
                                       

     Jakob Lorber Internationaal Bulletin  

Internationaal maandelijks tijdschrift voor de zoekende mens op weg naar zijn eigen 

innerlijke hemel die in contact wil komen met Zijn Schepper en daarover te komen tot 

een gemeenschappelijke vreugdevolle onderlinge uitwisseling 

           April, 2017    nr. 18 

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

 

Goede geestvrienden van Jakob Lorber en 

aanverwante dienaren zoals Emanuel Swedenborg 

en Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers van 

onze Heer Jezus.  

 

Sommige lezers ontvangen het bulletin af en toe niet. Ik krijg ook enkele e-mails terug 

met een delivery-melding. Als je denkt geen bulletin te hebben ontvangen, stuur 

daarover a.u.b. dan geen e-mail terug in de meegeleverde bijlage. Maar wel graag 

apart! 

De bank heeft mijn bankrekening per abuis gesloten, vanwege een verhuizing naar het 

buitenland! Wil degene die gesponsord heeft tussen januari en maart, en waarvan 

geen melding werd gemaakt, mij dit a.u.b. doorgeven, zodat ik de bank daarvan op de 

hoogte kan stellen. Intussen is de bankrekening weer hersteld! 

Maria uit Italië stuurde mij in november 2016 een check van 100 € die ik nog na 

maanden bij de bank heb ingewisseld. Deze check werd helaas niet geaccepteerd. G. 

 

In dit bulletin staat centraal:   

 Pasen; 

 Verschillen tussen Bertha Dudde en Jakob Lorber; 

 Het recht van verzet; 

http://www.zelfbeschouwing.info/


 In welk jaar Jezus mogelijk geboren werd! (vervolg); 

 Stellingname tot Bertha Dudde en Jakob Lorber; 

 Gehoorzaamheid aan de autoriteiten; 

 De onprettige toekomst; 

 Toen ik de onvoorwaardelijke LIEFDE VAN JEZUS in mij zelf ontdekte. 
  

 Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe. G. 
================================================================ 

         

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 

 

        

Contacten en reacties 

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

Jakob-Lorber-Bulletin nr. 17. Reacties worden wederom naar binnenkomende 

volgorde gepubliceerd: 

 

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

 

                    Gerard 

 

Op te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand] wordt in 

de volgende uitgave verwerkt. Binnenkomende kopij buiten genoemde data, 

wordt opgeschoven en vanzelfsprekend in een navolgende publicatie 

opgenomen.  

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

 



Maria uit Italië  

Beste Gerard,  

Bedankt voor je antwoord. Hoe denk je over deze tijd? Kan het volgende antwoord van 

de Heer aan Jakob Lorber ook op onze dagen betrekking hebben? Zie de bijlage.  

En hoe gaat het met onze vriend Wilfried Schlätz?  

God zegent ook jou veelvuldig! - Maria uit Italië 

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

Antwoord 

Beste Maria, 

Wellicht heb je in het vorige tijdschrift al opgemerkt, dat Wilfried Schlätz weer is ‘return 

again’! Ik dank je hartelijk voor de toegestuurde check, die ik intussen heb ingelost. In 

welke tijd wij ook leven, - onze troost is, dat we ten allen tijde onder bescherming staan 

van de HEER, mits wij HEM ook trouw blijven. Met dank voor de toegestuurde ‘Woorden 

van de Heer’, dat je elders in dit magazine zult aantreffen. G.  

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

   
 

Manuela uit  Portugal 
 
Beste Gerard,  
 

Groeten naar jou uit onze Portugese kerk, en aan alle vrienden van Jacob Lorber. 
Het is met grote vreugde en de liefde van Jezus Christus gegeven, dat ik jullie het 
eerste nummer van "De stem van Bethany" in het Engels opstuur.  
 



We zijn net begonnen; dus je zult wat sommige gebreken in de vertaling 
tegenkomen. Binnen een paar maanden, en met de hulp van God, zal het wel goed 
komen.  
Het is een beslissing dat wat persoonlijke offers eist en veel goede wil van alle 
betrokkene leden van de kerk.  
 
Ik hoop dat u van het lezen zult genieten. Vanaf nu is onze site bereikbaar. 
 
