geheim ontworpen in het 

hart, evenals de baarmoeder ‚het leven‘ in het geheim vormt. Het zich ontwikkelende 
wezen wordt eerst voorbereid via de baarmoeder en uiteindelijk incarneert de ziel in 
de foetus.  

Na een paar maanden ontwaakt het geboren kind geleidelijk uit zijn geestelijke 
zielenslaap en begint geleidelijk maar onbewust te denken. 

 

Als voorbeeld maken we een cirkel van 360 graden en trekken daar 90 graden van 
af; er blijven dan nog 270 graden over. Dit verhoudt zich als ¼ (90) tot ¾ (270). De 
zwangerschap duurt ongeveer 270 (9x30) dagen.  

Het Hebreeuwse woord voor zwangerschap heeft overigens dezelfde Hebreeuwse 
numerieke waarde [270]. Zufall?  

Aangezien we hier over hebr. getallen schrijven, moet  in het kort vermeld worden dat 
het getal van de MENS [ADaM] 555 is. In de Hebreeuws Bijbel [het Oude Testament] 
wordt Adam zelfs 555 keer genoemd   

Uitleg: de numerieke waarde van ADaM is 45 (A = 1, D = 4 en M = 40 = 45). De 
athbash-waarde is 555. (Athbashwaarde betekent hier een verborgen waarde en de 
equivalente waarde van Adam als 1-4-40 staat voor 400-100-10. [= 510+45=555]. 
Want tegenover de 1 staat 400, tegenover de 4 staat 100 en tegenover de 40 staat  
10. 

De berekening is als volgt: 

A = 01 - Het tegenovergestelde getal is T van TaW = 400 

D = 04 - Het tegenovergestelde getal is Q van QoPh = 100 

M = 40 - Het tegenovergestelde getal is J van JoD = 010 

                                                                 Totaal: = 510 

ernaast de numerieke waarde van Adam: = 045 

totaal: ………………………………………… . = 555 

De athbash-waarde betekent steeds dus de 'equivalente waarde'. Elke Hebreeuwse 
letter heeft een equivalent. Dit speelt een belangrijke rol in de Hebreeuwse letters.  

'Dus wie zichzelf de indruk geeft dat hij staat [existeert], 
mag er goed op letten, dat hij niet valt'. [1 Korinthië 10:12].   

 

Het getal van de ordening  
In het werk van Jakob Lorber wordt altijd gesproken over het aantal ordeningen en 
de aantallen van alle soorten kruiden, planten, struiken, bomen, vissen, vogels en 
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andere dieren. Ze zijn allemaal gelijk aan het aantal mensen, dat eveneens gelijk 
is aan het aantal der toekomstige verlossing en de daaruit voortvloeiende 
wedergeboorte. Er bestaan een immens aantal goddelijke helpers in de geestelijke 
wereld die bij God goed bekend zijn, dat is onze Vader; wiens aantal Hij ook kent,  
voor ons mensen zijn ze echter ontelbaar. 
 
De getallen die wij mensen gebruiken, verschillen van de getallen die in de 
Bijbel worden beschreven. Toch heeft alles op deze aarde zijn opdracht. In de 
Bijbel is het getal twee hetzelfde als de zes, wat betekent dat strijd en werk 
voorafgaan aan de wedergeboorte van de mens. De getallen 26 en 62 zijn geen 
heilige getallen. Het getal 62 is bijvoorbeeld in verschillende contexten niet bepaald 
moreel. 
Daarentegen zijn de nummers drie en zeven heilig en onschendbaar. Zo ook de 
getallen 27, 37 en 73. Het getal zevenentwintig is heilig omdat we dat verkrijgen door 
3x3x3 te vermenigvuldigen. Drie heeft dus dezelfde betekenis als de zeven. 

 
Het getal tien in de Bijbel heeft de betekenis van "overblijfsel", terwijl wij mensen de 
betekenis geven van "uitstekend". In deze wereld geven we getallen nog een te veel 
aan materiële betekenis. We behandelen getallen meestal op een wiskundige 
manier, door ze op te tellen of te berekenen, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
 
Het Hebreeuwse alfabet kent 22 letters, waarvan de 22e [laatste] letter van het 
alfabeth KRUIS [TaW] betekent. Psalm 22 geeft duidelijk de kruisiging van Jezus 
aan.  
 
