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Goede vrienden van Jakob Lorber en aanverwante 

dienaren zoals Emanuel Swedenborg en Gottfried 

Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer Jezus 

Dit keer een bijdrage over ‘de toekomstige Godsdienst’ door Klaus Opitz. Het 

antwoord van Hans op de vraag, WIE de feitelijke bron van het KWAAD is. Een 

uitgebreid recherchewerk naar de leeftijd van Jezus. Staat homeopathie in de 

Bijbel beschreven? Een internationaal respons.  

       - Wederom wensen wij je een zegenrijk leesgenot toe - 

     **************      
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Sponsoring  
 
Goede mensen, broeders en zusters, vrienden van de Nieuwe Openbaringen. 
Er is genoeg materiaal het bulletin minstens tien jaar te voorzien van een 
onderling maandelijkse uitwisseling over de NO. Het bulletin kan alleen 
publiceren, wanneer het gesteund wordt door vrijwillige sponsoring. De 
Nederlandse en Duitse vertalingen zijn geheel al op zichzelf vrijwillig en daar 
zijn gelukkig geen kosten aan verbonden!  
 
Het is niet zeker of de Engelse vertaalster nog verder kan worden uitbetaald. 
Want, zoals het er nu uitziet – jammer genoeg - kan het bulletin daarom niet in 
juni verschijnen. Desnoods zal,- wat de maand juli betreft, - door mijzelf - de 
vertaalster wel betaalt worden. Kosten tot 10 bladzijden: 50 €, 15 bladzijden: 75 
€ en daarboven: 100 €.  Dit kan zo nu en dan.  [Bestaande Engelse tekst over de 
Nieuwe Openbaringen niet meegerekend!] 
 
Ik ben heel benieuwd naar de komende ontwikkeling. Het spreekt voor zich, dat 
een vierde vertaling [het Portugees] niet meer in aanmerking komt. G. 

 
 

Contacten en reacties 

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

Jakob-Lorber-Bulletin nr. 6. Reacties worden wederom naar de binnenkomende 

volgorde gepubliceerd: 

            
               Gerard 

Dennes Koster uit Nederland 

L.S. 
  
Door te googelen op de naam Matheal kwam ik uw site uit, het interesseerde me om 
verder te lezen aangezien ik veel van onder andere Lorber heb gelezen. 
 
Toch viel het mij op dat de tijdsberekeningen van de voorzegde oorlogen en rampen 
en de daar aan voorafgaande perioden op Aarde niet zozeer terug te vinden zijn in 
Lorbers werken. 
 
Naar een grondige studie zou men eventueel tot een dergelijke stelling kunnen 
komen, echter vraag ik mij af of dat in dit geval zo is of dat u het wellicht uit een 
andere bron dan al niet uit uzelf gewaar bent geworden. 
 



Ik ben in elk geval verheugd dat dit een gangbaardere site is voor mensen die zich 
niet willen of kunnen toeleggen op een grondige studie van Lorber of andere door de 
Geest geïnspireerde werken. 
  
P.S. 
Ik was iets te snel met vragen en conclusies trekken aangezien ik het kort had 
doorgelezen na verder te hebben gelezen zie ik dat u alles keurig hebt onderbouwd 
en verwezen hebt naar de Schriftuur waaruit u citeert. Door de jaren heen heb ik veel 
werken van Lorber gelezen en soms ben ik even de samenhang kwijt. 
 
Mooie site, dat zeker. Dank u. 
 
Vriendelijke groet, 
Dennes Koster 

Antwoord 
 
Misschien mag ik je wijzen op de maandelijkse uitgaven van het Jakob Lorber 
Internationaal Bulletin, [JLIB] dat in drie talen verschijnt en een aantal honderd 
lezers heeft. Ik stuur je – vanzelfsprekend kosteloos – het meinummer toe. Je kunt 
deze voortaan ook zelf downloaden, wanneer je dat interesseert. Fijn, dat je reageert 
op het ‘gedachtegoed’ van Lorber, wat hij natuurlijk niet zelf bedacht en gedacht 
heeft, maar dat hij dit via zijn hart van de Heer ontving. Het prachtige van dit digitale 
tijdschrift is, dat er uit diverse landen geïnspireerde artikelen binnenkomen – waaruit 
ieder voor zich lering kan trekken. Internationaal betekent ook: een samengaan en 
beleving met andere ‘eensgezinde kameraden’ in de Nieuwe Openbaringen. G. 

 

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

 

Hans uit Nederland 

Beste Gerard, 
  
Dank je wel voor je duidelijke citaten en opmerkingen. Ja, inderdaad het is de geest 
van Lucifer die de mens elke keer weer probeert te verleiden tot het handelen tegen 
Gods liefdevolle orde in. Zijn geest verleidt ons, kan ons verleiden tot verkeerde, 
valse gedachten, woorden en daden. Zijn geest probeert ons te verleiden tot 
bijvoorbeeld haten, machtig willen zijn, wellustig naar genot zoekend, materieel 
welzijn zoeken, oordelen, enzovoorts. Maar net als wij, zie ik Lucifer zelf als een 
gevallen geestelijk wezen. In de kern is hij niet anders dan ieder ander mens, een 
schepsel dat ooit wel één was met Gods liefde. 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans 
 

 



Antwoord 

Beste Hans, 

Dank voor het antwoord. We worden inderdaad door Lucifer verleid. In elk geestelijk 

wezen [behalve God Zelf dan] – ook de engelen - loert op de achtergrond in het 

verborgen het ‚gedeeld zijn‘ en daarmede ook het verkeerde.  

In de volgende geschiedenis wordt duidelijk, dat ‘het verkeerde’ niet altijd van 

Lucifer afstamt. 

Toen Petrus met zijn broeders in het schip gingen, vroeg hij Jezus, of zij voor vijf 

dagen hun familie mochten bezoeken. Jezus antwoordde daarop: 'Ik heb jullie al 

gezegd wat je moet doen, ga allemaal maar!’ Nadat Ik dat tegen hem gezegd had, 

gingen zij meteen aan boord en voeren af. Ik bleef echter nog hier in Galilea.  (Joh. 

7,9) 

Maar toen alle broeders al meer dan halverwege waren, overviel hen plotseling een 

groot verdriet en berouw, zodat zij weer wilden omkeren om Mij om vergeving te 

vragen voor de smadelijke woorden waar zij bij Mij mee aangekomen waren. 

En PETRUS zei luid: 'Heer, Heer, welke duivel heeft ons dan ditmaal zo gek 

gemaakt dat wij U konden verlaten? O, laat U nog eenmaal door ons terugvinden, 

eeuwige Zoon en Vader in één persoon, dan zullen wij U nooit meer zo verlaten! 

 Johannes en Matthéus huilden en wilden beslist terug; maar er stak juist achter hun 

rug een sterke wind op die het schip met grote snelheid naar de oever aan de 

overkant achter Tiberias dreef, waar de Jordaan de zee verlaat.  

Toen zij daar aan land gegaan waren, voelden zij zich zo verlaten, dat zij nauwelijks 

de moed hadden de weg naar Jeruzalem verder te gaan. Maar JACOBUS zei: 'Dat 

wij allemaal erg verkeerd gehandeld hebben, daar is helemaal geen twijfel aan; want 

de krachtige wind die ons zo snel hierheen dreef en juist opstak toen wij berouwvol 

terug wilden keren, is er een sprekend bewijs voor dat Hij ons voor altijd van Zich 

verstoten heeft. Wij domme, blinde ossen wilden Hem, de Alwijze en Almachtige voor 

gaan schrijven wat Hij moest doen! O, wat zijn wij miserabele dwazen! Waar is dan 

die gemene satan die ons zo gek gemaakt heeft? Laat dat meest ellendige 

beest der beesten hier komen, dan zal het ondervinden wat het heet zich aan de 

vrienden van de Heer te vergrijpen!  

Toen verscheen hun plotseling EEN LICHTENDE GESTALTE, die op heel 

ernstige toon tegen hen zei: 'jullie beschuldiging treft de verloren zoon niet 

terecht, want jullie eigen overmoed heeft dat jullie aangedaan. Klaag je daarom 

zelf aan, jullie zeer begenadigden, en laat hem met rust die ditmaal geen deel aan 

jullie domheid heeft!’ Daarop verdween de gestalte en DE LEERLINGEN zeiden: 

'Heer, wees ons arme zondaars genadig en barmhartig!’ [GJE6-146 13-21] 



- [Opmerking: dit is ook de enige plek überhaupt, waarin Jezus Lucifer positief mee 

betrekt.] -  

Hans schrijft: ‚Maar net als wij, zie ik Lucifer zelf als een gevallen geestelijk wezen. In 
de kern is hij niet anders dan ieder ander mens, een schepsel dat ooit wel één 
was met Gods liefde.’. 

 

Het verschil tussen Lucifer en wij mensen is van oorsprong gelijk: we waren echter 

via Lucifer toch eens zijn schepsels en zijn met hem ‚meegevallen‘. Hij stond boven 

ons mensen en hij stond als tweede hoge geestwezen onder God. Omdat hij 

‚gevallen’ is, zijn wij met hem mee gegaan uit vrije keuze. Het punt is, dat – hoewel 

dit thema een cruciaal onderwerp überhaupt is, dit wel moet gezegd worden, zoals 

het in de Bijbel precies staat.  

Dat Lucifer juist ons mensen hier op Aarde ‚misleid’ tot verschillende vormen van 

zonden, heeft daarmee te maken, dat wij – hoewel wij kinderen van God willen 

worden, onze zielenafkomst toch van Lucifer is. Hij wil ons niet verliezen, maar 

‚behouden‘ en doet al het mogelijke om de gehele mensheid voor zichzelf te hebben.  

Wij zijn dus ‘zielenschepsels’ van Lucifer. En deze Lucifer heeft zijn woonplaats 

onder de Aarde. Hij was echter niet zomaar een eenvoudig schepsel, zoals wij 

mensen dat waren. Onze geest is echter van de Heer!!!! 

Hierin bestaat dus een zeer groot verschil. En zijn schepsels – die kinderen van 

God willen worden [ook terug naar de werkelijke Goddelijke Vader als eens 

‘verlorenen!’] – Vandaar dat wij boven de Aarde mogen existeren, van waaruit wij zijn 

ontstaan [Adamah].  

