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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 op een niet
mediamieke medegedeeld. 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 het werd hem bij vol bewustzijn door de
HEER Jezus Zelf gedicteerd.

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK
======================================

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

van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 23. 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 toeAanvankelijk zou in dit bulletin een visie over ‘zelfmoord’ bekend gemaakt zijn,
maar vanwege plaatsgebrek verschijnt dat in de eerst volgende uitgave!
================================================================
Belangrijk:
De stem van Bethanië – THE VOICE OF BETHANY – A Voz de Betânia:
Português: Outubro de 2017 Ano XXIV – N.º 46 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_d2a82fc8efdb4748ac878806821d128e.pdf
Deutschland
Jezus 2030
http://jesus2030.de/cms/
================================================================

Contacten
Manuela uit Portugal
Beste Gerard,
Groeten uit Portugal voor jullie gemeenschap en aan alle gelijkgestemde vrienden
van Jakob Lorber.
Bijgevoegd vind je een kopie van ons septemberbulletin in het Engels. Ik ben mij
ervan bewust dat het beschrevene op de Betânia site, dankzij jouw vriendelijke
medewerking gerealiseerd kan worden. Maar een kleine oplage kan gemakkelijk
goed gehanteerd worden.

Eveneens wil ik je ook bedanken voor het bulletin, dat je mij hebt toegezonden. Moge
God werken op het zaad die je misschien op de harten en levens van degenen plant,
en die ook jouw geschriften leest. Ik wens je een goede herfst, en de vreugde van
het schouwen van je werk, dat gestaag mag vorderen.
In de liefde van onze zuster in de Heer,
Manuela.

Antwoord
Beste Manuela,
Bij het opsturen aan alle Jakob-Lorber-Lezers, [rond 300 lezers] kon ik jullie Spaanse
uitgave niet meelinken, daar deze nog niet was vertaald voor de maand september.
Ik stuur altijd op 15 september de ‘newspaper’ op, omdat Jakob Lorber voor het eerst
op de 15e van een maand de opdracht van onze Heer kreeg, datgene te dicteren, wat
hem opgedragen werd. Ik vermeld nogmaals de link naar jullie site, zodat deze ook
door de lezers gevolgd kan worden, en waar zonodig, interesse blijkt.
[www.refugiobetania.org] Dank voor het mee-denken, mee-zorgen en mee-vertalen
en moge daarop alle zegen rusten van onze enige Heer. Gerard

*.*.*.*.*
Wilhelm uit Duitsland
Hallo Gerard,
Dank je wel voor het septemberbulletin. Mijn E-mailcontact eindigd met: „Groet aan
God, Wilhelm“, want de groet bevat de complete naam van God, die uit 5 klinkers

bestaat. Daarbij bestaat er een oude sage, die ik in mijn boek ‘apostel voor de
Heidjer’ heb verwerkt, zodat ze niet verloren gaat. Wilhelm

*.*.*.*.*
================================================================

De Joden
door Wilhelm Erdmann

1. Jakob bereide zich voor op zijn reis naar Jütland, nadat God-als Jezus-Christus
was opgestaan en in de hemel opgevaren. Jakob moest als apostel de heidenen van
de oud-gelovige-joden, die in Europa handel dreven, de aankomst van de Messias
verkondigen.
2. De oud-gelovige-joden onderscheiden zich van de tempeljoden. Ze kennen nog
de naam van God en maakten de vele hervormingen van Mozes niet mee, die de
Israëlieten vanuit Egypte in het beloofde land voerde. De tempel-joden verloren op
deze wijze de naam van God.
3. In Jeruzalem werd de tempel gerenoveerd en er moest een zware bronzen deur
van de tempel worden vervangen. Het begieten van de deur nam de hogepriester
waar vanuit een stellage. Hierbij gleed hij uit en viel in de smeltkroes, die met
gesmolten brons was gevuld.
4. Dit was een ongeluk voor de tempeljoden, want de hogepriester had om de hals
een opklapbare medaille; alleen op deze was de naam God geschreven. In de hete
smeltkroes loste de medaille zich op en de naam van God -Ieoua- was voor de
tempeljoden geheel onbekend.
5. De naam van God werd slechts eenmaal in het jaar door de hogepriester achter
de voorhang in de tempel voor allen voorgelezen. De naam klonk als
JieHouWa (JHW). Omdat de juiste naam van God al sinds eeuwen door niemand
mocht worden uitgesproken, ging deze nu verloren.

6. In de joodse boeken werden de klinkers, waaruit de naam van God bestaat,
steeds door een punt vervangen. Bij het lezen moet de lezer zich hier steeds de
juiste klinker bij bedenken, zodat de ‘wetenschap de analogieën van de joden’ niet
verloren gaat.
7. Toen de naam van God bij de hogepriester niet meer bekend was, voerden de
joden een hervorming in. De punten van de plaatshouder werden in de Schrift door
van de tempel vastgelegde klinkers vervangen, zodat de Schrift overal op de gehele
wereld kan worden voorgelezen.
8. Toen de Geschriften van Mozes met klinkers waren voorzien, kwam de
grondbasis van de joodse religie, ‚de wetenschap der overeenkomsten van joden‘
steeds meer in de vergetelheid. Toen de priesters deze voor een groot deel verloren
hadden, geraakten de joden in de Babylonische gevangenschap.
9. In de Babylonische gevangenschap werd het joodse weten in meerdere
lesboeken, zoals de Talmud, samengevat, maar de ‚wetenschap der joodse
overeenkomsten‘ liet zich door de joodse priesters niet reconstrueren en deze bleef
voor hen verloren.
10. De „wetenschap der analogieën der joden’ kan slechts mondeling worden
doorgegeven, wanneer ze zogenaamde bovennatuurlijke hulpkrachten moeten doen
ontstaan. Ter oefening heeft de lezer in de geschriften van Mozes de mogelijkheid de
klinkers bij het voorlezen God gedienstig in te stellen.
11. Toen de oud-joodse conservatieve priester Barnabe Israel, want alle joden heten
met de achternaam Israel, van de schriftreformatie hoorde, werd hij boos gemaakt,
toen hij vooruit zag, dat de tempeljoden nu de ‚wetenschap der joodse
overeenkomsten’ langzaam maar zeker verloren ging.
12. De priesters behoorden nog bij de oud-gelovigen. Ze maakten de vele
hervormingen van Mozes niet mee. De oud-gelovigen hebben slechts negen
geboden. Toen de joden meer en meer echtbreuk bedreven, gaf Mozes hen het
negende gebod en zo ontstond het 10 e gebod: ‘gij zult niet begeren een andere
partner naast je eigen vrouw!“