Op 21-6, gerekend vanaf 1 januari, begint de zomer, de tijd van de zonnewende. Het 
licht (de zon) is op ten top. Het is dan de 172e dag van het jaar. Als we echter tot het 

172ste woord in de Hebreeuwse Bijbel tellen, dan vinden we daar het woord "licht". 
 
Het klinkt acceptabel dat de cijfers in chronologische volgorde staan. God Zelf is de 
eerste [de eenheid zonder begin!] en wij zijn de tweede [in de dualiteit]. "Der Erste" In 
het Engels klinkt dat – zoals al eerder aangegeven - als "the first‘, in het Duits als 
"der Fürst"] en de eerste is de belangrijkste. 
 
We hebben geen idee wat er achter een getal [wat trilling is] schuilgaat. Het is niet 
verwonderlijk dat we zo nu en dan de nummers [getallen] slechts als ezelbruggetje 
gebruiken. Verder hechten we er geen waarde aan door ze meestal in analoge zin te 
gebruiken.  
 
Swedenborg heeft zijn geschriften genummerd, evenals de Bijbel en Jakob Lorber de 
nummering kent. Swedenborg heeft op verschillende plaatsen en op buitengewone 
manieren de cijfers [getallen] in geestelijke zin geschreven. Dezelfde getallen moeten 
geestelijk begrepen worden omdat ze ook zo zijn gebruikt in de dimensies van alle 
zonnestelsels, mensen, dieren, planten en mineralen. Onze geestelijke wetenschap 
werd geleidelijk gematerialiseerd. Vandaag de dag zijn hiervan nog enkele 
brokstukken over, en deze getuigen van de kracht uit die toenmalige tijd. Stukje bij 
beetje werden enkele van deze fragmenten weer samengevoegd. 
 
In het boek Saturnus van Jakob Lorber staat: 'Overigens geldt voor de getallen 
zeven, eenentwintig, enzovoort dit ook voor de bewoners van Saturnus, en bijna alle 
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getallen die zonder rest deelbaar zijn door zeven, zijn heilige getallen. En dus 
wordt ook daar een periode van zeven dagen met de zevende dag, die voor hen ook 
een feestdag is, afgesloten.’ [Sa.01_042,03]‘ 
 
‚Kijk, twee keer vier is acht; maar waarom is dat Jeruzalem? Kijk, in het getal 8 ligt 
het getal 7 onmiskenbaar besloten. Het getal 7 betekent de volmacht van de zeven 
geesten van God die overeenstemming hebben met de zeven kleuren en dus ook 
met het leven van elke mens. Maar nu hebben we bij het getal 7 nog het getal 1; wat 
betekent dit dan? Het betekent dat deze zeven geesten niet zeven, maar in diepste 
wezen slechts volkomen één geest zijn; en dat is als het ware in het getal 8 
uitgedrukt, waarin tegelijkertijd de geesten van God afgezonderd en dan daarnaast 
tot één verenigd op overeenstemmende wijze uitgebeeld worden, en deze verenigde 
één met de vroegere, gedeelde 7 het volledige getal 8 geeft.‘ [Geestelijke Zon, deel 
1, hfdst.45:13] 
 
[GS.02_045,14] Nu stelt Jeruzalem onder het werkend princip van liefde en wjsheid 
eveneens de Heer voor, hetgeen jullie uit de beweegreden voor het ontstaan van 
deze stad en uit haar doelmatige inrichting duidelijk kunnen opmaken. Zodoende zijn 
de Heer of Zijn liefde en wijsheid of de zojuist aangeduide stad Jeruzalem volkomen 
identiek; en het getal 8 dat de Heer als een vereend volmaakt wezen voorstelt, moet 
dan eveneens datgene voorstellen wat vanuit welk standpunt dan ook bekeken, de 
Heer in Zijn vereende volmaaktheid voorstelt. Jeruzalem echter doet dat, en daarom 
kan het ook met hetzelfde recht door het getal 8 worden aangeduid. [Geestelijke Zon, 
deel 1, hfdst.45:14] 
 
