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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals Emanuel Swedenborg,
Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers in opdracht van onze Heer Jezus. Allen gegroet in de Heer.
De nieuwe leer der Waarheid is bij Jakob Lorber op een niet mediamieke meegedeeld. Deze
goddelijke leer bestaat al meer dan 150 jaar in boekvorm en werd bijna 2000 jaar geleden aan de
leerlingen en het volk van Jezus in het toenmalige Palestina geleerd. Deze ‘Nieuwe Openbaring’ van
Jezus – werd weer sinds 1840 geopenbaard, en weliswaar door de Oostenrijkse schrijfknecht- of
schrijfprofeet Jakob Lorber en door vele Geschriften weer aangevuld. Hij kreeg zijn informatie niet via
ingevingen [trance], 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. 31. 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.
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-Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe================================================================
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Contacten
Niet alle aanmeldingen worden in dit tijdschrift als vanzelfsprekendheid vermeld. Dit betreft
hier de wet op de privébescherming, tenzij de aanmelder of aanmeldster een publicatie wil
aanleveren, waardoor zijn of haar naam automatisch daarmee verbonden is en het onderwerp
vooral gericht is op het Woord van de Nieuwe Openbaringen. Alle aanmeldingen zullen achter
de schermen steeds beantwoord worden. G.

Manuela uit Portugal
Beste Gerard,
Groeten vanuit onze kerk aan jullie allemaal. Dank je voor het bulletin en met grote
waardering Ik stuur je, goede broeder, ook de onze van het April-nummer 2018 toe. Het is je

misschien al opgevallen dat het laatste artikel van al onze bulletins geweldige teksten
bevatten, die het gevolg zijn van een diepgaande studie over de Werken van Jakob Lorber
door onze pastoor Egido. Hoe hij uiteindelijk in een periode van hard werken, samen met
een zienerprofeet, die bij onze kerk hoort, de Openbaringen van de Heer mochten
ontvangen.
In deze tijd accepteren enkele kerkleden de liefde en de naastenliefde niet meer om de juiste
wegen te volgen, en daardoor is er een splitsing van haar leden ontstaan. En dat is de reden,
waarom wij de enigste en kleinste Portugese gemeente zijn geworden, die het complete licht
en het grootte kaliber van het Johannes Evangelie via de innerlijke stem van Jakob Lorber
mochten ontvangen
Deze Openbaringen werd door de Heer ingegeven, en twee leden van onze
gemeente werden door de Heer als "profeet" en "schrijver" benoemd. (zij die de
Openbaringen doorzien met de gave van het onderscheidingsvermogen).
Tussen 2008 en 2011 ontstonden de volgende geschriften die werden betiteld als: "Wakker
worden op een nieuwe dag"; dit werd vanuit het Engels in het Indiaas vertaald, en het werd
in ons Engelse bulletin maandelijks gepubliceerd, en als toegift "de nieuwe tempel", welke
reeds als boek in het Portugees was gepubliceerd (met 538 blz).
Wij zijn een kleine kerk, maar we zijn zeer gezegend met geestelijke giften, die de Heer met
Zijn oneindige genade doet verspreiden, zoals het Hem behaagt. En hoe God ook op
bijzondere wijze werkt, wij allemaal zijn daaraan verbonden met dezelfde broeders en
zusters in de geest en de liefde tot de Almachtige.
God zegen jullie allen zeer voor al het goede werk dat jullie doen en de vrede van de Heer
zei met ons allen.
Manuela
Antwoord
Met grote dank voor je bijzonder bericht. Wellicht nemen veel lezers notitie van jullie nieuwe
boeken. Dat onze samenwerking een voorbeeld mag zijn voor de verspreiding van de Nieuwe
Openbaringen, en die velen mogen navolgen Daarop kan veel zegen rusten. De onderstaande
linken verwijzen naar jullie website http://www.refugiobetania.org/
Engels bulletin: [04-2018] [nr. 52]
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_ae0518920483452b8730186324475803.pdf
Engels bulletin: [05-2018] [nr. 53]
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_bd4d21eb05ac4579929d8d1d369da5c1.pdf
Portugees bulletin: [04-2018] [nr. 52]
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_18bbdf08a9ac4829993b0016f91e0abc.pdf
Portugees bulletin: [05-2018] [nr. 53]
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_f75135dd62f04f569ce87a2b5a5b7836.pdf
Gerard
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Patrick uit Tanzia
Hallo Gerard,

Eerst en vooral wil ik je persoonlijk ( via e-mail ) bedanken voor al het werk dat je in deze
groep steekt. Ik kan mij zeker voorstellen dat dit een groot en intensief werk is. Dus bedankt
voor dit alles uit mijn naam en voor alle anderen van de lezersgroep wereldwijd.

