
1 

 

                                                     In dit bulletin  
 Vrede of oorlog? 

 Klonen, om niet na te doen 

 Gedenkwaardigheden  

  

 
         
 
 

Helmut uit Oostenrijk  
 
Onze vriendin Elke piekert veel en oprecht over ‘onze Vader’. Ook de hoogstaande mensen 
van de katholieke kerk hebben er al over nagedacht wat hoe het gezegde van Jezus ‘... en 
leid ons niet in verzoeking’ en dat kan in harmonie gebracht worden met een liefhebbende 
Vader die alleen maar wil wat het beste is voor Zijn schepselen.  
 
Leidt God Zijn aanstaande kinderen dan Zelf ook in verzoeking, waarin ze vallen en 
zondigen? Zou het niet veel beter moeten heten  ‘... en leidt ons in de verzoeking’? 
 
Dat zou toch waarschijnlijker zijn van een almachtige Vader en dat zou ook meer 
overeenkomen met Zijn zorg. Is God Zelf dan de Verleider en vergeeft Hij aansluitend de in 
zonde gevallen mens dan zijn zwakheid?  
 
Het al te menselijk verstand is op zoek naar een verklaring en denkt dat hij die woorden van 
Jezus moet omkeren om - naar zijn mening - ze correct te kunnen begrijpen en te 
accepteren. Daarbij verzuimt hij echter bij deze geestelijke betekenis vraagtekens te zetten.  
 

                      Datum:   15-05-2021,  Nummer 63 

 
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 



2 

 

Hoe heeft Jezus eigenlijk werkelijk gesproken om ‘niet in de verzoeking’ of  ‘in de verzoeking’ 
te komen? In de getrouwe weergave van de woorden van de Heer door zijn dienaar Jakob 
Lorber en de navolgende uitleg zullen we verlost worden van alle twijfels en 
gewetensbezwaren. 
 

Het Grote Evangelie van Johannes, deel 9-210:3 zegt: ‘Als jullie tot God bidden en in 
je hart zeggen: 'Vader in de hemel, leid ons niet in verzoeking!', zeg, denk en 
wens dan DAT HIJ JULLIE NIET RUIM VOORZIET VAN VEEL AARDSE 
GOEDEREN EN SCHATTEN, MAAR VRAAG HEM ALLEEN OM HET 
DAGELIJKSE BROOD, DAN ZAL HIJ HET JULLIE NIET ONTHOUDEN, 
AANGEZIEN HIJ HET BESTE WEET WAT JULLIE NODIG HEBBEN. 
  
Ook hier moeten we dus de geestelijke betekenis van Zijn woord vinden, want het Woord is 
niet de zin, omdat de betekenis in het Woord verborgen ligt. 'Leid ons niet in verzoeking' 
adviseert ons om niet weg te zinken in de roes van de materiële wereld, en ons niet bloot te 
stellen aan de verleidingen van materiële verlangens, maar gewoonweg het pad naar Gods 
koninkrijk te volgen. 

      
 
J.P. uit Duitsland schreef: 
 
Wat was mijn sleutel om de nieuwe openbaring te aanvaarden? 
 
Ik was een streng Bijbelgelovig christen en geboren in Zuid-Korea. Ik woon al 30 jaar in 
Duitsland en heb een liefhebbende moeder. Iedereen die haar kende, mocht haar. Een 
voorbeeld: na lange tijd in een staalbedrijf te hebben gewerkt, begon mijn oom zijn eigen 
bedrijfje voor hetzelfde staalbedrijf. Hij vroeg mijn moeder of er iemand in de buurt een baan 
zocht. Mijn moeder beval twee jongens aan. Later belde mijn oom met mijn moeder. Ik heb 
gewoon iemand nodig. Wie zou ik kiezen? Wie is er meer nodig? Mijn moeder zei: ; hoe kan 
ik de een verkiezen en de ander teleurstellen? Neem beiden aan!’. Ze had echter geen idee 
hoe zo'n bedrijf werkt, maar mijn oom nam ze allebei in dienst. Misschien zegende God zijn 
welwillendheid zodat hij zelfs met twee bedrijven kon starten. 
 
Mijn moeder had een gehandicapte zoon en mijn oudere broer maakte zich altijd zorgen om 
hem. Aangezien mijn broer twee keer zelfmoord probeerde te plegen vanwege een constant 
lijden, kan men zich het lijden van onze familie wel voorstellen. Toen ze door een raam een 
gebouw in aanbouw zag, zei ze met een zucht: als we zo'n gebouw zouden hebben, dan zou 
mijn zoon levenslang goed te eten krijgen. Ze zocht overal naar een oplossing. Ze ging ook 
naar een waarzegster en vroeg haar: ‘Raad me aan om in Jezus Christus te geloven voordat 
ik christen word!’ Toen moest ik spontaan lachen om onze wonderlijke moeder.  
 
Maar ik accepteerde welwillend dit voorval van mijn moeder. Ze ging naar de Evangelische 
Kerk en kopieerde, op advies van de pastoor, de Bijbel. Dat was toen een trend in Zuid-
Korea. Ze zei: dat kan niet, hoe kun je nu 5000 mensen te eten geven met 5 broden en 2 
vissen?  
 