En zoals het met Jeruzalem gesteld is, zo is in het diepste wezen ook met al het 
andere gesteld, omdat de Heer toch zeker overal alles in alles is. Daarom kan het 
getal 8 in die bepaalde sfeer heel goed zowel het ene als het andere betekenen. 
Jullie zeggen nu weliswaar: als at met 8 zo is, dan moet dato ok voor alle andere 
getallen opgaan. Dat is juist en zeker, maar zolang jullie nog met aardse getallen 
en maatstaven omgaan en van oordeel zijn dat God en de zuivere geesten net 
zo moeten tellen als jullie, zullen jullie van zoiets de diepe betekenis niet 
volledig kunnen begrijpen. [Geestelijke Zon, deel 1, hfdst.45:15,16] 
 

Een leerling van Jakob Lorber had kritiek op de Heer en kreeg via Lorber van de Heer het 
volgende antwoord:  
‚Wanneer hij [de leerling] zal zeggen dat sommige dingen in die mededelingen van 
Mij [aan Jakob Lorber] wel heel merkwaardig zijn, en dat er geen orde en geen 
systeem aan ten grondslag ligt, dan moet hij erop geattendeerd worden dat Mijn orde 
en Mijn systeem geheel anders zijn dan die van de mensen, die een, twee, drie, vier, 
vijf, zes, zeven, acht, negen, tien tellen, maar daarbij niet bedenken dat elk van deze 
getallen alleen maar een grensmarkering van een oneindigheid is. Wat er tussen een 
en twee en drie  enz. ligt, daar denken ze niet aan! Ik heb en ken de juiste orde en 
zeg daarom niet een, twee, enz.; maar zolang de oneindige kloof tussen een en twee 
niet opgevuld is, kan niet tot drie worden overgegaan‘. 
‚Aan wie is het begin, het midden en het einde van alle dingen eigenlijk bekend? Ik 
ben de Alfa en de Omega en het eeuwige middelpunt van alle dingen Zelf. Daarom is 
Mijn orde ook de juiste, omdat Ik de eeuwige orde Zelf ben. En als de nieuwe man 
Mij terug zal vinden, dan zal Mijn orde en Mijn systeem ook begrijpelijk voor hem 
worden‘.[Hemelse Geschenken, deel 1, blz.112,113] 
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‚Ook jij, Mijn lieve schrijver [Gottfried Mayerhofer], lijdt sterk gebrek aan deze drie 
deugden [getal 666]. Als deze deugden ook, net als de liefde voor God, voor de 
naaste en voor zichzelf, in getallen uitgedrukt zouden moeten worden, dan zou het 
numeriek resultaat voor jou zeer gering zijn en je niet tot voordeel strekken. Want je 
hebt weinig geloof, nog minder vertrouwen en bijna geen overtuiging dat Mijn 
woorden die Ik je gegeven heb in vervulling zullen gaan, ondanks het feit dat Ik je 
dag aan dag moet herhalen: laat de mensen praten, blijf bij Mij, bij Mij is waarheid en 
geen leugen!‘… [Levensgeheimen, hfdst.10, blz. 90,91] 
 

‚Dit is wat er met je gebeurde toen je over de hemel van de ‘vaste’ sterren las, 

waarbij de grootte, de afstanden, het onderlinge wetmatig op elkaar inwerken; bij al 

deze maten schrompelen jullie menselijke lichaamsgrootte of je onbeduidende 

maatstaf, ‘de voet’, evenals de diameter [doorsnede] van jullie aarde of die van haar 

baan om de aarde, ja ook de doorsnede van jullie hele zonnestelsel en de afstand 

daarvan tot de dichtstbijzijnde vaste ster, krimpen ineen tot niets.  En al deze grootse 

maten, en in aardse termgetallen uitgedrukt, zijn niet voldoende om Mijn schepping 

en haar ruimten of tijden te meten.’ 