Antwoord
Beste Wilhelm,
Ik heb mij veroorloofd slechts een deel van je toegestuurde artikel te publiceren [12
van 23 alinea’s] en het overige kan men toch ook op je homepage [Duitstalig]
nalezen. Misschien heb je dit ook in de Engelse taal overgezet, omdat jij immers op
het Engels georiënteerd bent.
Betreffende het negende gebod, raad ik je aan ook hoofdstuk 89 te lezen, vers 6 etc.,
van het tweede deel van de Geestelijke Zon, waarin precies de innerlijke zin van het
negende gebod wordt uiteengezet. Maar, zoals je schrijft, waren er eerst maar 9
geboden! In het navolgende vinden we het onder:

[1] Helias zei: 'O Heer en Meester, bij het negende en tiende gebod zie ik al meteen
een werkelijk niet geringe moeilijkheid en die bestaat daaruit, dat wij, joden van deze
tijd, nu een negende en een tiende gebod hebben, terwijl Mozes toch alleen maar
een negende gebod aan het eind van zijn basiswetgeving gaf. Het hele negende
gebod luidt echter: 'Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws
naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn
ezel, noch iets wat van uw naaste is!'
[2] Daarmee eindigt de basiswetgeving, want meteen daarna vluchtte het volk,
volgens het verhaal van Mozes, uit angst voor de bliksems en donderslagen, voor
het bazuingeschal en voor het geweldige roken van de berg en het smeekte Mozes,
dat hij alleen met God zou spreken -want als het nog langer Gods stem, die alles
deed schudden, aan moest horen, dan zou het hele volk sterven van grote angst en
vrees - waarop Mozes het volk kalmeerde en suste. over een verder, tiende gebod
wordt dan vervolgens niet meer speciaal gesproken.
[3] Maar bij ons is het 'Gij zult niet begeren uws naasten vrouw!' in het negende
gebod weggelaten en daar is een tiende gebod van gemaakt, en weer anderen
noemen dat het negende en al het andere het tiende gebod. Allereerst rijst dan de
vraag: Heeft Mozes van God toch tien of maar negen geboden gekregen?'
[4] Ik zei: 'In het begin, M’n lieve Helias, echt maar negen, maar later, toen hij
gedwongen was de gebroken eerste stenen tafelen van de wet weer door nieuwe te
vervangen, heeft hij zelf het laatste gebod in tweeën gesplitst om de overspelige
begeerte naar de vrouw van een naaste - wat de joden in Egypte hadden geleerd,
waardoor zij in voortdurende onmin en aanhoudende tweedracht leefden en elkaars
doodsvijanden werden - goed duidelijk te maken, en uiteindelijk zette hij op
echtbreuk zelfs de lichamelijke doodstraf, omdat dit woord, al was het nog zo wijs,
niets hielp bij de door en door zinnelijk geworden joden.
[5] En nu weet je dus wanneer, hoe en waarom uit het laatste, negende gebod een
afzonderlijk tiende ontstond. Het aantal is hier echter onbelangrijk, maar alleen de
zaak waar het om gaat en dus kun je hier je kritiek ofwel alleen op het hele negende
gebod of ook op het afzonderlijke tiende gebod richten. Het hangt nu alleen van jou
af waar je de voorkeur aan geeft.“ [GJE7-35:1-5]

*.*.*.*.*

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

Het „jongste“ of „grote Gericht“
door ons mensen zelf veroorzaakt
korte samenvatting
Klaus Opitz

Het genoemde thema is al vaak uitvoerig behandeld, en hier wordt getracht dit kort samen te
vatten en weliswaar op basis van de Nieuwe Openbaringen, dus zonder relevante uitspraken
in de Bijbel of andere profeten/profetessen.
1.Waarom een groot Gericht?
2.Wat heeft Jezus voorspeld?
3.Wanneer gaat het Gericht plaatsvinden?
4.Slotopmerkingen

1.Waarom een groot Gericht?
1.1. Jezus: „In die tijd (voor de geboorte van Jezus) was een voorloper nodig om de mensen
op Mijn komst voor te bereiden; nu ben Ik het zelf die u de vredeshand toereik om u
'behulpzaam te leiden bij de verdrukkingen, die langzamerhand over de mensheid zullen
losbarsten, omdat ze zo halsstarrig is. Weiger deze hand niet; want u zult nergens een
sterkere, een krachtiger hand vinden. [Predikingen van de Heer, hfdst. 4:12]
1.2. „Want omdat het noodzakelijk is dat de mensen vrij willen en ook vrij moeten
handelen om ook in de geest mens te worden, wil Ik Zelf helemaal niets -al
maken de mensen het nog zo bont -, maar Ik laat enkel toe dat de mensen
ongestoord datgene bereiken waar ze zich zo voor ingespannen hebben, alsof al hun
levensgeluk daarvan afhing.
Of de gevolgen dan goed of slecht zijn, dat maakt voor Mij geen verschil! Zelf scheppen, zelf hebben!..“ (GEJ.05_109,02)
1.3. „Maar als eenmaal teveel mensen de volle maat van hun kwaad hebben bereikt, zal
vanwege de nog weinige goeden en uitverkorenen de tijd van hun ongestrafte kwade
handelen door Mij verkort worden, en dan zal hun eigen gericht en hun dood hen
verslinden voor de ogen van de weinige rechtvaardigen, zoals dat ten tijde van Noach en
van Abraham en Lot en ook ten tijde van Jozua gedeeltelijk het geval was, en van nu af aan
ook nog herhaalde malen het geval zal zijn.“ (GEJ.09_030,05)
1.4. „Over de Aarde gaat nu een geestelijke zondvloed, zoals eens vierduizend jaar geleden
ten tijde van Noach, die toen een materiële weg gegaan zijn. Het toenmalige doodde het
lichaam, maar deze doodt echter beiden, d.w.z. ziel en lichaam.‘ [Hemelse Geschenken,
deel 3 – gedicteerd in 1848]
1.5. „De Aarde (echter) zal daarom evenzo voortbestaan als zij na Noach’s tijd heeft gedaan,
en ze zal Mijn kinderen die meer verlicht zijn, dragen; alleen het al te erg toegenomen
vuil zal van de aarde verwijderd worden en in een andere reinigingsplaats terecht

komen, waar het in Mijn eeuwig grote rijk waarlijk niet aan ontbreekt en ook eeuwig nooit
aan zal ontbreken. (GEJ.05_110,06)

2. Wat heeft Jezus voorspeld?
Verklaringen van Jezus gedurende Zijn tijd van leven (GEJ)
2.1. „Van nu af [levenstijd van Jezus] *] aan zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele
zieners en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse
profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse
Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er
zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng
gericht zal moeten ondergaan.
Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken,
en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden.
Er zullen ook zware aardbevingen komen en verwoestende stormen, grote
prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epidemieën en nog veel ander kwaad,
en, zoals Ik al voorheen al gezegd heb, er zal geen geloof behalve bij heel weinigen onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen
verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.
De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen
aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen,
terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke
fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij geloofd, zullen willen
wijsmaken.

Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze
Aarde **]; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en
scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen
door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan [volgens het gericht] Zelf een heel
andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal
duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde. ***] (GEJ.06_150,14 e.v.)