Nadat ik Jezus Christus persoonlijk als mijn Verlosser had aanvaard toen ik met haar bad, 
bad ze niet eens voor haar man, mijn vader, maar alleen voor de 4 kinderen, 2 jongens en 2 
meisjes. Omdat ons gezin een voorouderlijk gezin is, waren er altijd voorouderlijke 
offerceremonies. Ze ging naar de katholieke kerk omdat de kans dat de voorouderverering 
daar vaker wordt bekeken dan in de protestantse kerk en ze kreeg ook een doopnaam. 
Theologie maakt haar niet uit. Het gaat over haar gehandicapte zoon en de trouw aan het 
gezin. 
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Ze stierf plotseling aan een hersenbloeding op een ochtend nadat ze koffie had gedronken. 
Ze was 61 jaar. Haar laatste woord aan de telefoon was. 'Ik heb je iets lekkers gestuurd. Je 
geeft graag anderen iets. Maar eet jij ook?’ Mijn oudere zus huilde heel verdrietig dat ze naar 
de oneindige hel was gegaan omdat ze niet trouw was aan haar geloof en vanwege haar 
onzekerheid weer naar de waarzegster was gegaan en daardoor God mishaagde. 
(Gebaseerd op een Bijbelvers).  
 
Een stille vraag kwam bij me op, hoe een liefdevolle God zo wreed kan zijn tegen mijn 
liefhebbende moeder. Vanwege Zijn gerechtigheid? Later hoorde ik een zin van een 
ouderling van een vrije kerk: ‘Misschien zullen we ooit allemaal gered worden omdat er 
geschreven staat: Op een dag zal iedereen voor Jezus knielen.’ Hij trok zijn woorden toen 
snel weer terug omdat hij niet aangevallen wilde worden. Ik dacht toen dat hij het bij het 
verkeerde eind had. Vanwege ons grote leeftijdsverschil en de deugd van de Aziaten en 
respect ervoor aarzelde ik met hem een woordenwisseling te beginnen. 
 
Na mijn ziekte en daarna in een revalidatiekliniek kwam ik weer thuis en las de zin: ‘God is 
liefde en wijsheid!’ Dat maakte mijn geest helder. Ik had altijd al de vraag hoe ik die twee 
dingen in harmonie kon brengen, omdat de Bijbel deze twee dingen op dezelfde manier 
weergeeft: redding is mogelijk door genade, dat wil zeggen, uit het geloof alleen, en de 
redding komt ook uit de werken, omdat het geloof alleen op zich waardeloos is. 
 
Een Engelse professor heeft deze zin gedicteerd in een wetenschappelijk artikel; ‘God is 
liefde en wijsheid’ en beide resulteren samen in bruikbaarheid. In deze formule laten veel 
dingen zich vanzelf samenvatten. Het citaat vermeldde ook de naam ‘Emanuel Swedenborg’. 
 
Dientengevolge kon ik Jakob Lorber, Gottfried Mayerhoffer, Bertha Dudde, Anita Wolf, de 
Mexicaanse Openbaring en andere profetische geschriften en personen als het ware Woord 
van God en ware profetie accepteren. Ik was overgelukkig en liet een gevecht los met de 
ene waarheid tegen de andere. Ik ben er helemaal niet klaar voor en heb bewondering voor 
degene die de geschriften van een profeet volledig heeft gelezen. Het kostte me dan ook 10 
jaar om de geschriften van Jakob Lorber compleet  te lezen.  
  
De geschriften van Bertha Dudde zijn veel gemakkelijker te lezen. Ze vullen elkaar allemaal 
aan. Het kleine verschil zal na verloop van tijd wel duidelijk zijn en gecorrigeerd worden. 
Steeds weer heb je geduld nodig. 
 
Mijn jongere en gewetensvolle zus vroeg ooit aan iemand met een profetische gave in de 
kerk iets over mij omdat ze zich zorgen over mij maakte. Ze stond open voor geestelijke 
werkingen. Ze vertelde me wat haar was verteld: 'Maak je geen zorgen over je broer. Hij bidt 
niet veel, maar zijn gebed bereikt tenminste de hemel en God is van plan hem meer te 
gebruiken dan jij. Toen zei ik: zoiets heeft men toch niet nodig? Dat is niets anders dan een 
verkapte wereldlijke waarzeggerij. Zo verstokt was ik. Buiten de Bijbel was er destijds niets 
voor mij. 
 
‘Later hoorde ik dat mijn jongere zus tijdens een bezoek aan de geestelijke wereld, zoals ik 
al vermoedde, onze liefhebbende moeder in het koninkrijk der hemelen zag. Halleluja !!!’ 
 
Ik zou graag een van de vele redenen willen uiteenzetten waarom ik het schrijven van Jakob 
Lorber en andere schrijvers als Gods woord accepteer: Na de klagende roep tot God had ik 
eenmaal een klinkende en vredige, liefdevolle stem die ik nog nooit eerder had gehoord uit 
de buikstreek, en ik dacht, hoe kun je een stem uit de buikstreek horen? In de toenmalige 
situatie was het een passend woord dat iedereen wel kon zeggen: ‘Begrijp eerst de ander in 
plaats van begrepen te willen worden!’ 
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Sindsdien is het mijn grootste wens om de stem van de Vader te horen en altijd bij Hem te 
zijn. Voor mij was het duidelijk, dat dit de stem van de Vader was. Omdat Jakob Lorber 
voortdurend zo'n stem hoorde, kon hij niets anders doen dan het voor de anderen op te 
schrijven en daarbij dankbaar en gelukkig te zijn. 
  
Ik wacht vol verlangen om mijn moeder weer te zien. Ik heb net zoveel goede ervaringen als 
ieder ander met zijn moeder. Ze was streng voor mij vanwege de gehandicapte broer. Op 
school was er eens een enquête om de eigen vader en moeder te beoordelen. 100 was het 
hoogste. Ik als kind gaf meteen 100 punten voor mijn vader, maar mama heeft me gisteren 
een pak slaag gegeven, daarom zij 95 punten. In onze woonkamer staat er altijd nog een 
wandelstok. Toen kreeg ik het te doen met mijn geweten en vroeg meteen weer naar dat  
briefje en corrigeerde het van 95 naar 100 punten. Liefde is de sleutel tot de Bijbel en de 
nieuwe Openbaring. Dat is de uitgebreide kern van de zaak. 
 