Wat ik jou wilde vragen is het volgende: zou het mogelijk zijn om eens een kort artikel te
brengen over: ‘Een blik in de toekomst!’ Hoe zal het leven op Aarde eruit zien na de
grote zuivering, wanneer zal het ‘nieuwe Jeruzalem op Aarde’ zijn en waar zullen wij
als mensheid maar één Meester hebben, namelijk onze meer dan liefhebbende Vader
Jezus. Waar zal het allemaal om gaan! gedurende ons leven hier op Aarde?!
Het zal zeker een oppepper zijn voor iedereen om gemotiveerd te blijven , welk werk of leven
wij momenteel ook hebben, vooral omdat wij in de eindtijd leven.
Gestaag ga ik verder met mijn leven hier in Tanzania en dat met mijn niet-gouvernementele
organisatie dat ik hier heb opgebouwd en dat de naam draagt ‘huis van liefde’, dat voor de
werkelijke armen probeert te zorgen; het is zoals het verhaal van de barmhartige
Samaritaan, maar dan een beetje meer.
Nogmaals bedankt voor jou individuele eenvoudige maar onmiskenbare schakeltjes.
Namens broeder Patrick Ilegems en gezin. Mijn zegen zend ik jou en de gehele lezersgroep
wereldwijd.
Patrick

ANTWOORD
Beste Patrick,
Dank voor je lovende woorden, die alleen de Heer toebehoren. We zijn allemaal individuele
eenvoudige onmiskenbare schakeltjes in het grote geheel. Om binnenkort een bijdrage te
leveren over 'een blik in de toekomst', wat me overigens een zeer nuttige gedachte lijkt,
daarover zal ik mijn inspiratie zeker laten gaan, maar eerst zal ik vooraf deze suggestie in
het bulletin plaatsen. We hebben al het een en ander daarover onderling privé
gecorrespondeerd en wachten nu op respons. Moge ook grote zegen rusten op jouw
bijzondere werk.
Gerard

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

Patrick te Walvaart.
Hallo Gerhard,
Even iets rechtzetten. Ik kom niet uit Afrika, maar woon in Enschede. Wellicht verwar je mij
met een andere Patrick. Fijne Pinksteren. Met vriendelijke groet, Patrick te Walvaart.

Antwoord
Ai, ai, soms gaan die dingen zo. Mijn verontschuldiging. G.

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

Beste vrienden en vriendinnen van het Internationale Jakob Lorber Bulletin.
Je ontvangt dit bericht van ons omdat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in alle lidstaten van de EU van kracht zal zijn. In de gehele EU
geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam General Data Protection
Regulation (GDPR). Voor meer informatie over de AVG, verwijzen wij je naar de website van
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om te voldoen aan de eisen van deze wet en om ervoor te zorgen dat wij jou kunnen
blijven informeren vragen wij jou bij dezen om toestemming, om jouw e-mailgegevens in ons
bestand te houden, zodat we jou de Jakob-Lorber-Brieven verder blijven sturen en kunnen
blijven informeren over onze wereldwijde diensten in geestelijke eigenbeschouwingen.
Indien je dat echter niet wilt, dan kun je op verzoek je laten uitschrijven. G.

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

Wat niet van het Oude en nieuwe Testament bekend is?
De Bijbel [het Woord] is in het oude en nieuwe Testament beschreven zowel historisch als in
geestelijke beeldspraak, d.w.z. met overeenstemmende analogieën. De eerste zeven
hoofdstukken van Genesis, en het helaas niet meer vermelde boek ‘de Oorlogen van
Jehovah’, die echter wel tot de Bijbel behoorde [en ook de boeken ‘de Uitspraken’ en
‘Jasjer’] gingen echter later verloren en deze bevinden zich nu nog ergens in het Groot
Tartarije. [Zie ook Num. 21:14,27]
Daarom wordt in het boek van de oorlogen des Heeren gezegd tegen Waheb: ‘in een
wervelwind’, en tegen de beken: ‘Arnon’… En de Zon stond stil en de Maan bleef staan,
totdat het volk zich aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des
oprechten? [of: tot de vromen, of tot diegenen die rechtvaardig zijn].
Sommigen behouden het Hebreeuwse woord Jaschar in de tekst. Dit boek, en nog meer
andere historische Bijbelse delen, waarover de Heilige Schrift gewag maakt, zijn niet
meer in de circulatie verkrijgbaar.
De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte zich niet onder te gaan omtrent de
gehele dag. [Jozua 10:13] Als hij gezegd had, dat men de kinderen van Juda de boog zou
leren; zie, het is geschreven in het boek des oprechten. [2 Samuel 1:18]
De eerste oudste kerk was puur geestelijk en breidde zich uit over gehele Kaukasus. Dit was
het eerste geestelijke geslacht van de mensheid. Zij leidden een hemels leven op Aarde. Het
was het ‘gouden’ of het ‘Saturnus tijdperk’, de eeuw der onschuld, die werd aangeduid met
het ‘hoofd van goud’ in het door Nebukadnezar geziene beeld. [Daniel 2:32]
[Huishouding van God, deel 2, hfdst. 172:1] Wij zijn nu al met reeds zeven dagen lag op de
hoogte bij de kinderen van God gebleven en hebben de stichting van de eerste kerk op
Aarde door Jehova’s zichtbare aanwezigheid uitvoerig van dag tot dag en woord voor
woord mee aangezien en gehoord. Dit is de volledige verklaring van de in de Bijbel
door Mozes genoemde zes scheppingdagen, waaronder niets anders verstaan moet
worden dan de grondvesting van de eerste kerk op deze Aarde…

