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                                               In deze uitgave: 
 
 Criteria voor het juiste geboortejaar van Jezus 

 Vaccins bekeken met een kritisch oog 

 

 
 

 

Elke uit Duitsland 
 
Elke uit Nordhorn stuurde ons het ‘Jezus-gebed’ op en dat in drie verschillende variaties: 
namelijk in ‘het Aramees’, dat van ‘Martin Luther’ en die van ‘Neil Douglas-Klotz’. Omdat het 
beter en ook meer verhelderend is zich te houden aan de Bijbel en Jakob Lorber, roept het 
de vraag op, hoe dit gebed te interpreteren is. 
 
Elke schrijft: ‘‘Wat mij en misschien ook anderen interesseert is het onderwerp: ‘Het Onze 
Vader! 'De vraag houd mij steeds bezig: ‘Waarom staat er [in ieder geval in het Duits, maar 
ook in het Latijn] ... ‘en leid ons niet in verzoeking ...?' 
 
En als ik dat bid, probeer ik ‘het in verzoeking te brengen’ altijd te af te wentelen.... ’omdat de 
gedachte, dat God ons in verzoeking zou kunnen brengen mij absoluut tegenstaat.. Je kunt 
erover nadenken. Ik vind alles over dit onderwerp erg interessant. 
 

    

                      Datum:   15-03-2021,  nummer 61 

 
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 

                                            E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com 
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Antwoord 
Het thema ‘bidden’ en ‘gebed’ zijn samen met elkaar verweven. Dit onderwerp is trouwens 

meerdere malen in het Jakob Lorber Bulletin al besproken. Toch blijkt hieraan een dringende 

behoefte dit belangrijke punt nog eens aan te snijden. Wat mij toentertijd persoonlijk het 

meest heeft geïntrigeerd, was het gepubliceerde artikel van Sadhu Sundar Singh (1889 

tot1929] in www.zelfbeschouwing.info of in het Jakob Lorber Bulletin [zoekprogramma 
‘Sundar’.  
 

In de Nieuwe Openbaringen van Johannes zegt Mathael: ‘O jij kleine Jarah! Kijk toch eens 

aan, die wijsheid had ik achter jouw persoontje werkelijk niet gezocht! Het is al goed, mijn 

liefste Genezarethse, maar nu zou ik wel eens van je willen weten hoe jij eigenlijk bidt!’ 

JARAH zegt: "Ik verplaats mij met al mijn gedachten en gevoelens in het diepst van mijn 

hart, waar Gods liefde woont. Daardoor wordt deze heilige liefde net zo gevoed als wanneer 

men op een zwakke vuurgloed die niet meer vlamt, goed, dor en zeer licht brandbaar hout 

legt. Het hout zal de zwakke gloed heel vlug zover brengen dat het kleine vlammetjes zal 

doen ontstaan. Deze vlammetjes zullen dan weldra op het hout overspringen en dan 

ontvlamt het geheel tot een helder vuur en het hart wordt helder verlicht en helemaal warm 

van leven. Dan pas spreekt de daardoor gewekte, op God gelijkende geest in het hart: 

'O heilige Vader in de hemelen! Uw naam worde geheiligd! Dat Uw Vaderliefde kome naar 

ons arme zondaars, die vol dood en nacht zijn! Uw enig heilige wil geschiede hier op deze 

aarde zoals in al Uw hemelen! Als wij tegen Uw eeuwige, heilige orde gezondigd hebben, 

vergeef ons dan die dwaasheid en wees geduldig en begrijpend voor ons, zoals ook wij voor 

diegenen geduld en begrip tonen, die ons op de een of andere wijze onrecht hebben 

aangedaan! Laat niet toe, dat onze lichamelijke zwakheid hoe dan ook boven ons 

vermogen door de wereld en door de duivel wordt verzocht, maar verlos ons door Uw 

grote genade, liefde en mededogen van de duizendvoudige soorten kwaad waardoor onze 

liefde tot U, o heilige, grote, goede Vader, vertroebeld en verzwakt zou kunnen worden! Maar 

als wij hongerig zijn en dorstig, zowel geestelijk als lichamelijk, geef ons dan, goede, lieve 

Vader, datgene wat U vindt dat wij dagelijks nodig hebben! U alleen zij al mijn liefde, alle eer 

en alle lof eeuwig, eeuwig!'  

Kijk, dat noem ik bidden. Maar dit bidden heeft voor God zeker slechts dan pas waarde, als 

eerst in het diepst van het hart op de hiervoor beschreven wijze de liefde tot God helder en 

vurig is gaan branden door de eenwording van alle gedachten en gevoelens in het goddelijke 

centrum van het hart. Als dat vooraf niet gebeurt, is ieder gebed van nog zulke mooie 

woorden, voor God een gruwel en het wordt niet aangezien en niet aangehoord. 

Want God Zelf is een geest en moet daarom in de geest der liefde en in het helderste 

vlammenlicht der waarheid aanbeden worden. -Begrijp je nu wat waarachtig bidden is naar 

mijn gevoel en mijn begrip?" 

MATHAËL zegt: "O lieftallig meisje! Wie zou er nu ooit bij jou zo'n diepe wijsheid gezocht 

hebben!? Werkelijk waar, ik zou nog best jouw leerling kunnen zijn, en ik schaam me niet in 

het minst om dat hier voor iedereen hardop en openlijk te bekennen! Ja, nu begrijp ik pas 

jouw onweerstaanbare aanhankelijkheid aan de Heer en vice versa (omgekeerd), zoals de 

Romeinen zeggen! Jij schijnt net als ik ook heel snel door de Heer te zijn gewekt?!" 

JARAH zegt: "Wie God de Heer boven alles liefheeft, wordt weldra en gemakkelijk gewekt, 

wie Hem echter met het verstand zoekt, om Hem te gaan liefhebben als hij Hem met het 

verstand bewijsbaar heeft gevonden, die heeft een groot en vergeefs werk op zich genomen 

waarmee hij nooit op deze wereld aan het gewenste doel zal komen. Daarom hebt u ook zo 

http://www.zelfbeschouwing.info/
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snel Gods krachtigste genadelicht bereikt, want in het hart van uw ziel moeten de vlammen 

toch steeds hoog opgelaaid zijn, ofschoon u lichamelijk een hele tijd belegerd was door de 

kwade, helse geesten!" 

MATHAËL zegt: "Ja, goddelijk kind, daar kon je wel eens groot gelijk in hebben! Ik had God 

reeds vanaf mijn kinderjaren boven alles lief en daarom lieten mijn ouders mij ook wijden 

voor de dienst in de tempel, waar mijn lichaam eerst omgevormd werd tot een ware helse 

machine, maar waar mijn ziel ondanks dat toch bleef wat zij vanaf het oerbegin van haar 

bestaan was. Maar daar wil ik verder met geen woord meer over spreken, want dat roep ik 

niet graag in mijn gedachten terug. -En zeg jij nu eens, liefste Helena, hoe dit wijze meisje 

jou bevalt! Is het niet verbazingwekkend dat dit kind zo wijs is?" [GEJ.03_123,01-09] 

 
Elke, misschien is hier de vraag niet helemaal expliciet beantwoord, maar toch ook wel weer. 
Als we de tijd hebben, zullen we een uitgebreid artikel over ‘bidden’ en gebed’ hieraan zeker 
wijden. Nog een randbemerking: ‚We zullen de beproevingen van het leven toch moeten 
doorstaan, willen we echt kinderen van God worden’. Het hele leven is een examen en we 
hebben genoeg in huis om de ‘door God geschonken’ attributen te doorstaan. We komen er 
wellicht nog op terug. G 
 

Gerard 

       

Hans de Heij uit Nederland 

Beste Gerard, 

Het nieuwe lettertype of de regelafstand, of beide vind ik moeilijk leesbaar. Op de een of 
andere manier is het voor mij nu lastig te lezen. Zijn er andere mensen die dit evenzo 
ervaren? 

