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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals 
Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers van onze 
Heer Jezus. De nieuwe leer der Waarheid is bij Jakob Lorber niet mediamiek 
medegedeeld. Deze goddelijke leer bestaat al meer dan 150 jaar in boekvorm 
en werd bijna 2000 jaar geleden aan de leerlingen en het volk van Jezus in het 
toenmalige Palestina geleerd. Deze Nieuwe Openbaring, verteld aan de 
leerlingen van Jezus in de periode van 25-28 n. Chr., werd weer in 1840 
geopenbaard aan de Oostenrijkse schrijfknecht of schrijfprofeet Jakob Lorber. 
Hij kreeg zijn informatie niet via ingevingen, maar dit werd hem bij vol 
bewustzijn door de HEER Jezus Zelf gedicteerd. Lorber was eigenlijk geen 
mysticus – maar hij kreeg zijn informatie in zijn hart doorgeven; hieromtrent 
was niets mysterieus of geheimzinnigs.  
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Contacten en reacties 
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg 

van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 20. Reacties worden wederom naar de 

binnenkomende volgorde gepubliceerd: 

 

 
                    Gerard 

 

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand], wordt in 
het volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data – 
wordt dan verschoven en wellicht in een navolgende publicatie opgenomen.  
 

-Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe- 
 
================================================================ 
    
Caspar Verhulst uit Thailand 
 
Beste Gerard, 
  
In één van de stukken, ik dacht van Jakob Lorber, las ik in een stuk over de weg naar 
de geestelijke wedergeboorte, over de ziel. Ik weet niet meer precies in welk 
hoofdstuk. Ik heb het apart gedownload. Zie bijgaande tekststuk. In het 4e stukje op 
de eerste pagina staat iets verderop het volgende: 
 
Pas in de 7e maand wanneer het lichamelijk wezen organisch- zij het ook niet geheel 
naar de vorm, dan toch naar al zijn delen- is gevormd………………… 
  
Bij 7e maand heb ik een vraagteken gezet. Moet dit niet 3e maand zijn? Volgens mij 
moet 7e maand een vergissing zijn. Ik ben benieuwd naar reacties. Zal misschien in 
het journaal van juli komen? 
  
Hartelijke groet, 
Caspar Verhulst     ======================== 
 
 

Antwoord 
 

Beste Caspar, 
 
Voor zover ik weet, ligt de bijna volgroeide foetus in de baarmoeder in de 7e maand 
met al zijn organen zo goed als reeds in een complete vorm. Het is niet zeldzaam, 
dat er wel eens een vroeggeboorte plaatsvindt en de ziel, die de foetus nog verder 
vormt om de een of andere reden gedwongen wordt, het gevormde lichaam buiten 
de baarmoeder te brengen. Je vraagt of de embryonale toestandsvorm al feitelijk is 
geschied in de derde maand, in plaats van in de 7e maand, en dat roept wellicht ook 
nog andere vragen bij je op. Inderdaad zijn na drie maanden alle organen minutieus 



gevormd, maar de complete volgroeide vorm eerst na 9 maanden. Nu, hopelijk zijn er 
onder ons deskundigen, die een goed antwoord kunnen geven. 
 

Je wijst vervolgens als bron naar Hemelse Geschenken, deel 3-40.06.17.01, enz. , 
dat je in het Nederlands gedownload hebt. Ik heb je buitengewone interessante tekst 
van 16 bladzijden ingekort tot 4 volle bladzijden en deze elders in het bulletin 
geplaatst. Met dank voor deze boeiende vraag en verwijzing naar Jakob Lorber. G.  
 
================================================================ 

 
Günter uit het Zwarte Woud [DLD] 
 
Beste Caspar V. uit Thailand, 
 
met groot genoegen las ik in het Jakob Lorber Bulletin, dat jij in Zuid-Thailand met je 
vrouw een vakantiedorp voor zendelingen beheerd. Wellicht mag ik je iets vragen: 
vorig jaar ontmoette ik uit Thaland een rijke man [circa 40 jaar], die in zijn leven iets 
goeds zou willen doen.  
 
Hij zou graag een school voor opgroeiende kinderen willen oprichten aan de grens bij 
Cambodja. Zowel het land als het geld is beschikbaar, bovendien zijn stroom- en 
wateraansluitingen niet ver uit de buurt. Hij wilde, dat ik het in de hand neem, maar ik 
zorg op dit moment voor het onderhoud van 74 centra’s, van moeder Teresa in India, 
heb een kinderschool in Dakshinpuri opgericht, evenals een Leprastation aan de voet 
van de Himalaya en een kinderschool in de omgeving van Johannesburg.  
 
Buitenom de centra’s van moeder Teresa zijn ze nu allemaal zelfstandig. Omdat ik 
nu niet meer de jongste ben, wordt mij dat te veel, en daarom wilde ik je vragen, of er  
eventueel een paar zendelingen zijn, die aan dit project geïnteresseerd zouden zijn?   
 
Voor het geval je via het Zwarte Woud naar Nederland rijdt, ben je van harte welkom 
en zouden wij alles kunnen bespreken. De hele maand juli tot augustus ben ik daar 
weer in de buurt.      
 
Mail naar:  seminarhaus.heidewuhr@gmail.com 
 
Groeten van Günter uit het prachtige Zwarte Woud   
  

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

Günter [Dld] 
 
Beste Gerard, 
 
van Wilfried mag ik jullie de hartelijke groeten overbrengen en jullie op de 
meegestuurde bijlage wijzen.   
 
warme groeten,  



 

Günter     *.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 
 

Antwoord 
 
Beste Günter,  
 
Dank voor de 99 bladzijden in powerpointvorm. Ik heb de gezamenlijke tekst van 
Wilfried iets ingekort en zal vanwege de grote hoeveelheid geestelijke stof zijn 
voordracht in twee delen plaatsen. Moge het verder goed gaan met zijn gezondheid. 
Nogmaals dank voor zijn onvermoeide geestelijke betrokkenheid. G. 
 
================================================================ 

    
 

Wilhelm uit Duitsland 
 
Hallo Gerard, 

 

Dank je wel voor het juni-bulletin. Op deze wijze moet ik mij bij Günter uit het Zwarte 
Woud verontschuldigen, want ik wilde het zwaard niet trekken. Ik wilde alleen maar 
diplomatisch meedelen: ‘nauwelijks is de kat, hier Wilfried Schlätz, van huis, en  
meteen dansen de muizen op de tafel met het Thomas-Evangelie.‘ 
 
Gegroet uit de Heer, 

 

Wilhelm     *.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 
 

Antwoord 
 
Beste Wilhelm,  
 
Of de kat nu van huis is, en onmiddellijk de muizen dansen, betwijfel ik evenwel 
aangaande het thema van Günter. Hij heeft hoogstaande geestelijke informatie 
doorgegeven. G.  