*) De data van Jezus‘ leven worden door Lorbervrienden verschillend aangegeven, bijv. 7.1.7 v. Chr. tot 26 n.
Chr. resp.7.1.6 v. Chr. tot 28 n. Chr.
**) persoonlijke wederkomst van Jezus in het materiële hulplichaam zoals Zijn verschijning na de kruisiging
tussen Pasen en Hemelvaart.
***) 1000jarig vrederijk.

2.2. ‘’En als het aantal zuivere en goede mensen zoals in de tijden van Noach sterk
zal afnemen, dan zal de Aarde nogmaals geteisterd worden door een algemeen
gericht, waarbij noch de mensen, noch de dieren, noch de planten gespaard
worden. Dan zullen de mensen niets meer hebben aan hun vuur en dood
spuwende wapens, niets aan hun vestingen en hun IJzeren wegen, waarop ze met
de snelheid van een afgeschoten pijl zullen voortsnellen; want uit de lucht zal een
vijand komen en allen vernietigen die steeds kwaad hebben gedaan. Dat zal
werkelijk een tijd zijn van ware zuivering, zoals destijds in de tempel.’’
Wat Ik onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en
duivenhandelaren heb gedaan, dat zal Ik dan op grote schaal doen op de gehele
Aarde. Ik zal alle handelshuizen en geldwisselplaatsen vernietigen door de vijand,
die Ik vanuit het verre luchtruim naar de aarde zal zenden als een
bliksemschicht met veel geraas en gekraak. [door mensen zelf veroorzaakt en
onder toelating van Jezus] *]
Waarlijk, daartegen zullen alle legers van de Aarde tevergeefs vechten; maar Mijn
weinige vrienden zal de grote, onoverwinnelijke vijand geen leed aandoen, hij
zal ze sparen voor een geheel nieuwe kweekplaats, waaruit nieuwe en betere
mensen zullen voortkomen! **]
Begrijp dit goed! Denk vooral niet dat Ik dat allemaal zo wil hebben en dat het daarom al
allemaal zo bepaald zou zijn! Dat alles zij verre van MIJ en jullie!
Maar het zal zijn als vóór de tijd van Noach: de mensen zullen van hun omvangrijke
wereldse kennis en hun verworven kundigheden een steeds slechter gebruik maken en
geheel uit vrije wil allerlei gerichten uit de diepten van Mijn schepping over zichzelf en
tenslotte over de gehele aarde afroepen.’’ ***] (GEJ.05_108,02)
*) Met de „vijand uit de lucht“ is zeker geen meteoriet of asteroïde (ster) bedoeld, want het „Gericht“ al
volgens de uitspraak van Jezus door de mensen zelf worden veroorzaakt (vrijwillig) en op de sterren hebben de
mensen [nog] geen toegang.
**) Na het grote gericht volgt het duizendjarige vrederijk.
***) Met de ‚diepten van Mijn schepping‘ wordt zeker niet het heelal mee bedoeld, maar veel meer de diepten
van de aarde schepping, die de mens misbruikt, want het gericht wordt volgens de mededelingen van Jezus door
de mens zelf [vrijwillig] veroorzaakt. Manipulaties in de diepten van het heelal mogen bij de mens wel
nauwelijks mogelijk zijn.

In het volgende hoofdstuk 109 van het GJE-5 maant Jezus:
2.3. „Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af
te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse
wateren! Willen ze de gehele aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen
te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de aarde
opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de aarde door
het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het
gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en
mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de
leer. Begrijpen jullie dat?" (GEJ.05_109,07f)
Uitspraken van Jezus gedurende de tegenwoordige tijd (1875 e..v.):
2.4. „Let nu op jullie groten der Aarde, machtigen, rijken, kunstenaars en handelslui, jullie tijd
is gekomen, want jullie schandelijke maat is vol geworden door allerlei hoererij, ontucht,
vraatzucht, brasserij, heerszucht, haat gierigheid, nijd, koude harten, meedogenloosheid
en volledige liefdeloosheid.
Ik wil en zal over jullie ook een gericht over jullie hoofden zenden [toelating], zoals de Aarde
nog niet gesmaakt heeft, omdat het geloof aan Mij en de liefde tot Mij en jullie broeders
zo goed als helemaal verdwenen is uit jullie harten. De verbitterste algemene oorlog *),
daarop en daarnaast honger, pestilentiën en vuur uit de hemel zal jullie dus verwaaien
en opwrijven, al zouden jullie daar nooit geweest zijn!
In weinig jaren zal men jullie namen nooit vinden, want jullie zullen uit het grote levensboek
worden doorgestreept door de grootte van jullie welverdiende gericht. Waarlijk geen slager
gaat onbarmhartig te werk met zijn slachtvee en niets ontziend, als de volkeren met jullie
handelwijze worden, daarom jullie Mijn waarschuwing niet willen erkennen, en proberen
zelf in deze dagen van de ellende van de arme broeders, dat jullie hen bereid hebben, jullie
ellende alleen nog te vergroten in plaats van te verkleinen.
(Uit: Jakob Lorber, „Evangelisch-sociale wenken“, „Lebensgarten“) (1848)
*) Algemene oorlog, hiermee is zeker geen wereldwijde atoomoorlog bedoeld. Wanneer 9 of 10 Staten over
ongeveer 15.000 nucleaire neuskegels met explosieve lading (2017) beschikken en maar een klein deel van de

atomaire potentiaal wordt ingezet, zouden bij een nucleaire oorlog nauwelijks 3 miljard mensen kunnen
overleven. Zie hiertoe de voetnoot onder punt 2.5.

2.5. "Maar dat zeg Ik jullie nu ook, dat voor Mijn wederkomst op deze Aarde nog zeer veel
onkruid en dor gras en allerlei onbruikbare en onvruchtbaar struikgewas met de grootste
gerichtsscherpte verdelgd zal worden; want waar twee zijn, zal er een worden aangenomen en
de andere verworpen worden - dus een enorme schifting tot over de helft! "*) (Hemelse
Geschenken.03_49.04.06,104) (1848)
*) Dus rond de 4 miljard mensen (tot over de helft), 3 miljard zullen dan het volgende 1000jarige vrederijk
stichten.

3. Wanneer zal het gericht plaatsvinden?
3.1. „Kijk, wanneer dat [nieuwe] heidendom de overhand zal hebben gekregen, zal ook
weldra het grote gericht over de nieuwe hoer van Babylon uitgestort worden!’
GEJ.08_039,15)
3.2. „Het begin zullen de Joden weldra meemaken, evenals later andere rijken met hun
vorsten en volkeren; over niet helemaal 2000 jaar zal er echter nog maals een heel groot en
algemeen gericht komen, tot heil van de goeden en tot verderf van de wereldse groten en
de volkomen liefdeloze mensen.’ (GEJ.09_030,06)
3.3. „Maar vanaf nu [levenstijd van Jezus] zullen er nog geen volle twee duizend jaar
voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk
jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze Aarde zijn.’ *] (GEJ.06_174,07)
*) Er is trouwens nog een [aller]laatste eindgericht na het einde van het duizendjarige vrederijk aangekondigd.