Het geestelijk geslacht van de mensen na de val werd de tweede ‘oude kerk’ genoemd, die
door de oude schrijvers als ‘het zilveren tijdperk’ werd aangeduid, ‘de eeuw der wijsheid’
als de ‘zilveren borst’. Deze waren nu van geestelijke intelligente aard.‘
Het door Nebukadnezar geziene beeld, dat werd uitgebeeld met dijen van koper, was de
derde kerk, [als tweede oude kerk], die geestelijk-natuurlijk was. De vierde kerk op Aarde
werd in het beeld gezien met schenkels van ijzer – de ijzeren eeuw [de Israëlieten] – en van
haar staat geschreven: ‘ik wist dat gij hard zijt, en uw nek met een ijzeren zenuw is, en uw
voorhoofd koper. [zie ook Jesaja 48:4]
In het oude Testament is de nieuwe kerk reeds voorzegd in Daniel 2:35 en 44 en Daniel 7:13
en 14. Haar leer is genoemd in de droom van Nebukadnezar als het koninkrijk van de grote
steen, die tot een berg werd en de gehele Aarde vervulde. Dat is de Heer Jezus Christus
ZELF ten aanzien van Zijn Goddelijke Menselijke en Wiens Koninkrijk niet zal vergaan in alle
eeuwigheid. [Openb. 19:9] – zij wordt bedoeld als de vrouw die bekleed is met de Zon, de
Maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd, die door de draak
werd vervolgd. Eveneens de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, die de Bruid en de Vrouw
van het Lam werd genoemd.
De Bijbel, het WOORD, is het Goddelijk Ware Zelf, waardoor alle dingen zijn gemaakt,
waarin de Goddelijke Wijsheid en het Goddelijk Leven is. [Joh.1:3]
[Predikingen van de Heer-047:13] Zo wordt de Bijbel een rijke vindplaats en een
lichtbron voor alle menselijke betrekkingen en de verstandige lezer zal vinden, dat
reeds sinds meer dan duizend jaren de kostbaarste schatten in dit boek bewaard
liggen, om de mensheid tot enige leider te zijn en haar te tonen, hoe Ik er reeds in die
tijd voor gezorgd heb, dat niets verloren zou gaan, van wat gezegd werd voor alle
tijden en eeuwigheden.
[14] Nu, waar de tijd spoedig nadert, waarin de mensen strenger gevraagd zal worden, of zij
eigenlijk wel weten, waartoe zij op de wereld zijn en of zij ook weten, waarom Ik op deze
aarde kwam, nu is het hoog tijd om de bast van de letter en woordelijke inhoud van
Mijn evangelie weg te nemen en de mensen onder deze schijnbare harde bast de
glanzende stroom van het goddelijk licht te tonen, opdat zij dat wat zij voor zichzelf en
anderen verzuimd hebben, nog in deze laatste tijd in kunnen halen en zo hun zending
kunnen vervullen. Vandaar Mijn vele ophelderingen en uitleggingen aan u, vandaar deze
hele reeks van zondagspredikingen, opdat niemand kan zeggen dat hij dit of dat niet heeft
geweten of begrepen.
[15] [PH.01_047,15] Ik ben de God van licht, liefde en wijsheid. Wanneer Ik eenmaal
terugkom, kan geen duisternis naast Mij bestaan. Het moet daarom licht worden in de
harten van alle mensen. Zij moeten allen leren om lief te hebben en deze liefde, met wijsheid
verbonden, voor hun naasten te gebruiken. .
[PH.01_000,07] Zij liggen in het boek van de Bijbel voor u; maar kortzichtig als u bent,
herkent u niet wat uit haar woorden aan het licht komt. Daarom ben Ik gekomen om u
te helpen deze sluier op te lichten… Neem deze predikingen ter hand, lees vooraf het daar
aangegeven evangelie in de Bijbel, verdiep u in de zin van de aangehaalde tekst en u zult
spoedig gewaar worden, welke helderheid en welke warmte u uit deze woorden van
vaderlijke liefde tegemoet zullen stralen! Voelt u zich meer dan eens getroffen en schrikt u