Uit persoonlijke ervaring zeg ik het volgende: wie eerlijk is en in zijn hart vraagt, zal een 
antwoord van Jezus Christus krijgen. 
 
J.P. (Opgedragen aan de ijverige en stil werkende wijngaardwerkers als voorbeeldcasus, 
mits de lezer dit artikel nuttig vindt]  

  
  
Eeuwige verdoemenis - Niet-zijn - Onverlost zijn 
BD. Nr. 1137, 15 Oktober 1939 

 
Onscheidbaar is de Schepper van hemel en aarde verbonden met al Zijn schepselen. 
Zonder het doen toekomen van Zijn kracht is niets levensvatbaar en dus moet deze kracht 
aan elk scheppingswerk worden gegeven om het te behouden. Zo staan alle wezens in 
voortdurende verbinding met het hoogste Wezen en kan derhalve het wezen toch een niet 
door God gewilde weg gaan, zonder echter zich helemaal van zijn Schepper en Maker te 
kunnen scheiden. Het zal altijd een beroep moeten doen op Diens verschaffen van kracht, 
ofschoon het zich in de verblindheid van zijn denken, in het laatste stadium van zijn 
ontwikkeling, onafhankelijk waant van elke boven hem staande macht. Het niet willen 
erkennen van een macht schakelt het aanwezig zijn van zo'n macht niet uit. 
 
Als dus het wezen zich wil scheiden van zijn Schepper, gebeurt dit alleen in zijn eigen 
denken, doordat het zijn wil bewust afkeert van de goddelijke wil, maar nooit kan het zich 
door zulk denken losmaken van zijn Schepper, want dit zou hetzelfde betekenen als "niet-
zijn". Een scheiden is bijgevolg niet mogelijk en het zich bewust van God afkeren heeft alleen 
tot gevolg, dat dit wezen niet naar de vrijwording van zijn geest streeft, maar dat het verkiest 
om in onverloste toestand te blijven, dus dat het zich als het ware terugplaatst in de 
gekluisterde vorm, die het al had overwonnen en het zo de kloof tussen de Schepper en 
zichzelf eindeloos vergroot, in plaats van die te verkleinen. En deze teruggang is hetzelfde 
als een eeuwige verdoeming, want voor het wezen zijn het eindeloze tijden in 
onuitsprekelijke kwelling. Er bestaat geen niet-zijn, alleen een onverlost-zijn. De weg naar de 
verlossing is voor ieder wezen begaanbaar en er wordt hem alle mogelijke hulp verleend. 
Alleen moet de vereniging met God worden nagestreefd, maar niet de verwijdering van God. 
God trekt de wezens tot zich omhoog in Zijn oneindige liefde, indien ze maar de ogen 
opslaan naar Hem. Maar als Hij weerstand vindt in de wil van de mens en Zijn liefde wordt 
niet aangenomen, dan houdt ook het geven van genade op, maar de krachttoevoer uit God 
wordt hem net als voorheen verleend, zolang de weg over de aarde nog niet is afgelegd. 
 
Pas in het hiernamaals zal het wezen, dat weerstand bood, het gebrek aan goddelijke kracht 
gaan merken. Het is dan in zekere zin aan zichzelf overgelaten. Het heeft ook dan nog de 
mogelijkheid de kloof te overbruggen, echter ligt ook het gevaar voor de hand, in eindeloze 
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diepten omlaag te storten, als de verstoktheid zo groot is, dat het ook dan nog elke hulp 
afwijst. En dan is de weg naar omlaag ingeslagen, die weer in gevangenschap eindigt, dat 
het wezen weer wordt ingelijfd in de vaste vorm en de gang van zijn positieve ontwikkeling 
weer eeuwigheden moet doormaken, tot eindelijk de scheiding van het schepsel van de 
eeuwige Schepper is overwonnen. 
 

‘Eeuwige verdoemenis’ - Licht - De wil van Lucifer? 
B.D. Nr. 6420, 9. december 1955  

 
In Mijn rijk wordt onophoudelijk licht in ontvangst genomen en licht uitgestraald. De stroom 
van licht vloeit ononderbroken en stemt alle wezens gelukkig, die ontvankelijk zijn voor licht. 
Hun voortdurend zich vergrotende gelukzaligheid doet ook voortdurend hun overvloed aan 
liefde toenemen en zo moeten deze lichtwezens ook ononderbroken werkzaam zijn, omdat 
de liefde hen daartoe drijft. En hun werkzaamheid bestaat in het verder stralen van het licht, 
dat ze van Mij ontvangen, omdat ze de kwelling van de duisternis kennen en alle zielen 
willen helpen deze te ontvluchten, ze verspreiden ook licht in de donkere sferen, alleen 
moeten ze daar zielen vinden, die tot ontvangen bereid zijn, die het licht begeren. 
 
Iedere gewillige ziel ontvangt licht. Ik stel geen andere voorwaarden dan die, dat de ziel wil 
dat haar licht ten deel valt, om haar dan ook rijkelijk van licht te voorzien, rechtstreeks of 
door licht- en liefdeboden, die in Mijn opdracht werkzaam zijn. En al vertoeft een ziel in de 
diepste duisternis, aan haar verlangen naar licht wordt steeds gevolg gegeven en dit 
betekent al verlossing uit de duisternis, want Mijn voortdurende zorg is toch gericht op de 
bevrijding van de ziel uit de diepte, op het terugbrengen in Mijn rijk, waar licht en 
gelukzaligheid is. 
 
Gelooft u dus, dat Ik een gewillige ziel onopgemerkt in de duisternis zou laten? Gelooft u, dat 
Ik haar zou laten smachten, dat Ik me niet om haar bekommer, als ze verlangt de duisternis 
te ontvluchten? U, mensen, wordt geleerd van ‘eeuwige verdoemenis’. En deze uitdrukking is 
hetzelfde als een gerechtelijk vonnis van een toornige en straffende god, die Ik niet ben. 
 