De lijst van de N.O. met links naar andere websites bestaat uit Duitse, Zwitserse, 
Oostenrijkse websites? Jouw website staat er niet bij, meen ik. Is het mogelijk jouw en mijn 
websites en deze andere eraan toe te voegen? Wie gaat daarover, weet je dat ook? 

Het betreft: 

 https://nieuwbesef.nl 

 https://jalobo.nl 

 https://nujijenik.nl 

 https://ingevingen.com 

 https://www.geestelijkelezingen.net/ 

Vriendelijke groet, 

Hans de Heij 

 

Antwoord 
 
Beste Hans, 
 

https://nieuwbesef.nl/
https://jalobo.nl/
https://nujijenik.nl/
https://ingevingen.com/
https://www.geestelijkelezingen.net/
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Ja, ik mis in die lijst alle Nederlandse homepages, die met Jakob Lorber te maken hebben. Ik 
heb niet veel kunnen vinden en heb zelfs een geestgenoot of broeder gevraagd of hij mij 
hierbij van dienst wilde zijn. Daarom ben ik nu blij met je aanvulling en als er nog meer 
bekend is: graag!  Want ik was eigenlijk al van plan dit jaar alle Nederlandse homepages 
voor Swedenborg, Lorber en aanverwante sites te publiceren.  
 
Wat het lettertype betreft: doorgaans maak ik gebruik van Arial-11. In de PDF kun je de 
grootte zelf bepalen met + of – 
Mocht er links de vakjesindelingen verschijnen, klik dan links op = [drie horizontale streepjes] 
en daarmee kun je het in- en uitschakelen. An sich is er niet zo heel veel veranderd, behalve 
het kopstuk en de staart. Ik kan me wel voorstellen, dat er met twee kolommen – zelfs ook 
voor mij, lastig te lezen is.  
Mocht die leesverandering bij je blijven aanhouden, neem dan nog eens contact met me op; 
misschien kunnen we het dan onderling oplossen. G 

 

       
 

                             Criteria voor het juiste geboortejaar van Jezus 

 
Criteria voor het juiste geboortejaar van Jezus 
 

De redens om dit artikel nog eens onder de loep te nemen ontstond door een opmerking van 

een bulletinlezer uit Frankrijk, die ons verwees naar de betrouwbaarheid van het 15e 

regeringsjaar van keizer Tiberius. Dat gegeven spoorde ons aan om nog meer onderzoek te 

doen, vooral ook vanwege het feit, dat er ten tijde van Jezus er maar één zonsverduistering op 

24 november 29 n. Chr. plaatsgevonden moet hebben. Omwille van de eenvoud hebben we 

alle zonsverduisteringen voor alle zekerheid in de periode van Jezus  op aarde van 21 n. Chr. 

tot en met 30 n. Chr. opgesomd. 

 

De geboortedag en geboortemaand van Jezus weten we voor 100 procent en deze speelt een 

cruciale rol in een verdere zoektocht naar Zijn oorspronkelijke geboortejaar. Dat onderwerp 

heeft echter in december 2015 en in 2016 al ruime aandacht gehad. Toen we dat artikel weer 

‘herlazen’ zagen we een paar denkfoutjes in de omschreven van de zon,- en 

maansverduisteringen. Er werd toentertijd geen onderscheid gemaakt tussen de zichtbare en 

de onzichtbare verduisteringen.   

 

Georges wijst ons erop dat Jezus, naar aanleiding van een paar astronomische feiten, niet in 6 

v. Chr. geboren kan zijn maar in het jaar 1 v. Chr.  Nagenoeg ontstond bij ons in het afgelopen 

jaar 2020 de impuls dit thema nog eens weer aan te snijden en kort erna ontvingen we  

wonderwel een bericht van Georges over dit thema, dat natuurlijk koren op onze molen was. 

In 2015 en 2016 maakten we eerder gewag over een mogelijke geboortejaar van 1 v. Chr. 

maar dit werd nagenoeg niet meer verder onderbouwd, omdat een andere visie van Gerd uit 

Zwitserland daarover al meer duidelijkheid gaf en dus voldoende was.  

 

De Heer verwerpt het evangelie van Lucas blijkbaar niet helemaal, ondanks de hier en daar 

enkele onzuiverheden betreffende Zijn leer. Sterker nog, in de geschriften van Jakob Lorber 

citeert de Heer meerdere malen uit zijn evangelie. En zoals gezegd heeft Lukas zijn informatie 

van her en der verzameld. De Heer accentueert wel de grote belangrijkheid van het Grote 

Johannes Evangelie. Maar één ding staat vast. IEDEREEN kende tijdens het leven van Lukas 

de geschiedkundige regeringsjaren van keizer Tiberius. Dit gegeven van Lukas kan daarom 
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als een zeer betrouwbaar ijkpunt geacht worden. Het ligt toch meer voor de hand dat Jezus in 

29 n. Chr. met Zijn missie begonnen was. Dat is vooralsnog gemakkelijker gezegd of 

geschreven en daarom zullen we met meer betrouwbare feiten voor de dag moeten komen, om 

de leerperiode van Jezus tussen 29-32 n. Chr. hier geloofwaardig te maken. 

 

Georges vindt de datumbetrouwbaarheid van het 15
e
 regeringsjaar van keizer Tiberius logisch 

in verband met het verschijnsel van een zonsverduistering, die zich voordeed op 24 november 

29 n. Chr. Gemakshalve hebben wij daarom alle zonsverduisteringen in de periode van Jezus 

op een rij gezet. 

 

Complete ringvormige zonsverduistering in geheel Egypte en Palestina ten tijde van 

Jezus in: 

 

Astronomische ZICHTBARE zonsverduisteringdata      

9 v. Chr. op 30 juni vanaf 10.24 uur 

6 v. Chr. op 23 oktober vanaf 07.05 uur 

2 v. Chr. op 15 februari vanaf 09.26 uur 

17 n. Chr. op 15 februari vanaf 09.37 uur [complete ring] 

19 n. Chr. op 21 juni vanaf 11.11 uur 

20 n. Chr. op 3 december vanaf 10.56 uur [complete ring] 

29 n. Chr. op 24 november vanaf 09.23 een verduistering om 11.44 uur! 

 

Tussen 25 en 28 n. Chr. heeft er geen complete zonsverduistering plaatsgevonden, zoals die 

beschreven staat in de boeken van Jakob Lorber. 

 

Toen Jezus als twintigjarige jongen met zijn pleegvader Jozef een driedaagse reis ondernam 

naar Syrië, o.a. naar Sidon, [om een huis te bouwen!] kon dit in het 5
e
 regeringsjaar van 

Tiberius geweest zijn.  Want Jezus was 30 jaar in het 15
e
 regeringsjaar van keizer Tiberius. 