Jezus zei tegen de Farizeeërs; ‚jullie stammen af van jullie schepper Lucifer‘, nog 

preciezer uitgedrukt: ‚jullie hebben Lucifer als jullie vader!’ [Johannes 8:44] 

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

 

Weersomstandigheden in de hemel 
 
In de geestelijke wereld bestaat er, zoals in de natuurlijke wereld - in gelijke mate ook 
dezelfde weersomstandigheden. Alleen zulke klimatologische zones komen overeen met 
de geestelijke toestand. In deze wereld bestaat er absoluut niets, dat evenzo niet in de 
andere wereld aanwezig is, alleen zijn ze verschillend volgens hun afkomst. In de 
natuurlijke wereld zijn de verschillen van het weer afhankelijk van de zonafstand tot aan 
de equator, in de geestelijke wereld zijn ze in overeenstemming afhankelijk van de 
bereikbaarheid der gewaarwordingen van de wil en de daaruit voortvloeide gedachte van 
de geest, tot en met de ware liefde en het ware geloof. In de koude zones van de 
geestelijke wereld verschijnen zulke dingen zoals in de natuurlijke wereld. Ook in de 
geestelijke wereld verschijnen daar bevroren stukken land en water, maar ook met 
sneeuwmassa’s daaroverheen. 
In die omgeving komen en wonen zulke mensen, die op de Aarde hun intellect met een 
zekere traagheid over geestelijke dingen na te denken, in slaap hebben gebracht…  
[Bron: gelezen als Swedenborgs collectie‘- nr. 185] 



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

Swedenborgs Geboortedag 

Was dit op 29 januari 1688 of op 8 februari 1688? 

Door bijna alle biografen van Swedenborg wordt 29 januari 1688 [te Stockholm om 

06.14 uur] als zijn geboortedag aangegeven. Een lezer uit Enschede schreef echter 

het Swedenborgiaanse kwartaalblad, 2e jaargang – nr. 4 van december 1993 het 

volgende:  

‘…Het staat vrijwel vast dat deze datum, althans volgens onze kalender, niet juist is. 

Al in 1582 werd in de meeste landen van West-Europa de Juliaanse kalender 

afgeschaft, omdat in de loop der eeuwen de foutfactor was opgelopen tot 10 dagen. 

Hij werd vervangen door de Gregoriaanse kalender, waarbij 4 oktober 1582 werd 

gevolgd door 15 oktober 1582.  

Er werden dus 10 dagen overgeslagen om weer in het gareel te komen met het 

lentepunt, en om de juiste data voor onder andere het paasfeest vast te stellen. 

Verschillende landen hebben echter nog lang de Juliaanse kalender gehandhaafd. 

Zweden voerde de Gregoriaanse kalender pas in op 1 maart 1753, dus 65 jaar na de 

geboorte van Swedenborg, toen deze kalender al ruim 170 jaar algemeen aanvaard 

was in minstens 14 landen van West-Europa. 

Toen Swedenborg volgens de Juliaanse kalender in Stockholm op 29 januari 1688 

werd geboren was het in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, etc. dus 8 februari 

1688 !’’ [HdW] 

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

 
De religie van de toekomst 
 

door Klaus Opitz 

   
Onze wereld bevindt zich in een toestand van omwenteling: "al het oude zal 

voorbijgaan met zijn slechte en ordinaire vormen”. "Alle staten zullen vernieuwd 

worden en de oude kerk zal in een nieuwe overgaan." (Hemelse 

G.03_49.03.05,05)  

Jezus heeft ons in de Geschriften der Nieuwe Openbaringen al veel aanwijzingen 
gegeven, hoe Hij ‚Kerk‘ begrepen zou willen hebben:  

‘Een kerk is alleen kerk, als ze Mijn wil leert en Het Leven predikt uit de liefde, 
Die bloedde aan het kruis voor de gehele Aarde, ja voor de totale schepping.’ 
(Hemelse G.01,01)  



„Op de Aarde bestaat er slechts één ware kerk, en deze is de Liefde tot Mij in 
Mijn Zoon, die echter de Heilige Geest in jullie is en geeft zich te verstaan door Mijn 
levende Woord, en dit Woord is de Zoon, en de Zoon is Mijn Liefde en is in Mij en Ik 
doordring hem volledig, en Wij zijn één, en zo ben Ik in jullie en jullie ziel, wiens 
hart Mijn woonplaats is, is de enige ware Kerk op de Aarde. In haar alleen is 
eeuwig leven, en zij is de enig zaligmakende…“ (HuishG.01_004,09) 
 
„Alleen de kerk in het hart, die Ik heb gemaakt, is de einige juiste en voor de 
hel voor altijd veilig gesteld; al het andere heeft de wereld uitgebroed, dat behoort 
haar toe en geldt voor Mij eeuwig niets!’ (Hemelse G.03_47.05.25,11)  
 
„Gaat daarom van te voren in de ware Kerk, waar leven is, - dan eerst in de dode, 
zodat ze door jullie levendig wordt!‘ (HuishG.01_004,14)  
 
Hier moet het echter niet gaan over het thema kerk, maar alleen daarom, wat Jezus 
ons heeft geopenbaard over de religie der toekomst. Eerst naar de definitie, wat 
religie überhaupt betekent?  
  

„De religie is een hereniging van de mens met God, die buiten Zichzelf hem vrij 
heeft geschapen en hoe buiten Zichzelf hem in de materiële wereld gesteld 
heeft, tot beproeving en ontwikkeling van zijn vrijheid, dat alleen het leven van 
de geest vereist, omdat zij in zich de liefde is, als het grondoerwezen van al het 
Zijn!’   (HiG.02_44.05.21,01)  

Onder de titel „Het volk van de toekomst“, zegt Jezus ons in het elfde deel van het 
grote Johannes Evangelie:   

‘Zoals een heel edele plant uit een veel minder edele soort is ontstaan, langzaam, 
door het zorgvuldig verzorgen en het wegsnijden van alle wilde scheuten, zo groeit 
ook het volk van de toekomst -dat één kudde zal zijn, geleid door slechts één 
herder, die Ik zal zijn -slechts door langzame zorg, nadat er eerst heel veel 
weelderige wilde scheuten verwijderd zijn!’ (GJE.11_029,04) Betreffende het thema 
‘de religie van de toekomst’ daarin openbaart Jezus ons via Gottfried Mayerhofer in 
het navolgende (uittreksel): 

‘De nieuwe religie, die dus weer op Aarde moet terugkomen, is en moet die van 
van de liefde zijn; predikt daarom overal `de liefde`, laat iedereen zien, dat liefde de 
oergrond van de gehele schepping is, dat liefde in geestelijke zin ook over het graf 
voortduurt, ja nog intensiever en geestelijker wordt en jullie zullen zien, dat jullie 
grootste vijanden en tegenstanders jullie niet kunnen weerstaan, zoals jullie niet 
anderen alleen de liefde predikt, maar ze zelf ook door daden bevestigt.  

Zo zal de religie van de toekomst worden. De mensen zullen zich verbeteren, zelfs 
het dierenrijk zal jullie vredelievend gezind worden, wanneer jullie ze als heren van 
deze aarde wel vermoedend, maar liefdevol en ze niet als vraatzuchtig consumerend 
indeeld! 

 



O Mijn kinderen, er was een tijd, waar de liefde op deze Aarde nog de overhand had, 
waar de tijger en de leeuw zich aan de mens voegden; alleen was deze tijd kort; de 
menselijke hartstochten verduisterden het gemoed en verduisterd werd ook de 
geestelijke blik van de mens en deze verloor zijn geestelijke kracht; de onder de 
mensen staande dierenwereld, ja zelfs de elementen stonden vijandig tegenover hem en 
hij, die Ik tot heer van deze kleine Aardebol schiep, werd haar dienaar en dat is hij nog 
steeds.  

Om dit 'Eden', dit 'paradijs' opnieuw weer te bereiken – daarvoor is jullie leven te 
kort. maar om het weer aan te knopen, dat moet jullie doel, jullie levenswerk 
worden!  

Alleen, als jullie dit wilt bereiken, dan moeten jullie, zoals Ik het jullie al zei, eerst met 
jullie eigen zelf, [ik] beginnen, en dan met de materiële jullie omgevende wereld.  

Wordt eerst ‘mensen’, morele, geestelijke mensen; verhef jullie boven het riool der 

zinnelijkheid en van de wereldse interesses; sta onbelemmerd! Roep met Mij: ‘Mijn 
Rijk is niet van deze wereld!’…  

"Tot nu toe is het duidelijk, dat Degene, wat Ik in iedere tijd in twee liefdes-wetten 
verenigde, zolang de wereld bestaat, alleen de eenvoudigste, maar de meest 
voldoende religie-grondbasis zal blijven, en dit rijkelijk zal toezeggen aan degenen, 
die als verstandige geestelijke wezens bij elkaar leven en de enige geestelijke 
verbinding kan zijn, die wezens met wezens aan elkaar ketent; want het is toch slechts 
de liefde, die Ik als wet, de joden eens heb voorgesteld en, hoe jullie nu met voldoening 
weten, dat Ik dat in al het geschapene, in alle naturen heb gelegd, omdat ze van Mij 
afstammend, deze eigenschap slechts hoofdzakelijk innerlijk moeten hebben, die het 
meest gelijkend zijn aan hun Meester, hun Vader.’…  

"Zolang het grotere aantal mensen materieel denkt, materieel leeft, zolang zal ook de 
materiële-symbolieke godsdienst voor hen slechts voldoende zijn; want ze willen 
zichtbaar en toonbaar laten blijken, wat zij als onzichtbaar niet begrijpen. Maar zodra de 
meerderheid der mensen ook geestelijk gevormd worden en dan daardoor in staat zijn, 
ook het zichtbare geestelijke te schouwen, dan zullen ze onder de schil van de feitelijke 
kern wel iets vermoeden en dat later zelfs inzien. 

Uit deze zielentoestand van de meerderheid ontstaan de verschillende 
godsdiensten en uit dezelfde de verschillende sekten, omdat hier en daar een mens 
[gelovige] of een priester opstond, die het een en ander belichtte, zich anders uitsprak, 
hierdoor aanhangers gewon, en een afzonderlijke eredienst oprichtte, die hem en zijn 
volgelingen volgens hun opvatting,  het meest beviel.  

Naast bovenstaande, hoewel oprechte mensen soms naar het ware zoeken, staan 
daarvoor in de plaats de materialisten, de nihilisten [de ontkenners], enz., die het 
allemaal met hun kleine mensenverstand willen doorgronden, en wat ver weg buiten hen 
ligt, dat alleen als werkelijk bestaand te accepteren, voor wat zij kunnen aangrijpen of 
afwegen.. 

"Hoe meer de onderzoeken op wetenschappelijke gebieden voorwaarts schrijden, 
des te eerder zullen de mensen tot inzicht komen, niet daarom, dat ze iets, maar dat ze 
nog helemaal niets weten. En deze bekentenis van de eigen onmacht moet ze weer 
daarheen terugleiden, vanwaar ze zijn uitgegaan, namelijk tot het geloof; maar niet tot 



het onvoorwaardelijke, maar tot het kinderlijk geloof, dat, zoals hen overal het de 
zichtbare natuur toont, daarachter en in datzelfde een groot geestelijk rijk verborgen 
schuilt, die de materie opbouwt, behoudt en doet vergaan. Dat maakt steeds 
afwisselend een gaan van de ene fase naar de andere, volgens het geestelijk 
principe van zijn afkomst, dat geleidelijk dichterbij voert, waar dan na miljoenen 
van metamorfoseachtige gedaanteverwisselingen, de materie, zoals bij de vlinder, 
die als een pop afvalt, in het geestelijke element vrij omhoog stijgt, en in het 
brandpunt van al het zijn tegemoet treedt, waaruit ze eens voortkwam.   