3.4. „De tijd van de reiniging zal echter minstens vier weken duren; want er zullen nu uren
komen, waarin meer geschieden zal als ooit in een eeuw. – een langere termijn is op vier
maanden gezet; dan zullen dagen zijn, waarvan één dag meer zal betekenen dan ooit in een
volle eeuw. – Nog een verdere periode is geplaatst op drie maanden; dan zal er in een week
nu meer geschieden als in de voorperiode van een volle eeuw. – En nog een verdere termijn is
gesteld op vier jaren en nog een kleine tijd erbij; dan zullen er maanden komen, waarin
meer gebeuren zal dan in de voortijd van zeven eeuwen!

Deze tijd is nu elke dag als het morgenrood, die komen zal, of voor het heil voor de
rechtvaardigen, die een zacht en goed hart hebben en hun broeders en zusters in Mijn naam

liefhebben; maar deze dag zal ook komen als een dief over al degenen, die Mij niet achten
en een hard en trots hart hebben en zich voor beter en belangrijker houden dan al hun
broeders, in wat steeds en vanwege steeds…’ (Hemelse Geschenken.03_49.04.06,08ff)
(1849)
3.5. „…Dergelijke vragen gaan echter over de tijdsbestemmingen, wat het jaar, dag en uur
betreft – Want kijk, ik bepaal nooit een tijd voor iets, maar handel steeds volgens de
gesteldheid der omstandigheden bij de mensen, en wel als vader bij de kinderen en als
God bij de [wereldse] mensen.
Ik zou toch wreed zijn, als Ik zou zeggen:‘Volgend jaar zal Ik Mijn gericht over jullie laten
losbarsten‘- en het zonder meer ook zou doen, ook als jullie je leven door en door zouden
verbeteren? – Nu, oordeel zelf! – En zou Ik het niet doen, zou Ik dan geen ware leugenaar
zijn!? En hoe zou dat te verenigen zijn met Mijn liefde en Mijn heiligheid?
Door deze ware oorzaak laat Ik alle profetische tijdbepalers en tijdberekenaars stuklopen
en ze uiteindelijk te schande zetten. En zo zal dus niet Ik, maar zullen de mensen door
hun doen en laten de tijd onbewust zelf voorbestemmen.’ (Hemelse Gaven01, blz. 15.
(1840 )

4. Slotopmerkingen
'Zolang de mens op deze aarde verblijft en nog niet volledig is wedergeboren in de
geest, is het helemaal niet goed voor hem om te veel van te voren te weten, en
als de toekomst te duidelijk voor hem onthuld is, zou dat zijn nog niet zo sterke
gemoed temeer drukken en gemakkelijk tot vertwijfeling brengen.’
Denk je alleen maar eens in hoe het de mensen te moede zou zijn als ze precies tijd
en uur van hun sterven zouden weten. Ze vinden het al niet aangenaam om te
weten, dat ze zeker moeten sterven; hoeveel onplezieriger zouden ze het vinden om
ook het jaar, de dag en het uur te weten, waarop ze de dood van hun lichaam
konden verwachten!..
Daarom moeten jullie niet al te ijverig zoeken naar hoe de toekomst eruit ziet,
maar wees tevreden met wat jullie voor het heil van je ziel moeten weten, en neem
dan ook genoegen met het feit dat Ik in Mijn liefde en wijsheid dat weet, en
beslist alles zal laten geschieden op de manier zoals het te allen tijde voor de
goede of wellicht ontaarde mensheid zeker het beste zal zijn, dan zullen jullie
ook iedere slechte en goede toekomst kunnen verdragen!
Wanneer jullie echter zelf in de geest van het leven wedergeboren zijn, zullen jullie ook in
staat zijn om in de toekomst te kijken en daar niet bedroefd en zwak door worden.
(GEJ.08_030,05e.e.v)
Volledige teksten zijn te vinden onder www.JESUS2030.de, linker kolom onder „Über die Zukunft“ (1) en (2)
zoals „Betrachtungen [overpeinzingen] / Kleine Kommentare“, [Themen] Thema‘s 5, 7 en 10.

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

Niet-Christelijke-Aanvulling
(Klaus Opitz

Toevoeging tot de tekst „tot de niet-christelijke-godsdiensten“ in het
bulletin van augustus 2017.
Hier: Aanwijzing van Wilhelm E. betreffend bijvoegsel over „Aarde en Maan“, dat niet in het
genoemde boek is opgenomen en een beschrijving van de niet-christelijke-religies moet
weergeven.
Ik denk, dat deze genoemde bijlage, welke na de tweede wereldoorlog door de uitgeverij van
Jakob Lorber niet meer werd gedrukt en uitgegeven vanwege mogelijke onbillijke
vijandigheden, dit niet veel tot boven genoemde thema had bijgedragen. Zo zegt Jezus zelf in
de desbetreffende tekst:
„Dat over naties van andere godsdiensten het tot nu toe besprokene niet zo zeer wegens
jullie, maar veel meer wegens de wereld, de geestelijke vertolking van de Aarde aanknoopt,
weliswaar daarom, zoals het reeds behandelde onderwerp over hooi en stro. Het behoort
eigenlijk niet toe aan de afhandeling van de geestelijke Aarde, aangezien het grotendeels
alleen maar louter materiële gesteldheden van de niet-christelijke volkeren vertolkt, en
waar alleen aan het einde van alle tijden het geestelijk lot van zulke volkeren zal geraakt en
getoond worden. “
Dat betekent, dat de boven genoemde bijlage nauwelijks tekstaanwijzingen oplevert voor een
inhoudelijke uiteenzetting met bijvoorbeeld de Koran of andere religieuze boeken en
godsdiensten. Bovendien is in de beschrijvingen de materiële gesteldheid van de toenmalige
tijd, dus rond 1847, weergegeven, die met de huidige tijd nog nauwelijks is te vergelijken!
================================================================