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

 

Tommy uit Duitsland 
 

Interessant: 
„De hypercommunicatie is hiermee een eerste wetenschappelijk aantoonbare 
snijplek, waarover verschillende intelligentievormen van het universum onder elkaar 
zijn gekoppeld’.  
 

https://faszinationmensch.com/2017/06/15/hyperkommunikation/ 

 

https://faszinationmensch.com/2017/06/15/hyperkommunikation/


Commentaar: 

 

[GEJ.06_204,02-03] De wereldse mensen scheppen behagen in de wereld, en 

daarom moet een godsdienst er ook heel werelds uitzien, wil deze bij de mensen 

weerklank vinden. De waarheid zal steeds slechts bedekt aan de mensen van deze 

aarde gegeven worden; want onverhuld zouden de mensen haar net zo min 

verdragen als jij het licht van de middagzon met open ogen verdragen kunt. De 

mensen moeten leren denken, vervolgens gaan zoeken en zelf vinden. En als een 

mens het innerlijke licht van het leven niet zelfheeft gevonden, helpen duizend 

leraren hem niet en maakt het hem tenslotte niets uit of hij het licht voor duisternis of 

de duisternis voor licht houdt.  
 
http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis6.html 
http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/ 
http://www.j-lorber.de/ 
 
Nog iets: 
 
"Redactie: Naar aanleiding van het artikel van Klaus Opitz in het Jakob-Lorber-
Bulletin van mei 2017 vond Günter uit het Zwarte Woud, dit gedicht’: 
 
Verschijnen aan mij Gods wegen 
Mij zeldzaam, raadselachtig en zwaar…  
 
Kijk toch alsjeblieft hier:  
Gods wegen - gezongen door Milka Todoroff - Muziek: Tommy Rasmussen. 
https://www.youtube.com/watch?v=6kFAB4Df8_A 
 
Beste groeten, 
 
Tommy Rasmussen (en Milka Todoroff – jammer genoeg gestorven) 
Bodenbacher Weg 14 
60598 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Telefon 069 63 47 06 
tommyrasmussen@arcor.de 
 
PS - NO COPYRIGHT: 
Bach-Variation - Melodie - Musik: Tommy Rasmussen 
https://www.youtube.com/watch?v=PhcKGUIqQAo&index=1&list=PLwYyQKAa6K4H
UbF1lxebmrh7-DQnZft_E 
 
Liefde en vrede (met Lyrics) - Tommy Rasmussen 
https://www.youtube.com/watch?v=-
vJ1lHG_kbM&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E&index=18 
 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1 = 
Gods wegen 

http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis6.html
http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/
http://www.j-lorber.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6kFAB4Df8_A
mailto:tommyrasmussen@arcor.de
https://www.youtube.com/watch?v=PhcKGUIqQAo&index=1&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E
https://www.youtube.com/watch?v=PhcKGUIqQAo&index=1&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E
https://www.youtube.com/watch?v=-vJ1lHG_kbM&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=-vJ1lHG_kbM&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E&index=18
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1


https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1 = 
Naar de dromen en gebeden 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1 = 
Vredegebed 
 

               *.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 

Antwoord - Reactie 
 
Beste Tommy, 
 
hartelijk dank voor je interessante aanwijzingen en de prettige aangename 
geluidsbeelden! G.   
 

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

THEMA          MARIA-VERERINGEN 
 
Goede vrienden van ons  Jakob Lorber Bulletin, 
 
Kortgeleden ontving ik een e-mail in de Engelse taal van de APOSTELEN VAN 
JEZUS EN MARIA van Christian und Silvia die hun organisatie bekendmaakten. In 
het bijzonder gaat het deze gemeenschap om een NIEUWE BIJBEL, die noodzakelijk 
is, om de mensheid op de juiste weg te brengen, omdat zowel het Oude Testament 
alsook het Nieuwe Testament zouden gefaald hebben.  
 
Eveneens de verering van Maria als "koningin van de hemel" zou in deze tijd het 
allermeest noodzakelijk zijn. Deze christelijke vereniging heeft het over doorgevingen 
via Maria en Jezus, welke de organisatie ten grondslag liggen.  
 
Wat betreft een NIEUWE BIJBEL mag ik het volgende zeggen: woorden, ook 
gedrukte, zijn niet meer voldoende voor deze wereld, de wereld blijft ‘wereld’ en is 
‘het lichaam van de hel’. – zegt Jezus bij Lorber. De contrasten van ons leven op 
deze planeet dienen de goede wil van de mensen als ervaringen van de ziel, om 
eens als kind van God in het Rijk van haar eeuwige Vader in te gaan.  
 
Het is ook waar, dat deze eindtijd de inzet van alle christenen verwacht. Tot Maria als 
"koningin van de hemel zei gezegd", dat in de Openbaring van Jezus via Jakob 
Lorber de Heer Zijn leerlingen vermaant, de barende vrouw van Zijn lichaam geen 
goddelijke verering te bewijzen. Ze is weliswaar de beste van alle vrouwen en geen 
enkel zal ooit zo zijn als zij, maar dan nog zei Maria bij al haar voordelen toch een 
mens.  
 
En verder zegt Hij vooruit, dat in latere tijden de mensen, om haar [Maria] te eren, er 
meer tempels gebouwd zullen worden dan voor Hem en ‚…in de onjuiste mening 
zullen zijn, dat via Maria de eeuwige zaligheden zomaar opgeëist kunnen worden…’   
 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1


Toch wil ik hier op het volgende wijzen. Er bestaat maar één Bijbel en deze Bijbel zal 
eeuwige getuige blijven van zichzelf!   [zonder einde!]  Er bestaat dus geen tweede 
Bijbel. En zo dan….Dan kan deze niet uit God zijn. Want dan zou God de oude Bijbel 
opheffen en zou eveneens al datgene, wat in het Grote Johannes Evangelie 
beschreven staat, niet meer in vervulling komen. Maar God zei eeuwig dank!. God 
blijft God, en de Bijbel blijft de Bijbel.  
 
Bovendien wordt onze Bjjbel in het oude- en nieuwe Testament geleidelijk ontsluiert 
via Jakob Lorber door de ‘Nieuwe Openbaringen‘ of het ‚Nieuwe Woord!’  
Waarom dan zoveel aandacht voor Maria en niet, wat slechts de Heer toekomt, nl. de 
grootste eer, aan de Hemelse Koning van alle koningen! Er bestaat zo nu en dan [in 
alle tijden tot de materiële oplossing der Aarde] zinsbegoochelingen, en 
teweeggebracht door de Satan. Hoe vaak heeft Jezus niet gezegd, dat Maria in 
latere tijden vaker bevoorrecht wordt en daarbij Hij, onze Hemelse Schepper, 
op de achtergrond wordt gesteld! 
 

 
 
Geloof me toch, dat Maria het Fatima-gebeuren zeer zeker zou verworpen hebben. 
Maar onze Heer zal zoiets vanwege de vrije wil van de mensheid, de zogenaamde 
Maria-verschijningen in bedrieglijke vorm wel moeten toelaten en op de proef 
stellen en daarmee kan de mens in ‘verzoeking’ gebracht worden door de 
‘tegenstrever’ en afgehouden [en afgeleid] aan het ware geloof in onze Heer, 
wanneer dit geloof al te zwak is.   
  
Duizenden, zo niet miljoenen mensen doen nog steeds de ‘bedevaartsreizen   
vanwege de Mariacultus.   



 
In de 11 delen van het Grote Johanns Evangelie, geschreven door de Heer via Jakob 
Lorber, wordt vaak gesproken over de foute opsommingen, bewerkt door de Satan. 
In de Jeugd van Jezus is er een tekst, waar Jezus speciaal benadrukt, dat het niet 
prijzenswaardig is, om Maria te vereren… 
  

[JJ.01_198,20]: Ook Maria zal het nog druk krijgen met die Roomsen! 

[JJ.01_198,21]: Desondanks zullen ook deze huisgenoten allerminst Onze 

geestverwanten zijn, maar veeleer wat zij nu ook zijn, namelijk heidenen. Zij zullen 

Mij niet eerbiedigen, maar alleen Maria! 

[JJ.01_198,22] Mijn echte vriendenkring [Maria en de Heer Jezus] zal in de 

wereld altijd verborgen en klein blijven! 
 
Moeten wij Maria nog meer eer geven door te stellen [de katholieke kerk!] dat zij niet 
gestorven is en tot de hemel werd opgenomen en nog meer eren als zogenaamde 
hemelse koningin? 
 