Zodra zulke meningen onder de mensen algemeen worden, zal er ook een andere 
religieuze opvatting van de zichtbare wereld zich ontwikkelen; er zal geen 
verering meer nodig zijn, die de mensen in stenen huizen, bij jullie ‘kerken’ of 
‘tempels’ genoemd, verzamelt, maar de vrije, onbegrensde natuur, het alles 
omgevende en zichtbare, van het kleinste atoom tot de laatste ster van de verst 
verwijderde nevelvlek, dat de leermeester zal zijn, die de opmerkzame 
waarnemer via het materiële vlak naar het geestelijke zal leiden: dan zullen Mijn 
woorden,…. eerst dan ook helemaal begrepen worden, die Ik eens sprak en in alle 
eeuwen tot op vandaag de mensen liet verkondigen: ‘wie Mij aanbidden wil, moet 
Mij in de geest en in de waarheid aanbidden!’ Want Ik ben een Geest en 
geestelijk bidden betekent: voelen, hoe alles in Gods Geest ligt verborgen, 
voelen hoe Hij Zijn liefde in alles heeft gelegd, zoals met en door de liefde van 
elke wereld, van elke verblijfplaats en elke wereldse toestand dit alleen kan 
worden tot een paradijs. En voelen, dat het slechts de liefde is, die alles bevat 
en het grootste goed is van elk menselijk hart.  

Wanneer ieder mens of dier, overeenkomstig zijn eigen afstamming zijn plichten 
voorlopig zelf uitoefent voor wat zijn omgeving betreft, en zo eerst Gods liefde juist 
begrijpen en doorzien kan, wat in de twee liefdeswetten is inbegrepen, namelijk de 
gehele zichtbare- en onzichtbare schepping; zo beseft hij, dat de liefde zonder 
echte liefde niet was ontstaan en kon voortbestaan! 

Zonder liefde was het niet mogelijk geweest, om alle grote gruwelen en dwalingen 
op jullie Aarde zo lankmoedig te laten dulden, zonder liefde was het niet denkbaar, 
dat Ik, de hoogste Heer tot jullie verdwaalde kinderen zo spreek, zoals Ik het zojuist 
deed. 

Zonder liefde bestaat er geen vertrouwen, geen vertrouwelijkheid en geen 
troost. Alleen de gedachte: liefde kan niet straffen, stelt ook diepere buigtoetsen 
voor, dan doorstroomt er een zachte warmte in zijn hart bij zulke gedachten en als hij 
eerst nog de gehele natuur leert begrijpen, hoe alles liefde ademt, waar zelfs onder 
velerlei tegenspraak toch nog de liefde werkt. Dan zal een ieder een religie, een 
religieuze getuigenis zich bewust zijn, die hem in alle gevallen leiden en besturen zal 
en bij zijn goddelijke Vader geen pleitbezorger nodig heeft en die op Aarde hier 
als naaste rechter alleen over zijn eigen geweten is. Dan zal de zachte, de steeds 
Zich gelijk blijvende Vader over hem indachtig zijn, en een religie stichten, als 
de enigste, die door Mij gepredikt en door jullie opgevolgd, de religie van de 
toekomst moet uitmaken.   

Wanneer na alle dwalingen van de menselijke geest, na alle bittere ervaringen, die 
de mensen door eigen toedoen naar zich hebben toegetrokken, dan zullen zij 
eindelijk erkennen, dat het tevergeefs is, zich tegen de goddelijke wetten te 



verzetten, wetten, die geen ijzeren, maar zachte liefdesbanden zijn en moeten zijn, 
zoals ze tussen vader en kind de enigste der eeuwige vrede zijn; dan zal Mijn 
terugkeer op jullie Aarde, die de goeden met ongeduld verwachten, waar Ik als 
einige herder al Mijn schapen om Mij wil verzamelen, plaats zal vinden, waar Ik 
vervolgens allen tot de hen bestemde doelen leiden zal.  

Dit zal de religie van de toekomst zijn, niet zoals de een of andere zelf iets in 
zijn hoofd heeft uitgebroed, maar kosmische politiek, d.w.z. jullie mensen 
moeten dan allemaal wereldburgers worden: maar niet jullie wereld of alleen 
maar de  kleine Aarde, maar onder ‚wereld‘ moeten jullie de gehele zichtbare- 
en onzichtbare schepping verstaan, die jullie als levende of als gestorvene 
steeds toebehoort en waar in het andere slechts de voortzetting is van het 
plaatselijke, die jullie van fase naar fase voorwaarts leidt tot een echt 
geestelijke religiecultus. En waar echter in plaats van duizend gedachteloze 
gesproken woorden, maar één blik in Mijn Universum voldoende is, om jullie 
begrijpelijk te maken, wat Ik ben en wat jullie ook zullen kunnen en moeten! 

…De religie van de toekomst kan zich nooit in een cultus uitspreken: want elke 
ceremonie, elk ander zichtbaar vormingsmiddel, is te weinig, te klein, om de 
opwaarts strevende geest van de mens een zwak beeld, een zwak idee van zijn 
Schepper te geven. De religie van de toekomst heeft een grotere maatstaf nodig, 
ze moet al het geschapene verstaan en leren begrijpen, ze moet, zoals Ik boven 
al aangaf,  van de laatste ster tot de kleinste atoom alles in zich sluiten. Deze 
kerk – genoemd Universum – moet een altaar en een vereringsoord zijn, 
waaruit miljoenen wezens iedere seconde de jubel over haar bestaan als gebed  
via het hart uiten, dat naar buiten stroomt, en nooit zal eindigen, zolang een 
geestelijke ontwikkeling mogelijk is.   

Te klein zijn al jullie kerken en kathedralen; jullie genoemde gebouwen kunnen nog 
zo vele symbolische uitbeeldingen zijn, ze zijn echter niet voldoende, waar begrip 
over Mijn natuur bestaat en waar geen zogenaamde verzamelplaatsen nodig zijn, om 
de mensen tot geestelijke onderzoek over zijn werelds gedrag te vermanen.  

De mens moet in vrije aard tegenover zijn Schepper staan, Hem in alles erkennen 
en voelen, hij moet zich zijn afstamming zowel zijn geestelijke missie bewust zijn, en 
het moet hem helder en duidelijk zijn, welke wereldburger hij is, dan vallen hem alle 
barrières van de eenzijdige godsdienst religiegebruiken af, die alleen de 
mensen hebben uitgevonden en uit lichtgelovigheid van andermans domheid 
voordeel uit te halen. 

De mensen schiep Ik als Heer van de wereld, als heer moet de mens zich voelen; 
als heer moet hij ook zo handelen; houdt voor ogen het kindschap en de eeuwige 
liefde, die de mens niet zomaar met geestelijke uitgeruste eigenschappen ontving, 
maar Hij liet dit genadegeschenk de mens ten deel vallen, om een vrije heer van zijn 
handelingen te worden, maar toch ook nog een gebonden wezen van zijn geweten 
te blijven, die nooit anders zal spreke, dan volgens de liefdewetten. 

 



Op deze wijze moet de mens de religie in zijn hart dragen, die vooral door de 
buitenwereld het hem aangebodene weer door het innerlijke van zijn eigen ik ver 
over het zichtbare heen tot Diegene moet leiden, Die eens, in een mensengestalte 
de grote liefdewet heeft verkondigd en via deze tot de mensen en na hun opvolging 
daarvan tot Zijn kinderen wilde opvoeden. 

Dit algemene streven, om naar deze wetten te leven, is overal te bespeuren en zo 
verder en verder opwaarts schrijdend, om het grote einddoel na te streven, dit is 
de religie van de toekomst; maar niet alleen de religie van deze kleine Aarde, 
maar van het gehele universum en de grote geestelijke wereld. 

Vatten jullie het zo op, niet in beperkte mate, maar ruim, zoals Ik de mens de 
goddelijke vonk inblies, groots, hoe Ik de mens daardoor maakte tot een 
wereldburger van Mijn Rijk, waar eeuwig geen zon ondergaat, maar steeds het 
geestelijke van Mijn eigen Ik allen zal verlichten, de geestelijke ogen, diens 
stralen op te nemen, eens zal meeneen. Amen‘.  

(Uit: Gottfried Mayerhofer, ,Die Religion der Zukunft’ [‘De religie van de toekomst’], 
„Lebensgarten“ [levenstuin] (Lorber Verlag). - Volledige tekst: zie ook:  
www.JESUS2030.de, linker randkolom en beneden onder Themenregister  [register 
over thema’s] - Suchbegriff [zoekterm] Zukunft (Die Religion der) zoeken en 
aanklikken.) 

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

 

-33 

Jezus was niet ouder dan 33 jaar en drie 

maanden, toen Hij  Zijn lichaam verliet!   

  

 

http://www.jesus2030.de/


Zowel in de ‘Hemelse Gaven’, de ‘Schriftverklaringen’, de ‘Predikingen van de Heer’, 

de ‘Jeugd van Jezus’ en vooral in het ‘Grote Johannes Evangelie’, wordt 

onweerlegbaar uitgebeeld, hoe Jezus ongeveer twee duizend jaar geleden slechts 

drie volle jaren op deze Aarde Zijn volk en leerlingen heeft beleerd. 

Tegen één van de bevriende kring uit Lorber zei de Heer: ‘Het moet je toch wel 

duidelijk zijn, dat Ik in het verloop van drieëndertig jaren zeker wel meer heb 

gesproken, dan wat er staat in de vier Evangeliën!’ [Hemelse Gaven 2-44-07-06-

01] 

Jezus’ getuigenis aan Wilhelmine Hüttenbrenner over Zijn werk als timmerman, dat 

Hij Zijn handwerk tot in Zijn drieëndertigste jaar uitgeoefend heeft om dat 

dagelijkse armzalige brood te verdienen. Zijn handen waren grof geworden en met 

veel werklittekens voorzien. Over het algemeen was Jezus spaarzaam met woorden 

[geen kletspraat] en Hij was wel zo nu en dan voor het gewone volk tamelijk hartelijk, 

maar nooit elegant. [HiG.02_44.07.06,01] . 

En volgens het Evangelie van Lukas 3:23 staat beschreven: ‘En Hij, Jezus, was, als 

Hij begon, ongeveer dertig jaren oud, en men hield Hem voor de zoon van Jozef!’ 

[Opmerking: het is toch mogelijk, dat Jezus al een maand eerder was begonnen]. 