Ik ben een God van liefde en rechtvaardigheid. Omdat Mijn rechtvaardigheid u uw deel moet 
geven naar de toestand van uw ziel, die vaak zo vreselijk is, dat alleen de diepste diepte uw 
verblijfplaats kan zijn, doet Mijn liefde alles om u voor dit lot te behoeden. En Mijn liefde haalt 
u ook uit deze duisternis, wanneer u Mij maar geen weerstand biedt. Het is de weerstand, 
die Mij verhindert, dat Mijn liefde dichter bij de zielen komt, want Ik dwing ze niet zalig te 
worden. Maar waar de weerstand afneemt of geheel is opgegeven, daar kan nu ook de straal 
van Mijn liefde zijn werking uitoefenen, daar kan in alle volheid licht binnenstromen en een 
toestand vol kwelling zal voor eeuwig beëindigd zijn. 
 
En nu weet u ook, dat Ik geen eeuwige verdoeming wil, dat Ik iedere ziel bevrijd, die naar 
bevrijding verlangt. Want daarvoor stierf Ik aan het kruis, dat deze verlossing - deze 
bevrijding uit de macht van de satan - kon plaatsvinden, omdat volgens goddelijke 
rechtvaardigheid de zonde u in de diepte geketend zou moeten houden en er eeuwig geen 
bevrijding daaruit zou kunnen zijn, wanneer de zondeschuld niet teniet zou zijn gedaan, juist 
door het kruisoffer. En dit kruisoffer werd voor allen gebracht. Geen wezen is daarvan 
uitgesloten en daarom kan er ook uit de hel een verlossing zijn voor de ziel, die deze wil 
ontvluchten. 
 
En kunt u geloven, dat Mijn tegenstander van deze verlossing zou zijn uitgesloten? Gelooft 
u, dat niet ook hij de zegen van mijn kruisoffer zou kunnen verwerven, wanneer dit zijn wil 
zou zijn? 
 
Maar dat hij nog steeds tegen Mij woedt, dat hij alle middelen aanwendt, om Mij van u, 
mensen, te vervreemden, dat hij de mensheid zo beïnvloedt, dat ze in een geestestoestand 
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is beland, die een ontbinding van de scheppingen der aarde noodzakelijk maakt, is een 
teken, dat zijn wil nog niet veranderd is. Het is een teken, dat hij nog de heftigste vijandschap 
voelt tegenover Mij, dat hem er niets aan gelegen is naar Mij terug te keren. Maar hij is vol 
bedrog en wat hij onderneemt doet hij steeds alleen maar met de bedoeling zielen te winnen, 
die hij denkt te verliezen. Want waarlijk, de verandering van zijn wil zou door Mij worden 
gesteund door ongewone instraling van liefde en het reddingswerk bij dit eerste gevallen 
wezen zou zijn gelukt. Maar dit tijdstip is nog eindeloos ver. Maar eens zal Ik ook hem 
winnen, omdat mijn liefde geen wezen voor eeuwig verdoemt. Amen 
 

Antwoord 
 
Beste J.P.   
 
Een bijzonder en ook aangrijpend verhaal heb je ons meegedeeld.  
 
Een mooi citaat van jou vond ik bijvoorbeeld: ‘De geschriften van Bertha Dudde zijn veel 
gemakkelijker te lezen. Ze vullen elkaar allemaal aan. Het kleine verschil zal na verloop 
van tijd wel duidelijk zijn en gecorrigeerd worden. Steeds weer heb je geduld nodig.’ 
 
Ik heb het hier even maar met zwart onderstreept. Ja, het kleine verschil met de citaten van 
Jakob Lorber en Dudde bedoel je. Nogmaals ja, de tijd zal het leren, wat genuanceerder lijkt 
voor de ziel. Zo hebben we – ieder individueel – ons pad naar de Heer te gaan, ieder naar 
zijn geestelijke rijpheid. G. 
 

 
 

Johannes uit Duitsland 
 
Johannes groette mij en jullie alle dierbare lezers vanwege Jezus’ opstanding. Hij schrijft: ‘En 
Gods bescherming en zegeningen in deze bijzonder moeilijke tijd komt over ons. Eén troost: 
al het aardse heeft een begin en een einde, zelfs wat dit mensenras is aangedaan, dat zal in 
het niets oplossen, omdat het niet door God de Vader is geschapen, maar alleen door 
zelfzuchtige en naar macht beluste mensen. Dat wil zeggen, kwaad en onwaarheid hebben 
geen oneindig uithoudingsvermogen, hoewel er "voor elk wat wils" is…  
 
Met vriendelijke groet, Johannes 
 
  
Voor de voorbede: 
Ik wil met jullie delen wat mijn vrouw me vertelde.  
 
Een jonge moeder die nog niet in Jezus Christus geloofde, vertelde mijn vrouw in tranen dat 
zijn vader vorig jaar zelfmoord had gepleegd in een oud huis in Zuid-Korea. De familie 
zorgde een tijdje thuis voor zijn vader na zijn hersenbloeding. Om beter voor hem te kunnen 
zorgen, bracht zijn familie hem naar een verpleeghuis. Vanwege Corona mag men niets of 
heel weinig bezoeken. Haar vader kon deze situatie niet aan en pleegde uit wanhoop 
zelfmoord. 
 
Toen ze haar hulpeloze eerste baby als moeder zag, dacht ze aan haar overleden vader, die 
thuis hulpeloos was geweest. Moge Vader dit gezin genadig zijn, hen een goede 
gelegenheid geven om te allen tijde voor alle mensen in Jezus ' opstanding te geloven. 
 