In Hemelse Geschenken 2-204 zegt de Heer: "Ik wil je toch zeggen, hoe Maria stierf. 
- Maria stierf twaalf jaar na Mijn terugkeer naar Bethania in het huis van 
Lazarus, van Martha en van Maria. Johannes was alleen ooggetuige van haar 
heengaan; haar ziekte was echter de steeds groeiende liefde tot Mij, - en de 
vlammen van deze liefde hat Maria[m] opgelost en voor eeuwig gelukzaligt.  Maar 
van een zichtbare hemelvaart is geen sprake: Maria was – en was er niet meer! 
 
Huishouding van God, deel 2-114: [22] Dit meisje hier uit de laagte [Pura, de latere 
Maria van Jozef!] is echter de vrouw, die je op de Zon zag staan en de kop van 
de slang vermorselde!  
[24] Dit meisje [Pura] heeft meer geleden in de diepte [op het lage vlakke land], dan 
ooit een mens geleden heeft; daarom echter moet eens voor hem [Luzifer] ook een 
ontgelding plaats vinden, voor diens grootte de gehele oneindigheid op z’n 
eerbiedigst zal terugblikken! 
 

De Heer in GJE1-108:10: [10] Ik zeg: ' Ja, ja, Zij [Maria] is de eerste en er zal er nooit 

meer een zijn als  Zij! Maar het zal ook gebeuren, dat men voor haar meer tempels 

zal  bouwen dan voor Mij, en dat men haar tien maal meer zal eren dan Mij, en men 

zal geloven door haar alleen zalig te kunnen worden! 

[11] Daarom wil Ik dan ook nu, dat men haar niet teveel verheft, omdat ze wel weet, 

dat ze de moeder van Mijn lichaam is, en ook weet, Wie achter dit lichaam, dat zij 

baarde, aanwezig is! 

[12] Wees daarom buitengewoon goed en hoffelijk voor haar, maar pas er voor op 

om haar de een of andere goddelijke verering te bewijzen!  

[13] Want bij alle buitengewone voortreffelijke eigenschappen is ze toch een vrouw; 

en van de beste vrouw tot aan de ijdelheid is en blijft het maar een heel klein stapje! 

[14] En iedere ijdelheid is het zaad van de hoogmoed, waaruit al het kwaad in de 

wereld is gekomen, en nog komt en altijd zal komen! Daarom houdt ook tegenover 

moeder rekening met wat Ik jullie nu heb gezegd!' 
  
 



Ja, Maria is hoogst vereringwaardig, aanbiddingwaardig echter is alleen de Vader 
in Jezus!    
  
De menig vriendelijke e-mailschrijvers aan de redactie zou ik nog willen zeggen, dat 
ons bulletin vooral voor de schrijfknecht van God bedoeld is, d.w.z. Jakob Lorber, die 
in het Nieuwe Woord als spreekbuis fungeert, wat immers toch ook uit de 
naamgeving  blijkt. 
 
Wij wensen alle betrokken christenen naar hun  goede wil en begrip veel zegen van 
BOVEN. G.   
 
================================================================ 
 
 

De Menswording van het Godscentrum in Jezus en als Jezus  
 
                           bewerkt door Wilfried Schlätz 
           voordracht gehouden in Hohenwart  [Dld] - 2010  
                [ingekorte versie!] 

 
De eeuwig oneindige ruimte   
[GEJ.02_008,05] Kijk, de aarde zweeft in een oneindige ruimte!... Je zou met de 

snelheid van de gedachte deze aarde kunnen verlaten en met deze snelheid in een 

rechte lijn wegsnellen, - en als je zo eeuwigheden na eeuwigheden voort zou snellen, 

zou je na vele eeuwigheden met gedachtesnelheid te hebben gevlogen toch nooit 

ergens een einde naderen!... 
[GEJ.08_033,02] Ik zei:…’maar de ruimte, als een buitenste omhulsel, is 

uiteindelijk toch de drager van alle hemelen en alle geestenwerelden, omdat die 

zich op geen enkele wijze ergens buiten de oneindige scheppingsruimte kunnen 

bevinden… 
[GEJ.08_033,03] Maar wat het zogenoemde individuele wezen van een geest 
betreft: dat kan zich, net zo min als Ik, toch niet volledig buiten ruimte en tijd 
bevinden;…  
 
De oneindige vormloze Godheid  
[GEJ.04_119,01]  RAPHAËL komt nu naar voren en zegt: "God is in Zich Zelf eeuwig 
en oneindig. De oneindige ruimte is alleen van Hem vervuld. Hij, die van eeuwigheid 
de hoogste, zuiverste en grootste gedachte en de eeuwige, meest volmaakte idee in 
en uit Zich Zelf is;…  

[GEJ.01_140,05] Hoewel de ruimte dus in der eeuwigheid nergens eindigt en daarom 

in de ware zin des woord naar alle kanten oneindig is, is er toch in de eindeloze 

diepten en verten van de ruimte geen puntje, waar de geest van de wijsheid en 

macht van God niet net zo aanwezig is als hier nu bij jullie op deze plaats…  

[GEJ.08_028,12] Daaraan zien jullie, dat de scheppingsruimte noodzakelijkerwijs 

eeuwig in alle richtingen oneindig was en nooit een begin gehad kan hebben; en 

omdat God, ruimte en eeuwigheid identiek zijn, zoals Ik jullie al heb 

verteld, is God, die al deze begrippen in Zich verenigt, ook zonder begin, omdat een 



begin van God even onvoorstelbaar is als het begin in het ontstaan van de oneindige 

ruimte en met deze van de eeuwige tijd.    
 
Het persoonlijk innerlijk Goddelijk Wezen = het Goddelijk Centrum  
[Fl.01_007,07] In dit centrum is alle levende kracht van de gehele 
oneindigheid en deze kracht gaat vanuit dit centrum weer in de gehele 
oneindigheid.  
  
[HGt.01_005,02] De Godheid was van eeuwigheid af aan de alle oneindigheid der 

oneindigheden doordringende kracht en was en is en zal eeuwig de oneindigheid 

Zelf zijn. In het midden van Haar diepte was Ik van eeuwigheid af aan de Liefde en 

het Leven Zelf in Haar; 

 
[HGt.02_139,20] Wat jullie de oneindigheid van de ruimte noemen, is geest van Mijn 
will, die sinds eeuwigheden deze eindeloze ruimte heeft geschapen en haar 
allerwegen heeft gevuld met weens van allerlei soort.   
[HGt.02_139,20b]…….en dit machtscentrum van het oneindige goddelijke 
geesteswezen is de liefde, welke het leven is van deze geest; en deze liefde ben Ik 
sinds eeuwigheid. 
 

[GEJ.04_257,10] [10] IK zeg: "Ja, als je dat nu nog niet begrijpt, dan heb je eerder 

Mijn onthullingen over de vrije levensether van de geest niet goed genoeg begrepen! 

Je zult toch wel begrepen hebben dat de eeuwige scheppingsruimte eeuwig en 

oneindig is, en dat deze met niets anders gevuld is dan overal eeuwig altijd met Mijn 

geest, die bestaat uit zuiver liefde, dus leven, licht, wijsheid, het zuiverste 

zelfbewustzijn, en een heel nauwkeurig voelen, gewaarworden, zien, horen, denken, 

willen en werken. 