Diverse keren wordt er in de ‘Schriftverklaringen’ beschreven, dat Jezus ongeveer 

dertig jaar oud was, toen Hij met Zijn ambt begon. ‘Hoe was Hij echter ongeveer 

dertig jaar oud, Hij, die eeuwig was?.... 

‘Hij was ongeveer dertig jaar. Toen begon Hij met Zijn leerambt. Hoe dan? Als God 

of als mens? Door de bijzin: "En men meende dat Hij de zoon van Jozef, de 

timmerman, was" wordt duidelijk bewezen, dat de nauwelijks dertigjarige 'Hij' niet 

als God, maar slechts als mens met Zijn leerambt begon; want de God in Hem 

verhield zich tot de nauwelijks dertigjarige timmermanszoon zoals zich de innerlijke 

geest verhoudt tot elk mens.  

Deze 'Hij' is de Heer zelf, die van alle eeuwigheid dezelfde Heer was en zal zijn! 
Maar hoe kan het dat hij ongeveer dertig jaar oud was, Hij, die eeuwig was? De 
Eeuwige schiep Zichzelf hier voor de eerste en laatste keer tot mens en als mens 
moest Hij ook rekening houden met de tijd, die Hij vanuit de eeuwigheid had 
geschapen. [Schriftverklaringen 1-8: 6-9 en 15] 
 
Deze nauwelijks dertigjarige zoon van de timmerman Jozef naar men meende, 
begon dus Zijn predikambt geheel als mens en geenszins als God. De Godheid trad 
in Hem slechts bij bepaalde gelegenheden daadwerkelijk naar voren als Hij als mens 
doorzijn daden deze Godheid in zich vrijmaakte, maar als er geen daden nodig 
waren kwam de Godheid niet naar voren. [Schriftverklaringen, hoofdstuk 8 vers 9] 
 
Uit deze getuigenis blijkt duidelijk, dat zo van buitenaf niet zoveel van de Godheid 
was te zien aan deze nauwelijks dertigjarige timmerman; want anders had men 
toch wel een ander getuigenis over Hem gegeven. [[Schriftverklaringen, hoofdstuk 8 
vers 12] 



 
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. En toen Hij, zoals gezegd, amper zijn dertigste jaar bereikt had, was 
de Godheid in Hem tot in die mate ontwaakt, dat Hij door haar geest van wijsheid een 
zodanig verheven vermogen had verkregen, dat hij het bekende 'predikambt' waartoe 
Hij was geroepen, kon beginnen. [[Schriftverklaringen, hoofdstuk 8 vers 15] 

 

[Opmerking tot bovenstaande tekst: hier wordt dus meervoudig bevestigd, dat Jezus  
dus nauwelijks dertig jaar oud was! Daaruit kan de conclusie getrokken worden, dat 

Hij vermoedelijk een maand eerder was begonnen met Zijn missie met bijna 30 jaar!] 

In Predikingen van de Heer staat: ‘Ook dient u te beseffen dat Ik niet, zoals andere 

mensen, een heel mensenleven voor Mij had, maar slechts drieëndertig vluchtige 

jaren waarbinnen ten eerste Mijn aardse mens gedurende dertig jaar moest 

rijpen voor het grote werk en ten tweede nog maar drie jaren overbleven, waarin de 

grondsteen tot de hoogste, onvergankelijk grote geestesleer gelegd moest worden, 

zonder welke de geestelijke wereld en indirect ook de materiële wereld niet had 

kunnen voortbestaan’. [Predikingen van de Heer: hoofdstuk 7:5] 

‘Dit vurig verlangen, dat thans vele gemoederen bezig houdt en dat een 

godsdienstcultus tot doel heeft, die meer overeenstemt met de tijdgeest en de 

vorming van de thans levende christenheid, is echter de overgang naar de laatste 

geestelijke en hoogste cultus, die op gang wordt gebracht door Mijn directe 

mededelingen, die Ik u reeds meer dan dertig jaar doe toekomen’ [Predikingen 

van de Heer, hoofdstuk 17:8] 

[Opmerking: hieruit volgt rechtstreeks, dat Jezus drie volle jaren en mogelijk ook nog 

enkele maanden erna Zijn leerambt als Messias heeft uitgeoefend.] 

In de Jeugd van Jezus staan in sommige tekstdelen: ‘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, net als iedere mens Mij in zichzelve tot leven 

moet wekken’. [Jeugd van Jezus 1:1] 

Opmerking: nogmaals, we moeten niet vergeten in verband met deze tekst, dat 

Jezus misschien al iets eerder vóór Zijn dertigste was begonnen! Andere 

teksten spreken dit weer tegen! 

Sedertdien trok Jezus Zich volledig terug, en Hij deed voor de mensen geen 

wonderen meer tot aan Zijn dertigste jaar. Hij leefde en werkte net als ieder ander 

mens. Hoe heeft de Heer Jezus dan geleefd van Zijn twaalfde tot Zijn dertigste 

jaar? [Jeugd van Jezus-1:1 en 298:26 en 300:1] 

In het boekwerkje: Drie dagen in de tempel’ – hoofdstuk 32:16 staat: ‘Dat ik 
sindsdien tot in mijn dertigste jaar weinig meer heb laten merken van Mijn 
Goddelijkheid, is bekend.  



En zo moet dit het einde zijn van de enige ware en juiste mededelingen over de 
drie dagen in de tempel... 

[Opmerking: als iemand al 30 jaar geworden is, dan is hij feitelijk al begonnen 
aan zijn 31ste jaar!] 

Het Grote Johannes Evangelie benadrukt meerdere keren op diverse plaatsen, 
dat Jezus begonnen is met ongeveer 30 jaar. Hierover kan dus geen 
misverstand zijn.  ‘Maar Christus kwam heel arm en klein en, zo op het oog, 
zwak op de aarde, deed bijna dertig jaar lang geen teken voor de ogen van de 
machtigen, maar werkte hard, was net als Jozef een timmerman en ging daarna 
ook nog met het hele gewone volk om.  [GJE-1-15] En op een andere plaats: 
‘Nu, Ik ben al dertig jaar in deze wereld en heb nog nooit een vrouw 
aangeraakt; waarom zou Ik dan nu opeens jou begeren?!’[GJE-1-26-6] 

[Opmerking: dit zei Jezus tegen een vrouw aan de waterput van de oervader 
Jakob! – Zie ook Joh. 4 in betrekking op het Johannes Evangelie via Jakob 
Lorber] 

      
                   wordt vervolgd 

 

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

Contacten en reacties – een voortzetting 

Hans uit Nederland 

Beste Gerard, 

Misschien is het een idee om dit onderstaande stukje in jouw bulletin op te 

nemen? Het komt van de website: www.levenhart.nl. Het werd gisteren 

geplaatst. Het is erg duidelijk en belangwekkend en gaat ook in op de actuele 

wereld situatie. 

Hartelijke groet, 

Hans 

  

http://www.levenhart.nl/
http://www.google.nl/url?url=http://www.gott-und-gottesmutter.de/das-hl-messopfer-ist-das-kreuzopfer.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj3xMSW-IbKAhWHhiwKHaARChIQwW4IGDAB&sig2=wW8Y3qQSG6YDgVuDtKCPXw&usg=AFQjCNGYNfstnRTIAnVW3FnzJIW_OTAjpQ


 

Antwoord 

Beste Hans, 

Graag zal ik dit citaal publiceren. Hiertoe heb ik nog wel een enkele aanmerking. 

[zie opmerkingen!]. G. 

CITAAT: Religie met betrekking op de actuele wereldsituatie 

Elk dier en elke plant vertegenwoordigen iets van het geestelijke in de mens. Hoe 

iemand denkt, gelooft, wil, is, doet, enzovoorts. En dan niet van één, maar van alle 

mensen. De verleiding is de slang. In werkelijkheid is het wat de mens afwijkend van 

liefde wil, nastreeft, gelooft, doet, enzovoorts, wat hem verleidt. En materieel is de 

slang gewoon een dier, dat voor verleiding staat, als spiegelbeeld voor de geestelijke 

verleiding die in ieder mens aanwezig is en eigenlijk zijn eigen verleiding is, ontstaan 

door verlangens en wensen, behoeften en genoegens, die afwijkend zijn van wat 

liefde werkelijk is. 

Satan is de naam voor die verleiding in ieder mens. Zodra iemand volkomen naar 

liefde handelt, is er geen Satan meer. Maar pas op, want hij komt terug, zolang er, in 

de mens verborgen, nog mogelijkheid tot afdwalen van liefde is, zolang de mens nog 

niet volledig en helemaal vrijwillig volmaakte liefde zelf is, blijft die verleiding, 

genaamd Satan, de kop op steken. En in die hoedanigheid is hij net zo intelligent, als 

de mens van oorsprong uit Mij is, alleen verandert die intelligentie van die mens in 

sluw en slim, in bedrieglijk. Om Satan te verslaan is het nodig dat de mens zichzelf 

verslaat, zijn wensen en verlangens verslaat, zijn eigen ik verslaat en dat is een 

vreemd gevecht in de mens. Want de mens is zelf heel intelligent en vernuftig als het 

gaat om wat hij wil, wat hij verlangt, wat hij denkt nodig te hebben en hij weet zichzelf 

vaak vrij te pleiten van zijn eigen van liefde afwijkende gedrag. 

Zolang de mens op enigerlei wijze geen ware werkelijke onbaatzuchtige liefde is, blijft 

hij in zichzelf ook Satan, de verleider, om te doen wat hij wil. Weet daarbij, dat hoe 

meer iemand het goede, het ware en de ware liefde nastreeft, des te meer de Satan 

zich in hem roert. Want de macht afgeven is voor ieder mens het moeilijkste en 

steeds zal Satan dan ook heel heftig die macht willen vasthouden en zich verdedigen 

met alle middelen. Hij komt opzetten waar het goed gaat. Maar vergis je niet, want 

dat is het beste wat een mens kan overkomen, omdat daardoor niets in de ziel 

verborgen blijft, wat de toegang tot de hemel in de weg kan staan. Zelfs het kleinste 

beetje afdwaling wordt daarmee omhoog gehaald en juist dat kleine beetje is moeilijk 

om uit te bannen, juist daarom gaat het er dan ook heftiger aan toe. 

Ja, Satan in de mens roert zich, want het is tijd dat alles wat diep verborgen zit bij 

veel mensen, naar boven komt en dat Mijn liefde in jullie allemaal Satan verslaat. En 



dat kan alleen met jullie samen. Want aan jullie is de vrijheid van keus gegeven en 

daarmee ook de vrijheid aan Satan.  