 

‘Ook toen zelfs het licht met zijn snelheid als rekenfactor zich nauwelijks bewees in 

haar waarden (want er komen weer getallen aan het licht die voor jullie menselijk 

begrip niet meer te bevatten zijn, en hoogstens zou alleen de wat snellere elektrische 

vonk nog als standaardmaatstaf kunnen dienen,  waarmee jullie buiten jullie 

atmosfeer niets meer kunnen meten), eerst toen greep de benarde ziel naar de 

snelste tijd- en ruimtemeter: de gedachte.’ 

 

‘Deze maatstaf heb Ik in jullie als godsgedachte gelegd, om jullie op zijn minst toch 

bij benadering een vermoeden te laten krijgen hoe groot wel de begrensde materiële 

schepping van de zonnen en werelden kan zijn, waarbij alle andere pogingen om er 

ook maar een flauwe voorstelling van te hebben tot niets leiden.’ 

[Scheppingsgeheimen, hfdst. 20:8,09] 
 

‚Getallen zijn niet toereikend om Mijn werelden en hun afstanden te meten, woorden 

zijn niet in staat om alle schoonheden van die scheppingen te beschrijven, en geen 

menselijke geest, hier noch daar, zal ooit een volkomen overzicht krijgen van Mijn 

hele materiële en geestelijke rijk. ‘[Scheppingsgeheimen, hfdst. 27:7] 

 

‘Dus de term 'tijd' kan dus net zo min uit de schepping worden uitgeroeid als Ikzelf. 

Zonder tijd is er geen wereld, en zonder Mij is er geen tijd! - Wat is de tijdsduur van 

het menselijk leven van de wieg tot het graf? Het is niets anders dan een gedeelte 

van oneindigheid dat alleen wordt uitgedrukt in getallen, en dat zichtbaar is in een 

zichtbaar, geschapen wezen in zijn ontstaan, zijn ontwikkeling en zijn vergaan. 

Zonder deze zichtbare veranderingen zou de tijd niet te meten zijn, als jullie geen 

uurwerk hadden ontwikkeld als maatstaf voor de tijd, door de afwisseling van dagen 

of de verandering tussen dag en nacht te tellen.’ [Scheppingsgeheimen, hfdst. 36:7] 
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In de Huishouding van God wordt verder veel over het getal geschreven en bovenstaande 
beschrijving mag toch voldoende volstaan om een kleine glimp op te vangen van de 
ondoorgrondelijke tijd van de Schepper. G.  
 

     

  
 

De voedingsleer van Mozes  
Mozes’ voedingsleer is in vergelijking met andere volkeren van de wereld compleet 
anders. De regels in Israël lijken verantwoordelijk voor de moderne diëtetiek. Voor 
onze gezondheid is het beter om alleen slechts dieren te eten [die biologische 
voeding hebben genoten zonder hormonen!] , want vlees is essentieel. En dan alleen 
het vlees van herkauwers die geen vlees eten, maar gras en bladeren. Dit vlees is 
vrij van gevaarlijke trichinen. Het varken graaft in de aarde, de mest en in de modder 
en eet alles op, waar ze naar toe komen, maar ook huisrot, boomwortels, insecten, 
ook zieke en dode dieren, dus alles wordt bij hen verteerd. 
 
Sommige vogels eten zelfs dieren. Daarom mogen vleesetende dieren niet worden 
gegeten. Mosselen mogen ook niet gegeten worden; maar deze schelpdieren zijn 
echter wel onmisbaar voor schoon drinkwater. De mosselen filteren het water met 
een snelheid van veertig liter per uur. Vette vis is vooral goed voor de gezondheid; 
en hoe dikker hoe beter. Alleen geen paling. Dit is de reden waarom Eskimo's zo 
weinig hart- en vaatziekten hebben. 
 