zelfs van uw innerlijk, wanneer u gewaar wordt, hoe ver u nog verwijderd bent van wat u
meende allang te zijn, troost u er dan mee, dat iedere fout verbeterd kan worden,
wanneer men haar kent! Heeft de prediking u de fout doen inzien, dank Mij dan, dat Ik u liet
zien wat bij u ontbreekt! Het ligt dan alleen in uw handen om deze fout, die u vroeger niet
eens voor een fout hebt gehouden, zorgvuldig te verwijderen.
Het boek Hemelse Gaven, deel 1, hfdst 17 beschrijft, dat Swedenborg door de Heer
persoonlijk werd opgewekt en door Zijn engelen in alle wijsheid vanuit Hem geleid, al naar
gelang de graad van hun liefde. Wat hij zegt is goed en waar. Over het Woord: in de
gehele hemel wordt geen ander erkend als God van de hemel, en dat is de Heer alleen,
zoals het vierde evangelie in het NT dit beschrijft: ‘Hij is één met de Vader; dat de Vader in
Hem is, en Hij in de Vader; en dat die Hem zien, de Vader zien; en dat al het Heilige uit Hem
voortgaat. Swedenborg zegt daarover: Ik heb hier heel vaak met engelen daarover
gesproken en steeds zeiden ze dat men in de hemel het Goddelijke onmogelijk in drieën kan
verdelen, aangezien men weet en aanvoelt, dat het Goddelijke één is, en dat het één is in de
Heer.

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

Hebreeuws: hemelse taalbeschouwing
[GEJ.07_032,04] … God gaf door Mozes dit gebod, evenals een aantal andere [geboden],
volgens de woordelijke [Hebreeuwse teksten] die steeds alleen maar aan het mannelijk
geslacht [werd gegeven] en maar zelden werd hierbij aan de vrouw gedacht…
[GEJ.07_032,09] Alleen om die reden gaf God volgens de (Hebreeuwse) tekst deze basiswet
schijnbaar alleen maar aan de man, zoals Hij aan het hoofd van de mens de voornaamste
zintuigen gaf en door middel van die zintuigen het verstand in de hersenen. Zoals God eerst
alleen tegen het verstand van de mens spreekt, zo spreekt Hij ook tegen de man, die
voortaan het hoofd van de vrouw is zoals de vrouw in zekere zin het lichaam van de man.
Als nu het hoofd van een mens verlicht en heel wijs is, zal dan niet ook in gelijke mate zijn
hele lichaam mede wijs zijn?
[GEJ.07_049,04] Boven de stad hoog in de lucht stond, als in robijnen en smaragden letters,
een oud Hebreeuwse tekst,

[voorbeeld oud-Hebreeuws]:

אשית
ִׁ בּ ְֵר

waarvan de woorden als volgt luidden: “Dit is de nieuwe stad van God, het nieuwe
Jeruzalem, dat eens uit de hemelen zal neerdalen naar de mensen die rein van hart en van
goede wil zullen zijn: daarin zullen zij eeuwig met God wonen en Zijn naam loven en prijzen.
Deze tekst, evenals het hele verschijnsel was echter alleen maar zichtbaar voor degenen die
bij Mij op de berg waren, en verder voor niemand in het hele land. [opm. dit sprak Jezus
tegen Zijn leerlingen 2000 jaar geleden!]
[GEJ.10_190,20] …[een heiden sprak met Jezus]: ‘Maar ik was nog meer verrast, toen

ik boven en onder de tweede zon heel duidelijk geschreven woorden waarnam, die ik

echter niet kon lezen, omdat ze met Hebreeuwse letters waren geschreven, en
derhalve de betekenis ervan nog minder kon begrijpen. [verklaring van de 10
Hebreeuwse letters in de ‚Huishouding van God‘, deel 1, 3e hoofdstuk, vers 12 naar hun
geestelijke betekenis.
[GEJ.05_072,03] Dat men onder de letter A zoiets moet verstaan, laat de vorm zien van de
oude Egyptische piramiden, die een nabootsing op grote schaal zijn van de
hersenpiramiden, en die de bestemming hadden om de mensen als wijsheidsscholen te
dienen, waarvan de naam en de inrichting van binnen vandaag de dag nog getuigenis
afleggen. Want 'PIRA Ml DAl' betekent immers 'Geef mij wijsheid!' En de inrichting van
binnen was ook zo dat de mens hierin, helemaal van de buitenwereld afgesloten, zijn
innerlijk moest beginnen te beschouwen en zijn innerlijk levenslicht moest vinden. Daarom was het in de lange inwendige gangen van zo'n piramide ook altijd
aardedonker en oerduister, en het werd niet eerder licht, voordat de mens met zijn
innerlijk levenslicht alles begon te verlichten….

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

„En leidt ons niet in bekoring“
Kritiek op het gebed ‚onze Vader‘?
door Klaus Opitz