Wie was en is Jezus?
by Gerd Kujoth

In het Jakob Lorber International Bulletin (JLIB) nr. 21 van augustus 2017 heeft
Gerard een aflevering van Marianne Gries-Ruffing (MGR) gepubliceerd, waarin ze
niet helemaal akkoord gaat met datgene, wat ik in het JLIB nr. 18, 19 en 20
beschreef. Het betreft de vraag, of Jezus een door God niet afgevallen Engel was
oftewel de wijsheid en daarmee de ingeboren Zoon van God. Evenzo gaat het om de
vraag, of het binnenste van het Godscentrum, de Genadezon, nu wel of geen
menselijke vorm heeft.
Antwoord: Ja, daarom gaat het, en om deze vraag te beantwoorden heb ik mij
in dit artikel verdiept. Het gaat om de vraag, of Jezus bij de val der geesten een God
getrouw gebleven Engel of een Lichtwezen was of dat Jezus de Wijsheid of de enige
geboren Zoon van God was, wat Hij ook werkelijk is.
Ja, dat spreekt op zijn minst en volgens de letter elkaar natuurlijk tegen, maar
of dit ook volgens de geest of de gedachte elkaar weerspreekt, daarom heb ik

getracht het een en ander te verklaren. Omdat ik klaarblijkelijk dat nu te weinig heb
uiteengezet, omdat MGR stellig tegen mijn mening is, wil ik daarom nu proberen, hier
duidelijker te zijn (rode schrift = citaten van MGR].
MGR schreef: „Uiteindelijk gaat het om de vraag van alle vragen: „Wie is Jezus
Christus?“ Antwoord: Ja, daarom gaat het, en op het beantwoorden van deze vraag
heb ik mij in deze bijdrage geconcentreerd, want de vraag, wie Jezus was, is
belangrijk, want HIJ heeft toch Zelf gezegd: „ Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U
kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.’’ (Joh.
17,3)
MGR schreef: „Als de Dudde-thesis van toepassing zou zijn: ‚Er bestaat geen
menselijk gevormd Godcentrum‘, dan moesten vele delen van de Lorberwerken als
foutief aangemerkt en afgezonderd worden, en weliswaar uitgerekend de centrale
plaatsen over het Wezen van God. Ook alle plaatsen, waar God in de IK-vorm
spreekt, ten minste voor de tijd voor Jezus. „IK“ was en is blijft een
persoonsvoornaamwoord. Er staat voor (pro) een persoon (Nomen), niet als een
vormloos Wezen!!! De zogenaamde vorm – en naamloze Vader kan niet „IK“ zeggen.
Hij doet dat echter in het Lorberwerk voortdurend, en weliswaar vanaf het begin.
Waarom? Omdat Hij niet vormloos is en een Menselijke gedaante heeft.’’
Als bewijs voert zij GJE6-88:3 aan, waarin Jezus zegt: ‘in Zichzelf en vanuit Zichzelf
is God echter een mens zoals Ik en ook jij en die woont in een ontoegankelijk licht,
dat in de wereld der geesten de Genadezon wordt genoemd. De Genadezon echter
is niet God, maar ze is slechts de uitwerking van Zijn liefde en wijsheid.’
Noch delen van de JL-Openbaring noch delen van de BD-Openbaring moeten als vervalsing
aangeduid worden. Natuurlijk is God een Mens met vlees en bloed destijds zoals
Jezus. Hij was ook sinds eeuwigheid een Mens, een oermens. Maar, wanneer wij
‘Mens’ zeggen, dan stellen wij ons steeds de vorm van een mens voor. Hier
MGR en vele anderen kunnen zich echter niet voorstellen, wat zij boven
beschreef, dat een vorm- en een Vader zonder naam ‘Ik’ kon zeggen. [Roep ik tot
‘naamloos’ hierbij ten onrechte Lorber als getuige op? De plaats van GJE3-226:11-12
heb ik alleen maar als bewijs geciteerd, dat de Vader geen naam heeft, maar niet
vanwege het vormloze. Hij heeft Zich echter een naam gegeven vanwege de
mensen). Hier ligt nu juist het probleem van het onbegrip over het Wezen van God,
dat Hij een Ik-bewust, denkend en voelend wezen is zonder menselijke vorm.
Daarom heeft God ook van eeuwigheid voorzien Zich een vorm te geven en Mens te
worden, zodat Hij voor Zijn kinderen een begrijpelijke Vader kan zijn.
Maar opgepast, ik spreek hier over Vader, de eeuwige Liefde, het
Godscentrum, die de eigenlijke God is. Het woord God wordt vaak met verschillende
inhoud toegepast, zo ook voor de kracht van God, die de oneindigheid van de
ruimtes vervult. Die Hij gezonden heeft, de Zoon, de Wijsheid of het Licht, dat vorm
heeft. Het Licht is de vorm, sinds dat uit het Godscentrum naar buiten trad vóór alle
Scheppingen. [Hemelse Geschenken, deel 1, hfdst. 5:2-7] Zelfs alle Materie met haar
vele vormen is uit licht opgebouwd.

Raphael zegt: "O ja; want mijn geestelijke lichaam (de ziel van Raphael) is gelijk aan
de goddelijke wijsheid, en mijn leven is de eeuwige liefde van God de Heer… Zie,
wat God de Heer Zelf eeuwig was, is en eeuwig zal blijven, dat moeten wij toch ook
zijn, omdat wij geheel uit Hem en zodoende ook volledig in alles Zijn wezen zijn.’
(GJE2-218:5-6)
Het geestelijk lichaam of de ziel is gelijk aan de wijsheid of het licht van de
Zoon. Het leven van de ziel is de geest en die is gelijk aan de liefde of de vuurvlam,
of aan de Vader.
Raphael zegt: "O ja; want mijn geestelijke lichaam (de ziel van Raphael) is gelijk aan
de goddelijke wijsheid, en mijn leven is de eeuwige liefde van God de Heer… Zie,
wat God de Heer Zelf eeuwig was, is en eeuwig zal blijven, dat moeten wij toch ook
zijn, omdat wij geheel uit Hem en zodoende ook volledig in alles Zijn wezen zijn.’
(GJE2-218:5-6)
Het geestelijk lichaam of de ziel is gelijk aan de wijsheid of het licht van de
Zoon. Het leven van de ziel is de geest en die is gelijk aan de liefde of de vuurvlam,
of aan de Vader.
In Aarde en Maan betekent het: „De geest is in zich wel geen vorm, maar hij is het
wezen dat de vormen schept en pas als de vormen geschapen zijn kan hij in die
geschapen vormen zelf als vorm werkzaam optreden. “ (Maan en Aarde, hfdst.
52:9)
Zoals dat bij de mensen en engelen is, zo is dat ook bij God, want wij zijn
geschapen naar Zijn gelijkenis. De geest van de eeuwige liefde of de Vader heeft
geen vorm, maar hij schept de vorm. Sinds het aardse leven van Jezus heeft God
Zich ook een vorm gegeven. Het geestelijk lichaam of de vorm is gelijk aan de
goddelijke Wijsheid of het Licht.
En „het Licht trad als wezenlijke bespiegeling uit God en was zomede niet
alleen in, maar ook bij God en omstroomde in zekere zin het oergoddelijke Zijn,
waardoor al de grondoorzaak tot een enige menswording van God lijkt
gelegd.“ (GJE-1:6)
Raphael zegt: „God Zelf echter is de eeuwige Oergeest en de eeuwige
Oermens in Zijn centrum en vult de eeuwig uit Hem voortkomende oneindigheid met
Zijn verheven gedachten en ideeën deze worden vervuld van Zijn liefde tot een aan
Hem gelijk levensvuur, en door Zijn wijsheid tot geordende vormen en worden door
Zijn wil tot van elkaar afgescheiden en op zichzelf bestaande wezens.’ (GJE7, hfdst.
72:9
Ja, God is de eeuwige Oermens. De eeuwige Liefde was niet de vorm, maar
zij was de Wijsheid. Deze vorm komt overeen met Gods eigenschappen, waarom Hij
de eeuwige Oermens is. Hier slechts een paar voorbeelden: Het hart komt overeen
met de liefde, de longen met de wijsheid, het traject van de maag en darmen met de
wil. De beide armen spiegelen de werkzaamheid van de liefde tot God en de naaste.
De beide handen met de tien vingers het handelen naar de tien geboden, enz. De
eigenschappen bepalen de mens. Deze eigenschappen is de eeuwige Oermens, dat
onpersoonlijke, denkende en voelende Wezen, dat door ons niet begrepen kan
worden, omdat het geen vorm had, waarom de Joden zich ook geen beeld van God
mochten maken.
Jezus bevestigt, dat het Godscentrum geen menselijke vorm heeft en zegt