        

RECHTERLIJKE MACHT 

Van een lezer ontvingen we het volgende bericht: De Heer: ‘Wat zou jullie bang moeten 

maken wanneer Ik zelf bij jullie ben? En wie zich tegen Mijn bepalingen verzet, zal moeilijk 

iets bereiken. Maar degene die Mij bereidwillig volgt, is een volle maat gegund. Want de 

mens oogst het loon van zijn daden. En zo laat de Heer ook zonder uitzondering de 

rechterlijke macht gelden, als ze niet in strijd is met de goddelijke ordening. Wat God als 

heersend over het volk plaatst, dat moet te allen tijde erkend worden. Want de Heer geeft de 

hogere macht de opdracht dit volk te leiden en Hij gaf haar alle recht en alle macht op aarde 

over het volk. Wees daarom aan deze macht onderdanig, dan zullen jullie de wil van de Heer 

vervullen.  

Maar wanneer deze macht gebruikt wordt om tegen Gods geboden op te treden, dan heeft de 

heerser zich een macht toegeëigend die hem nooit door God gegeven werd. En hij komt als 

het ware in opstand tegen de allerhoogste Macht, waaraan hij zelf ondergeschikt is. Dan 

vergeet hij zijn plicht te vervullen die hem gesteld werd. Hij bestuurt het volk niet wijs en 

rechtvaardig, maar voert het van de juiste weg af. Hij is voor het volk geen vertegenwoordiger 

van de goddelijke macht, maar hij staat eerder in dienst van de duistere machten. 

Dan moet iedereen uit zichzelf de juiste weg vinden. Hij moet er in de eerste plaats naar 

streven God te dienen, Gods wil te vervullen en Gods geboden te onderhouden. En als hij 

daarbij gehinderd wordt door de rechterlijke macht, dan zal hij moeten strijden, maar hij zal 

steeds door Gods geest ondersteund worden, door de Heer en Heiland zelf. Voor deze en de 
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andere wereld geldt maar één Wil. Deze Wil te volgen is en zal tot in alle eeuwigheid de enige 

opgave voor elk wezen blijven.  

De demonen proberen weliswaar invloed te hebben en alles tegen het woord Gods op te 

hitsen. Maar als ze ook bezit nemen van het hart van iemand die het volk leidt, dan houdt het 

recht op recht te zijn. Dan verandert alle waarachtigheid in leugen en bedrog. Dan moet de 

rechtvaardige lijden en zal de oneervolle aanzien krijgen. Dan kan een volk nooit meer 

gedijen, daarentegen zal het in denken en handelen misvormd zijn. Het blijft niet rein en puur, 

maar het wordt vals en gaat in verblinding over valse wegen.  

Maar eeuwig duurt het niet. De waarheid zal baan breken, mijn woord zal opnieuw oprijzen 

onder de mensen, en de goddelijke ordening zal teruggevoerd worden naar datgene wat van 

goede wil is en in Mij gelooft. Ik zal zelf mijn geboden geven aan degenen die ze trouw 

vervullen en die daarmee ook de medemensen zullen redden uit de nacht der duisternis. Mijn 

liefde is erop bedacht hun helder licht te zenden en als de geest zoekt naar waarheid in Mij en 

door Mij, dan zal het voor hem licht worden en zal hij inzien wat goed en wat verkeerd is. En 

hij zal juist weten te handelen en navolgen wat Ik hem bevolen heb. Want Ik alleen regeer nu 

en altijd. Amen. [van Bertha Dudde] 

 
 

 

De voorspelling van het Grote Johannes Evangelie 
 

„God-als-Jezus-Christus“ in Jes.2,4 zegt: En Hij zal richten onder de heidenen  en 
bestraffen  vele  volken; en  zij  zullen  hun zwaarden  slaan  tot spaden en hun 
spiesen tot sikkels; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, 
en zij zullen geen oorlog meer leren. 