 
Het Godscentrum is de eeuwige, ongeschapen oermens  
[HGt.02_138,26]  Alleen de liefde is een maatstaf voor Mijn 
goddelijkheid, en met geen enkele andere maatstaf ben Ik te meten; 
want Ik ben waarachtig een oneindige God. Maar Mijn ruimtelijke 
oneindigheid is slechts een door de tijd bepaald verschijnsel, - in de 
geest echter is dat slechts de volkomenheid van de macht van Mijn wil 
en van Mijn liefde en wijsheid…   
 
[GEJ.07_072,09] God Zelf is echter de eeuwige Oergeest en de 
eeuwige [ongeschapen] Oermens in Zijn centrum.  
[GEJ.04_056,01] (Zorel:) „God Zelf is de hoogste en meest volkomen, en 
meest eeuwige [ongeschapen] oermens uit Zich Zelf. 
[3] Als je echter nog steeds blijft vragen:'Ja, waar is God dan, en hoe ziet Hij er 

eigenlijk uit?', dan zeg Ik je, dat niemand het eigenlijke goddelijke Wezen kan 

zien en in leven blijven, -want Het is oneindig en daarom ook 

alomtegenwoordig, en Het is daarom als iets puur geestelijks ook het binnenste 

van ieder ding en ieder wezen, dat wil zeggen door de werking van het licht van 



Zijn machtige wil; in Zichzelf en op Zichzelf is God echter een mens zoals Ik en 

ook jij, en woont in een ontoegankelijk licht, dat in de wereld der geesten de 

genadezon genoemd wordt. Deze genadezon is God echter niet Zelf, maar het is 

de uitstraling van Zijn liefde en wijsheid. 

[GEJ.06_088,03] …in Zichzelf en op Zichzelf is God echter een [ongeschapen] 

mens zoals Ik en ook jij… 

[GEJ.02_144,04] Wie God niet als een volmaakt [ongeschapen] mens liefheeft, kan 

nog minder zijn naaste liefhebben, die een nog heel onvolmaakt [geschapen] mens 

is!   
 

 



[GEJ.02_144,04] Als er echter geschreven staat dat God de mens geschapen heeft 
naar Zijn evenbeeld, wat moet God dan anders zijn - als de mens Zijn evenbeeld is -

dan ook een mens, maar dan natuurlijk geheel volmaakt! [ongeschapen]? 

  
De geschapen menswording van het Godscentrum  
[RB.02_292,05] Slechts een eerste kan een eerste zien, een tweede slechts een 
tweede, en de tweede [kan] pas dan een eerste [zien], wanneer de eerste de gestalte 
van een tweede heeft aangenomen. 

[RB.02_292,06] Daarom kunnen jullie Mij als een zuiver goddelijk wezen nooit zien. 

Daar Ik echter een tweede lichamelijke vorm heb aangenomen, kunnen jullie Mij zien 

voor zover Ik een volmaakt, blijvend tweede wezen [schepsel] vanuit Mijzelf 

geworden ben. 
  
[Ste.01_008,06] De eeuwige schiep Zich Zelf hier voor de eerste en voor de laatste 
keer tot een [geschapen] mens.   

 
De strijd van de geboren en ware mens Jezus  
[Verborgen teksten-.01_008,14] Zijn [Jezus] handelen kwam alleen maar voort uit 

Zijn aanhoudend grote liefde voor het goddelijke en dus ook uit Zijn liefde tot de 

naaste. Elke handeling was een otter aan God en Hij handelde zo dat Hij daarbij 

nooit Zijn voordeel, maar alleen dat van Zijn naasten voor ogen had. Daarbij wijdde 

Hij elke dag drie uur aan algehele rust in God. 

[15] De in alle volheid in Hem sluimerende Godheid wekte Hij zo steeds meer in Zich 

op en maakte die, al naar de wijze waarop en de mate waarin Hij handelde, aan zich 

schatplichtig.  

 
[JJ.01_000,01] Zoals bekend is, leefde Ik in de tijd tot mijn dertigste jaar, zoals 

iedere andere welopgevoede jongen, jongeman en man leeft; ook Ik moest, door 

mijn leven in te richten volgens de Wet van Mozes, eerst het goddelijke in Mij 

opwekken [het in Hem sluimerende centrum van de Godheid], net als iedere mens 

Mij in zichzelf - tot leven moet wekken. 

 
[JJ.01_000,02] Zo goed als ieder ander ordentelijk mensenkind, moest ook Ikzelf 

beginnen met aan een God te geloven, waarna Ik Hem in alle denkbare 

zelfverloochening steeds meer en meer heb moeten omhelzen, en met steeds 

sterker wordende liefde Mij aldus geleidelijk aan volkomen aan de Godheid [het 

Godscentrum] heb moeten onderwerpen. 
 

[JJ.01_000,03a] Op die wijze was Ik, als de Heer Zelf, een levend voorbeeld voor 

iedere mens, en daarom kan iedere mens Mij nu dus ook op precies dezelfde wijze 

aantrekken als Ikzelf in Mij de Godheid [Het Goddelijk centrum] heb aangetrokken…  
 
[PH.01_013,08a] Op die momenten kwamen alle invloeden van de menselijke harts-
tochten op Mij af. Alleen daardoor, dat Ik geheel mens werd en het Goddelijke [het 
Goddelijk centrum] zich in Mijn binnenste terugtrok… 

[PH.01_013,08b]  kon Ik Mijn geesten het voorbeeld geven, hoe men kan zegevieren 



en hoe men alle aanvechtingen kan weerstaan. Ik wilde door deze proef allen als 

eeuwig voorbeeld voorgaan…  
  

Gottfried Mayerhofer: 10.Juni 1870 [Vers 2f] „Ik moest dus, toen Ik op 
deze wereld kwam, een compleet [geschapen] mens zijn, en [moest] 
daarom als [geschapen] Zelf-Mens ook Mjn hartstochten en gebreken, 
die Ik wijselijk in Hem gelegd heb, eveneens met lijden, dit zelf 
bestrijden, en hoe Ik dit ook van de mensen verlang, dat zelf ook te 
overwinnen.’   
 
[Vers 2g] „Nu begrijpen jullie wel, dat daar, toen het aan de laatste momenten 

aankwam, waar Ik als [geschapen] Mens de dood vooruitzag, Ik als 
[geschapen] Zelf-Mens eveneens de doodsangst, overwinnen moest, zoals 

ieder ander [geschapen mens].“  
 
[vers 3] „Gedurende Mijn gehele levensloop op Aarde was het Goddelijk principe in 

Mij in zover slechts in Mijn Macht, toen Ik gedurende Mijn leer de wonderdaden 

nodig had, zoals het vooruitzicht alle beschadigingen, die Mijn vijanden tegen Mijn 
leven gebruikten, te veredelen….’  

 
Het geschapen en ongeschapen Ik in Jezus  
[Hemelse Gaven.01_41.04.09,08] Wat Mijn lijden aangaat, heb Ik dus geleden aan 

Mijn lichaam zoals elk ander mens. Omdat echter het [geschapen] menselijk 
lijdende Ik nog een ander [ongeschapen] goddelijk Ik in zich toesloot, was dit 

lijden ook een dubbel lijden, namelijk uiterlijk fysiek, en  innerlijk goddelijk. 

 
[wordt vervolgd!]  

 
Redaktionele opmerking: voor de-niet-Lorber-kenners bedoelt de auteur, dat Jezus 
als eeuwige Schepper Zichzelf heeft belichaamd [geschapen] via de in Hem 
wonende Godheid. Als Mens moest de Godheid in Hem Zich op de achtergrond 
houden, om de liefde van de Godheid [het Zoonschap] op de proef te stellen voor de 
mensheid, zoals ook de mens op de proef wordt gesteld. [Met wat aanvullende tekst!]  
 

[GEJ.09_136,17[17] Maar als er in de Schrift staat dat God de mens naar Zijn 

evenbeeld heeft geschapen en dat Abraham God in de gestalte van een man 

heeft gezien, evenals Jacob Israël, waarom zou iemand zich dan nu aan de volle 

mannelijke gestalte van de Heer Jezus uit Nazareth moeten stoten en niet volkomen 

geloven dat in Hem dezelfde Heer woont die Mozes op de Sinaï riep en hem de 

wetten voor Israël gaf?! 