Hoe kun je haar echt troosten? 
Vragen om kracht te geven aan de zielen van de overledene ... 
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Telkens wanneer een gedachte aan een overledene zich aan je opdringt, weet je dat dit altijd 
een verzoek om hulp is, dat je ze kunt geven, want niemand zal er voor zorgen. En als ze nu 
samen met jou een licht zien, zouden ze dat ook graag willen ontmoeten en gesterkt worden 
door dit licht, omdat ze vaak niet weten wat dat licht betekent, vooral als ze tot dan toe in 
dwaling zijn verstrikt. Dan is slechts één gedachte aan deze ziel en het verzoek om ook 
jezelf te vinden om instructie te ontvangen en dat is al voldoende. Want de nood is vooral 
groot bij die zielen die geen liefdevolle voorbede volgen en die ook geholpen zouden moeten 
worden zodat ze in het bezit komen van de waarheid. 
  
We worden constant omringd door zielen die hun kennis willen uitbreiden om deze weer te 
verspreiden onder degenen die nog minder kennis hebben en die ze ook willen helpen. En 
het is nu belangrijk dat wij ze vertellen over het verlossingswerk van de Heer, want alleen 
dan aanvaarden ze ook diepere kennis als ze Hem eenmaal hebben gevonden en verlossing 
[aflossing] van hun schuld hebben gevonden. 
 
Voorwaarde hiervoor is dat ze eerst actief in de liefde moeten zijn, aangezien ze alleen het 
begrip kunnen krijgen als ze zelf hun wil om lief te hebben weer aanwenden om de zielen 
[aan gene zijde] te helpen die in dezelfde nood verkeren. Alleen dan zullen ze [de zielen] zelf 
steeds dieper doordringen en zal het voor hen gemakkelijk zijn zich over te geven aan de 
Goddelijke Verlosser en Hem om vergeving van hun schuld te vragen. Maar dan stroomt het 
goddelijke woord gestaag naar hen toe, dan aanvaarden ze het ook, ongeacht waar en hoe 
het hun wordt opgedragen. 
 
Maar alleen is deze eerste stap erg moeilijk voor een ziel totdat ze eenmaal de kracht van 
voorbede heeft ervaren, die vervolgens tot uiting komt in de verandering van haar wil, die nu 
gemakkelijker te beïnvloeden is, en de oproep aan zo'n ziel wordt dan ook gehoorzaamd. 
Dat is de reden waarom iedereen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek en de zielen te 
hulp komt, die naar hulp verlangen, wat veel mensen op aarde zich nog herinneren, maar 
alleen voorbede vinden bij degenen die hen geestelijk kunnen helpen omdat ze bewust met 
God samenwerken en ermee in verbinding staan en Hij Zichzelf aan hen kan openbaren. En 
elke ziel zal mogen ervaren dat Zijn woord een enorme krachtwerking heeft, die zich ooit bij 
ieder van ons heeft plaatsgevonden, want ook onze opwaartse ontwikkeling is bezig ... 
 
Als het mogelijk is dat de Heer Zichzelf aan iemand bekend maakt door het werk van Zijn 
Geest, dan staat deze persoon te midden van een lichtstraal die veel zielen aantrekt en die 
bereid zijn hetzelfde te aanvaarden dat hen wordt aangeboden en door ons allen ook zielen  
opnemen in onze voorspraak. Want je wordt alleen gedreven door liefde voor zulke zielen, 
en ter wille van deze liefde geeft Hij ook de kracht aan degenen voor wie wij bidden. 
 
De Heer moet ook toestaan dat de wetten van toepassing zijn in het hiernamaals, waartoe 
allereerst de vrije wil van het wezen behoort, waaraan niet mag worden getornd, noch door 
Hemzelf, noch door Zijn tegenstander. Het punt is dat wij ... wij die ook onze vrije wil moeten 
respecteren, alleen denken aan degenen die nog zwak zijn; die nog zwak zijn in hun wil, 
maar die de kracht van de voorbede niet kunnen weerstaan. De kracht van de liefde dat hem 
welwillend raakt en zo kunnen we dan nu ook het evangelie van liefde aan hen overbrengen. 
 
Als je wist hoe gretig de volgelingen (de zielen) Zijn woord ontvangen, hoe ze constant 
voelen dat ze vooruitgang boeken en hoe dankbaar ze ons zijn, die je door deze 
tussenkomst hen deed helpen om deel te nemen aan het Woord. Zij zuiveren dan ook onze 
atmosfeer om ons heen.  
 
Daarom is onze activiteit zo belangrijk, omdat wij kunnen bijdragen aan de verlossing van 
vele zielen door hen brood en wijn aan te bieden, om hen de zo heerlijke levensdrank en het 
meest effectieve voedsel te geven en we zullen het op een dag met innerlijk geluk voelen dat 
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we hebben kunnen bijdragen aan de opklimming van hen, die anders heel lang in de 
duisternis zou wegkwijnen ... 
 
Schenk daarom aandacht aan elke gedachte die je aan een overledene doet denken, zie het 
als een schreeuw om hulp die je niet mag afwijzen, en roep het dan bewust bij je in de buurt, 
en de eerste stap is gedaan. Zodra een mens voor zo’n ziel voorbede wordt, dan kan Hij ook 
de kracht aan de ziel wenden omwille van haar ... wat anders voor Hem niet mogelijk, omdat 
het van eeuwigheid in strijd is met de wet, aangezien alleen de vrije wil dat kan opeisen, 
maar die Hij nu ziet als liefdevolle voorbede. Zo geve Hij dan ook Zijn genade aan zulke 
zielen.   