tegen Robert Blum: Alleen hier in de allerhoogste hemel ben Ik buiten de zon,
hoewel ook in de zon. Buiten deze zon ben Ik zoals jullie allen Mij nu in jullie midden
zien, maar in de zon ben Ik puur geestelijk in de kracht van Mijn wil, van Mijn liefde
en wijsheid. Ikzelf ben in de grond van de zaak deze zon, maar toch is er verschil
tussen Mij en haar. Ik ben de basis en deze zon is als een uitstraling van Mijn geest.’
(Hemel en Hel, deel 2, hfdst. 283:13)

Jezus zegt hier tot Robert Blum, dat Hij in de Zon en buiten de Zon is. In de
Zon is Hij puur geestelijk [dus vormloos] in de kracht van Zijn wil (dat komt overeen
met de uitspraak door BD], DAAR BUITEN ECHTER IS Hij: „zoals jullie allen Mij nu
onder elkaar zien, dus in de menselijke vorm van Jezus’. Daarbij is Hij echter innerlijk
en uiterlijk dezelfde Ik, of met of zonder vorm. Deze ‚Ik‘ is de basis, maar niet de
vorm.
Dit „Ik“ is de Vader, de Liefde of het Liefdesvuur, en dat is de basis van de Zon.
Binnen in de Zon is de Vader als de Liefde puur geestelijk. Deze Geest is als Zijn ‚Ik’ de basis
van de Zon en straalt naar buiten toe. Alleen de uitstraling van de Zon kan worden gezien en
maakt verschil uit tussen het Ik van de Vader en de zichtbare Zon.
Robert is geheel vol berouw, als hij in de oneindigheid naar buiten kijkt en ten
diepste geroerd zegt: 'Heer en Vader, ik zie licht en nog eens licht zover mijn oog
reikt!' - Ik zeg: 'Dat alles is Mijn geest, Mijn macht, Mijn liefde! [Hemel en Hel, deel 2,
hfdst. 303:6]
Ieder punt van de oneindigheid wordt met de stralen uit de genadezon
doorstraalt, en aan elk punt is Zijn Geest, Zijn Macht, Zijn Liefde en dus Zijn vol Ikbewustzijn aanwezig, zodat Hij naar believen, wanneer Hij het wil, in de vorm van
Jezus verschijnen kan. [Geestelijke Zon1, hfdst. 60:1-20]
Sinds de dood van Jezus is er geen verschil meer tussen de Vader in Jezus
en de basis van de Genadezon, en buiten dat van de Vader is buiten de Genadezon
in de vorm van Jezus voor Zijn kinderen zichtbaar; in de genadezon is echter alleen
het geestelijke en zonder menselijke vorm zichtbaar. (GEJ4-163:6).
Voor het leven van Jezus op Aarde was de vorm nog niet vervuld met de
eeuwige liefde, maar slechts gedeeltelijk; [Geestelijke Zon, deel 2, hfdt.13:6] want
beiden waren nog niet een. De geest van de Vader in het Godscentrum kan verder
niet door Zijn kinderen gezien worden, want de uitstraling van de Genadezon bedekt
voor de ogen van Zijn kinderen voor eeuwig de vlammende zee van Zijn liefde.
Alleen de uitstraling van het licht der genadezon of de wijsheid is zichtbaar voor ons.

Maar in de vorm van Jezus is voor ons sinds Jezus’ leven het licht getemperd, zodat
wij in deze vorm Jezus nu ook met de eeuwige liefde of die van de Vader van
aangezicht tot aangezicht kunnen spreken.
MGR schrijft: „Bovendien wordt de door Budde over deze gepostuleerde verbinding
tussen een vormloze oneindige Wezen [God] en een eindelijk Mens (Jezus) in het
Lorberwerk precies door Jezus zelf als onmogelijk aangeduid. De Heer in de herberg
op de Olijfberg: “Hoe kan er echter een volledige, goddelijke verwantschap of een
wezenlijke eenheid bestaan tussen een geest zónder lichaam en vorm, en een geest
mét lichaam en vorm? Kan van de Zoon, die een lijfelijk persoon is en, zoals jullie
zien, een lichaam heeft gezegd worden dat Hij in de Vader is, wanneer de Vader
geen lichaam, geen gestalte en geen vorm heeft? [zoals het oercentrum, het
krachtveld bij Dudde] Of kan de lichaams -, gestalte en vormloze oneindige Vader in
de Zoon zijn? [GJE8-26:13]
De Vader is de eeuwige liefde in het binnenste van de Genadezon. Met de vraag van
Jezus: „Of kan het lichaam, de gestalteloze en vormloze oneindige Vader in de Zoon zijn?“
bevestigt Jezus daarmee, dat de Vader zonder lichaam is, gestalteloos en vormloos.
De Zoon is de wijsheid of het licht, dat uit het vuur van de liefde uitstraalt. De Zoon
heeft menselijke vorm en wordt tot een lijfelijke persoon, want het Woord is vlees geworden.
Jezus was niet de al-enige God [Jeugd van Jezus 299:4]. De volheid van de Godheid, de Vader
of de eeuwige Liefde verankerde Zich in het hart van de Zoon, zoals de geest in een ieder
mens is verankerd. [Jeugd van Jezus 299:5]. Zoals elk mens zijn geest moet vrijmaken, zo
moest ook de Mens Jezus het Wezen van God, de Vader, in zich vrijmaken. [JJ-299:6,7] Zoals
de geest in de mens met de vrijmaking de menselijke vorm aanneemt [Maan en Aarde 52:9],
doordat de geest de ziel geheel bezet, zo nam ook de Geest van God, de Vader of de eeuwige
Liefde, de menselijke vorm aan, als de Zoon of de Wijsheid, die de Geest van God in zich
vrijmaakte en met Hem één werd.