Zoals men weet heeft Paus Franciskus in december de Duitse vertaling van een zin uit het
onze Vader als ‚geen goede vertaling‘ bekritiseerd: „leidt ons niet in bekoring‘. Zo is het,
dat ‚niet God, die de mensen in deze beproeving stort, om dan weer toe te zien, hoe hij valt.
– Een Vader doet zo iets niet; een vader helpt onmiddellijk weer op te staan. Wie jou in
bekoring leidt, dat is satan.‘
Echter: „De Griekse tekst is juist vertaald. Hij luidt: `en leidt ons niet in de bekoring!’
(Thomas Noack)
Er waren nu talrijke voorstellen voor een passende omschrijving van de omstreden zin: „en
laat ons niet in de valstrikken der verzoeking geraken’, en ‘leidt ons niet in
beproeving’, enz.
In Frankrijk hebben de katholieke bisschoppen de volgende omschrijving gesanctioneerd:
„Laat ons niet in verzoeking geraken’.
Navolgend hier de tekst van het onze Vader in de formulering van de jeugdcatechismus van
de katholieke kerk YOUCAT (2010) (volgens Matth. 6,9-13; Lk 11.2-4) in kleinschrift en in
grootschrift het onze Vader volgens het dictaat van Jezus aan Jakob Lorber in het ‘Grote
Johannes Evangelie’, deel 10, blz. 70:

Tekstvergelijking:
Onze Vader in de Hemel,

Onze lieve Vader, Die in de Hemel woont

Uw naam worde geheiligd

Uw naam wordt te allen tijde en eeuwig geheiligd!
Uw rijk kome

Uw rijk van het leven, van het licht en van de waarheid komt tot en
blijft bij ons!
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de Aarde

Alleen Uw heilige en gerechtvaardigste wil geschiede op deze
Aarde onder ons mensen, zoals dus in Uw hemelen onder Uw
voleindigde engelen!
Geef ons heden ons dagelijks brood

Geef ons echter op deze Aarde het dagelijkse brood!
En vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven onze schuldenaars

Vergeef ons onze zonden en zwaktes, zoals ook wij hen zullen
vergeven, die tegenover ons gezondigd hebben!
En leid ons niet in verzoeking,

En laat geen beproevingen over ons komen, die wij niet kunnen
weerstaan,
maar verlos ons van al het kwade

en bevrijd ons van alle euvel, waarin een mens als gevolg van een
te grote wereldverleiding en haar boze geesten verstrikt kan raken.
Want van U is het Rijk en de Kracht en de Heerlijkheid

Want van U, o Vader in de Heel, is alle macht, alle kracht, alle
sterkte en alle heerlijkheid, en alle hemelen zijn van dezen vol
in eeuwigheid. Amen

van eeuwigheid tot eeuwigheid!

[foto redactie]

Interpretaties volgens het dictaat van Jezus:
Uit: „Hemelse Geschenken“, deel 2, „Het onze Vader in meervoudige interpretatie‘,
bladzijde 160:
„…`en leid ons niet in verzoeking!`
Ook deze bede is op zich weer niets anders dan een nog sterkere verzekering van de
eerdere. Want het ‚leid ons niet in verzoeking’ betekent niets ander dan: laat ons vooral niet
over aan onze eigen of wereldse liefde, of laat ons niet werkzaam zijn zonder Uw
werkzame liefde in ons, of: zonder de hemel in ons! Dus – houdt onze liefde niet buiten de
al-enige liefde van U!

`maar verlos ons van al het kwade! Amen.`
En in de laatste bede ligt niets anders dan alleen de wens, de wil of het levende verlangen
volkomen bevestigend over al datgene uitgesproken waar het om ging in de vorige bede,
evenals in alle voorafgaande, en betekent zoveel als: Vader! Maak ons absoluut vrij van
onszelf en laat U volkomen alles in ons worden, of: U, de enge, eeuwige, werkzame
Liefde; vernietig al onze (eigen-)liefde en laat U alleen onze liefde worden, of: laat ons
volkomen één met U zijn!
Dat is dus de waarachtige hemelse betekenis van het gebed des Heren! Dat moge
goed in acht genomen worden! Want het is een zeer kostbare gave van de Liefde uit de
bovenste hemel! – Goed begrepen?! Amen’. (Hemelse Gaven, deel 2, blz.350
Uit: Gottfried Mayerhofer, „Levensgeheimen“, „Onze Vader“ (bladzijde 164):

„…`Leid ons niet in bekoring‘,
wat geestelijk wil inhouden:`O Vader, erbarm U over Uw zwakke kind en help hem, opdat hij
niet vaak en ook tegen zijn wil bezwijk voor de verzoekingen, die anderen hem bezorgen!`
Alleen in het oprecht erkennen van zijn eigen onmacht ligt de hele innigheid van een
gebed tot een Almachtige, die Zich door mensen ‚Vader’ laat noemen en die deze
mensen juist tot Zijn kinderen zou willen opvoeden en opkweken! – extra zou willen
ontwikkelen! –