 

Antwoord 
 
Beste Johannes, 
Vergeef mij dat ik de tekst iets heb ingekort en zodanig wat veranderd ten behoeve van het 
lezerspubliek. Veel dank voor je  nuttige bijdrage. G 
 

     
 

 

Vrede of oorlog? 
Jakob Lorber beschrijft in HIG, boekdeel 2, in welke periode de mens leeft en nog verder 
leven zal:  ‘Anderen geloven niets, doen wat ze willen en stellen al hun vertrouwen in zilver, 
goud en bankaandelen.’ ‘Ook zijn er weer mensen die alleen maar enthousiast over Mij 
praten en Mij alleen prijzen als ze zo enthousiast zijn over de wijn of het bier. Maar als deze 
geest is verdampt, dan ben Ik een zeer droge beschermheer van je hart geworden. Er is 
geen enthousiasme meer, geen stralende spraak meer en geen diamanten vertrouwen meer 
te voelen! En dus hier en daar wordt Mijn Woord zo droog behandeld, alsof er zand van de 
Sahara woestijn in Afrika is, maar daarnaast een extreem domme en saaie roman als een 
genezende bron - Als je naar het vuil voor goud aanziet, maar het goud, het echte goud, voor 
echt vuil!?’ [HIG 2-47:4-7] 
 
Hebben mensen nog wel ‘mededogen’ met elkaar.  De Heer beschrijft het ‘Gericht van de 
liefdeloosheid’ dat zeker op onze huidige industriële samenleving van  toepassing is.  
  
De Heer: ‘Dit is nog maar het begin! - Ik heb de volkeren, alle groten, machtigen en rijken en 
alle kooplieden, kunstenaars en handelaars voldoende tijd en vrije tijd gegeven om zich te 
verbeteren door middel van de vele tekenen, zoals de kleine volksopstanden, kleinere 
oorlogen, door middel van duizend petities, affiches en alles kunsttijdschriften, ook door 
epidemieën, lokale hongersnoden, door gebrek aan geld en werk, maar ook door hagelbuien 
en overstromingen.’ [HIG3-48] 
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‘Ik heb de aarde een lange vrede gegeven. Toen sliepen de prinsen, hun ministers 
beroofden en onderdrukten de mensen, en de mensen floten en dansten en vergaten Mij, 
samen met de prinsen en ministers. Maar ik sliep niet en onderdrukte niet en had werkelijk 
geen reden om te fluiten of te dansen; omdat een echte vader niet kan juichen als er zo'n 
ernstige epidemie komt en hem het ene kind na het andere vermoordt. Maar als de plaag zijn 
opzettelijke wil lang aandrijft, kan de vader alleen met rechtvaardige woede worden 
gegrepen; En aangezien deze vader ook de meester is van alle epidemieën, is het nu tijd om 
het hoofd van de epidemie over heel Europa, ja over de hele aarde, te verpletteren!’ [HIG3-
48] 
 
….’Omdat bijna iedereen het oordeel van de dood op zijn voorhoofd heeft geschreven. Waar 
niemand de behoefte van zijn naaste ziet, waar de luide klaagzang van de ellende wordt 
afgeluisterd voor de luide pracht van de wereld, is groen en gras met de koekoek. Daarom 
denk ik dat men met deze spiritueel bijna dode mensheid geen bijzondere omstandigheden 
meer moet maken, maar deze op natuurlijke wijze volledig moet laten uitsterven door allerlei 
epidemieën. Alleen de weinige goede mensen die hier en daar verspreid leven, zouden 
moeten worden behouden, zodat via hen de aarde terug zou komen tot betere inwoners.’ 
 
Ik zeg: “Mijn beste vriend, je hebt waarschijnlijk volkomen gelijk; het is echt een ellende zoals 
het er nu in de wereld uitziet! Ik zeg je, veel erger dan in de tijd van Noach en Lot. Maar wat 
kunt u anders doen dan geduld na geduld hebben? Laat ze vandaag allemaal sterven, ze 
zullen in het geestenrijk geen haar beter zijn dan op aarde. Maar als je ze een tijdje op aarde 
laat friemelen en ze echt ellendig worden door hun dwaasheid, dan zullen velen terug naar 
zichzelf gaan en naar kruisen kruipen.’ [RB.02_257,12,13] 
 
‘Ik zeg je: alle rampen, epidemieën, allerlei ziekten onder mensen en dieren, slecht weer, 
magere en onvruchtbare jaren, verwoestende hagelbuien, grote, allesvernietigende 
overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanen en dergelijke zijn niets maar 
gevolgen van het wanordelijke gedrag van mensen!’ [GJE4-144:2] 
 
‘Als mensen zoveel mogelijk in de gegeven volgorde zouden leven, zouden ze hier niets van 
hoeven te verwachten. De jaren zouden lopen als parels aan een koord, de een zo 
gezegend als de ander. Het bewoonbare deel van de aarde zou nooit te veel kou of te veel 
hitte krijgen. Maar aangezien de slimme en buitengewoon slimme mensen allerlei dingen 
ondernemen die veel verder gaan dan hun behoeften, wanneer ze te grote gebouwen en 
buitensporige verbeteringen op aarde ondernemen, hele bergen opgraven om militaire 
wegen aan te leggen, terwijl ze vele honderdduizenden hectares hebben. van de mooiste 
bossen vernielen wanneer ze te diep in de bergen gaten slaan vanwege het goud en zilver, 
wanneer ze uiteindelijk onder elkaar leven in voortdurende ruzies en ruzies, terwijl ze te allen 
tijde omringd zijn door een groot aantal intelligente natuurgeesten, die allemaal verweerd 
zijn, komt voort uit de aarde, evenals de zuiverheid en gezondheid van de lucht, het water en 
de grond - is het dan verbazingwekkend wanneer deze aarde steeds meer wordt geteisterd 
door een groot aantal soorten kwaad en soorten ?! [GJE4-144:3] 
 



10 

 

‘Dus het ene volk zal tegen het andere in opstand komen en met vuurwapens tegen hen 
strijden. Als gevolg hiervan zullen de heersers in grote, onbetaalbare schulden vervallen en 
hun onderdanen kwellen met onbetaalbare belastingen. Er zal buitensporige inflatie, 
hongersnood, vele nare ziekten en epidemieën en epidemieën zijn onder mensen, dieren en 
zelfs planten!’ 
 