Tien jaar daarvoor was Hij 20 jaar, en dus in het 5
e
 regeringsjaar van Tiberius. Zijn 15

e
 

regeringsjaar viel in het jaar 29 n. Chr. en van het 5
e
 regeringsjaar in 19 n. Chr. Het volgende 

citaat spreekt over een zonsverduistering, astronomisch op midzomer 21 juni: 

 

(De Heer): 'Nu gingen we dan ook onmiddellijk op weg naar de herberg, waar de lastdieren 

van de Griek op ons wachtten. We waren daar nauwelijks aangekomen of er waren al een 
heleboel nieuwsgierigen die ons lastig vielen met vragen, en de eigenaar van de herberg, 
een goede bekende van Jozef, zei tegen hem: 'Vriend, ik zou vandaag niet op reis gaan; 
want er is een zonsverduistering geweest en zo'n dag gold al bij de ouden als een 

ongeluksdag!'… [GJE7-208:1,2] 

 

Let hier op het tijdstip 11.11 uur. Het liep al tegen de middag en de reizigers bezochten 

onderweg een herberg om wat te eten. Het was toen geen avond, nacht of middag. Onze 

datum is gebaseerd op het geboortejaar 1 v. Chr. [Als Jezus 6 v. Chr. geboren zou zijn, dan 
moest er 14 jaar later in 13 n. Chr. zeker een zonsverduistering plaatsgevonden hebben. Ook 
in 9 v. Chr. zou er dan ook in 10 n. Chr. zo’n verduistering geweest moeten zijn ! Want het 
moet allemaal op elkaar afgestemd zijn met astronomie en historie!] 
 

De genoemde drie varianten [9 v. Chr., 6 v. Chr. en 1 v. Chr.] hebben weliswaar hier en daar 

gelijkende parallellen, waardoor het aanvankelijk lastig leek een juiste keuze te maken. Maar 

met een goede onderbouwing [historische en astronomische feiten] komen we al een heel 

eind.  
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In het eerste leerjaar van Jezus heeft er dus een zonsverduistering plaatsgevonden. Dit was 

echter geen natuurlijke zonsverduistering! [GJE1-84:14]  

Op 24-11-29 n. Chr. was er een zonsverduistering in de middag. Als we deze verduistering 

baseren op het geboortejaar 1 v. Chr. dan klopt dat astronomisch en historisch ook.  

    

Een wetenschappelijk artikel stelt dat Herodes hoogstwaarschijnlijk regeerde van eind 

39 vGT tot begin 1 vGT. De gebeurtenissen van Herodes’ regering kan logischer verklaart 

worden dan de huidige consensus dat kan. Zie bron: "When Did Herod the Great Reign?"  

en: NASA lunar eclipse catalog Lunar Eclipses: -0099 to 0000 (100 BCE to 1 BCE). 

 

In GJE3-65:9 wordt gesproken over het vallen van de avond – dan volgen er vele thema’s die 

onderling met Jezus worden besproken en komen we aan bij hoofdstuk 81, het moment van de 

astronomische lessen en de zonsverduistering. De ochtendmaaltijd duurde wel 4 uur lang. De 

Heer kondigt een zonsverduistering aan: De Heer zei toen: "Vrienden, onze lichamelijke en 

geestelijke maaltijd heeft dit keer zo ongeveer vier uur geduurd, en daarom wordt het tijd om 

van tafel op te staan! Wij gaan buiten naar de zee om te kijken of daar niet iets gebeurt wat 

ons aller aandacht waard is! Tevens maak Ik jullie er allemaal op opmerkzaam dat wij nu 

over een halfuur een totale zonsverduistering zullen beleven. Maar laat niemand zich daar 

druk over maken want het is een heel natuurlijke gebeurtenis!’ [GEJ3-81:1-2] 

 

[In die tijd [2.000 jaar geleden] was het nog gebruikelijk al een half uur voor zonsopkomst op 

te staan. In Tiberias [Galilea] kwam de zon ongeveer op rond een uur of zes. Het vroege 

ontbijt duurde 4 uur [tussen 07.00-11.00 uur] en 30 minuten later zou er een natuurlijke 

zonsverduistering zijn.   

 

De Heer zei hierover:  ‘De maan, komend uit het westen, op een hoogte boven de aarde van 

98.000 uur gaans, zal als een massief, ondoorzichtig lichaam in rechte lijn voor de zon langs 
gaan en daardoor verhinderen dat het zonlicht op een deel van deze aarde terecht komt. De 
totale verduistering zal maar enige ogenblikken duren, daarna zal boven de rand van de 
maan direct weer de zon te zien zijn en dan wordt het gaandeweg weer lichter op aarde. 
Tijdens de totale verduistering zullen jullie de mooie wintersterrenbeelden te zien krijgen 
die anders in de zomer nooit te zien zijn. Ik zeg dit, om alle dwaze vrees voor dit soort 
gebeurtenissen bij jullie weg te nemen en om jullie het geheel natuurlijke daarvan te laten 

zien. Wees dus straks niet bang als het verschijnsel zich zal voordoen!’ [Opm. 24 november 

29 n. Chr. kan aangemerkt worden als het begin van een herfstachtige periode!] [GJE3-81:1-4] 

 

RAPHAËL [als redder van de stuurlui op zee] zegt tegen de schipperslui: ‘Vraag niet, maar 

kijk naar de zon, die nu weldra voor een paar ogenblikken haar lichtglans zal verliezen! Als u 
in volle zee geweest zou zijn, dan zou het kwade bijgeloof van de schippersknechten u 
tezamen met uw dochter over boord in zee geworpen hebben, waarna zij uw meegenomen 
schatten onder elkaar verdeeld zouden hebben. Dat voorzag onze grote, goddelijke Meester 
en daarom zond Hij mij om u snel te redden. U bent nu helemaal in veiligheid, maar toch 
kunnen u nog onaangename dingen te wachten staan, en daarom moet ik gedurende het 
duistere gebeuren bij u op het schip blijven, omdat u anders nog veel ongemak van de ruwe 

schippersknechten zou kunnen ondervinden.’  [GJE3-82:9] – Dit gebeuren was dus overdag!  

 

In verband met deze zonsverduistering zegt Mathael tegen zijn geliefde Helena: ‘De Joodse 

priesters zullen het meest onder de indruk zijn van het verschijnsel. De totale, natuurlijke 
zonsverduistering van vandaag heeft ze toch al erg aangegrepen, omdat deze mensen 
alles stoffelijk opvatten. Van een innerlijke, geestelijk zin hebben zij helemaal geen 
vermoeden, omdat zij zelfs niet eens meer de overeenkomstige beeldspraak begrijpen die 

http://www.ingentaconnect.com/content/brill/not/2009/00000051/00000001/art00001
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE-0099-0000.html
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Mozes en nog een aantal andere zieners en wijze mannen in hun tijd hebben gebruikt.’ 
[GJE3-97:3] 

 
Datzelfde thema over de zonsverduistering wordt afgesloten met onderstaande tekst, verderop 

in het derde deel. 

CORNELIUS:…. ‘Gisteren was het een in alle opzichten spectaculaire dag: ten eerste al een 

totale zonsverduistering, die ons op klaarlichte dag ongeveer dertig tellen lang volkomen 

nacht bracht… [GJE3-166:5] 
  

Maansverduisteringen 
In de jeugd van Jezus was er sprake van een maansverduistering die drie uur lang duurde 

[hfdst. 175:24] ‘ Het Kindje antwoordde: 'Let u maar goed op: vandaag, dadelijk al, zal er 

een maansverduistering plaatshebben, die drie uren duren zal!’ 
 