 

'De Heer, die Ik ben in het woord, zal de heidenen richten en vele volkeren 

straffen.’ Wie zijn de heidenen en wie de volkeren? - De heidenen zijn al diegenen 

die de enige, ware God niet kennen en in Zijn plaats dode afgoden en de mammon 

van deze  wereld aanbidden en het meest vereren. Door zulke mensen wordt het 

Jodendom aan alle kanten omringd, en waarheen jullie nu ook in de wereld willen 

gaan -naar de morgen, de middag of de avond -,jullie zullen niets dan allerlei 

verschillende heidenen aantreffen! Jullie weten echter, dat er nu van alle kanten 

van de wereld heidenen van hoge en lage stand en van dichtbij en van ver naar Mij 

zijn toegekomen. Zij hoorden Mijn woord en zagen Mijn tekenen, werden van geloof 

vervuld en namen Mijn leer aan, en Mijn woord richt en berecht nu onder hen, 

waardoor zij ophouden heidenen te zijn en overgaan tot het getal van de gezalfden 

van God en het getal van het ware volk van God.’ 

‘Maar ook zij zullen niet blijven zoals zij nu onderricht en gevormd zijn; want weldra 

zullen er valse gezalfden onder hen opstaan, die ook tekenen doen, koningen en 

vorsten misleiden, zich weldra een grote wereldse macht toe-ëigenen en te vuur en 

te zwaard die mensen vervolgen die hen niet willen volgen, en zich uiteindelijk in 
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vele sekten en partijen splitsen, en dat zijn dan de vele volkeren die Ik als Heer zal 

straffen vanwege hun liefdeloosheid, hun onwaarheid, hun egoïsme, hun 

hoogmoed, hun starheid, hun heerszucht en hun kwade getwist en wederzijdse 

vervolgingen en oorlogen. Vóór die tijd echter zal komen, zal er nog net zoveel 

tijd verstrijken als van Noach tot nu!’ (opmerking: Noach stierf in 2145 voor 

Christus volgens het Gr.Ev.Joh.deel 8, hfdst.86,3; Genesis 5 en Genesis 9,29.  En 

4082-2145 zijn ongeveer 2037 jaren – in deze tijd leven wij nu !!!!!!) 

‘Zoals het echter ten tijde van Noach was, toen de mensen huwden en 

uitgehuwelijkt werden, grote feesten en feestmaaltijden hielden, zich hoog lieten 

vereren en verwoestende oorlogen voerden tegen hen die zich voor hun afgoden 

niet wilden buigen, zodat toen weldra de grote vloed kwam die alle daders van het 

kwaad verdronk, zo zal het ook in die toekomstige tijd gaan. Maar dan zal de Heer 

met het vuur van Zijn ijver en Zijn toorn komen en al die boosdoeners 

wegvegen van de aarde.’ 

 ‘Dan zal het gebeuren dat de gespaarde zuivere en goede mensen en de echte 

vrienden van de waarheid en het licht uit God, van de zwaarden ploegscharen, van 

de spiesen sikkels zullen maken en de krijgskunst helemaal op zullen geven; 

dan zal daarna geen echt gezalfd volk meer tegen het andere het zwaard opheffen, 

behalve de nog mogelijkerwijs in de woestenijen van de aarde overgebleven 

heidenen; maar ook die zullen vermaand worden en daarna van de aarde worden 

geveegd. Dan zal de aarde opnieuw gezegend worden. Haar bodem zal 

honderdvoudige vrucht dragen van alles, en de Oudsten zal de macht gegeven 

zijn over alle elementen.’ GEJ.07_172:7-10. 

 

 
 

De heilige woorden van de Heer 
 
Op 15 maart 1840 wordt Jakob Lorber bevolen om de heilige woorden van onze 
Heer en Vader op schrift te stellen. In het eerste deel van het boekwerk ‘Hemelse 
Geschenken’ laat de Heer ons weten, dat: 
 
Lorber op 15-3-1840 met de ‘Huishouding van God [3 delen] begon te schrijven en 
het derde deel werd op 7-9-1844 voltooid. Maar tussendoor ontving hij ook andere 
berichtgevingen, welke informatie genoteerd en bewaard werd in andere 
boekwerken.  
 
Zo ontving Lorber bijna een maand later op 13-4-1840 ook goddelijke 
berichtgevingen voor zijn vriendenkring, dat beschreven en verzameld werd in het 
driedelig boekwerk: ‘Geschenken uit de Hemel’. 
 