‘Er zullen ook grote stormen zijn op het droge en op zee, en aardbevingen, en de zee zal op 
veel plaatsen de oevers overspoelen, en mensen zullen doodsbang zijn om te anticiperen op 
de dingen die zullen komen de aarde!’                       

     
 
‘Dit alles zal worden toegestaan om mensen af te leiden van hun arrogantie en egoïsme en 
van hun grote traagheid. De groten en degenen die denken dat ze machtig zijn, zullen door 
verveling worden gekastijd en erdoor gedwongen worden actief te worden om van deze 
kwelling af te komen. En zie, dat is het eerste type vuur waardoor mensen gezuiverd zullen 
worden voor Mijn herhaalde aankomst.' [GJE8-185:3-6] 

 

      
 

 

KLONEN - OM NIET NA TE DOEN  
 
Voor het eerst werden mensen in december 1998 gekloond. Ooit had ikzelf een droom en 
zag in een donkere fabriek honderden mannen automatisch werk verrichten. En ze zagen er 
allemaal precies hetzelfde uit. Een hele vreemde gewaarwording, iets wat je altijd bijblijft van 
die droom…Een Zuid-Koreaanse onderzoeksgroep heeft rond het millennium op een 
specialistencongres verklaard, dat ze voor het eerst ter wereld een mens hadden gekloond.  
 
De cel draagt een kopie van de eigen blauwdruk, die wordt doorgegeven aan de 
‘dochtercellen, wanneer de cel zich deelt. De blauwdruk of het genetisch materiaal wordt dan 
opgeslagen in het DNS, dat zich in de celkern bevindt.  
 



11 

 

   
  
Nadat de eicel door de zaadcel is bevrucht, ontstaat er een nieuw levend wezen dat precies 
de helft van alle genen van elke ouder heeft geërfd. Mensen zijn al lang in staat om 
individuele genen te isoleren en deze bijvoorbeeld in bacteriën in te brengen.  
 
Dergelijke genetisch gemodificeerde bacteriën kunnen vervolgens gemakkelijk naar wens op 
natuurlijke wijze worden vermeerderd en onder geschikte omstandigheden de genproducten 
produceren die door de geïntroduceerde genen worden gecodeerd.  
 
Veel van de insuline die tegenwoordig bij de behandeling van diabetici wordt gebruikt, wordt 
op deze manier gemaakt. Het is totaal anders om niet een enkel gen te klonen, maar een 
heel organisme, om het kunstmatig en niet-slecht te reproduceren. Dit werd voor het eerst 
bereikt in 1997 met het beroemde schaap "Dolly", dat een exacte kopie is van een ander 
schaap.  
 
 

 
 
Om het voort te brengen, werd de kern van een cel van een volwassen schaap overgebracht 
naar de bevruchte eicel van een ander, de waarvan de oorspronkelijke kern was verwijderd. 
De resulterende kunstmatige cel werd vervolgens verdeeld zoals elke andere bevruchte cel. 
Het werd overgebracht naar de baarmoeder van een vrouwelijk schaap en resulteerde in een 
normale zwangerschap en bevalling. Gezien de grote gelijkenis tussen menselijke en 
dierlijke biologie, was het te verwachten dat eerder of deze techniek zou later op mensen 
worden getest.  
 
Wetenschappers hadden een eicel van een  vrouw verwijderd en de kern ervan verwijderd 
en deze vervangen door een andere kern uit een lichaamscel van dezelfde vrouw. De cel 
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werd vervolgens door hen gestimuleerd om het opnieuw te delen, zodat een embryo werd 
gecreëerd. Na 2 delingen, toen het embryo 4 cellen had, werd het experiment beëindigd en 
werd het embryo gedood.  
 
De onderzoekers stellen dat hun motivatie is dat ze in feite wilden testen of de 
kloontechnieken die tot nu toe alleen bij dieren zoals schapen en muizen zijn beschreven, 
ook bij mensen kunnen worden toegepast. Het kunstmatig creëren van een gekloonde mens 
- waarvoor herintroductie in de baarmoeder van een vrouw en het uitdragen van de 
zwangerschap tot aan de geboorte noodzakelijk zou zijn geweest - was niet door hen 
bedoeld.  
 
Bij het nieuws ontstond in Zuid-Korea een storm van verontwaardiging. Burgerbewegingen 
vormden en eisten een wettelijk verbod op dergelijke experimenten, en het parlement nam 
hiervan notitie. Bovendien hebben experts twijfels geuit over dit experiment.  
 
De onderzoekers hadden aangegeven te willen nagaan of de bij dieren geteste 
kloontechnieken ook werken bij mensen en concludeerden uit de uitkomst van dit experiment 
dat dit het geval was. Zonder in details te treden, moet worden gezegd dat het experiment 
als onbevredigend werd beschouwd omdat het embryo na slechts twee delen werd gedood.  
 
Volgens experts had het langer in leven moeten worden gehouden en moeten worden 
geobserveerd. Het is te hopen dat dit experiment hierbij blijft en dat het geen navolgers 
wereldwijd zal vinden, maar waakzame wetgevers die de geboden van God respecteren en 
dergelijke activiteiten snel beëindigen.  