Zolang er trots en overschatting van zijn eigen krachten in een hart heersen, kan geen
oprecht gebed of verzoek Mij bereiken.
Wat Ik ooit gezegd heb luidt tegenwoordig nog zo, namelijk: ‚En als jullie alles gedaan
hebben wat mensen mogelijk is, dan zijn jullie toch nog altijd nalatige knechten!‘.
In welke situaties de mens zich ook mag bevinden, met wat voor omstandigheden hij ook
moet strijden, steeds moet hij er rekening mee houden dat hij het minste, maar Ik het meeste
gedaan heb!
Zo groeit zijn vertrouwen in Mij, zo bevecht hij zich zijn rust, zijn vrede; en alleen wanneer hij
berouwvol voor Mij op de knieën valt en moet uitroepen: ‚Heer! Wat ben ik, dat U aan mij
denkt!‘, wanneer hij bekent en inziet hoe weinig zijn krachten alleen toereikend zijn om tot
zijn geestelijke eeuwige doel te komen, dan pas zal hij begrijpen wat de hulp van zijn
geestelijke Vader waard is en hoezeer die verschilt van datgene wat andere mensen
hem kunnen geven!
Alleen deze bekentenis, dat zonder Hem, de enige ware en steeds aan zichzelf gelijk
blijvende Vader, niets mogelijk is, kan de mens, nadat hij zijn onmacht heeft ingezien, dan
bewegen tot de uitroep waarmee dit gebed afsluit door te zeggen:
Omdat ik nu begrepen heb dat ik zonder mijn Vader in de hemel niets voorstel, vraag ik Hem
dat Hij mij ver van al het kwaad zal houden of, zoals het in het gebed luidt: ‚

`van alle kwaad moge verlossen!`
Dat verlossen ofwel het vrijspreken van alles wat hij gedaan heeft, met of zonder zijn wil,
moet natuurlijk plaatsvinden; anders is vooruitgang niet mogelijk en is het niet uitvoerbaar
om een kind van de Vader in de hemel te worden.
Daarom besluit dit gebed ook met het verzoek: `verwijder al het gevaarlijke van mij’, wat mij
op mijn weg achteruit in plaats van vooruit zou kunnen brengen. Vergeef wat ik begaan heb
en verhinder het kwaad dat nog komt.
Alleen zo kan de mens ook een rust, een troost in een gebed vinden, wat hem in
weinig woorden zijn hele positie als mens en kind van God aantoont, namelijk dat hij
een wezen tussen twee werelden, tussen het materiële en het geestelijke is, en dat hij
aan het laatste gevolg moet geven als hij die naam waardig wil zijn waarmee hij de
Schepper van al het bestaande aanroept.
Daarom begint het gebed met het aanroepen van de Vader en eindigt het met de bede
aan deze God die, als Hij geen Vader was, de mens niet zou kunnen verlossen van zijn
kwaad, hem niet zou kunnen vergeven en hem geen vertrouwen zou kunnen
inboezemen!’
Volledige tekst zie onder Jesus2030.de en aan de linker zijkant onder „Gebed / Meditatie /
Gezondheid (1)“, Thema „Het onze Vader – en verdere gebedteksten’
Verdere duidingen zoals „Het onze Vader in relatie tot het licht`“, op het leven, op kracht,
op orde, op vrijheid en op waarheid`“. Zie Jakob Lorber, „Hemelse Geschenken, deel 2,
bladzijde 170 e.v. Klaus Opitz
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Door wie werd Jakob Lorber gedicteerd?
[K.O.]

Wilfried Schlätz heeft over dit thema al veel onderzocht en weliswaar gaat het
bijvoorbeeld in zijn artikel over de rechtstreekse Woorden van God door J. Lorber.
Het artikel is te vinden in JESUS2030 onder de rubriek Kommentare /
Dokumentationen. Hier een uittreksel:
1.5. Jezus heeft in de jaren 1850 – 1864 Zijn schrijfknecht Jakob Lorber (JL) een gigantisch
werk (wel minstens 23 delen en per boekdeel 400 bladzijden) woord voor woord in het
Oostenrijkse Duits tijdens die jaren in zijn hart gedicteerd.
Hierbij had Jezus Zelf geheel nieuwe begrippen gevormd zoals: hulsengloben, Zongebieden,
ontelbare heelallen vol met Zonnen, de vrijheidsproeven via de wil der mensen, sferen buiten
onze sferen, specifica van intelligentieperikelen, enz. en vooral iedere zin, die Hij Jakob
Lorber heeft gedicteerd, echter Zelf formuleerde. JL vormde en formuleerde deze nieuwe
begrippen dus niet zelf (verbale inspiratie).
1.6. De Jezuswerken via JL, op protocolwijze:
1.6.1. de vroegere gesprekken van Jehova [bijna 6171 jaar geleden] (met bijv. Zijn
gesprekken met de aartsvaders ADAM, SETH, JARED, HENOCH in deel 1 en 2 van de
huishouding van God van vóór de Zondvloed!]
1.6.2. en wat de periode aangaat over de vroegere toespraken van Jezus-Jehova [zoals bijv.
Zijn gesprekken met Mathael, die in het 4e GJE-255 worden weergegeven, kan een engel
ook in opdracht van Jezus vanuit het Oud-Hebreeuws3 in het Duits dat gedurende de jaren
1840-1864 vertaald en het dan aan JL gedicteerd hebben2, want zo’n engel heeft toegang in
de hemelse archieven aan gene zijde, waarin elk vroeger gesproken woord van Jezus in alle
eeuwigheden wordt bewaard. Maar iedere zin via JL, waarin de lezer direct en persoonlijk
door Jezus wordt aangesproken, stamt vanzelfsprekend van Jezus Zelf af en niet van een
engel zoals bijv. in HG1:1-4 en GJE1-241+242, waarin Jezus Zich aan ons hedendaagse
lezers wendt en bijv. de schadelijkheid van de aardappels verklaart.
[RB.02_261,05] Zegt Robert Blum: ‘Die ene, die daar in Uw naam brood en wijn meebracht,
ken ik al wel. Dat is zo'n zwak, aards knechtje van U, die opschrijft wat U hem door
middel van een engel in Uw naam dicteert.’
2