In het navolgende zien we de precieze volgorde beschreven, die Jakob Lorber van 
een engel des Heren op schrift moest stellen, bijna vijf en twintig jaar lang van 1840-
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1864. Deze en andere werken, werden door elkaar afgewisseld met de 
hoofdzakelijke thema’s zoals: 
 

Huishouding van God: 15-03-1840 tot 07-09-1844 

Hemelse Geschenken: 13-04-1840 tot 09-05-1864 

De vlieg:  03-09-1840 tot 25-03-1842 

De twaalf uren:  28-02-1841 tot 25-03-1841 

De Maan:  01-05-1840 tot 05-06-1841 

De grote tijd der tijden: 29-03-1841 

De planeet Saturnus: 05-07-1841 tot 29-07-1842 

De Groszglockner: 30-04-1842 tot 28-05-1842 

De natuurlijke Zon: 08-08-1842 tot 21-11-1842 

De geestelijke Zon: 22-11-1842 tot 16-12-1843 

De jeugd van Jezus: 22-07-1843 tot 09-09-1844 

Bijbeltekstverklaringen:20-12-1843 tot 27-02-1844 

Briefwisseling Jezus: 27-03-1845 tot 18-12-1846 [ met koning Abgarus Ukkama] 

De planeet Aarde: 28-12-1846 tot 15-05-1847  

Bisschop Martinus: 13-08-1847 tot 13-10-1848 

Van hel naar hemel: 27-11-1848 tot 02-01-1851 

Geneeskracht zonlicht: 16-07-1851 tot ……………….. 

Grote Johannes Evang.: 02-08-1851 tot 19-07-1864 [ tien delen] 

Aan gene zijde:  31-05-1852 en 24-02-1854 [uitwisseling met bewoners] 

Aan gene zijde, iemand:18-02-1861 tot 31-12-1861 

Drie dagen in de tempel:15-11-1859 tot 13-01-1860 

 

 
 

Nog iets over Corona 
 
De Bijbel zegt in Psalm 91:2 dat zij, die op de Heer vertrouwen gered kunnen worden 
van de verderfelijke pest. We hebben dan niets te vrezen voor de pest, die in het 
duister rondwaart, voor het verderf…. 
 
Een van de grootste afgoden van deze tijd is onze economie. Alles wordt er aan 
opgeofferd. Welzijn, milieu gezondheid, en dat allemaal voor meer, meer en nog 
meer. 
 
Corona is het begin van het begin. Volgens Jakob Lorber en de Openbaringen van 
Johannes zal een derde en een vierde deel van de mensen op Aarde sterven. 
 
Ik zag een paard verschijnen, dat groen was. Zijn berijder heette de dood. En het 
dodenrijk kwam achter hem aan. Hij kreeg de macht om een vierde deel van de 
aarde om te brengen door het zwaard, door hongersnood, pest en wilde dieren. 
[Openb. 6:8] – Door deze drie plagen: het vuur [onverklaarbare bosbranden] de rook 
en de zwavel [Sulfur = Lucifer] – rook en de daarmee verbonden stank, staat volgens 
Jakob Lorber analoog met helse sferen! Een derde deel van de mensen vond de 
dood [30 % van 7 miljard = ca. ruim 2 miljard mensen.  
 
De wereld kent afgoden genoeg: sport, de [giro]loterij, de spelen, competities – dit 
alles is nu onttroond door de coronavirus – een minuculeus onzichtbaar virusje 
onttroont alle afgoderij van deze hedendaagse tijd. De Heer gaat komen in de 



14 

 

Persoon van Jezus Christus, maar voor Hem uit gaat de reiniging [schifting] der 
aarde = de pest [= corona] volgens Habakuk 1:3. 
 
De economie is al jaren de afgod van deze wereld. De Bijbel zegt in Daniel het 
volgende: Maar gij Daniël… verzegel het boek tot de eindtijd, velen zullen onderzoek 
doen en de kennis zal vermeerderen. [Dan.12:4]. Dit is de eindtijd en de kennis is 
vermeerderd. Er is niets bedekt, of het zal bekend worden [Luk.12:2]. Vooral nu 
wordt kennis geopenbaard en wordt het verborgene bekend gemaakt. 
 