[Note: Volgens Josephus stierf Herodes niet lang na een maansverduistering en kort voor 
een Pascha (De joodse oudheden, XVII, vi, 4; ix, 3). Aangezien er op 11 maart van het jaar 4 
v.G.T. (13 maart volgens de Juliaanse kalender) een maansverduistering plaatsvond, 
hebben sommigen geconcludeerd dat Josephus deze verduistering bedoelde.  
 
Anderzijds deed zich ook in 1 v.G.T., ongeveer drie maanden voor het Pascha, een 
totale maansverduistering voor, terwijl die in 4 v.G.T. slechts een gedeeltelijke 
verduistering was. De totale verduistering in 1 v.G.T. vond plaats op 8 januari (10 januari 
volgens de Juliaanse kalender), achttien dagen voor de 2e Sjebat, de traditionele sterftedag 
van Herodes.    
  

Hier een lijst van alle maansverduisteringen vanaf 8 v. Chr. tot 32 n. Chr. 
-08 v. Chr. op 03-06 om 23:00 uur 
-08 v. Chr. op 28-11 om 18:49 uur 
-04 v. Chr. op 15-09 om 20:10 uur 
 
[Als Jezus 6 v. Chr. geboren zou zijn en wel op 7 januari, dan moest Hij al ruim 2 ½ jaar oud 
zijn in deze geschiedenis!] In hoofdstuk 182 van ‘de Jeugd van Jezus’ vertelt Cyrenius, dat 
het al weer 2 jaar geleden is,  dat de Heer hem ‘plaagde!’ In hoofdstuk 175 speelt zich hier 
de feitelijke maansverduistering af. Cyrenius kan de aangifte van 1 ½ jaar of 2 ½ jaar 
misschien afgerond hebben tot twee jaar? 
 
-0 op 09-01 om 23.08 uur = 1 v. Chr.   !!! 
03 n. Chr. op 4 mei om 19.26 uur 
03 n. Chr. op 28 oktober om 22.36 uur 
07 n. Chr. op 20 februari om 20.08 uur 
07 n. Chr. op 17 augustus om 03.03 uur 
21 n. Chr. op 15 mei om 02.54 uur 
21 n. Chr. op 08 november om 06.34 uur 
22 n. Chr. op 04 mei om 20.07 uur 
29 n. Chr. op 14 juni om 19.45 uur 
 
Tussen 25 en 28 n. Chr. heeft er geen maansverduistering plaatsgevonden ! 
  
 
[In GJE6 is er sprake van een maansverduistering!] 
 
Aangenomen wordt dat het gebruikelijke Pasen 3 maanden later was [volgens Jakob Lorber], dat wil 
zeggen in onze tijd op zijn vroegst op 22 maart en ten tijde van Jezus drie maanden later; heden bij 
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ons op zijn laatst rond 22 april en 2.000 jaar geleden toen drie maanden verder. Dit was natuurlijk 
afhankelijk van de maanstand. Het joodse Pasen kon toenmalig plaatsgevonden hebben tussen 
midden juni en uiterlijk tot midden juli. Het moest volle maan en op een vrijdag geweest zijn. 
Sommigen zeggen dat Jezus op vrijdag de 13e [juni] werd gekruisigd; ook bestond het heilige 
avondmaal uit 13 personen en men heeft er een ‘ongeluksdatum’ van gemaakt, vooral in verbinding 
met vrijdag de dertiende.  Tot zover de maansverduisteringen.  

 
Mars de rode planeet  
 
Volgens de laatste astronomische berekeningen vindt elke 780 dagen [d.w.z. om de 2,14 
jaar of 26 maanden], een opstelling van een marsoppositie van zon- en aarde/maan plaats! 
 

De Heer zegt in Lorber: ‘Toen Ik Mij zo ongeveer twee uur lang met de twaalf vissers had 

beziggehouden en Mijn onderricht voor deze dag en avond afsloot, kwam er bijna buiten 

adem een dienaar van het huis naar ons toe in de zaal en zei: 'Beste heren, ik was op het 

terras bezig en keek in de richting van het oosten. Daar ontdekte ik een buitengewoon 

grote ster, die heel dicht bij de horizon staat. Het licht ervan is rood als bloed, maar 

tevens zo sterk dat je er niet lang naar kunt kijken. Ik heb nog nooit zo'n ster gezien. Wat 

zal die ster te betekenen hebben? De Heer Heiland uit Nazareth, wiens wijsheid naar men 

zegt die van Salomo overtreft, zal zeker het beste kunnen weten wat de ster betekent.'  

Ik zei: 'Mijn beste vriend, jij bent nog niet zo lang als bediende in dit huis, aangezien je de 

Heer Heiland uit Nazareth nog niet beter hebt leren kennen; maar omdat je hiervoor langere 

tijd bediende bent geweest bij een Farizeeër in Kapernaüm, is het ook begrijpelijk dat je jouw 

Heer Heiland uit Nazareth nog niet beter kent. Maar waar is die ster van jou, die je zo'n grote 

angst bezorgd heeft?' 

Nu zei de dienaar enigszins verlegen: 'Ja, dan zouden de heren even naar buiten moeten 

komen; want vanuit deze zaal kun je hem niet zien, omdat de ramen zich niet aan de 

oostkant, maar precies aan de andere kant bevinden.' 

Ik zei: 'Dan gaan we nog even naar buiten om te zien wat voor ster jou zo'n angst bezorgd 

heeft!' 

Daarop liepen we naar buiten en zagen daar direct de rode, grote ster in het oosten, die nu 

reeds hoger boven de horizon stond, waardoor de rode kleur sterk veranderd was, hoewel 

het licht uitzonderlijk sterk was. 

Nu vroeg Ik alle aanwezigen, die de ster ook met een enigszins schuwe blik bekeken: 

'Welnu, wat denken jullie van deze ster? Kennen jullie hem, of kennen jullie hem niet? Voor 

jou, Mijn leerling Andreas, zou deze ster toch niet onbekend moeten zijn, omdat jij immers 

een sterrenkundige bent.' 

Andreas zei: 'Werkelijk, Heer en Meester, het sterrenbeeld waar hij in staat ken ik wel 

het is de 'leeuw', zoals dit sterrenbeeld al van oudsher wordt genoemd -maar de ster 

ken ik niet. De kleur lijkt wel op die van de planeet Mars, zoals die door de heidenen 

wordt genoemd; maar de grootte komt niet met de genoemde planeet overeen. 

Ik zei: 'En toch is het de planeet die je zojuist hebt genoemd. Dat hij dit jaar veel groter lijkt 

dan gewoonlijk komt doordat hij zich nu zo dicht als maar mogelijk bij de aarde bevindt. De 

veranderlijke positie van alle planeten ten opzichte van de zon en ook ten opzichte van 

elkaar is jullie al vele keren, als dat zo uitkwam, getoond en uitgelegd, en ook is jullie 

getoond dat de planeten, al naargelang ze zich in de een of andere positie bevinden, door 

hun baan rond de zon elkaar behoorlijk kunnen naderen en zich ook van elkaar kunnen 
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verwijderen, en nog begrijpen jullie dergelijke geheel natuurlijke verschijnselen niet en wordt 

jullie gemoed daarbij zelfs bang, waardoor het heel gemakkelijk ontvankelijk wordt voor 

allerlei bijgeloof van de heidenen. 