Gebonden in materie kunnen jullie allemaal tot ware liefde komen en Satan verslaan, 

door Mij Jezus Christus, jullie God en Schepper. Want Ik heb jullie gered van de 

eeuwige verdwaling in de duisternis. Ik ben het Licht. Wie Mijn Licht volgt, komt bij de 

ware liefde uit. De Vader en de Zoon zijn Eén, de ware wijze liefde, God en 

Schepper, het Licht van de liefde, de Zoon, volg dat en je verslaat met Mij samen 

Satan, die in werkelijkheid niets is, dan je eigen wensen en verlangens, je eigen 

afdwalingen van waarheid en liefde. Hoe klein je afdwalingen ook zijn, des te groter 

maakt dat kleine beetje macht zich in jou. 

Zo is het nu in de wereld, de macht van Satan bundelt zich, om zich tot enorme 
grootte op te blazen en zie, dat is letterlijk wat mensen doen. Het zaait onrust en 
verbijstering. Maar Ik ben er bij en geloof Mij, Mijn liefde en wijsheid zorgt voor alle 
mensen, hoe groot Satan zich ook voordoet, in werkelijkheid van leven is hij niets. 
Blijf op Mij, op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen, streef ware liefde na, want 
Satan is opgeblazen niets, wat voorbijgaat. Laat je niet ontmoedigen door alles wat 
nu op aarde gebeurt, houd vast aan Mij en vertrouw erop dat alles zo gebeurt, als in 
Mijn liefde het beste is voor alle mensen.  Bron: www.levenhart.nl 
 

Opmerking hierover: 

De bron is www.levendhart.nl – Mag ik weten vanwaar zij haar feitelijke bron heeft? 

Op genoemde website wordt geen enkele keer een bron vermeld noch een 

verwijzing naar het Grote Johannes Evangelie, of wat verder een relatie heeft tot de 

Bijbel. Dit echter vind ik zeer belangrijk!!! Zijn de daar beschreven teksten misschien 

afkomstig uit Bertha Dudde of Mayerhofer? In de Lorber,- en Leopold Engel-literatuur 

kon ik daarover niets vinden. Daarom nog iets uit de Heilige Openbaringen! 

‘De voornaamste fout van de ziel - eigenlijk afkomstig van de influisteringen van de 
Satan - bestaat daarin, dat, als het haar wat beter gaat, ze zich verwijten maakt - 
maar geen berouwvolle -, dat ze zich door de pijn heeft laten bang maken en 
terugdrijven. Had ze de pijn uitgehouden, dan zou ze met de macht van Satan één 
zijn geworden en met de heerlijkheid van de Heer was het gedaan geweest. Door 
zulke waandenkbeelden keert ze dan gewoonlijk weer tot nog grotere verdorvenheid 
terug en in de onderste hel zijn er werkelijk zulken, die deze waan tegen een 
voortdurende, steeds groter wordende kwelling en pijn in, niet laten schieten en als 
het ware hun triomf erin vinden om de Heer ook onder de grootste pijn weerstand te 
bieden. Maar dat doet niets ter zake; er zal nog wel een tijd komen die hen in het 
nauw zal drijven. En bij wie de hardnekkigheid zo groot is, dat ook de volle maat van 
het toornvuur hem niet tot terugkeer kan brengen, die zal het zich dan eens moeten 
laten welgevallen om met zijn centrum, nadat zijn geest is weggenomen, de 
bekende reis naar het eeuwige verderf te maken, wat werkelijk geen groot verlies zal 
zijn; want Ik kan voor Abraham ook uit stenen veel betere kinderen verwekken! 
[Aarde en Maan-58-18] 

…[…] Maar het is de wereld die hen blind maakt, en die is van de satan, die je hebt 

leren kennen. […] [GJE-2-164-4] 

http://www.levenhart.nl/
http://www.levendhart.nl/


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

 

G e d i c h t 

Barmhartigheid kent menslijk Hart, 
Gegroeid tot best genomen start. 
 
Mededogen in menselijk Gelaat, 
Verblijvend in een heerlijke staat. 
 
Liefde, in goddelijk menselijke Vorm, 
Gekomen tot een hemelse reform. 
 
Vrede, met in ‘n mens’lijk Kleed, 
Zo lijkt hij helemaal weer compleet. 
 
God verschijnt en Hij is Licht, 
De mens voor eeuwig uit zijn gericht. 
 
Arme zielen dwalen nog in de Nacht, 
belast met aards beladen vracht 
 
Doch zij vertonen een menselijke Vorm 
Aan het einde van de grote storm 
 
Zij mogen in het Rijk der Dag Verblijven 
willen zo nooit meer achterblijven!       G. 

 

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

  Geestelijke leiders  

Bij elk mens verkeren goede geesten en kwade geesten; door de goede geesten is 
de mens met de hemel verbonden, en door de kwade geesten met de hel. Deze 
geesten wonen in de geestenwereld, die zich bevindt in het midden tussen hemel en 
hel, en die later in bijzonderheden zal worden beschreven. Wanneer deze geesten 
tot iemand komen, dringen zij in heel zijn geheugen door, en vandaar in al zijn 
gedachten; de kwade geesten in de kwade dingen van zijn geheugen en gedachten, 
maar de goede geesten in de goede dingen van zijn geheugen en gedachten. De 
geesten weten in het geheel niet, dat zij bij de mens zijn, maar als zij bij hem zijn, 

geloven zij, dat alle dingen van zijn geheugen en gedachten hun eigen zijn; [Hemel en 
Hel-292- Swedenborg] 

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

  
 
 



 
 
 

E n g e l en     e n       h u n    w o o n p l a a t s e n 
  

Swedenborg beschrijft de toestand van engelen in de hemel. De engelen leven daar 
gemeenschappelijk, gelijkend in woonplaatsen op de Aarde, maar veel meer 
perfecter in hun vorm. De Zweedse visionair Swedenborg bezocht aan gene zijde 
daar o.a.: ‘steden met straten, steegjes en binnenhoven’. De engelen leven daar in 
‚woningen‘ evenals de behuizingen op Aarde, die wij huizen noemen; alleen zijn ze 
veel mooier. Daar vindt men prachtige zalen, kamers en slaapkamers in groten 
getale.. Ze hebben hoven en met omliggende tuinen, bebossingen en velden. De 
omgeving waarin engelen zich bevinden, is een weerspiegeling van hun innerlijke 
toestand en de graad van hun geestelijke ontwikkeling. Dit thema is erg interessant. 
De engelen, die in de onderste of in de natuurlijke hemel leven, bevinden zich op 
‚plaatsen die op rotsen lijken‘. De Engelen die leven in de middenhemel of de 
geestelijke hemel, verblijven op ‘plaatsen, die op heuvels lijken’. De engelen in de 
hoogste of hemelse hemel bevinden zich op ‘plaatsen, die lijken op de bergen van de 
Aarde’. [Bron: over het leven na de dood – bladzijde 49 – Swedenborg] 
  
================================================================ 
 
 

 Onthoudt u van alle schijn des kwaads 

Onthoudt u van alle schijn des kwaads; de geest beproeft alle dingen; 
behoudt het goede  
Deze Bijbelse verkondiging bestaat al heel lang. Ook Jakob Lorber [1840]  beschrijft 
dit op vele plaatsen in de grote heilsgeschiedenis. Geen mens kan daar onachtzaam 
aan voorbijgaan. Jakob Boehme en Emanuel Swedenborg waren de voorprofeten, 
maar de grootste van alle christelijke profeten werd bij verre door Jakob Lorber 
overtroffen. Onze Heer Jezus heeft in ieder mens, ‘atheïst of gelovige’, de oervonk 
van Hem Zelf in ieders hart gelegd… Geen mens kan dus later in het geestelijk Rijk 
zeggen: ‘dit heb ik niet geweten!‘  

 

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

Karaktertrekken 
Hildegard von Bingen schrijft over de karaktereigenschappen van zulke mensen, die 
bij AFNEMENDE MAAN en bij een wervelende luchtsfeer geboren zijn. Deze mensen 
kunnen humeurig zijn, ze eten en drinken matig en kunnen vaak gedeprimeerd zijn. 
Hierdoor verwelkt hun leven, alsof doorboort met kleine gaatjes, zoals bij kaas.  
 
Zij echter die bij VOLLE MAAN en ook bij een getemperde lucht zijn geboren, zijn 
vaak gezond, hoewel ze gulzig eten. Door middel van een astronomisch programma 
is je Maanfase op het moment van je geboorte te achterhalen! 

 



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

V e r v o l g      c o n t a c t e n     e n      r e a c t i e s 

 

Respons op: 

Staat homeopathie in de Bijbel beschreven? 

  

Wilhelm uit Duitsland 
 
Hallo Gerard, 

Veel dank voor het bulletin. 

Over de homeopathie heeft de Heer via Gottfried Mayerhofer,  een goede verklaring 

gegeven.   

Met de afdwaling van deze wegen ontstonden er wat  kenmerken, die het gezonde 
leven van de mens bedreigden.   

14. Hoe verder de mensen echter van de oerwetten afweken, des te minder hielpen 

he  n de 

eenvoudige, natuurlijke middelen om hun gezondheid te herstellen; ze moesten met 

steeds meer inspanning zoeken, omdat de eenvoudig werkende middelen niet meer 

voldoende waren.  

15. Zo zakten de mensen weg, verkortten hun leven en vergrootten door eigen 

schuld hun lijden. Daarmee werd langzamerhand datgene, wat in vroeger tijd ieder 

met de natuur verbonden mens uit zichzelf wist, nu tot wetenschap van enkelingen, 

die zich geheel aan de geneeskunde wijdden. 

16. De eerste en gemakkelijkste geneesmethode houdt in, uit de voedingsmiddelen 

datgene te zoeken, wat ziekten geneest. En omdat de mensen meestal door het 

onmatig gebruik van spijzen en dranken ziek werden, zocht men de overeenkomstige 

geneesmiddelen dus ook op het gebied van de voeding.  

17. Zo ontstond de ‘geneeskunde van de materie’, tegenwoordig ‘allopathie’ 

genoemd.  

18. Het materiële maakt de mens ziek, het materiële moest hen weer gezond 

maken. Doordat de mensen zelf materieel waren geworden, correspondeerde in die 

toestand deze geneesmethode het best met het organisme van het grofstoffelijke 

lichaam, waarbij over het algemeen door het juiste inzicht in het wezen van 

afzonderlijke kruiden enz. de materie van het lichaam weer net zolang hersteld werd, 

tot de mensen zich materieel opnieuw ruïneerden. Zo is ook tegenwoordig deze 



geneesmethode het meest verbreid, en het is de methode, die artsen en patiënten 

voor het moment(!) het gemakkelijkst helpt. 

 

19. Hoe meer de mensheid echter in het materiële wegzakte en hoe gecompliceerder 

hun vroeger zo eenvoudige leefwijze werd, des te minder waren de genoemde 

geneesmiddelen in staat een door wanorde ontredderd organisme weer op te richten. 

Daarom greep men naar vergiften, die nu moesten vervangen wat de zachte, 

balsemachtige kruiden als milde, onschuldige middelen niet meer voor elkaar konden 

krijgen. 