[GEJ.11_075,09] [God was, voordat de inkleding in het vlees als Jezus plaatsvond, 

onpersoonlijk. (Voor Zijn menswording in Jezus woonde God in een ontoegankelijk 

licht en was voor geen enkel geschapen wezen zichtbaar. Zelfs de meest reine 

engelgeesten konden de Godheid nooit anders zien dan als een Zon (De geestelijke 

Zon-2/13:7). In Zichzelf en op Zichzelf is God echter van eeuwigheid af aan een 

mens (Het grote Johannes evangelie, deel 6/88:3) naar wiens evenbeeld de mens 



door Hem geschapen werd. (Genesis 1 27. De Huishouding van God, deel 2/139:20 

en 138:26. Aarde en Maan 54:9. Het grote Johannes Evangelie, deel 1/1:13-16; 

2/144:4; 4/88:7; 5/70:3; 6/135:1 en 230:6; 7/121:3 en 219:11; 8/24:6; 9/58:7)) 

Daarom kon ook niemand Hem aanschouwen, maar alleen Zijn Wezen voelen, dat 

zich natuurlijk alleen maar als Licht merkbaar kon maken, omdat God in Zichzelf puur 

licht is, dat zijn stralen uitzendt. Maar waar licht is, is het overal; het doorstroomt alles 

en wekt alles tot leven. De onpersoonlijkheid van God veronderstelt echter niet één 

punt van uitstraling, zoals vanuit een zon, maar een zee van licht, waarin geen 

concentratie is. Diegenen die geestelijk tot het goddelijke Wezen doordrongen, 

konden het goddelijke Wezen dus ook niet anders gewaarworden dan als een leven 

in het licht, het zweven en rusten in het licht, het wensloze één worden met het licht. 

Toen nu de mens Jezus de personificatie van God werd, was het ervaren van de 

Godheid voor degene die Haar naderde, heel anders -eenvoudig het naderen van de 

ene mens tot de andere. Derhalve hebben de oude zieners gelijk; maar de nieuwere, 

die na Mij leefden, hebben eveneens gelijk. 
  
================================================================ 
 
 

Over de christelijke kerken 
                door Klaus Opitz 
 

Katholieken, Lutheranen of andere confessies, welke is de juiste?   
Een kleine selectie van passages uit de Nieuwe Openbaringen 

  

1....‘Wie echter op de juiste wijze wil leven, kan dat in elke (christelijke) kerk;    
want de voornaamste regel is: onderzoek alles en behoud het goede!...  
Ik zeg tegen niemand: word katholiek of protestant of wordt een Griek 
(Orthodoxe), maar: wat iemand is, dat moet hij blijven – als hij dat wil. Laat hij zijn 
wat hij wil, maar laat hij een werkzame Christen zijn, en dat in geest en 
waarheid; want iedereen kan, als hij dat wil, het zuivere Woord van God 
bezitten.    
 

Ik ben niet zoals een patriarch en ook niet als een paus en niet als een 

superintendent en niet als een bisschop - maar Ik ben als een zeer goede en 

rechtvaardige Vader voor al Mijn kinderen en ben verheugd als ze werken en 

wedijveren in de liefde. Maar Ik houd er niet van, dat ze elkaar voor dwazen 

uitmaken en dat ieder van hen de wijste en onfeilbaarste wil zijn - met zuiver 

redeneren en daarbij niets doet. 
 
Mijn rijk is een rijk van de hoogste werkzaamheid, maar geen rijk van niets 
doende eigenwijze luiaards. Want Ik zei niet tegen de apostelen: "Blijf thuis, denk 
en pieker en peins over Mijn leer!" Maar: "Ga de wereld in!" (Aarde en Maan.01-
073,13-17) 
 

2. ‘Aan de liefde herken ik de Mijnen maar niet aan de sekte! 

Die Mij liefheeft en Mijn woord houdt, die heeft de liefde van de Vader in zich, 



zoals Ik de Vader in Mij heb en die is één met Mij, zoals Ik één ben met de 

Vader! Daarom ben Ik niet alleen; want zoals de Vader in Mij is, zo ben Ik in een 

ieder en een ieder die Mij liefheeft en volgt is ook in Mij. 

De sekte maakt dan geen verschil en degene die uit wereldse overwegingen de ene 

sekte boven de andere voortrekt, zij vervloekt! Want in geen enkele sekte is 

waarheid en leven; alles berust op geloofsdwang en op overredingskracht, wat 

al geen haar beter is.  

 

Vraag: Waar blijft dan de vrije mens? Wanneer heb Ik ooit iemand tot geloof 

gedwongen?  

 

Ik liet een ieder vrij. Wie aan Mijn werken en aan zijn eigen innerlijke overtuiging niet 

genoeg had, die werd door geen ander middel gedwongen. Want Ik heb Mijn leer 

niet voor het geloof, maar slechts voor de daad gegeven. [Bijbelteksten en verb. 

betekenis, hfdst. 33:12 e.v.] 

  

3. ‘In de toekomst zullen er weliswaar heel veel scholen opgericht worden, 

waaruit een ontelbaar aantal valse leraren en profeten zullen voortkomen, echter 

maar zeer weinig ware profeten overeenkomstig Gods wil. 

Waarlijk Ik zeg jullie: in de toekomst wordt alleen diegene een ziener en profeet, 

die in Mij zal geloven, Mij boven alles en zijn naaste als zichzelf zal liefhebben 

en Mijn leer metterdaad zal volgen! Daarom zal ook niet iedereen die gelovig 

'Heer, Heer!' tot Mij zal roepen, Mijn rijk binnengaan, maar alleen degene die Mijn 

wil zal doen, die duidelijk in Mijn leer is uitgesproken.’ (GEJ.09_057,04 e.v.) 
  
4. „Nadat de katholieke priesterschap, weliswaar uitgaande van de Bijbel en het 
Nieuwe Testament,  hun gezamenlijke ceremonies en hun gehele geloofskern 
hadden gecreëerd, maar alleen hun fanatieke doelen aanmatigden, daarom wilden 
de protestanten als het enige ware, en de door God ingegeven woorden en door de 
apostelen afstammende woorden [Evangelie] weer in het oude recht brengen. 
 
Wat de protestanten daardoor wisten te verkrijgen, had ook zeer veel 
lovenswaardigs op zich; ze gaven de mensen de denkvrijheid terug,  verklaarden 
de Bijbel, in hoeverre hetzelfde ook in het praktisch leven hun invloeden kan en 
moest hebben; alleen vervielen ook zij dan weer, te weten in dezelfde fout van 
de katholieken, namelijk,  dat zij de Bijbel letterlijk naar de letter aannamen, 
werden intolerant tegen iedereen, die het ook niet wilden aannemen, omdat zij 
meer dan de katholieken op de bast van de boom des levens knagen. 
 
Hier ontbreken beide; de laatste zetten de Bijbel bijna helemaal aan de kant en 
leren aan hun vervaardigde leerboeken; die anderen willen niets van andere 
boeken weten, en geloven: aan een directe deelname of vasthouden aan de 
dode letters, waarin de gehele zaligheid ligt en zo zijn beiden van Mij 
verwijderd, omdat beiden de buitenkant voor de binnenkant houden. 
 
Dit is waarom Ik zieners als nieuwe profeten eens gewekt heb en weliswaar 
volgens een ander nut, dewelke mijn Woord  onvervalst aan de mensen moeten 
weergeven;  en zodat er geen vervalsing vanuit menselijke zijde intreed, dicteer 



Ik daarom nu Mijn schrijvers Zelf, zodat Ik door de mensen geloofd en gevolgd 
wil worden. [Nieuwe Openbaringen] 
 

  
  
Laat daarom het katholicisme en protestantisme maar hun geestelijke crisis 
doormaken; bij de protestanten zal de ommekeer gemakkelijker dan bij de 
katholieken zijn; het zal daar tenslotte zwaar worden,  waar kleingeestigheid de 
boventoon voert.  
 