Nu stelt Jezus de vraag, zonder deze te beantwoorden: „Kan van de Zoon, die een lijfelijk
persoon is en, zoals jullie zien, een lichaam heeft, gezegd worden, dat Hij in de
Vader is, wanneer de Vader geen lichaam, geen gestalte en geen vorm heeft?
[GJE8-26:13]
Het antwoord luidt: „Nee, dat is niet mogelijk, want de Zoon, de Wijsheid, kon alleen
maar in de Vader zijn, de eeuwige Liefde, als hij de Vader in zich bevrijd en de Vader hem, de
Zoon, geheel vervuld en daarmee de gestalte van de Zoon had aangenomen.’’
Daarmee kon „een volkomen goddelijke verwantschap of een wezenlijke eenheid“
tussen de Zoon, die een lichaam en een vorm had met de Vader slechts tot stand komen, als
ook de Vader de gestalte en vorm van de Zoon had aangenomen en ze één werden bij de doop
in de Jordaan.
De Vader verscheen aan Zijn kinderen al voor het aardse leven van Jezus, maar de
Geest van God, de liefde van Vader, vervulde alleen maar gedeeltelijk en tijdelijk in
de menselijke vorm, waarin Hij Zich aan hen liet zien. (Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.
3:6), want beiden waren nog niet een.
Deze vorm, waarin de hemelse Vader onder de naam Asmahael, hoge Abedam en
Melchizedek verscheen, was geen Engelgeest, maar zij verscheen aan de mens als
een Engelgeest, omdat zij zich niets anders konden voorstellen. God Zich bediende
van een Engelgeest, om aan de mensen te kunnen verschijnen, werd alleen als een
overdrachtelijke uitbeelding voor een beter begrip voor de mensen verteld (GJE, deel
8, hfdst. 57:14), omdat men zich destijds van God geen voorstelling mochten maken.
In werkelijkheid was die vorm, in welke de Vader voor Jezus verscheen, dat als
Wezen gevormde Licht de wijsheid van God en was daarom een Lichtwezen, dat
voor alle scheppingen uit het Gods Centrum naar voren kwam.
Weliswaar zijn Vader en Zoon, het vuur en het licht sinds eeuwigheid één geweest,
maar in de vorm van de Zoon in het Lichtwezen moesten zij eerst weer één worden,
wat God in het aardse leven via Jezus eerst heeft gerealiseerd.
De hemelse Vader sprak tot Jared: „Geloof het Mij: niemand zal mij in een
andere vorm zien dan in die, in welke jullie Mij nu allen zien in de Geest!“ (Hemelse
Geschenken, deel 2, hfdst.138:27)
Dat betekent, dat de vorm, het Lichtwezen (overdrachtelijk als Engelwezen),
bij elk zichtbaar worden van God steeds dezelfde was, zoals zij ook vlees [lichaam]
werd in de vorm van Jezus. Was de vorm ten tijde van Henoch geen engelgeest, dan
was ze het ook niet in Jezus. Was de vorm in Jezus echter het Lichtwezen van de
wijsheid van God, de Zoon van God, dan was ze dat ook ten tijde van Henoch.
MGR schrijft: „De auteur vergeet hier het beslissende woord: ‚voor‘. Het is toch een
elementair verschil, of God voor Zijn belichaming Zich bediende van een engel en als Jezus
zich door een engel bediende, of dat Jezus Zelf een geschapen engel was…‘
Antwoord: Ik ben geenszins het woord ‚voor‘ vergeten. Als men de tekst precies leest,
zoals zojuist verklaard, komt men er vanzelf op, dat er noch voor Jezus noch door Jezus, een
engel van God gebruikt werd, om zich aan de mensen zichtbaar te maken en dat beiden – voor
en na Jezus – maar een beeldspraak is, vanwege het gebrekkige geestelijke begrip van de
mensen.
Reeds Lucifer, toen hij al diep gevallen, is de Liefde van God verschenen in
dezelfde vorm, als Lichtwezen, om hem mogelijkerwijs in het vallen op te vangen.
Reeds aan het begin van zijn val verscheen aan hem de Liefde van God, echter
zonder menselijke vorm.

Adam sprak in de herinnering als Lucifer, toen in Adam teruggebleven
zielendeeltjes van Lucifer hem de volgende herinnering gaven: „Toen ik nog een
vorst van al het licht was, werd mij een mat vlammetje getoond. Dit zou ik hebben
moeten aanbidden; want het zou de eeuwige liefde van God zijn. In mijn stralende
luister kon ik dat niet geloven en beschouwde mij ver verheven boven dat matte
vlammetje. En zie, toen werd ik vanuit mijn lichtende verhevenheid door boosheid
gegrepen. Ik ontvlamde nog heviger en wilde met mijn licht het vlammetje geheel en
al vernietigen; maar toen omvatte de goddelijke toorn mij en ik werd hierheen
geslingerd in deze eeuwig duistere leegte, die ik pas na eeuwigheden bereikt heb’
[Huishouding van God, deel 1, hfdst. 40: 10]
Hier wordt ons de eeuwige Liefde of de Vader niet in menselijke vorm
beschreven, maar als vlammetje, zoals ook de inhoud of de basis van het centrum
van God of de Genadezon, waaruit deze vuurzee van Liefde bestaat.
Toen in Lucifer na eeuwigheden van het vallen gedachten van berouw
opstegen, ontwaarde hij opeens een wezen, dat op hem leek vanuit eeuwige de
hoogten, dat hem achterna zweefde en tot hem sprak: „Lucifer, jij arme, gevallen
geest, ken jij Mij?“
Lucifer antwoordde: „Hoe zou ik jou kunnen herkennen in dit duistere niets,
zonder schepselen?!“ (1.Huishouding van God, deel 1, hfdst. 40:5,6)
Toen zag hij opeens het vlammetje boven het hoofd van dit wezen zweven, en
het wezen sprak hem weer aan: „Lucifer, herken je Mij nu?“ – En hij antwoordde: „Ja,
Heer, ik herken U; U bent Gods Liefde!“ (Huishouding van God, deel 1, hfdst. 40:11)
Toen het Wezen, dat Lucifer nazweefde, een engelgeest was geweest, dan
had Lucifer hem gekend. Dit vlammetje van de Liefde van God liet zich ook boven
het hoofd van Jezus neer, toen Jezus door Johannes in de Jordaan werd gedoopt.
We zien hier dezelfde vorm, datzelfde Wezen, dezelfde Wijsheid en dezelfde Liefde
van God, zoals Lucifer ze reeds zag en hoe ze voor eeuwig ook in de menselijke
vorm van Jezus een werden.
MGR schrijft: L. Engel citeert al bij het begin van het 11e deel van Jezus: „Ik echter, als
Mens Jezus en toch God van eeuwigheid“. [GJE11-16:3] Jezus tot Lucifer: „ Ik [Jezus] sloeg
je [Lucifer] in boeien, en zie, dezelfde Kracht staat hier voor jou in Persoon en zeg je: Ik ben
de tot nu toe niet zichtbare God! Herken Je me nu?“ [10]
En in vers 15: „Uit liefde tot de schepsels van Mijn [!] Hemel en Aarde kwam Ik weer
en zal uit Liefde tot hen het werk voleindigen, ondanks jouw [Lucifer] hardnekkigheid!“
Deze kleine voorbeelden laten zien, wat L.Engel werkelijk meende, toen hij zei: God
was, alvorens de verstoffelijking in het lichaam in de persoon Jezus gebeurde, onpersoonlijk.
De stelling van L. Engel: Jezus is God van eeuwigheid, nu zichtbaar, omdat met
materie omhult. Daarom kon Engel ook, zonder zich tegen te spreken, vervolgen: „Toen de
Mens Jezus nu de personificatie van God werd “ [steeds nog zie GJE11-75:9].
De opmerkzame lezer weet, wat Hij daarmee zeggen wilde: Ik echter, ben tot nu toe voor de
materiemensen slechts als Licht waarneembaar, omdat Ik niet in de materie ben omkleed
[‘onpersoonlijk’], maar nu een zichtbaar Mens [Jezus] ben en toch God vanaf de eeuwigheid.’
Vóór Jezus was God niet gepersonificeerd en zodoende onpersoonlijk. Hij was en is in
het Godscentrum geen menselijk gevormde persoon, maar dan wel nog een Mens, een Wezen