20. Als er nu bij de allopathische behandeling zoveel mensen sterven, en als er door 
het genezen van één ziekte tien andere in het lichaam van de lijdende worden 
gebracht - ziekten, de mettertijd weer naar voren moeten komen - is het natuurlijk, 
dat de levensduur van het menselijke geslacht steeds verder afneemt en de 
nakomelingen van verzwakte ouders steeds zieker worden. 

21. Midden in dit materiële verval zijn er mannen opgestaan, die een andere 
geneesmethode ontdekten, die niet op het lichamelijke organisme, maar op dat van 
de ziel inwerkt. Door een hogere potentie, de zielenkracht, moet het evenwicht in het 
organisme van het materiële lichaam weer hersteld worden.  

22. Deze ‘zielengeneeskunde’ werd bekend en verbreid onder de naam 
‘homeopathie’ [zielengeneeskunde!]. Hierbij werkt de ziel tot haar genezing juist met 
dezelfde middelen in een zeer lage dosis, die in een grote dosis de ziekte 
veroorzaakten. Waardoor komt dit effect? Omdat in Gods natuur niets op zichzelf 
schadelijk is, maar de oorzaak van het nuttig of schadelijk werken alleen ligt in de 
manier waarop het wordt gegeven. In de kwantiteit [de hoeveelheid] en de kwaliteit 
[de essentie] ligt de basis, waarbij hetzelfde oftewel  nut of  schadebrengend is.  

23. Zie, het water is zeker niet schadelijk, wanneer het in de juiste mate wordt 
gebruikt, maar in overvloed besteedt, brengt het jullie de dood en zo meer.   

24. Bij de geneesmiddelen van de homeopathie werkt niet het grofstoffelijke, maar 
alleen het geestelijke van de materie. Dit heeft veel verwantschap met die stoffen, 
waaruit de ziel van de mens en ook van het dier is samengesteld. En als er bij 
ziekten de een of andere stof ontbreekt, wordt homeopathisch (dus substantieel;) 
datgene, wat de ziel ontbreekt, weer aangevuld, en door de kracht daarvan wordt 
ook de wanorde van het lichaam opgeheven. Als de genezers van de materie (de 
allopathische artsen) er ook maar enigszins aandacht voor hadden, zouden ze uit de 
werking van bepaalde homeopathische middelen gemakkelijk datgene kunnen 
ontdekken, wat bij hun grofstoffelijke behandelwijze voor het menselijke organisme 
niet genezend, maar schadelijk is! Maar helaas zijn deze ‘dokters’ zo afgunstig en 
ontoegankelijk voor elk verweer, dat zelfs Mijn eigen terechtwijzing hen niet op een 
beter standpunt kan brengen. Door de homeopathie krijgt de ziel haar kracht terug. 
Ze vult het ontbrekende aan en werkt daar op zielenniveau, waar de allopaath zijn 
doel materieel tracht te bereiken. 



25. De werkingen en de tijd, waarin een en ander mogelijk is, zoals bij de naweeën 

van een bepaald ziektegeval, waarbij signalen afgegeven worden om bij een 

methode een andere wijze van behandeling de voorkeur te geven. 

26. Ieder mens volgt daarbij zijn eigen overtuiging en laat zich daardoor juist 
informeren, of er bij hem zelfs meer materie dan wel geest is! Naast de homeopathie 
staat de ‘heliopathie’ of de ‘zonnegeneeskunde’ het dichtst bij de homeopathie.  
De zonnekuur is een manier  om de verstoorde relaties van het menselijk organisme 
door middel van het zonlicht weer te repareren, hetzij in  materieel gebonden vorm, 
of door de directe inwerking van licht op de lijder.  [zie ook Bachbloesems volgens 
Bach en Lorber:  http://www.e-wi.info/pdf/Buch_24.pdf 
 

27. Deze manier van genezen, heb Ik jullie preciezer laten beschrijven 
[Zongeneesmiddelen door Jakob Lorber]  en jullie kennen voor een deel de ware 
reden als ook de werking daarvan. Wat Ik hier nog daarover wil zeggen  is, dat er 
voor elkeen, die van deze geneesmethode niets weet,toch daarvan misschien 
genezen kan worden.  

28. De zon is de drager, haar licht is de instandhouder van al het leven. Zonder 

zonlicht en zonnewarmte zou noch de Aarde noch een andere rond onze centrale 

zon cirkelende planeet bestaan. Als instandhouder van het hele stelsel moet de Zon 

dus ook alles bezitten wat voor het verdere bestaan daarvan nodig is. En omdat het 

in stand houden hetzelfde betekent als de wetmatige orde in het geheel, moet de 

Zon tevens de evenwichtbrenger zijn voor foutieve toestanden, omdat alle aan haar 

ondergeschikte hemellichamen met al hun schepselen alleen binnen Gods orde als 

hoogste wet kunnen voortbestaan. 

29. De zon heeft dus de kracht en het vermogen om alle stoornissen in 

evenwicht te brengen en bij een gebrek het ontbrekende aan te vullen. Daarom is 

de zonnekuur een van de eenvoudigste en meest effectieve methoden, omdat 

ze evenals de homeopathie met eenvoudige, geestelijke scheppingselementen aan 

de ziel teruggeeft, wat ze door dwalingen is kwijtgeraakt. 

30. De duizenden allopathische middelen zijn in de homeopathie (qua aantal en qua 

hoeveelheid stof) aanzienlijk gereduceerd. De heliopathie vereenvoudigt ze nog 

verder tot veel minder middelen, wat weer een bewijs is, dat het grote kosmische 

stelsel op slechts enkele belangrijke grondwetten berust. Hoe meer de mens weer 

geestelijk wordt en weer het rijk nadert, waar hij qua wezen van is uitgegaan, des te 

minder middelen heeft hij nodig om zijn verstoorde organisme weer zodanig te 

herstellen, dat zijn ziel in een gezond lichaam steeds verder omhoog kan klimmen tot 

lof en dank voor haar Schepper. 

31. Naast de zonnegeneeskunde komt qua betekenis de watergeneeskunde of 

hydropathie. Zoals de zonnekuur met licht werkt, zo wil de geneesmethode van de 

waterkuur met verdicht licht of verdichte atmosfeer genezend op het zieke lichaam 

inwerken, en wel hoofdzakelijk via het oppervlak van het lichaam op de inwendige 

organisatie ervan. 

http://www.e-wi.info/pdf/Buch_24.pdf


32.  Wat de zonnekuur met kosmische ether ofwel zonlicht presteert, bewerkstelligt 

de waterkuur met de elementen van de aardeziel. Want deze - als moeder van al het 

geschapene op aarde - bezit in het water nog altijd dezelfde scheppings- en 

baringskracht als vroeger, toen uit de schoot van het water al het vasteland 

voortkwam, dat tot op de dag van vandaag door deze moeder in stand gehouden en 

gevoed wordt. 

33. Mensen, jullie zijn kinderen van de Aarde, en daarom heeft de Aarde en alles, 
wat zich daarop bevindt en wat haar omgeeft, een materiële invloed op het aardse 
bestaan. Ze kan ook op de mens inwerken, vandaar de macht van water over alle 
organen va het lichaam. Aangezien zelfs het menselijk lichaam voor driekwart tot het 
water behoort. - 

34. Daarom heeft het geestelijk scheppende van dit element via de huid een 

machtige invloed op de inwendige organisatie. Het brengt inwendig én uitwendig tot 

leven, en de invloed van water is geschikt om het kleed van de ziel in haar aardse 

bestaan gezond te houden.  

 35. Terwijl bij de geneeskuur van de Zon de stoffen reeds tot weinig hulpmiddelen 

samengebracht zijn, is er bij de waterkuur slechts één, dat in veel gevallen bijzonder 

heilzaam is (geneeskrachtige baden, thermen), maar zelfs in het algemeen niet over 

het hoofd gezien moet worden. - 

36.  De meer of minder goede uitwerkingen en de tijdsduur, waarbinnen één van de 

tot nu toe beschreven geneesmethoden een kwaal kan bestrijden, evenals de 

naweeën van een ziekte, zijn de enige kenmerken die bepalen aan welke methode 

boven de andere de voorkeur gegeven dient te worden. Tegelijkertijd geeft de mens 

echter - door zijn keuze voor een geneeswijze op grond van zijn eigen overtuiging - 

het bewijs, of hij meer naar de materie dan naar de geest neigt. 

37. We zullen nu naar nog meer fijnere, en hoger staande natuurgeneesmethoden 
overgaan, waarbij het einde jullie toont,  dat, waar alles is verenigd [en alle 
voorwaarden zijn vervuld] het nooit zal schade zal geven, maar alleen goede dingen 
kan bewerkstelligen.  

Het gehele Vaderwoord vindt men onder:   

http://www.e-wi.info/pdf/Buch_52.1.pdf 

 Wetenschappelijk gezien berust de homeopathie op een natuurwet: Indien men een 
vloeistof verdunt, vergroten de informatiedragers zich in de vloeistof.  Neemt men de 
vergrote informatiedragers op via een homeopathisch middel, dan komt de informatie 
aan in de psyche [ziel] en de lichamelijke ziekte verandert, wanneer bepaalde 
voorwaarden in acht genomen zijn, weer in de oorspronkelijke psychische ziekte.  

De homoeopathie „geneest“ ook op die manier. 

In de maatschappij weet men, dat alle ziektes een  onwetendheid ten grondslag ligt. 
De onwetendheid wordt in de psyche aangetoond en verandert in een lichamelijke 
ziekte, wanneer de psyche overbelast is.  Meer vindt men onder:  http://www.e-
wi.info/pdf/Buch_25.1-Buch_25.2.pdf 

http://www.e-wi.info/pdf/Buch_52.1.pdf
http://www.e-wi.info/pdf/Buch_25.1-Buch_25.2.pdf
http://www.e-wi.info/pdf/Buch_25.1-Buch_25.2.pdf


Eerbetoon aan God  

Wilhelm 

 

 

Antwoord  

Beste Wilhelm, 

Dank voor je interessante antwoord, dat compleet terug te lezen is in het boek 
van Gottfried Mayerhofer – deel 1 van “Geestelijke Anatomie” – WdG  onder 
het kopstukje Natuurlijke en geestelijke geneesmethoden. 