Ik zal het juiste alvast maar inleiden, om Mijn verloren schapen weer onder één 
Herder te verzamelen, of dat nu protestanten of katholieken zijn; wie Mijn 
directe Woord, dat zeker eenvoudig genoeg is, in zijn hart opneemt, zal zeker 
niet meer tegen de acceptatie daarvan protesteren.  
 
Zo hebben jullie dus deze vraag nu besproken en eerstvolgend zal Ik jullie nog 
andere dingen in het heldere licht plaatsen, zodat jullie in je oordeel vrij en 
overeenkomstig Mijn kinderen het ware van het valse mogen onderscheiden! 
Amen!‘ (Uit: „Lebensgarten“. Mayerhofer: „Ist die katholische oder protestantische Kirche Mir oder 

Meiner eigentlichen Kirche näher?“ = staat de katholieke of protestantse kerk Mij of Mijn eigenlijke kerk meer nader?")   
  

5. Jezus tot aan genezijde gewekte voormalige kloosterling: 

‘Van nu af aan zal het de Roomse kerk heel anders vergaan. Haar wereldlijke 

macht wordt sterk aangetast en het zal alom geoorloofd zijn openlijk de stem tegen 

haar te verheffen. Zal zij ook van zulke openbaringen nog niet de vruchten plukken, 



dan zal de draak geoordeeld worden vanwege het al te lang misbruiken van Mijn 

lankmoedigheid.’ [Hemel en Hel, deel 1-126:20 e.v.] 

  

6. De apostel Petrus aan genezijde in gesprek met de vroegere bisschop Martinus:   

‚Kijk, al was Luther ook niet geheel en al een man waarvan men zeggen kan: 'Het 

was een man naar Gods hart!', toch was hij heel wat beter dan velen uit jouw kerk die 

de enige rechtvaardigen en volmaaksten willen zijn, terwijl zij in wezen de 

onvolmaaksten en allerlaatsten zijn! Maar hij alleen had de moed om midden in de 

ergste nacht van Babel aan de mensheid het zuivere Woord van God terug te 

geven en haar daardoor op de juiste weg van de Heer te brengen! 
  

Al waren op deze weg ook wel enige duistere plaatsen te vinden – wat natuurlijke 

gevolgen waren van de nog sterke invloed van Babel (Rome) -, toch was zijn leer 

volgens het zuivere Woord van de Heer, vergeleken met de oude dwaalleer van 

Rome, als een middagzon ten opzichte van het zwakke schijnsel van het 

moeraslicht in een stikdonkere nacht! 

 

Wanneer Luther dat in Naam van de Heer heeft gedaan, zeg mij dan, welke reden jij 

wel hebt om deze waardige man af te wijzen en zo te verachten?' [Hemel en Hel 1-

5:3 e.v.] 
 

7. „…Je denkt weliswaar, dat de Lutheranen, evenals ook alle andere confessies 
dit [nieuwe] Woord [Nieuwe Openbaringen] van Mij zeker alom met de grootste 
begeerte zouden aannemen?!  – Ik weet wel het beste hoeveel er zijn die ernaar 
dorsten! – Maar Ik zeg eens voor al: Onder vele miljoenen geven enkele duizenden 
geen doorslag!   
  

Voor de beteren is nu overal voor gezorgd. Daarom hebben de weinige 
uitverkorenen dit Woord vóór de tijd minder nodig dan de ontzettend grote en uiterst 
domme wereldse koppigheid!  - Op de juiste tijd zal het wel tot allen komen die 
ernaar zullen verlangen in hun hart!“ (Hemelse Geschenken, deel 2, bladzijde 490 
e.v)  
  

8. „…Hoe komt het nu dan dat jullie met Jakobus en Johannes uitroepen: Heer, laat 
bliksem en zwavel regenen op haar zieke hoofd! (de Roomse kerk)!? 
  

Luister, daaruit blijkt nog heel weinig ware liefde! Denken jullie dan, dat 
vernietiging de weg tot beterschap is!? Zo dachten dan ook alle sektestichters.   
Maar zij hebben zich eveneens zeer vergist, en de gevolgen waren: 
broedertwist, oorlog, moord en gruwelen van allerlei aard!  
  

Was zo’n verbetering gezegend? Of kan er één sekte zeggen: ‚Mijn leer is niet met 
het bloed van de broeders bezegeld!?’… 
   
…Want dat zeg Ik waarlijk: Luther, Calvijn, Melanchthon en nog meer anderen 
wegen niet op tegen een Johannes van het Kruis noch tegen een Johannes van 
God noch een Franciscus, noch een Thomas van Kempen, noch een Tauler, 
noch een Theresia en nog vele duizenden andere. 
  



Ja, daar zouden de beroemdste protestanten nog heel veel hebben kunnen leren!  
Zelfs Swedenborg is in Rome veel te weten gekomen wat hem de poort naar het 
innerlijk leven pas zeer aanzienlijk heeft helpen openen; want hij was iemand die zich 
uit alles het wezenlijke wist te verschaffen en er werkelijk zijn voordeel mee deed.   
  

Zie, daarom gaat de wijze naar de oude rommelkamer en vindt daar vaak grote 
schatten bedekt onder het stof van de ceremonie.  Het stof veegt hij weg en 
legt het zuivere goud in zijn schatkamer. Doen jullie evenzo!“ – (Hemelse 
Geschenken, deel 1 - bladzijde 64 e.v. ] 
  

9. „Het is dus ook een ijdele vraag, welke uiterlijk, zichtbare kerken onder de 
velen, die Mijn Naam gebruiken, de juisten zijn.  
 

Het antwoord daarop luidt en kan eeuwig nooit anders luiden dan: helemaal geen!  
 
De kerk in je hart, dat Ik gemaakt heb, alleen die is de enige juiste en tegen de 
voor eeuwig gewaarborgd; al het andere heeft de wereld uitgebroed,  en 
behoort aan haar en geldt Mij eeuwig voor niets!’ [Hemelse Gaven3_47.05.25,11 
e.v.] 
 
10. „Een kerk is alleen kerk als ze Mijn wil onderwijst en het leven predikt uit de 
Liefde, die aan het kruis voor de hele aarde, ja voor de hele schepping bloedde. 
Maar een kerk die alleen zichzelf zegent en al het andere vervloekt, is als een 
gierigaard die allen de dood toewenst, om de bezittingen van allen in handen te 
kunnen krijgen. Eerder zal echter een kameel door het oog van een naald draven 
dan zo’n ‘gierigaard’ de hemel in.’ [Hemelse Geschenken, deel 1, bladzijde 291]   
  

11. ‘Want waar niet Christus wordt verkondigd in Zijn ware geest en in Zijn 
waarheid, daar heerst een vals profetendom in plaats van een ware kerk.’ (Maan 

en Aarde.01_073.01)  
  

12. ‘…Wie Mijn leer aan deze zijde geheel zal aannemen, gaat reeds in zijn 
lichaam over deze brug; wie echter op de aarde Mijn leer lauw en onvolledig of 
helemaal niet aanneemt, die zal in die andere wereld [aan gene zijde] een diepe 
duisternis om zich heen vinden, waardoor het heel moeilijk voor hem zal zijn 
om deze brug [de leer van Jezus] te vinden!’ (GEJ.01_081,11) 

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

Vraag: Wat is de verlossing? 
 

naar aanleiding vraag van Caspar Verhulst 
 
1. Dat is een vraag aan Mijn kinderen, die zij, in diep innerlijke bezinning en in alle 
rust van hun hart moeten beantwoorden, opdat hun ook daarover een klein poortje 
wordt geopend in de geheime vertrekken van hun liefde. Zo zullen zij zichzelf en Mijn 
liefde leren kennen en in machtige liefde tot Mij ontbranden, - want Ik alleen kan de 
ziel verlossen door de wedergeboorte van de geest en daardoor de hele schepping. 