Zie, deze planeet bevindt zich om de jullie bekend gemaakte redenen nu het dichtst bij de 

aarde en ook bij de zon, zoals al opgemerkt werd, en ziet er om die reden heel wat groter uit 

dan wanneer hij ver van de aarde staat, zoals ieder voorwerp dat dichtbij is zich ook groter 

manifesteert en vertoont dan van een grotere afstand. - Begrijpen jullie dat nu?' [GJE9-

139:10-18] 

 

[Opmerking: volgens Oene Z. uit Nederland stond de zon toen bijna in het teken leeuw [31 n. 

Chr.], maar de planeet mars stond er niet in. Mars stond op 22-7-30 n. Chr. weliswaar het 

dichtst bij de aarde, maar weer niet in het teken van leeuw. In 31 n. Chr. stond Mars niet dicht 

bij de aarde en zouden we volgens Oene de aanwijzing van Jakob Lorber moeten 

herbeschouwen!]  
Oene Z. schreef in het verleden:  ‘Mars staat iedere 15,8 jaar zeven keer oppositie met de 
zon en van deze zeven keer staat hij drie keer dicht bij de aarde en na 79 jaar begint de 
cyclus weer opnieuw.’ 
Hier zijn we natuurlijk in geïnteresseerd, wat dat uitgangspunt is, zodat we het een en ander 
kunnen vergelijken.  
 
De Juliaanse en Gregoriaanse kalenders verschillen precies 13 dagen met elkaar. Zo is 
bijvoorbeeld 25 december de feitelijke datum van de Gregoriaanse kalender op 7 januari. In 
24 v. Chr. heeft Mars wel dicht bij de aarde gestaan.   

 

De discipelen van Jezus zagen de rode planeet MARS ’s avonds laat onder een heldere hemel 

en het was toen voor 75 procent volle maan. Tot dusver hebben we, wat Mars betreft, alle 

bijzondere astronomische gebeurtenissen uit de Lorberwerken gedocumenteerd. 
 
Lorber heeft het hier over een late avond, omdat na afloop van dit schouwspel er sprake 
was van een voorbereiding voor de nachtelijke rust. Dit kan zich NIET voorgedaan hebben in 
het jaar 27 n. Chr. Het geboortejaar van Jezus in 1 v. Chr. loopt volledig synchroon met de 
zon, en maangebeurtenissen zoals beschreven bij Jakob Lorber, behalve het verschijnsel 
Mars, dat ook nergens teruggevonden kon worden , behalve in 24 n. Chr. maar dat niet 
voldoet aan het perihelium.  
 
Beschouwen we het thema Mars-oppositie met Zon/aarde/maan  nog eens van een andere 
kant. Het speelde zich af in de herfst [GJE9-131:17] en de engel Raphaël doet een 
voorspelling van een zachte winter, omdat de vogels zojuist verder trokken op hun reistocht 
naar het zuiden. Jezus legt in de volgende hoofdstukken uit en met name hfdst. 139 bij het 
westelijk plaatsje Jesaïra, dat gelegen was aan het Galilese meer, waar die rode kleur van 
mars toch vandaan komt. De mars-oppositie stond destijds in het teken van de leeuw, zoals 
de oorspronkelijke tekst dat duidelijk weergeeft. Mars heeft wel vaker dichter bij de aarde 
gestaan, maar stond toen in een ander dierenriemteken.  
 
Tussen het jaar 9 v. Chr. tot en met 32 n. Chr. is er niet echt één ‘astronomisch’ bewijs 
gevonden. Zoals gezegd waren er wel opposities, maar die stonden helaas niet in het teken 
van leeuw.  Bovendien, zo staat het in de Jakob Lorber boeken, moest het toen ook voor 
75% volle maan zijn.  
Een marsoppositie zien we heel lang in 23 n. Chr. vanaf 9 oktober tot het jaar 24 daarop in 
eind mei!  Als we dit jaar nemen, dan kunnen we dit baseren op 9 v. Chr. Hoewel het al 
herfst begonnen was moest dit verschijnsel dan al in het begin van oktober zijn opgemerkt, 
daar er sprake is van bijna de hele maand oktober met een marsconstellatie. 
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Nagenoeg had de planeet mars op de laatste dag van oktober van jaar 27 n. Chr., een 
oppositie met de zon aarde- en maan, en was het volle maan voor 74,7%. Maar ook hier 
geen teken in leeuw en niet dicht bij de aarde. 
 
Tenslotte, zoals eerder gezegd waren er 3 opties om het juiste geboortejaar te doen 
vermoeden. 
9 v. Chr. [BC]. Op 7 januari middernacht werd het Kindje Jezus geboren met volle maan. 
[95,7 procent]. Het was op een ZONdag. De teller van de Juliaanse kalender stond op 
1718141,5.   
Jezus leefde toen 12227,6 dagen en zou gestorven zijn op 1 juni op een vrijdag bij 
toenemende volle maan [99 procent]. De teller stond toen op 1730340,5 en daarmee leefde 
Hij 33 jaar en 5 maanden. Mogelijk ook nog op vrijdag 29 juni met volle maan voor 100 
procent of op vrijdag 27 juli met toenemende volle maan voor 94,8 procent. 
 
Nemen we de donderdag van 7 januari 6 v. Chr. [BC], toen was het een afnemende volle 
maan en voor 98,2 procent. De dag daarna was het voor 94,4 procent volle maan. De 
Juliaanse teller stond op stand 1719237,5. Jezus stierf  op vrijdag 25 juni [in 6 v. Chr.] met 
volle maan van 100 procent. Want volgens Lorber was Pasen in die tijd drie maanden later. 
Toen Jezus gevangen werd genomen en gebonden met touwen, struikelde Hij af en toe, en 
viel in de droog gelegen bedding van de beek Kidron, want het was toen een droge warme 
zomer.   
 
Uiteindelijk komen we aan bij een laatste optie van het geboortejaar van Jezus: 1 v. Chr.  Op 
woensdag 7 januari was het toenemende volle maan voor 87,3%.  De maan hoeft niet 
precies voor 100% ‘vol’ te zijn. De Juliaanse kalender stond toen op 1721063,5. Dan zou 
Jezus gestorven moeten zijn in het jaar 32 n. Chr.  Op vrijdag 13 juni in 32 n. Chr. was het 
volle maan  en toen stond de teller op 17329095 en leefde Jezus mogelijk 11846 dagen, wat 
een globale afronding van 12.200 dagen is. Op vrijdag 11 juli was het in 32 n. Chr. 100 
procent volle maan. Het zou natuurlijk opvallend geweest zijn, als dat precies 12222 zou zijn, 
zoals bijna het geval in 9 of 6 v. Chr.  
Terzijde willen we hierbij nog opmerken, dat het hebreeuwse woord voor ‘kruis TseLeB 
betekent met de getalswaarde 122. [uit 90-30-2] 
 
Met Pasen ten tijde van Jezus’ kruisiging was het volle Maan. Dat was een feit. De discipelen 
sliepen ’s avonds zelfs buiten in de openlucht op de heuvel in de tuin Gethsemané. De 
volgende ochtend, toen Jezus gevangen was genomen door het Sandrin in Jeruzalem, was 
het nog koud. Deze kou verklaart de hoogte van de stad Jeruzalem [tussen 700-800 meter] 
De warmte van overdag bleef ’s avonds nog even hangen, maar ’s ochtends kan het op die 
hoogte behoorlijk fris zijn, als de zon niet schijnt, anders dan in Galilea of Jericho, dat lager 
gelegen ligt en de warmte in de ochtend vasthoudt. De kruisiging speelde zich af in de 
maand Abib en niet in het gewoonlijke Pasen van het Oude Testament in Exodus 12 zoals 
beschreven in GJE1-12:7. 