De vraag, die in het vorige bulletin werd gesteld was: ‘Staat homeopathie in de Bijbel 

beschreven?’ Ik ben blij, dat je hierop hebt gereageerd. Zowel via Jakob Lorber en 

Mayerhofer vinden we hier en daar aanwijzingen over dit unieke en levensbelangrijke 

thema. Maar om daarover enkele Bijbelteksten te vinden, dat zal niet zo gemakkelijk 

gaan. In de eerste plaats dient men het oerprincipe van de homeopathie te kennen 

[zoals door jou als boven omschreven!] Is men hier eenmaal hierdoor ‘ge-ïn-form-

eerd’, dan vindt er tegelijk ‘de wetmatigheid van de analogie’ plaats. Juist deze 

wijze van denken – denken in overeenkomsten [wat we ook heel veel bij 

Swedenborg zien!] kun je dan – zei het met enig speurwerk – toch gemakkelijk 

terugvinden bij Mozes en Aäron. Het nu navolgende kun je wellicht als een ‘Bijbelse 

opheldering’ betrachten.  

 

 Staat homeopathie in de Bijbel beschreven?  

Exodus 32:20  En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde 

het in het vuur, en vermaalde het totdat het klein werd, en strooide het op 
het water en deed het de kinderen Israëls drinken. 
 
Deut. 9:21 Maar uw zonde, het kalf dat gij had gemaakt, nam ik en 
verbrandde het met vuur en stampte het, malende het wel, totdat het 
verdund werd tot stof; en zijn stof wierp ik in de beek die van den berg 
afvliet. 
 

ַקח  .1 ר .en hij nam  10 124    ַויִּ   tot 501  ֲאשֶׁ

ת  .2 ק .het  11 401       אֶׁ  poeder  104  דָּ

ֵעֶגל .3 זֶׁר .dat kalf 12 108 הָּ  en hij strooide het  223  ַויִּ

ר .4  op de  100  ַעל die  13 501     ֲאשֶׁ

ֵני .zij gemaakt hadden 14 376   ָעׂשּו .5  oppervlakte     [10x14]  140  פְּ



ֹרף .6 ׂשְׂ  van het water  095  ַהַמִים .en hij verbrandde het 15  596   ַויִּ

קְְׂ .in het vuur  16 303   ָבֵאש .7  en hij deed drinken 416 ַוַישְׂ

ַחן .8 טְׂ ת .en hij vermaalde  17  083   ַויִּ   de 401  אֶׁ

ֵני .dat  18 074      ַעד .9  zonen van 062  בְׂ

ָרֵאל.19      ׂשְׂ  Israel  541 יִּ
    opgeteld:                5149 = 19 
 
De Hebreeuwse Bijbel werd ter hand genomen en de 19 woorden in bovenstaande 
tekst werden gelezen. Daaruit volgt, dat het goud van het kalf werd verdampt door 

het vuur. Het goud van het eigen volk.   

14 betekent het Goud – Nergens in de Bijbel – ook niet in het 

Hebreeuws – wordt letterlijk: ‚het gouden kalf’ beschreven, alleen kan men dit 
uit de vorige woorden herleiden! 

Goud, gold = ָזָהב = ZaHaB = 7-5-2 = 14 

Hier toont de Schrift [in het Hebreeuws!] niet zomaar het woord voor goud, hoewel 
opvallend verborgen in de totale optelling. Want precies bij het 14e woord wordt het 
hoofdthema erbij betrokken.   
 
De optelling van de totale tekst is 5149 en dat heeft ook een specifieke betekenis,  
maar er zal niet verder geen aandacht aan geschonken worden, wat hier te ver zou 
voeren in de gehele context.  
 
Er zei nog wel opgemerkt: iedere Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde. Als 
voorbeeld: Adam, de eerste mens, waaruit het volk Israël ontstond, bestaat Damp, 
ether = AD = 1-4, bloed = DaM =1-40; de gehele mens Adam = ADM = 1-4-40 
ontstond uit de toon-aarde = ADaMaH = 1-4-40-5. 
 

Precies bij twee plaatsen [in het rood aangegeven] in de totale 19 woorden gaat het 
over het GOUDWATER, dat moest gedronken worden. Dit is geen toeval! En het is 
overduidelijk een voorbeeld voor een natuurlijke vorm van homeopathie. G. 
 
================================================================ 
 

Over het einde van de Aarde en het Universum  
Swedenborg maakt het geloofwaardig, dat het geen nut heeft om over een toekomstige 
ineenstorting van het Universum of over een uitsterven van de mensheid te speculeren.  
Het Universum en de mensheid zullen altijd blijven bestaan.   



De evangelist Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs [12:1–4] over een 
mens in Christus, die naar de derde hemel omhoog werd gerukt. Hij wist niet, of dit 
gebeurde zowel in of buiten het lichaam, maar hij wist wel, dat de omhoog verhevene tot 
de hemel daar onuitsprekelijke woorden hoorde, die een mens niet mag uitspreken. Zo 
heeft hij gesproken als de Schriftgeleerde, die een mens van het hemelrijk werd, gelijk 
een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn laat 
komen. [Mathh.13:51] 
Hoe eenvoudig is het voor Jehova God om het gehele menselijke geslacht, en al het 
leven op de Aarde in één ogenblik, met vuur- en helse pijnen te vernietigen;  
Want er bestaan de boze geesten, die heel dicht bij de natuurlijke mens vertoeven en 
zijn leven ophitsen, en zodra hem de macht in deze gelegenheid wordt gegeven, folteren 
ze de mens direct met een bepaald geestelijk vuur, en hij sterft; en hij vergaat ook in één 
ogenblik, als God, de Messias vanuit Zijn barmhartigheid niet alle en de aparte dingen 
volgens de Goddelijke regels samenhoudt. Dat dit zó waar is, kan ik zó zeker 
bevestigen, dat dit met de meeste nadruk betuigd moet worden, want ik heb dit zó vaak 
waargenomen, en wel met een zo’n levendige ervaring, dat er nooit geen twijfel aan 
mogelijk is; dit is de verschrikking, waarop het vuur en waardoor de Aarde moet vergaan, 
als het niet tot bezinning komt; verder eveneens, dat de zeeën bulderen, de Zon en de 
Maan hun lichtschijnsels zullen verliezen. [Bron: Swedenborg-1747 – 27 August – Nr. 
179]  

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

Om over na te denken 
‘Zodra iemand de boze dingen als zonde schuwt, eerst dan kan de Heer Jezus  
vanuit de Hemel invloeien en zijn geestelijk gemoed openen en hem binnenleiden in 
de Hemel‘.  [Bron: de leer van het leven-86-Swedenborg] 
‘Soms worden engelen naar diegenen gestuurd, die in de lage Aarde zijn [de Hel], 
om hen te troosten’. [Hemelse Verborgenheden-4943-Swedenborg] 
‘Na de dood van het lichaam staan allen weer op naar de geest, en wel gewoonlijk 
na drie dagen, nadat het hart heeft opgehouden te kloppen’. [Ware christelijke religie-
281-Swedenborg] 

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

Swedenborg ooit bedreigd  
Er bestaat een geschiedenis over Swedenborg, dat een jongeman naar zijn verblijf 
kwam met het doel een aanslag op zijn leven te plegen. Als de huishoudster hem 
vertelde, dat haar meester niet thuis was, wilde de jongeman haar niet geloven en 
haastte zich in de tuin om Swedenborg te zoeken.   
‘Maar God voorzag dit vooruit en gebruikte middelen Swedenborg te beschermen. 
Toen de jongeman zich naar de tuin haastte, bleef zijn mantel hangen aan een 
spijker van een hekslot, zodat hij zich daarvan niet kon bevrijden. Zijn verborgen 
zwaard viel op de grond. In deze verwarring sloeg bij hem de vrees toe om ontdekt te 
worden en hij trok zich in alle mogelijke haast terug. [Bron: Swedenborg Epos – 
Hoofdstuk 41] 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wonderen bij Jakob Lorber 
Lorber beleefde ook enkele wonderen. Iemand gaf hem een paar oorvijgen, en  kort 
daarna onderging de kleine ‘crimineel’ een ongeluk en verloor daarbij zijn rechter 
hand, waarmee hij Lorber sloeg.  
 
Een andere persoon wilde Lorber als ‘profeet’ hiervan bij de politie aangifte doen. 
Maar onderweg leed de ‘aanbrenger’, als door het lot getroffen, aan een beroerte.   
 
In de winter had Lorber geen brandhout meer. Hij bad: ‘Heer, wanneer U wilt, dat ik ] 
‘Uw Woord’ schrijf, zorg dan alsjeblieft voor hout. In deze koude kan ik niet 
schrijven! Korte tijd later leverde hem een boer commentaarloos brandhout.  

 

================================================================ 
 
 
    Privésfeer Jakob Lorber  (05.05.2016 – bij Werner Schatz) 
 

Nr. 
                                                    Thema 

1 [Bisschop Martinus-01_073,04] Ik zeg je dat de wegen van de Heer heel 
merkwaardig zijn; het aantal wegen is oneindig. En iedere weg die de Heer 
met een mens inslaat, is een nieuwe, en zelfs voor de diepzinnigste 
cherubijn een ondoorgrondelijk wonder en dus heilig in elke nog zo 
vreemd aandoende verschijningsvorm. 

2 [GEJ.10_188,06] Maar Ik zal Mijn leer toch wel helemaal zuiver weten te 
bewaren tot aan het einde der tijden. Wee echter mettertijd alle antichristenen! 
Ze zullen hun kwade praktijken niet veel langer bedrijven dan de Joden sinds de 
tijd van Mozes [ca. 1500 jaar na Adam] tot aan Mij toe met Mij hebben gedaan, 
en Ik zal hen bezoeken met een wereldgericht dat nog erger zal zijn dan dat 
ten tijde van Noach, Sodom en Gomorra, en nog veel andere steden en 
volkeren meer tot in deze tijd.  

3 [GEJ.10_115,10] In die tijd zal Ik een grote schifting over de hele 
aardbodem laten gaan, en alleen de goeden en reinen zullen behouden 
worden.  

4 [GEJ.03_011,05] Maar als de ziel zichzelf eenmaal niet meer kent en tenslotte 
geheel vergeet wat en hoe zij is, dan houdt alles op!  
 
Voor God blijft er dan niets over dan de aardbodem opnieuw bloot te stellen 
aan de oude mensen verdelgingshandeling, nu eens in sterkere, dan weer in 
minder sterke mate, afhankelijk van de stand van zaken bij de mensen of ze nog 
iets of helemaal niets meer van hun geest en hun ziel afweten. 



 

5 [GEJ.11_039,04] … Weten jullie niet dat er een grens is, waar de mens niet 

overheen mag gaan, als hij niet geheel en al aan de geestelijke dood ten prooi 
wil vallen, en dat, als die grens bereikt is, Gods barmhartigheid de lichamen 
moet vernietigen, opdat de zielen door het misbruik van de lichamen niet 
geheel en al in het verderf gestort worden?! Maar jullie zijn allemaal dicht bij 
die grens gekomen!  