3

[NS.01_022,08] Daarna wordt de gast door de leider deze brandende tempel binnengeleid.
Daar in het midden van de tempel ziet hij dan een klein altaar, dat wil zeggen een verhoging
als een zuiltafel op de grond, waarop de Heilige Schrift van het Oude en Nieuwe
Testament zich bevindt, en wel geschreven in het oud-Hebreeuws. De beweringen van
Robert Blum moeten dus natuurlijk beslist bindend zijn…
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Wedergeboorte
De Hebreeuwse uitdrukking voor ‘hergeboorte’ heet reïncarnatie en het woord daarvoor is
GiLGuL [3-30-3-30=33+33=66] of gilgal, het rad dat ronddraait. Er blijkt steeds hetzelfde
moment terug te komen in een andere hoedanigheid, een andere vorm van herhaling.

Hetzelfde herhaalt zich opnieuw in een ander jasje. Elk jaar worden we ‘jarig’ en er is
opnieuw een ‘jaar’ voorbij. In het Hebreeuws betekent ‘jaar’ ShaNaH [300-50-5=355], iets dat
oud is, maar terugkomt. Maar nooit hetzelfde; er staat wat tegenover, iets wat er eigenlijk al
is. Reïncarnatie staat enerzijds aan de kant van gevangenschap, terwijl verlossing aan de
andere kant staat: de vrijheid. Beide aspecten werken in de mens door. De leeftijd van de
mens kan volgens de Bijbel wel tot 120 jaar oplopen, maar op andere plaatsen in de Bijbel –
in de Psalmen – wordt gezegd 80 jaar. Het leven schijnt een bepaalde maat te hebben, maar
er blijft een grens. 120 is dus de grens!

In het Jodendom gaan er verhalen rond, vertellingen van een mens die sterft, maar ook weer
gewoon wakker wordt, zonder te weten dat hij gestorven is, en dan in een wereld aankomt
waarin hij iedereen terugziet. De gestorvene is zich eerst niet daarvan bewust dat hij eigenlijk
‘dood’ is en het wordt met ‘de slaap’ vergeleken. De mens is ingeslapen, gestorven. De
nieuwe JONGSTE dag is daar, waarin je wakker wordt en een nieuwe wereld openbaart
zich.
Jakob, de zoon van Isaac, zag een ladder die tot aan de hemel reikte – de SuLaM =[60-3040] = 130 en dit getal gaat voorbij het aards meetbare getal 120. Daarentegen betekent
130 ‘een niet aardse sfeer’ – een geestelijke sfeer buiten de meetbare tijd. In Romeinen
staat: ‘zeg niet: wie zal tot de hemel opstijgen, of wie zal het van de overzijde der zee
brengen?’ [dat zegt Paulus]
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Dimensionale dromen
Kortgeleden droomde ik dat ik mijzelf zag in de geestelijke wereld en ik stond voor een groot
meer of een zee en zag aan de andere kant een prachtig landschap en een schitterend stad,
dat glansde van goud. Daar zou ik wel heen willen, dacht ik. Tegelijk hoorde ik in mijzelf een

stem, die zei: ‘maar om daar te komen heb je wel een brug nodig en die moet jij zelf
bouwen!’ En toen werd ik wakker uit mijn slaap.
Een andere droom, die eigenlijk een dag daar vooraf ging, zag ik in mijn beleving een grote
draak, die uit het noordwesten kwam richting oost-zuid. Ik zag zijn staart en kop. En iedere
keer nam hij een menselijk wezen van de Aarde en verslond deze. Dit benauwde mij zeer.