 
Tenslotte is astronomisch en astrologisch de beschreven mars oppositie jammer genoeg niet 
volledig aantoonbaar. Dit blijft een groot raadsel. Dat wil echter niet zeggen dat 1 v. Chr. niet 
het geboortejaar van Jezus is; met deze kennis [de maan- en zonsverduisteringaspecten van 
de leerperiode van Jezus] ligt 1 v. Chr.  toch erg voor de hand. De lezer geve daarover zelf 
een mening.  
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                    Vaccinaties en medicijnen 
 
                                           door Klaus Opitz uit Duitsland 

 

‘Ik zeg jullie, indien zijn geloof en vertrouwen zodanig groot zijn dan kan uit de 

ontbinding zelfs nog een nieuw leven ontstaan.  

 

Als echter een dergelijke lichamelijke en geestelijke boetedoening ontbreekt, 
dan is een ieder die door inenting of medicijnen is genezen niet meer dan iemand die 

danig is bedrogen, want de medicijnen hebben het kwaad niet uit het lichaam verwijderd, 

maar ze hebben het alleen maar in slaap gesust of versluierd.  

 

En neem het van Mij aan, de tijd zal zeker komen dat hetzelfde kwaad in 
verhevigde mate de sluier zal doorbreken en dat dit voor het lichaam en 
niet zelden ook voor de geest de zekere dood tot gevolg zal hebben… 
 

Ziet, zo is het letterlijk gesteld met de dingen als Ik jullie gezegd heb. 
 
Jullie echter, leid je kinderen en jullie zelf in geloof en vertrouwen tot Mij!  
 
En waarlijk Ik zeg jullie: jullie zullen je ervan overtuigen, dat de stof waar-
mee Ik inent de beste is! - Amen. Dat zeg Ik, de grote universele arts! Amen, 
amen, amen.‘   [uit genezing en gezondheid, hfdst. 20] 

 
 

Aan Elise H 

 
"Mijn lieve dochter! – Als jij en veel anderen een volkomen en levend 
vertrouwen in Mij hadden, dan zou je ook geen onnodige vrees bij deze 
borstkwaal hebben en zou je ook niet voortdurend een ander middel aan Mij 
vragen dat beter en sneller zou werken; want dan zou het eerste even goed 
zijn als het laatste.   
 
Maar omdat je kwaal, die een ophoping van een aantal oude kwalen en 
geneesmiddelen van artsen is, niet zo snel over kan zijn als een lichte 
verkoudheid omdat zich een aantal slechte substanties een uitweg hebben 
gebaand door je ziekte, daarom ben je nu erg bang. Ik vraag je echter: 
waarom dan wel? Denk je dan dat Ik je soms niet zou kunnen helpen al 
was je kwaal nog duizend maal erger?  
 
O zie, voor Mij is een kwaal nog nooit zo groot geweest dat Ik die niet 
had kunnen bedwingen. En dus zou Ik het ook wel met die van jou in zo kort 
mogelijke tijd klaar kunnen spelen, maar daarvoor ben jij te angstig en bang en 
zoek je het ene middel na het andere. Maar in het belangrijkste middel stel 
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je te weinig levend vertrouwen, hetgeen je kunt afleiden uit je vrees en 
angst, en dat vertraagt de algehele genezing van je borst.  

 
Ik zeg je dat je aarde of water, olie of wijn of honing of balsem of kruiden 
of pleisters of melk en brood of ook zwavel en andere mineralen en 
mineraalwater op je borst kunt leggen – dan zal dit alles met een levend 
vertrouwen in Mij werkzaam zijn; maar als je angst en vrees hebt, 
hetgeen aangeeft dat je Mij niet helemaal vertrouwt, dan moet je het ook 
aan jezelf toeschrijven dat de genezing van je borst overeenkomstig het 
vertrouwen van jullie allen is.  
 
Jullie bekijken en beoordelen alleen het middel, of dat wel van Mij of 
misschien alleen maar van Mijn schrijver  afkomstig is, of het daarom wel echt 
zal helpen of niet – of als het misschien toch niet van Mij zou zijn, maar alleen 
van Mijn schrijver, of het de kwaal dan niet zou verergeren? 

 
Zie, dat zijn zo jullie geheime scrupules, waardoor jullie steeds, zoals gezegd, 
het aangeraden middel alleen maar beoordelen vanuit het gezichtspunt van 
een half geloof. Maar Mij beoordelen jullie helemaal niet, omdat jullie geloven 
of tenminste van menig zijn dat Ik alleen maar door één enkel middel, dat het 

meest geschikte zou zijn, zou kunnen of willen helpen – alsof Ik niet 
machtig genoeg zou zijn om door elk middel, ja bij elk levend geloof 
ook zonder enig middel elke kwaal zou kunnen genezen.- Wat is er 
dan aan het middel gelegen?  
 
Ik ben het juiste levende middel, zonder dit werkt geen enkel 
middel, maar met dit middel werkt elk middel! 
 
Als jullie voortaan de gezondheid van je lichaam willen bereiken, dan 
moeten jullie niet zozeer letten op het juiste middel, maar er alleen op 

toezien, dat jullie levende, volkomen vertrouwen in Mij het geschikt 
maakt, dan zal elk middel goed zijn, moge het bestaan waaruit het 
wil. Zonder deze methode zal de beste zalf evenmin helpen als 
water uit een plas! 
 
Gebruik de pleister, maar met volkomen vertrouwen in Mij, dan zal die de stevige 
etterzak er wel uittrekken, die er met de etter ook had moeten uitkomen zoals bij een 
geboorte de moederkoek en die nu als een vreemd voorwerp in de wond zit en eruit 
zweert. Maar let wel: de pleister zelf zal het niet doen! 
 

Maar als jullie een arts willen, dan kunnen jullie die ook nemen. Maar heb 
daarbij niet zozeer in de arts, maar veel meer alleen in Mij een waar, 
levend vertrouwen en dus zonder angst en vrees, dan zal het middel van 
de arts genezend werken. Als jullie meer vertrouwen in de arts hebben 
dan in Mij, dan zal hij weinig of helemaal niet helpen. 
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Laat je vrees en bangheid een zekere aanwijzing zijn of jullie Mij 
volkomen vertrouwen of niet, want elke vrees en angst is een gevolg van 
een zwak gloof en vertrouwen in Mij.  
 
Ben Ik niet degene die de al vier dagen in het graf ontbindende Lazarus weer in het 
leven riep?! – Als jullie dan geloven dat Ik Dezelfde ben en nu al enige jaren met 
jullie spreek door de in zichzelf weliswaar zwakke maar trouwhartige knecht, - 
waarom is jullie geloof dan zwak en jullie huidige mening onzuiver, tengevolge 
waarvan Mijn aan jullie opnieuw gegeven knecht vanuit zichzelf namens Mij middelen 
zou geven, die dan niet konden helpen,die dan niet konden helpen omdat ze 
misschien toch niet van Mij, maar van de knecht zouden zijn?  
 
Weten jullie dan niet, dat Ik de knecht dadelijk zou verwerpen als hij zich zoiets zou 
veroorloven? – Voor zo’n erge zondaar moeten jullie Mijn knecht niet aanzien! – Hij 
heeft wel andere zwakheden, maar meest jegens zichzelf; maar in Mijn naam is hij 
getrouw en sterk, en vreest de mensen niet en hij kijkt ook niet naar de voordelen 
van de wereld, hoewel hij aards gezien arm is.  
 