3. …‘Wie zal ontbranden in liefde en deemoed voor Mij, die zal het hele 

antwoord getrouw vinden in het binnenste van zijn hart. Ik wil Mijn arme 
zwakke knecht Jakob (Lorber) echter de volle beantwoording geven, opdat 

jullie je eigen antwoord daarmee kunt vergelijken en je hart kunt 

onderzoeken in het binnenste kamertje van de liefde, dat daarin is. Ik, de 
grote Meester in alle dingen, Amen!  [Hemelse Geschenken3.40.06.15,] 

 

Antwoord: de verlossing! 
1. Dat is het volle antwoord op de door Mij aan jullie gestelde grootste en 
belangrijkste vraag, waarvan de grootte en belangrijkheid pas in deze beantwoording 
van nu helder zichtbaar wordt. 
 

3. Zie, de mens bestaat uit een natuurlijk lichaam, dat een vat is waarin zich door de 
verschillende organen een levende ziel ontwikkelt, want in het ontstaan door de 
verwekking wordt uitsluitend het stoffelijk lichaam gevormd. 
Pas in de 7e maand, wanneer het lichamelijk wezen organisch –zij het ook niet 
geheel naar de vorm dan toch naar al zijn delen – is gevormd door het 
vegetatieve leven van de moeder, wordt in de streek van de maagholte een voor 
jullie ogen niet zichtbaar, van de verwekker afkomstig blaasje geopend, dat de 
substantie van de ziel bevat. Dit gaat dan over in het gehele organisme door de 
verbinding met de zenuwen, zet een in alle zenuwen aanwezig magnetisch fluïdum 
om in het hare en dringt hierop al gauw door in alle overige organen, het laatst in de 
hartspieren, wat gewoonlijk pas op de 7e dag, bij sommigen wel eens iets later, 
gebeurt. 
 
4. Dan begint het hart zich heel langzaam uit te zetten door het geleidelijk vullen met 
zielensubstantie en als het dan langzamerhand vol geworden is, net als een 
elektrische fles, dan ontlaadt het zich in de aderen door een bovenste kamer. Dit 
ontladen fluïdum deelt zich aan alle zich daar bevindende sappen mee, dwingt ze in 
alle vaten, evenals de in het vatenstelsel zelf aanwezige sappen, om verder te 
stromen in de aderen en daardoor weer terug naar het hart. Intussen wordt het hart 
alweer geladen en transporteert het de terugkomende sappen direct weer verder.  
 
5. En zo begint dan de polsslag, de circulatie van de sappen en iets later die van het 
daaruit voortkomende bloed. Vanwege de tot stand gebrachte voortdurende omloop  
en uitwisseling van de sappen en met name door die van het bloed, vormt zich de 
massa van het lichaam en door de zich in de fijne sappen bevindende substantie 
ontstaat de soliditeit van de ziel elektro-organisch. En als dan ook de maag geheel 
gevormd werd voor de opname van de grovere sappen uit het lichaam van de 
moeder ter ondersteuning van de voor dit doel gebruikte sappen en van het bloed, 
dan wordt de mens losgemaakt van de voedende banden in het moederlichaam en 
geboren in de buitenwereld. Hij is dan uitgerust met vijf natuurlijke zintuigen om de 
zintuigenlijke wereld op te nemen, of eigenlijk de verschillende substanties, als van 
het licht, het geluid, de smaak, het gevoel, de reuk en tenslotte van het algemene 
gevoel. Deze zijn alle bestemd om de ziel te vormen en naar behoefte het lichaam te 

laten groeien, wat dan meerdere jaren achtereen gebeurt. En zo zij er nu 2 

mensen in één, namelijk een stoffelijk en daarin een substantieel (en later 

nog een essentieel). 
 



6. Let nu goed op! Ongeveer drie dagen vóór de geboorte wordt uit de aller-fijnste en 
tegelijkertijd meest solide substantie van de ziel in de streek van het hart een ander, 
onnoemelijk fijn blaasje gevormd en in dit blaasje wordt een eens gevallen geest, die 
in wezen een vonk van de Goddelijke liefde is, gelegd. Ongeacht of het lichaam 
mannelijk of vrouwelijk is, is de geest toch zonder geslachtelijk onderscheid en neemt 
pas mettertijd iets geslachtelijks aan, wat door de begeerte tot uiting komt. 
 

7. Nu is deze geest nog echter dood, zoals hij het reeds sinds zeer lange tijden was, 
gebannen zijnde in de materie. Omdat de ziel een onweegbaar (imponderabel), 
substantieel wezen is en dus eenvoudigweg onverwoestbaar en haar voeding 
ontvangt door de vermogens van het lichaam via haar nu langzamerhand geheel 
gevormde zintuigen – zoals de oren die overeenkomen met het verstand, de ogen 
met het begrip, de smaak met het behagen aan gekregen indrukken van geluid en 
licht, verder de reuk met het waarnemen van goed en kwaad en tenslotte het 
algemene gevoel met het bewustzijn van het natuurlijke leven in haar, hetgeen wordt 
veroorzaakt door de voortdurende evoluties van de sappen met daarin opgenomen 
fijnste substanties – wordt dan de ziel bekwaam om te denken en dat denken wordt 
eigenlijk tot stand gebracht  door de circulatie van de fijnste substanties in haar met 
het lichaam overeenstemmende organen. 
 
8. Zoals tevoren de circulerende sappen van het lichaam het wezen van de ziel 
vormden door de van de buitenwereld naar haar toegevoerde substanties, moet en 
wordt evenzo door de circulatie van de fijnste substanties in de organen van de ziel 
de in het blaasje ingesloten geest gevoed, zo lang tot hij zelf rijp wordt om het 
blaasje te doen springen. Hij zal dan langzamerhand alle organen van de ziel 
doordringen en zoals de ziel in het lichaam een tweede mens is, zo zal ook de geest 
in de ziel een volkomen 3e mens worden door de voeding uit het denken van de ziel, 
wat op de volgende wijze geschiedt: 
 

9. De geest heeft ook, evenals het lichaam en de ziel, overeenstemmende 
geestelijke organen, zoals het gehoor en het verstand overeenkomen met de 
gewaarwording of waarneming, het licht en het begripsvermogen met de wil, de 
smaak en het behagen aan ontvangen indrukken van geluid en licht met het 
opnemingsvermogen van al het wereldlijke in overeenstemmende vormen, de reuk 
en het waarnemen van goed en kwaad met het inzicht van het ware en het valse en 
tenslotte het algemeen gevoel en bewustzijn van het natuurlijke leven in haar met de 
uit dit alles voortkomende liefde.  
 

10. En zoals nu alle zintuigen zorgen voor het voedsel van het lichaam, zo is het ook 
met dat van de ziel en tenslotte ook met dat van de geest. Is het algemene voedsel 
slecht, dan wordt tenslotte alles slecht en dus ook verwerpelijk; maar is het algemene 
voedsel goed en behoorlijk, dan zal tenslotte ook alles goed en behoorlijk zijn. 

Welnu, dat is de natuurlijke samenhang tussen lichaam, ziel en geest. En 

nu is de vraag, wat is slecht en wat is goed voedsel? 
 