Openbaringen spreekt van het rode paard [oorlog], het zwarte paard [dood, 
hongersnood] en het geelgroene paard [pestilentiën – deze drie nemen een kwart 
deel mensen van de wereld weg of zij beheersen voor een kwart de aarde 
 
De eindtijdrede vinden we ook in Jesaja: ‘en wanneer gij hoort van oorlogen en 
onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar 
dat is nog niet terstond het einde. 
 
Toen zei Hij tot hen: volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er 
zullen grote aardbevingen, en nu hier, en dan daar pestziekten en hongersnoden 
zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. [Luk.21:9-11] 
 

 
 

Leer, de nieuwe 
De nieuwe leer der waarheid is niet mediamiek meegedeeld. Deze unieke Goddelijke 
boodschappen bestaat inmiddels meer dan 150 jaar. Deze Openbaringen is de 
mensheid uit genade ‘geopenbaard!’ De ‘schrijfprofeet’ Jakob Lorber ontving de 
Goddelijke Woorden in zijn binnenste hartkamer, waartoe God luid en hoorbaar tot 
hem sprak. De Heer gaf Lorber de opdracht alles op te schrijven wat hij duidelijk kon 
horen, om de komende mensheid van node te zijn. Het is verbazingwekkend dat de 
kerken er nauwelijks notitie van nemen.  ‘Wat hier geschreven staar, - via Mijn 
schrijfknecht, dat zal zeer zeker in vervulling gaan!’ 
 
Voordat de Heer van al Zijn leerlingen afscheid nam, zei Hij zelf: ‘zie, Ik kom spoedig 
terug!’ En terwijl Hij omhoog steeg in de wolken en voor het oog onzichtbaar werd,  
kwam er een engel die het volgende sprak: ‘zoals jullie Hem nu zagen opstijgen in de 
wolken, zo zal Hij ook weer terugkomen! 
 
Deze vermelding impliceert een spoedige terugkomst. We hebben het zelf al 
meegemaakt en diverse keren: Huldegard van Bingen, Jakob Boehme, Swedenborg, 
Jakob Lorber en vele andere kleine schrijfprofeten. 
 
Als we nu de boeken van Jakob Lorber lezen, zijn we ‘in de wolken’ en worden we 
meegevoerd in de geest van de Heer. Hem geestelijk tegemoetkomen in de wolken 
is reeds een waarachtig feit geworden. ‘In de wolken’ betekent volgens Lorber ‘de 
Nieuwe Levensleer’, die de Heer aan ons heeft geopenbaard. De Heer zei:  ‘nog in 
geen honderd jaar heb Ik verzuimd een profeet naar jullie toe te sturen, zodat de 
mensheid niet helemaal in de geestelijke slaap wordt ondergedompeld’.  
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‘De ware grondlegging tot de werkzaamheid van God bieden naar mijn weten ook de 
Hebreeuwse leerschriften; ook in de Joodse religie zijn de voor ons geldende 
waarheden neergelegd en onthuld. Maar of deze überhaupt begrepen worden door 
de mens, is een andere zaak. De Lorber Werken zijn echter overduidelijk begrijpbaar 
te lezen.  
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            In de volgende uitgave: weer iets goeds om te delen met elkaar! 

   Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer: 
 

JLBI Gerard Nordhorn 
Volksbank  BLZ 280 699 56 
Banknummer 101 840 2300 
IBAN DE 83 280 699 56 101 840 2300 
SWIFT-BIC GENODEF1NEV 
 

Stand Bank-Credit……   op 15 oktober   2021    +    286,70 € 
Vertalingkosten: Relana v. d. V.             op 15 november 2021                 -      50,00 € 
Bankkosten      op 31 oktober  2021              -       4,00  € 
Stand Bankcredit     op 15 november 2021        +   232,70  € 

 

 

 