In Lorber heb ik nog niets kunnen vinden over ‘klonen’. Wel las ik iets over een ‘tweeslachtig 

wezen’, dat echter in lichamelijk opzicht gelijk een tweeledige natuur in een mens is die door 

de natuur is verknipt, zodat hij deels man en deels vrouw is. Maar wie kan met zo'n man-

vrouw echtelijke omgang hebben, of welke meisje zou door zo'n vrouw-man, wiens organen 

niet deugen voor het verwekken noch voor het ontvangen, bevrucht kunnen worden?! Maar 

als een dergelijk mens toch ook zijn welgeschapen medemens liefheeft en deze hem 

wederkerig, dan is hij niet in conflict met de liefde; maar in de ordening van de liefde, die 

alleen vruchtdragend is…’ 

      
 

 
 
Gedenkwaardigheden van Swedenborg [875] 
 
Swedenborg schrijft: Hieraan zal ik deze gedenkwaardigheden toevoegen: 
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‘Eens op een morgen toen ik uit de slaap ontwaakt was, zag ik twee engelen neerdalen 
vanuit de hemel, de een vanuit het zuiden van de hemel en de ander vanuit het oosten van 
de hemel. Beiden in wagens waar witte paarden voor waren gespannen. 
 
De wagen waarin de engel vanuit het zuiden van de hemel reed, blonk zoals van zilver en de 
wagen waarin de engelen vanuit het oosten van de hemel reed, blonk zoals van goud; en de 
teugels die zij in de handen hielden, gloeiden als het vlammende licht van de dageraad. 
 
Zo verschenen de beide engelen aan mij vanuit de verte, maar toen zij dichterbij kwamen, 
verschenen zij niet in een wagen, maar in hun engelenvorm, die de menselijke is; hij die uit 
het oosten van de hemel kwam, droeg een glanzend purperen kleed en hij die uit het zuiden 
van de hemel kwam, in een blinkend hyacintblauw kleed. 
 
Toen deze engelen onder de hemelen in de lagere gebieden waren, snelde de een op de 
ander toe, alsof zij wedijverden wie de eerste zou zijn en zij omhelsden en kusten elkaar 
over en weer. 
 
Ik hoorde dat die beide engelen, toen zij in de wereld leefden, door innerlijke vriendschap 
verbonden waren geweest, maar dat nu de een in de oostelijke hemel en de ander in de 
zuidelijke hemel was; in de oostelijke hemel zijn zij die uit de Heer in de liefde zijn, in de 
zuidelijke hemel echter zij die uit de Heer in de wijsheid zijn. 
 
Nadat zij enige tijd hadden gesproken over de grootse dingen in hun hemelen, kwam tijdens 
hun gesprek dit ter sprake, of de hemel in zijn wezen liefde dan wel wijsheid is; zij kwamen 
direct hierin overeen, dat het ene van het andere is, maar zij discussieerden verder wat de 
oorsprong was, dit was voor hen een punt van overweging. 
 
De engel die vanuit de hemel der wijsheid was, vroeg aan de ander wat de liefde is; en deze 
antwoordde dat de liefde die opkomt uit de Heer als Zon, de warmte van het leven van de 
engelen en van de mensen is en dus het leven van hen, en dat de afleidingen van de liefde, 
aandoeningen worden genoemd en dat daardoor worden voortgebracht het inzicht en zo het 



14 

 

denken, waaruit volgt dat de wijsheid vanuit haar oorsprong de liefde is; en dus dat het 
denken in oorsprong de aandoening van die liefde is; en dat men vanuit de afleidingen, in 
hun orde beschouwd, kan zien dat het denken niet iets anders is dan de vorm van de 
aandoening en dat men dit niet weet, omdat het denken in het licht is, maar de 
aandoeningen in de warmte, en dat men daarom over het denken bespiegelt, niet echter 
over de aandoeningen, evenzo is het geval met de klank en de spraak. 
 
Dat het denken niet iets anders is dan de vorm van de aandoening, kan ook worden 
toegelicht met de spraak, namelijk dat deze niet iets anders is dan de vorm van de klank; het 
is ook iets eenders, omdat de klank overeenstemt met de aandoening en de spraak met het 
denken, en daarom klinkt de aandoening en spreekt het denken; dit kan ook duidelijk worden 
gezien wanneer men zegt: Neem de klank weg uit de spraak, is er dan wel iets van spraak? 
 
Evenzo: Neem de aandoening weg uit het denken, is er dan wel iets van denken? 
Daaruit blijkt nu, dat de liefde het al van de wijsheid is, en daarom het wezen van de 
hemelen de liefde is en het bestaan ervan de wijsheid is; of wat hetzelfde is, dat de hemelen 
‘zijn’ vanuit de Goddelijke Liefde, en dat zij ‘bestaan’ vanuit de Goddelijke Liefde door de 
Goddelijke Wijsheid; en daarom is, zoals eerder werd gezegd, het ene van het andere. 
 

       
                 

   E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com 

                                
        
Voor diegenen die zich hebben laten inenten tegen corona is er bij het Lorberwerk een dieet 
tegen uitputtende verschijnselen, wat helpt om een verzwakking tegen te gaan. De uitleg van 
het vasten vinden we terug in de Laodiceabrief. De Lorberwerken geven hier ook 
waardevolle informatie over. 
 
Van Rudy Vercauteren uit België ontvangen: https://commonsensetv.nl/politica-haberl-
schokt-wereld-ik-heb-het-zwart-op-wit-gezien-het-gaat-om-het-verminderen-van-de-
wereldbevolking/4 
 
Van Jan Pool uit Duitsland ontvangen: https://www.kla.tv/18722?autoplay=true 
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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 april  2021     +    454,50 € 
Vertalingkosten: Relana v. d. V.             op 15 mei   2021                 -      50,00 € 
Bankkosten      op 30 april        2021               -       6,45  € 
Donatie van dr. K.G. uit Oostenrijk in de maand april 2021 [hartelijk dank!] +    100,00 € 
Donatie van Jan P. uit Duitsland in de maand mei 2021 [hartelijk dank!]  +      50,00 € 
Stand Bankcredit     op 15 mei   2021         +   548,05  € 

 

 

 