6 [HiG.01_40.09.27,23 – S.137] Zie, er hangt niets zomaar, wat jullie ook maar 
steeds willen bekijken, ja zelfs de beweging van een zonstofje hangt niet af 
van een zogenaamd blind toeval – maar dit alles is door Mij al van 
eewigheid af op het allernauwkeurigste berekend en afgemeten. En was het 
een mens of zelfs een engelgeest mogelijk wat dat betreft daarin een wijziging te 
maken, en werkte Mijn eeuwige zorg maar een moment niet mee, dan zouden 
jullie meemaken, welke verwoestingen uit de wanordelijke wending van slechts 
een zonstofje daaruit zou ontwikkelen.  

7 [HiG.03_64.04.07,11 – S.378] Nu jullie dit weten, dan zullen jullie wel inzien, dat 
dat zekere aardbeven en de duisternis bij Mijn kruisigingsdood, de geopende 
graven in het dal van Josafat, Mijn hemelvaart zich afgespeeld heeft op twee 
tegenovergestelde bergen, zoals ook de zekere uitzending van de Heilige 
Geest, dat was – tot aan het allergrootste deel van de toenmalige fantasie van 
Mijn uiteenlopende toehoorders en vereerders zo en moest zelfs ook zo zijn, 
doordat de betrouwbaarste van alle Evangelisten [Johannes] die toch bij elke 
belangrijkste gelegenheid aanwezig moest zijn, van dit allemaal geen 
vermelding doet, vooral geen vermelding doet [noch over de Hemelvaart noch 
overPpinksteren]; ook Lukas maakte zelf niet bekend, of hij bij de uitstorting nu 
zelf persoonlijk aanwezig was of niet.    

8 7.GEJ 18: De zeven oergeesten van God: liefde, wijsheid, wilsmacht, ordening, 
ernst, geduld en barmhartigheid.  

9 11.GEJ 76,1-5 verklaring van het lichaam van Jezus op de paasochtend tot Zijn 
zielenkleed. 

10 [GEJ.09_094,11] Ik zei: 'De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke 

plaats Mijn [persoonlijk-zichtbare] wederkomst [in een materieel hulplichaam] 

het nuttigst zal zijn voor de hele Aarde! In die tijd zullen de mensen echter 

van het ene einde der aarde naar het andere met elkaar in verbinding kunnen 

treden, en wel zo snel als een bliksem uit een wolk schiet" … Dan zal ook het 

bericht van Mijn persoonlijke wederkomst gemakkelijk binnen zeer korte tijd over 

de hele aarde verspreid kunnen worden, en dus ook naar Azië. 

11 [HiG.03_49.04.06,09 – S.473,9] Alvorens Ik echter kan terugkomen als de Heer 
en Schepper van al het leven, dan moet de aardebodem van al het onkruid 
helemaal zuiver gereinigd worden; 

12 [HiG.03_49.04.06,104 – S.491,99] Maar dat zeg ik jullie nu ook, dat er voor 
Mijn aankomst op deze Aarde nog zeer veel onkruid en dor gras en heel 
wat ondeugdelijk en onvruchtbaar kreupelhout met de grootste 
gerechtsscherpte verdelgd zal worden; want waar er twee zijn, daarvan zal er 
een aangenomen worden en de andere zal afgescheiden worden – dus een 
enorme schifting tot over de helft!   

13 3.HiG S.146 – 152 van 27.3.1842: Stopzetting van alle tegenspraak in de 
Paasberichten der vier Evangelien.  



14 [HiG.03_42.03.28,23 – S.152,23] Ik zeg jullie ook, tot nu toe hebben jullie het 
Woord alleen maar gelezen, en al jullie daden was een gedreven daad door de 
zekere goddelijke magische kracht van het Woord. Wordt echter in de toekomst 
geen gedrevene meer, maar vrijwillige daders van Mijn Woord en jullie zullen 
je onmiddellijk aan geen enkele tegenspraak meer stoten!  

15 [HGt.01_011,11] En de engel trad aan de linker kant van Adam, en Eva met de 
vrucht op de rechter arm, plaatste zich aan de rechter kant van Adam, zodat 
haar hart onbelast bleef van elke last en zij mocht voortaan de mens op alle 
wegen toegewijd blijven.  
[HGt.01_011,12] En zo wandelden zij voorbeeldig over de gehele Aarde, om 
alle gebieden te onderzoeken en woningen te benoemen voor hun vroegere 
nageslacht en voor dezen brood te zaaien door de macht en kracht, die hen was 
verleend door de liefde en door de grote genade der erbarming.   
[HGt.01_011,13] Want de Aarde en alles, wat op haar was, was onderdanig aan 
de wil van Adam, en de zee en al het water gehoorzaamde hem getrouw, zelfs 
de zachtste wenken van Adam en aan hem waren ook onderdanig de 
oppervlakte der Aarde tot aan de diepste grond; deze boden hem vol eerbied 
de voeten van Zijn Heer  om naar believen met vaste tred daarop te 
wandelen  [ADAM en  EVA konden erg snel zich op het zeewater bewegen 
zoals de Nubiers onder Oubratouvishar] en hem waren onderdaning alle winden, 
en alle dieren van de wateren en zij gehoorzaamden aan zijn stem, ook die van 
het vaste land en van de lucht. 

16 [GEJ.04_210,09] Meteen riep de aanvoerder ongeveer zestig van zijn pikzwarte 
metgezellen en vroeg Mij of dat er genoeg waren. Ik bevestigde dat en de 
zestig, zowel mannen als vrouwen, gingen naar de zee en liepen daarover net 
zo verder als eerst op het droge. Tenslotte maakten zij enige glijbewegingen 
en schoten met zo'n snelheid her en der over het tamelijk rustige 
oppervlak, dat geen zwaluw in zijn snelste duikvlucht hen ingehaald zou 
hebben. Binnen enkele ogenblikken waren zij reeds zo ver van ons 
verwijderd, dat wij ze niet meer konden zien, en een paar ogenblikken later 
kwamen zij weer orkaanachtig tot heel dicht bij de oever gestoven. 
[GEJ.04_210,10] Cyrenius' haren rezen gewoonweg te berge toen de zestig, 
alsof ze vlogen, op de oever toeschoten; zij kwamen echter toch maar tot vijftig 
pas van de oever en bleven daar plotseling staan. Alleen de aanvoerder ging 
over land heel rustig ademhalend naar Mij toe en vroeg Mij, of zij nog een paar 
voorstellingen op het water ten beste moesten geven. 

17 GEJ.10_193,10] ….ontdekte de jullie bekende twaalf sterrenbeelden en gaf daar 
namen aan overeenkomstig in Egypte van maand tot maand optredende, geheel 
natuurlijke verschijnselen waaronder ook vier menselijke namen voorkwamen: 
de waterman, de tweelingen, de boogschutter en de maagd -en noemde die 
sterrenbeelden samen de 'dierenriem'.  

18 3.GEJ 102 – 105: Verklaring van de namen der 12 dierenriemtekens 

 
De volgende privésamenkomst [‚Hauskreis‘] is op donderdag, de 9e juni 2016, 19 – 
21 uur bij  Folker Reich, Passeierstr. 12b, 70329 Stuttgart-Uhlbach; Bus 62; 
Eindhaltestation:Uhlbach.  
 

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



  bijdrage door Wilfried Schlätz 

         Onze  planetaire Zon (deel 1)   
Goede broeders en zusters, 

Hierbij de uitnodiging van mijn volgende voordracht op 12.6. in Bietigheim 

Hartelijkste zegengroeten, 

jullie Wilfried 

 

4  

Gebieden van de Zon of planetaire middenzon 

ø 1 biljoen aardse mijlen = 1 lichtjaar. Onze Zonsfeer 

heet: Sirius. Om deze cirkelen 200x106 planeten-

systemen. [= (10)]. Het gebied van de zon is het 

middelpunt van een kogelstercluster  (9). Zij is niet 

zelfverlichtend!  



5  

Planetaire Zon 

ø 106 km = 10-7 lichtjaren. Onze planetaire Zon heet:  

Zon. Om deze cirkelen planeten en kometen. De 

planetaire Zon is het middelpunt van een planetair 

zonnensysteem  (10). Ze is niet zelfverlichtend! 

9  Zonnengebied = kogelstercluster  

10  
Planetair Zonnensysteem in het centrum van een 

planetaire Zon   (5) 

                        

Goede vrienden der Nieuwe Openbaring van Jezus door Jakob Lorber! 

Op a.s. zondag, de 12e juni 2016, vindt er om 15 uur in de zaal van de ‘Gasthof Bären’, 

Holzgartenstr. 1  in 74321 Bietigheim-Bissingen (Staddeel Bietigheim, am Unteren Tor, in de 

buurt van het Kronenzentrum,  mijn volgende voordracht plaats, waarvoor ik iedereen 

hartelijk uitnodig:   

                               "Onze planetaire Zon (deel 1)" 

Hartelijkste zegengroeten!                             

 

 

 

 

 

 



Seminare nach den Eingebungen Jakob Lorbers 

                                             

Sonntag, 09.Oktober 2016 

„Die natürliche Sonne“ 

Die verschiedenen Gürtelpaare u.a.  

Fortsetzung 

Mit Wilfried Schlätz 

Beginn: 9 Uhr bis ca. 16 Uhr 

Spendenbasis 

 

                                                         

      

 

                                                                             

 

 

Sonntag, 13. November 2016 

Geistige Impulse   im Buch 

„Die natürliche Sonne“ 

  

u.a. Pflanzen- Tierwelt 



mit Wilfried Schlätz 

Beginn: 9 Uhr bis ca. 16 Uhr 

Spendenbasis 

Unkostenbeitrag für Tagesverpflegung € 20,-- Übernachtung Dz 25,-- p.P. 

Seminarhaus „Heidewuhr“  im schönen Südschwarzwald 

Bergalingen  9 - 79736  Rickenbach  

Anmeldung bei Günter  Oberschmid     Tel: 07765 –1006          

mail: seminarhaus.heidewuhr@gmail.com 

www.lorberfreunde-schwarzwald.de 

 

Suggesties voor de volgende thema’s zijn o.a.: 

> Het bulletin verschijnt waarschijnlijk eerst weer in de maand juli < 

Wie was Lazarus van Bethanië?  

En nog veel meer…. 

Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer: 
=================================================================== 

Gerard Huige  Nordhorn 

Volksbank   BLZ 280 699 56 
Banknummer  101 840 2300 
IBAN    DE 83 280 699 56 101 840 2300 
SWIFT-BIC   GENODEFINEV  
================================================================ 
Stand van banktegoed op 15-04-2016                 93,00 €                   
Rentestand van bank terugontvangen                             +   28,25 €  
Giften:        Peter & Helga [hartelijk dank!]          +   20,00 € 

Vertalingskosten Relana              -  100,00 €  

Stand Bank tegoed  op 15-05-2016                +  41,25 € 
 ================================================================       
 Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan even een berichtje! 

www.zelfbeschouwing.info          E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com 

 

http://www.zelfbeschouwing.info/
mailto:zelfbeschouwing@gmail.com