met Ik-bewustzijn, dat denkt, voelt en alle menselijke eigenschappen, maar geen menselijke
vorm bezit.
Jezus sprak tot Lucifer: „ Ik [Jezus] sloeg je [Lucifer] in boeien, en zie, dezelfde
Kracht staat hier voor jou in Persoon en zeg je: Ik ben de tot nu toe niet zichtbare God!
Herken Je me nu?“ [GJE11-16:10]
Hier zegt de Vader als Jezus, dat Hij Kracht was toen Lucifer viel, nu echter, in en als
Jezus als Persoon.
Als Jezus zei: „Ik echter, als Mens Jezus en toch God van eeuwigheid“. [GEJ11-16:3]
zo sprak de hemelse Vader uit Jezus. Het is zeker elke lezer van het Grote Johannes Evangelie
opgevallen, dat Jezus eenmaal als de Mens Jezus, als de geïncarneerde Wijsheid van God, van
de Zoon of het vleesgeworden Woord sprak, en de andere keer als God van eeuwigheid, als de
hemelse Vader of de eeuwige Liefde.
MGR schrijft: „Ik kan toch maar over een persoon schrijven en het midden daarvan is identiek
met het centrum. God spreekt hier van Zijn oneindige grenzeloze buitenwezen, dat echter een
centrum [binnenwezen] heeft. In het Centrum van de oneindige Godheid staat een Ik.
Bovendien heeft een vormloos = onbegrensd Centrum een tegenspraak in zich. Iets
onbegrensd wat eindeloos is kan niet gelijktijdig een centrum zijn! Waarvan?
Nee, iets als onbegrensd eindeloos kan niet gelijktijdig een centrum zijn. Dat heb ik
ook nooit beweerd.
MGR citeert Schlätz: „Maar de echte Jezus alleen is het ongeschapen, eindig,
mensgevormd wezenlijke, persoonlijk CENTRUM VAN GOD, waarvan eerst alle oneindige
Godheid uitvloeit.“
Nergens in de JL-Openbaring betekent het, dat het Goddelijke Centrum menselijk is
gevormd. In het tegenovergestelde zegt Jezus, dat Hij in de genadezon puur geestelijk is.
(2.RB 283,13)
MGR schrijft: „Hetzelfde in deel 1 van de Geestelijke Zon, hfdst.60:1-20. Volgens Kujoth kon
de „eeuwige Liefde en Wijsheid“ [het vormeloze Centrum van God, der Vader] „alleen in de
stralen uit de Genadezon van haar kinderen persoonlijk verschijnen.“ [nr.19, bladzijde14]
Klopt dat?
„Jezus is de Vader, Hij is het Centrum, Hij heeft een Mensenvorm!“ De Apostel Johannes tot
zijn begeleiders:
„Maar in de naam van Jezus duiden jullie het volkomen, machtige, wezenlijke
Centrum van God aan – Jezus is het waarachtige, het meest eigenlijke Wezen van God als
Mens, waaruit eerst alle Godheid te voorschijn komt, die de Oneindigheid vervult, als de
Geest van Zijn oneindige Macht en Kracht als stralen vanuit de Zon. – Jezus is bijgevolg het
toonbeeld van de gehele volheid van de Godheid.“ [Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.13:3,2]
Dat Jezus de Vader, het Centrum van de Genadezon en Mens is, bewijst niet,
dat het Centrum van de Genadezon een mensengestalte heeft. Zoals reeds voorgelegd, heeft
Jezus buiten de Genadezon om een Menselijke vorm, maar innerlijk is Hij puur geestelijk als
Kracht, Wijsheid en Liefde. (Hemel en Hel 2-283:13)
Eudokia vertelde een droom: ‘Vannacht heb ik in een droom aan de hemel een zon gezien die leeg was, en maar weinig licht gaf. Maar vervolgens zag ik op Aarde dit
Kindje, stralend als duizend zonnen! Van Hem uit ging er een krachtige straal in de
richting van die lege zon, die daardoor volledig doorlicht werd!’ [Jeugd van Jezus
160:21-22]

Eudokia ziet de Genadezon leeg, maar in werkelijkheid was de Genadezon niet leeg,
want haar droom is een beeldspraak, lijkend op de sprookjes, waar volwassenen kleine
kinderen vertellingen doen. De sprookjes komen niet met de werkelijkheid overeen, want een
wolf kan bijv. op menselijke wijze niet spreken; met deze beeldspraak wil het de kinderen
waarheden bemiddelen, die de sprookjes ten grondslag liggen. Zo moet Eudokia, die
geestelijk nog een klein kind was, met haar droom duidelijk gemaakt worden, dat in het Kind
Jezus de volheid van de Godheid woont. Daarom is de Genadezon echter in werkelijkheid niet
leeg geweest, omdat anders alle scheppingen te gronde waren gegaan.
Zo is ook de voorstelling, dat de Vader in de Genadezon in menselijke gestalte
aanwezig is, een voorstelling, geestelijk gezien door kleine kinderen. Deze zijn evenzo in de
war, als iemand hen zegt, dat de Vader in het Godscentrum vormloos is, zoals een klein kind
daarvan geschokt raakt, als een volwassene tegen het kind zegt, dat het sprookjesverhaal niet
waar is.
Wat moet de Vadervorm ook in de Genadezon doen? Volhard ze onbeweeglijk in het
midden van de Genadezon, of zit ze daar op een troon, of zweeft ze onophoudelijk in de
Genadezon rond? Dat zijn allemaal absurde voorstellingen, waaraan men zien kan, dat de
Vader in de Genadezon alleen zonder vorm en lichaam als Liefde kan aanwezig kan.
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