Dus heb meer geloof en vertrouwen, dan zal alles goed worden; 
anders echter nog een hele poos niet. Amen. -   
 
Dat zeg Ik, als het beste geneesmiddel voor eeuwig. Amen, amen, 
amen. - Mijn woord en het levend geloof zijn de beste 
geneesmiddelen. – (Hemelse Geschenken, deel 3, 17-8-1848)  

 

      
 

            Vaccins kritisch bekeken. 

       Medisch of ethisch verantwoord? 

 
Een kleine inleiding vooraf 
         [met uitzondering gepubliceerd!] 

In de privésfeer ontstond een deelname aan een Webinar over corona, en ik luisterde met een 

‘half oor’ mee. Met de daarna gemaakte privéaantekeningen en eigen toevoegingen ontstond 

het volgende:  

 

‘Wij dragen wel 1.5 kilo aan microben met ons mee. Dat zijn kleine beestjes die voor het 

grootste gedeelte uit bacteriën bestaan, maar ook uit schimmels, gisten, virussen en andere 

eencellige wezens. Samen vormen ze dan ‘het microbioom’. Het grootste gedeelte daarvan 

bevindt zich in ons spijsverteringsstelsel, met name in de dikke darm. Daarin wonen biljoenen 

bacteriën van zo mogelijk verschillende honderdtal soorten. Welke bacteriesoorten er in de 

darm leven, verschilt per persoon. Daarom heeft iedereen een ander microbioom.  Deze is van 

groot belang met betrekking tot de immuniteit.’ 

 

Uit kringen van de reguliere gezondheidszorg horen we, dat mensen pneumonie kunnen 

krijgen door corona. Pneunomie is een soort longontsteking en stress speelt daarbij een grote 

rol; bij mensen met een longontsteking [en de daarachterliggende stress] wordt vaak een hoog 
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cortisolgehalte aangetroffen. Een belangrijke rol hierbij zijn de macrofagen [Macro betekent 

groot, fagen komt van fagocytose (opeten)], de huid, slijmvliezen en speeksel.  
 
Zodra het aangepaste immuunsysteem de indringers heeft overwonnen, wordt er een pool 
van langlevende T-geheugencellen en B-geheugencellen gemaakt. Die geheugenlymfocyten 
blijven inactief, totdat ze dezelfde ziekteverwekker[s] opnieuw tegenkomen. Deze keer zetten 
ze echter een veel snellere en sterkere immuunreactie op gang. Dat ‘geheugen’ is het 
belangrijkste kenmerk van het adaptieve immuunsysteem en maakt bescherming op lange 
termijn mogelijk.  
Deze maken antistoffen aan, eerst de IgM [het snel reagerende antilichaam, waarvan wordt 
aangenomen dat dit stijgt vanaf vier dagen tot wel twee weken na de infectie]. Of het IgG-
molecuul dat beschouwd kan worden als een typische antistof. Er bestaan vele soorten T-
cellen. 
 
Ontstekingseiwitten, ook wel cytokines genoemd, spelen een cruciale rol in de 
afweerreactie. Wanneer deze afweerreactie in het bloed té sterk is, wat een cytokinestorm 
wordt genoemd, kan dit nadelig zijn voor een patiënt. Er wordt gedacht dat bij patiënten met 
COVID-19 zo’n cytokinestorm bijdraagt aan de ernst van de ziekte. Cytokinen worden 
geproduceerd door een breed scala aan cellen, waaronder immuuncellen 
zoals macrofagen , B-lymfocyten , T-lymfocyten en mestcellen en vele andere cellen. Als 
iemand ineens heel veel antistoffen heeft, dan hebben geïnfecteerde mensen minder T-
helpercellen met veel T-cellen en een antistoffenlaag. De T-cel-immuniteit is echter nog niet 
onderzocht. 
 

DE VACCINS 

Het lichaam leert zichzelf te beschermen tegen microben. We hebben het hier over geïsoleerde 

eiwitten of inactieve microben. De vraag is of het RNA van het SARS-CoV-2-virus in het DNA van 

de cel geïntegreerd kan worden. De onderzoekers voegden in het laboratorium het gen voor reverse 

transcriptase (RT) toe; een enzym dat RNA in DNA omzet aan menselijke cellen. Vervolgens 

infecteerden ze deze gemanipuleerde cellen met SARS-CoV-2. De onderzoekers zagen dat stukjes 

RNA in DNA omgezet werden en stellen dat deze geïntegreerd raakten in de chromosomen van 

de cel. Deze resultaten leiden tot verontruste reacties op de sociale media. Sommigen trekken de 

resultaten door naar het mRNA-vaccin en maken zich zorgen om mogelijke ‘genotoxische effecten’ 

van het vaccin. Bovengenoemde citaat wordt vertaald naar een eiwit en wordt beïnvloed door voeding. 

 

Het PFIZER en MODERNAvaccin hebben een chemisch proces. De vaccins worden zelfs binnen 

twee dagen gemaakt. Dit virus wordt niet voldoende opgenomen; een stukje RNA wordt vertaald 

in eiwit. En mRNA-vaccins hebben geen licentie! 

 

Het nadeel: een instabiel mRNA geeft onbedoelde ontstekingsreacties en beperkt de 

immuniteitsrespons. In de mRNA-vaccin zitten PEG-geoxideerde lipide nanodeeltjes [PEG 

zit ook in macrogol, dat zijn poepzakjes]; deze lipidedeeltjes zijn nieuw en nooit gebruikt. 

 

De vaccins kunnen ook allergie veroorzaken en inwerken op het immuunsysteem [dat 

reacties geeft] en leverschade veroorzaakt. 

Het ASTRA ZENICA-vaccin is gebaseerd op adenovirus vector van een chimpansee; dit 

virus behoort niet in een mensenlichaam thuis! Hier is sprake van een gen-modificatie, 

maar OOIT NIET TOEGESTAAN! Deze adenovaccins geven zelfs kans op HIV bij 

mannen!   

 

De Johnson en Johnson en Jansen: humaanvirusvector – Deze drie vaccins zitten nog in de 

experimentele fase. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Macrophage
https://en.wikipedia.org/wiki/B_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/T_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Mast_cell
https://twitter.com/BorgerPieter/status/1339516635917545472
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De PFIZER BIONTECH hebben hun eigen ‘trials’ gedaan, maar er is hier niet onafhankelijk 

onderzoek gedaan. Waarschijnlijk is de effectiviteit onder de 50%. De trial loopt nog twee 

jaar. Er zijn bijwerkingen van dit vaccin genoteerd op EMA: zoals spierpijn, moeheid en 

hoofdpijn op niveau 3. Het percentage en de effectiviteit bij het Moderna-vaccin klopt niet. 

Risico op Belse parese en de Botox gaat zwellen. Ze bevat Trometalol waardoor bloedingen, 

dus oppassen als men bloedverdunners gebruikt. Er is een risico bij MODERNA 

en PFIZER: namelijk een anafylaxie-risico door PEG, dat, zoals gezegd, onder 

ander in poepzakjes zit.  

 

De Astra Zeneca bevat disodium.. dat ook in pijnstillende middelen zit. Hier is een risico voor 

kwetsbare mensen met een slecht immuunsysteem; zeker niet geven bij immuun-

onderdrukkers en bij chemotherapie. Hulpstoffen: bijvoorbeeld azijnzuur. De interacties 

met medicatie zijn hier nog onbekend.  