De grootte van de draak leek wel afstand te hebben van ca. 40 kilometer, want zo ver ik
kijken kon bedekte hij de hemel.
Opmerking: Dromen laten zich niet altijd gemakkelijk verklaren, ten eerste weet de ‘dromer’
zelf het beste de betekenis ervan, maar soms kan een ‘buitenstaander’ de ontbrekende
schakel net even ‘beter uitleggen’…G
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De begeleidende geest
In Swedenborg publicaties, editie 60 van 09-200 las ik het volgende: ‘Swedenborg vertelde
aan een zekere Cuno, dat zijn engel hem dicteert en dat hij vlug genoeg kan schrijven…’
Cuno vroeg hem hoe hij in vredesnaam iemand kon ontmoeten in de geestelijke wereld, die
nog in het land der levenden vertoefde [dus in leven en wel nog op de Aarde].
Swedenborg vertelde hem, dat hij drie uur lang in het geestelijke Rijk met de overleden
koning [Adolf Frederik] gesproken had, die op 12 februari 1771 was gestorven. Hoewel de
koning dus allang overleden was, was deze in druk gesprek met de koningin, die op dat
moment nog leefde en op Aarde vertoefde.
Swedenborg verzekerde Cuno dat ieder mens zijn goede of boze geest heeft, die
voortdurend bij hem is, maar zich soms van hem terugtrekt en in het geestenrijk verschijnt.
Hiervan weet de levende mens niets, maar de geest bij hem weet er alles van. Zo’n
vergezellende geest heeft alles in volkomen overeenstemming met zijn menselijke
metgezel. In het geestenrijk heeft hij zichtbaar dezelfde gestalte, dezelfde vorm van
gelaat en dezelfde klank van stem als de mens op Aarde. Ook draagt hij dezelfde
kleding.

In één woord, deze vergezellende geest van de koningin verschijnt niet anders dan de
koningin zelf, zoals hij [de koning] haar [de koningin] zo vaak in Stockholm gezien heeft…
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Waar vertoeft Judas Iskariot nu?
Jakob Lorber beschrijft identieke situaties zoals omschreven in de geestelijke Zon, deel 2,
hfdst. 7:8-11. De Prior vraagt Jezus hoe het nu met Judas zit, de verrader? Waar deze zich
in de geestenwereld bevindt!’ Daarop antwoord Jezus:
[GS.02_007,08] Mijn geliefde zoon, hier zie je een andere tafel; hoe vind je deze? De prior
zegt: o Heer, liefdevolle heilige Vader, hoewel de eindeloze pracht van deze zaal mij terneer
drukt, valt het me toch op dat deze maaltijd heel sterk lijkt op die, welke U op Aarde voor Uw
bittere lijden met Uw lieve apostelen en leerlingen hebt gehouden’. De Heer zegt: ‘Mijn
geliefde zoon, je hebt juist gesproken, want aan die tafel zei Ik immers dat Ik noch van het
lam noch van de wijn weer iets tot Mij zou nemen voordat het in het Rijk Gods, dus in Mijn
rijk, opnieuw bereid zou worden. Zie, nu is het opnieuw bereid! Hier zullen we dus weer
samen deze maaltijd houden en we zullen daarbij niet meer bedroefd zijn maar in de
allerhoogste vreugde overgaan. Komt dus allen met Mij aan de tafel en wel volgens de
rangorde als destijds op Aarde.

Je vraagt nu echter ook naar Judas, of ook hij aan tafel zal zijn. Wat denk jij, zou de verrader
er ook bij horen? De prior zegt: o Heer, liefdevolle heilige Vader, ik weet weliswaar dat Uw
rechtvaardigheid even groot is als Uw liefde, genade en erbarming, maar ik moet U eerlijk
bekennen dat het me toch wat hard zou voorkomen als ik deze verloren apostel werkelijk
voor eeuwig zou moeten missen, want U hebt toch zelf gezegd dat deze ene verloren ging
opdat de Schrift vervuld zou worden. Deze tekst heeft me dan ook heimelijk, met het oog op
deze ongelukkige apostel, steeds met stille troost vervult. Want ik zei bij mezelf: misschien
moest Judas, hoewel het zijn vrije keuze was, ook een U dienend werktuig zijn, dus een
apostel der doden, opdat juist door zijn verraad Uw, zeker van eeuwigheid her voorbeschikt
plan heilig en heerlijk verwezenlijkt kan worden!
O Heer, liefdevolste heilige Vader, dat gaf me dan steeds weer hoop voor deze arme
ongelukkige apostel. Nog meer echter werd ik steeds getroost bij de gedachte hoe U aan het
kruis de Vader in U voor al Uw vijanden om vergeving vroeg; dan kon ik de arme Judas

ondanks zijn zelfmoord niet uitsluiten. Kennelijk was toch ook, volgens de Schrift, de in hem
gevaren duivel schuld aan zijn laatste daad. Daarom zou ik ook graag deze apostel, ook al is
hij niet hier, toch op z’n minst ergens een beetje gelukkig willen weten.
De Heer zegt: ‘luister Mijn geliefde zoon, er bestaat niet één, maar er bestaan twee
Judassen Iskariot. De eerste is de mens die met Mij op Aarde leefde en de andere is de
satan, die in zijn toenmalige vrijheid deze mens aan zich schatplichtig gemaakt had.
Deze tweede Judas Iskariot is weliswaar nog al te zeer volkomen de basis van de alleronderste hel, maar niet de mens Iskariot, want hem werd het vergeven. En om te weten
in hoeverre, hoef je maar om te keren. Want degene die daar juist met jouw broeder spreekt
en nu ook nog een liefdeverraad pleegt door jouw broeder al bij voorbaat van Mijn grote
liefde te getuigen, is nu juist die Judas Iskariot over wie jij je zorgen maakte. Ben je nu
tevreden over Mij?...
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