11. Zie, al het wereldse is slecht, omdat het de geest weer naar de wereld keert, uit 
welks zwarte nacht van de dood Ik hem aan de stof ontrukte en in het hart van de 
ziel heb gelegd, opdat hij daar weer levend wordt en gelouterd van al het zinnelijke -
natuurlijke en materieel - wereldlijke en hij daarmee eindelijk geschikt zou worden om 
het Leven uit Mij op te nemen. 



Als aan de geest dus slecht [red. geestelijk] voedsel wordt gegeven, dan wordt hij 
weer werelds, zinnelijk en tenslotte materieel en daardoor dood als vóór de geboorte, 
evenals de ziel met het lichaam, daar zij daardoor zelf lichamelijk is geworden.  
 
12. Wordt aan de geest echter goed voedsel gegeven – hetgeen Mijn geopenbaarde 
Wil is en bemiddeling door de werken van verlossing of van Mijn volkomen liefde 
door het levende geloof – dan wordt in het hart van de geest een nieuw blaasje 
gevormd, waarin een zuivere vonk van Mijn liefde wordt ingesloten. 
 
En zoals het vroeger ging bij de verwekking van de ziel en uit haar die van de geest, 
zo gaat het ook met deze nieuwe verwekking van het heiligdom; wordt deze nu 
geheel rijp, dan verbreekt deze heilige liefde de losse banden van het omhulsel en 
stroomt – evenals het bloed van het lichaam of als de fijnste substanties van de ziel 
of als de liefde van de geest – in alle organen van de geest over. 
Deze toestand wordt dan de nieuwe- of wedergeboorte van de geest genoemd, zoals 
het inleggen van het levensblaasje de geboorte wordt genoemd. 
 

13. En zie, tegelijkertijd worden ook door de hel reeds bij de verwekking, 

vooral wanneer deze als zondig om louter dierlijke bevrediging werd 
gedaan, een hoeveelheid helse liefdeblaasjes in de streek van de buik  en 

de geslachtsdelen gelegd. Die worden bijna gelijktijdig met Mijn liefde 
voortgebracht als rupsen in het voorjaar, wanneer de warmte van de 

natuurlijke zon komt; zo komt ook dit gebroed door de opgaande warmte 
van Mijn Goddelijke zon in de geest van de mens.  

 
14. Daar komen dan ook de verzoekingen vandaan, omdat elk van deze door de hel 
voortgebrachte wezens onophoudelijk pogingen doet, waar mogelijk in het leven van 
de ziel in te grijpen. 
En als de mens dan niet krachtig met de nieuw geboren liefde uit God uit eigen wil dit 
gebroed tegemoet treedt, stromen zij in alle organen van de ziel en zetten zich dan 
als zuigende poliepen vast op de plaatsen waar de geest in de ziel vloeit en 
verhinderen zo de ziel het leven uit de geest op te nemen en eveneens door hem de 
opname van het leven van de Goddelijke liefde. Als de dan geest ziet dat hij zich niet 
kan uitbreiden om het nieuwe leven uit God volledig in zich op te nemen, trekt hij zich 
weer terug in zijn stille blaasje. En zo ook in hem des te meer Mijn Liefde, die God in 
de mens is. 
 
15. Heeft dat in de mens plaatsgevonden, dan wordt hij weer helemaal aards en 
uitermate zinnelijk en gaat ook verloren, omdat hij niet weet dat zoiets in hem is 
gebeurd, omdat het boze gebroed aanvankelijk de zinnen van de mens heel rustig en 
aangenaam bekoren en hem zo langzamerhand geheel in beslag nemen, zodat hij 
van al datgene wat van de geest is, niets meer weet, hoort, ziet, proeft, ruikt en voelt. 
Dat is dan een ellende, zoals er vanaf de aanvang tot op dat moment niet was en 
verder ook niet meer zal zijn, tenzij de mens dan zijn toevlucht tot God neemt, uiterlijk 
door bidden, met name Mijn gebed, door vasten en door lezen van het Woord uit de 
Bijbel. Daardoor zal hij een sterk verlangen krijgen om bevrijd te worden uit de grote 
ellende. 
 
16. Is dat de mens ernst omdat hij in zich zeer sterk de twijfel waarneemt, dan begin 
Ik van buitenaf te werken als overwinnaar van de dood en hel door werken van de 



verlossing en geef de mens uit Mijn erbarmen kruis en lijden volgens Mijn wijsheid. 
Daardoor worden voor de mens de wereld en haar vreugden dan zo bitter, dat hij er 
een afkeer van krijgt en vurig begint te verlangen naar de bevrijding uit het leven van 
het lijden. En zie, omdat dit gebroed nu daardoor in de ziel geen voedsel meer krijgt 
van de zondige buitenwereld, wordt zij zwak en verdroogt bijna geheel in de organen 
van de ziel en geraakt daardoor in een voor haar onbewuste toestand. 
 

17. Doordat nu de van buiten werkende, zielsverlossende, erbarmende liefde van 
Jezus Christus binnen begint te vloeien in de zieke organen van zowel lichaam als 
ziel, de organen verlicht en als vermanend geweten aan de ziel het zeer grote aantal 
in haar aanwezige zondige gebroed zichtbaar maakt, schrikt de ziel, wat zich door 
beklemming van het hart en door een innerlijk ineenkrimpen van de borst in de 
maagstreek kenbaar maakt. In deze deemoedige smart, die tot uiting komt door echt 
berouw, smeekt de ziel dan tot God in Zijn gekruisigde liefde om genade en 
erbarming; en zie, dat wordt de geest dan gewaar en begint zich weer te roeren in 
het blaasje, waarin hij zich had terug getrokken. 
 

18. Dan worden door Gods erbarmende liefde aan de mens de wetten van Mozes 
vermanend in herinnering gebracht van de eerste tot de laatste en wordt hem 
opgedragen zich streng daaraan te houden, opdat hij zich tot in het diepst van zijn 
hart zal verootmoedigen en verloochenen… 
  
19. En zie, zo zijn de wetten van Mozes uit God, tien in getal, wat een Goddelijk getal 
is. Zij geven aan dat de mens als hij in ellende geraakt is, eerst moet geloven dat Ik 
besta en dan dat hij voor Mij de hoogste achting moet hebben, ja dat hij zelfs moet 
geloven dat hij uit de zeven dagen de aanbevolen sabbat moet kiezen en deze 
heiligen in rust als een ware rustdag van de Heer, opdat hij leert zich te verloochenen 
en steeds diepere blikken in zijn binnenste te werpen. 
Daardoor zal hij zijn inwoners leren kennen en zich dan tot Mij wenden, opdat Ik ze 
op de genoemde manier vernietig en uitdrijf uit de organen van de ziel. 
  
24. Doch tegen doven en blinden is het moeilijk te prediken, daar zij zich volledig in 
de ellende van de wereld hebben gestort en daardoor hun aarde, wat hun vlees is, 
hebben besmeurd met de vloek van de stinkende hel, waarvan de stank een ware 
pest voor de ziel is. Zo moet Ik steeds weer een zondvloed uit de hemelen laten 
regenen, waaronder de bittere werken van verlossing worden verstaan. Is daardoor 
dan het vloekbezoedelde aardrijk van de ziel weer gewassen en zijn de poelen en 
moerassen weer door de winden van genade gedroogd, dan pas is het weer mogelijk 
om de weg naar het leven uit Mij te prediken. 
 
25. En daar Ik nu reeds geruime tijd tot jullie predik, volg dan Mijn Stem en keer terug 
in de stal van Mijn geliefde lammeren, opdat Ik jullie leid als de enige Goede Herder 
op de levensweide en jullie Mij dan wol geven, zo wit als sneeuw en Ik jullie daaruit 
een kleed vervaardig, dat je in alle eeuwigheid zal sieren! 
 
================================================================ 
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