 

De Pfizer is dus niet getest bij mensen met een slecht immuunsysteem. Heeft iemand een 

slechte conditie dan geeft dat nog meer bijwerkingen. Soms is het juist nog meer besmettelijk 

na een vaccinatie.  

 

Zijn de bijwerkingen wel geregistreerd? 

Sinds eind januari 2021: Al vijftien ernstige meldingen, vele bijwerkingen. In Amerika zijn de 

bijwerkingen 2,8 procent en mensen zijn blijvend moe. Kwetsbare mensen overlijden 

eerder. Op Gibraltar zijn er nu meer mensen op de IV dan voor de vaccins.  

 

Waarschuwing: Het ‘LADE Antibody Dependant Enhancement’ verschijnsel:  We weten veel 

te weinig van dit vaccin. De vaccinatie gaat het virus beslist niet tegenhouden. Maar 

sowieso verdwijnt het virus na twee jaar op een natuurlijke wijze, en men denkt dan, dat dit 

gebeurt door de vaccins. En de muterende? 

 

Wat de sneltesten betreft: dat geeft een falend testbeleid. A-symptomatische mensen moeten 

niet getest worden. Dat heeft geen zin. Je moet hiervoor echt klachten hebben, wil de test een 

positieve uitslag geven. Er zijn onvoldoende eiwitten om dat aan te tonen.. Men moet zich 

nooit laten vaccineren als men corona heeft gehad! 
 

 

Samengevat 

Alle vaccins zijn niet degelijk onderzocht; men weet te weinig. Dus als het mogelijk is: de 

vaccinatie uitstellen tot er meer bekend is. Wees voorzichtig als je een slechte weerstand hebt, 

kwetsbaar bent of een chemo hebt ondergaan of immuno-onderdrukkers hebt gebruikt. 

 

In de mRNA vaccins Moderna en Pfizer-vaccin zitten vetdeeltjes die nooit onderzocht zijn en 

dit kan interfereren met PEG dat immers ook in macrogol zit. Hierdoor kan er een 

anafylactische shock optreden. Beide vaccins kunnen erge vermoeidheid geven, 

hoofdpijn en spierpijn. 

Het Moderna-vaccin kan aangezichtsverlamming geven en als men botox gebruikt: dit 

kan gaan opzwellen. Oppassen als je bloedverdunners gebruikt! 

 

De Astra Zenica is gebaseerd  op een virus van een chimpansee, en dit hoort niet in de mens. 

Het is onvoldoende onderzocht. We weten ook dat er aluminium in de vaccins is verwerkt, dat 

vroeg of laat kan leiden tot versnelde dementie, alzheimer of autisme.  
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Randbemerkingen 
De mensen worden in winkels of openbare gelegenheden gesommeerd de handen te 

wassen met alcoholsuspensies. Deze beschadigen op den duur de huid…De mondkapjes 

hebben beslist geen nut, maar we dienen ons wel aan de wet te houden… 

 

De mensen laten zich te veel meeslepen door angst, vooral oudere mensen of met een 

kwetsbare gezondheid. Als de mensen meer in de frisse lucht wandelen, dagelijks hoge 

concentratie vitamine D tot zich nemen en zich aan Gods geboden houden, zullen zij beter 

worden beschermd. Over het aantal mensen, dat jaarlijks aan een griep sterft per land, 

daarover wordt niet meer gesproken. Een eerdere schrijver van het Jakob-Lorber-Bulletin 

mocht vorig jaar zijn stervende vrouw niet meer bezoeken vanwege de corona-regels, 

Verschrikkelijk! De verwachte mortaliteitspercentage van 30 procent wereldsterfte onder de 

mensheid heeft zich gelukkig gereduceerd tot maar 0,2 procent, maar de aangewakkerde angst 

is gebleven.  

 

Er is veel werk aan de winkel! Als de lucht zuiver blijft, zien we ook ineens veel minder 

coronagevallen. We kunnen ons voorstellen, dat de invoering van 5G, dat veel elektrosmog 

geeft, er zeker eraan toe bijdraagt, dat gevoelige mensen sneller zieker worden, en hun 

immuniteit zakt af naar een kwetsbaar peilgehalte.  

 

De kans dat het aantal autistische en ADHD-percentage toeneemt, word groter! Hoe kan dat? 

Dwingt het coronatijdperk ons naar een geestelijke en materiële ‘vastentijd’? Wanneer het 

lichaam koorts krijgt bij een verkoudheidsgriep of een coronagriep, is het niet verstandig om 

Paracetamol in te nemen, dat dempt of onderdrukt. Koorts is dan juist gewenst!  

Misschien komt er een periode, dat niet-gevaccineerde mensen worden aangekeken door de 

medemens en als een gevaar wordt beschouwd voor de maatschappij. Zij worden ‘verraden’ 

door verklikkers en misschien ‘uitgestoten’. De overheid roept zelfs op tot een dergelijk 

klikgedrag. Gezien vanuit het ‘natuurlijk medische’ is belangrijk te weten om goed voor je 

eigen immuunsysteem te zorgen; dit doe je door gezonde [biologische] voeding, vooral veel 

gestoofde of gebakken groente, veel beweging en zingen. Voorkom stress en vertoef in goede 

levensomstandigheden. Bidt en vast! [vooral geestelijk].  

 

Uit onderzoek is gebleken, dat het coronavirus ontsnapt is uit een MILITAIR laboratorium uit 

WUHAN en dat vleermuizen op de markt ermee besmet waren. Veel Chinezen uit Wuhan 

kwamen vanwege werk in die tijd naar Noord-Italië, en zo verspreidden zich daar de meeste 

coronahaarden, maar ook de lucht was daar erg besmeurd.  Sterke ammoniakvarkenslucht 

vervuilden grote gedeelten in Noord-Brabant [NL} en in combinatie met carnaval en 

ongezonde lucht ontstond ook daar een infectiehaard, dat zich alom verspreidde. Als de 

weerstand bij iemand al zwak is, grijpt het virus sneller aan. In Rusland werd geen lockdown 

aan de inwoners opgelegd en de verantwoordelijkheid aan de mensen zelf overgelaten. Dit 

land staat er ook het best voor, mede door minder aantal inwoners en gezonde luchten. 

 

De farmaceutische industrie heeft geen onderzoek gedaan naar de bijwerking van hun 

vaccins. De ingrijpende bijwerkingen van vaccins is schokkend. Toen de mensen in 2009 met 

de Mexicaanse griep belaagd werden, liet iedereen zich inenten, maar velen kregen later last 

van de ingrijpende vaccinbijwerkingen: de slaapziekte. De mensheid zou zich meer moeten 

vergeestelijken, dan diep in te materie te wroeten. Steeds meer verpleegkundigen, die op de 

corona-afdeling werken.  weigeren de coronavaccinatie, omdat ze gezien hebben, wat de 

gevolgen kunnen zijn en deze ‘onbekende en bekende consequenties’ niet willen doormaken.. 
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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 28 februari  2021    +   524,00 € 
Vertalingkosten: Relana v. d. V.               op 15 maart    2021               -     50,00 € 
Bankkosten        op 28 februari  2021              -       5,00 € 
Gift van Helmut N. uit Oostenrijk op 18-1-2021 [hartelijk dank!]   +    40,00 € 
Stand Bankcredit       op 15 maart    2021        +  509,00 € 

 

 

 