Ik wens je alle zegen toe van de Almachtige; voor jullie en alle goede werk van het 
complete licht, dat zich verspreidt. 
 
Je zuster in de Heer,  Manuela 
 

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

Antwoord 
 
Dag beste Manuela, 
 
De eerste stap – met hulp van de Heer – hebben jullie mogen doen, om de stem van 
Bethanië [Lazarus woonplaats en het laatste verblijf van Jezus ] over de gehele 
wereld te laten horen. Met genoegen heb ik je bijlage gelezen en ik zal proberen om 
in één van de komende bulletins de essentie daarvan te publiceren. Dank aan de 
Heer! G. 
 

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



 

 

 

Günter uit het Zwarte Woud [DLD]  

Beste  Gerard, 

Dank je zeer, dat je nog een bericht kon plaatsen [03/17] over de 

gezondheidstoestand van Wilfried. Evenwel ben ik niet de Günter uit Zwitserland, 

maar de Günter uit het mooie zuidelijke Zwarte Woud, waarvandaan ik overigens de 

Zwitserse Alpen prachtig kan zien. Het seminarhuis hoort mij toe, in welke Wilfried al 

decennia doelgerichte voordrachten over Jezus via Jakob Lorber hield en zijn tweede 

huis is geworden. Mag ik nog een opmerking maken over:  ‘Waar twee of drie in Mijn 

naam verzameld zijn’: JEZUS is altijd IN ons, of we dit in gedachten houden of niet, 

of we bij elkaar komen of niet, dus in ieder mens, [er zijn geen goede en slechte] 

omdat HIJ alomtegenwoordig is, en HIJ houdt oneindig van ieder van ons. Hoe vaker 

we ons dit bewust zijn, des te meer kunnen wij ZIJN liefde in ons voelen en ze aan 

onze naaste en de wereld verder geven, want de liefde geeft zich steeds cadeau. Als 

wij verzameld zijn onder gelijkgezinden, kunnen wij ZIJN liefde nog meer in 

behoedzaamheid waarnemen. Groeten, Günter  

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

Antwoord 
 
Dag beste Günter, 



Dank voor je bijzondere bijdrage. Iets is me onduidelijk. Wat bedoel je in je e-mail: ‘er 

zijn geen goede en slechte’? Eveneens in je bijdrage over de onvoorwaardelijke 

liefde van Jezus: ‘Ik begreep, dat ik niet boven de natuur sta, maar een deel van 

hun ben.’ In de 13e apostrofe schrijf jij: ‘ik begreep, toen ik de materie volgde, ik 

op zoek was naar gevoelens. Ik begon materie te scheppen, die liefde creëert’. 

Günter, wat bedoel je hiermee? Dit is me niet echt duidelijk. 

In de 4e apostrofe – geteld vanaf onderen – schrijf je dan in de wij-vorm, terwijl je 

ervoor en erna in de ik-vorm schrijft. Heb je daar een reden voor? Ik zou me 

verheugen over dit alles iets meer te vernemen. G.  

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

   
Ron Yates  uit Australië 
 

Beste Gerard, 
 
Ik wil mijn dank betuigen aan al degenen, die de tijd genomen hebben om het 
innerlijk Woord, dat via Lorber is gegeven, te bestuderen. 
 
Ik weet niet met welke vertalingen je werkt, maar mijn kopieën van de Engelse 
versies van het Grote Johannes Evangelie blijkt duizenden typografische fouten te 
hebben en ik vermoed ook vele vertaalfouten.  
 
Op dit moment herlees ik de fundamentele grondbeginselen van Dr. Walter Lutz dat 
goed leesbaar is en voor zover ik weet, weinig of geen drukfouten heeft.   
 
Wat heb je toch een groot forum voor ons ontwikkeld die in het innerlijk Woord 
geloven, gegeven aan Jakob Lorber.  
 
Ron Yates  
Australia 

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

Antwoord 



Beste Ron, 

Dank voor je bezielende woorden. Ja, daarmee mogen we de onzichtbare 

wederkomst van de Heer op de wolken veel meer intensiever beleven [dan 

menigeen], en vervolgens wachtend op Zijn persoonlijke komst op Aarde, 

vermoedelijk in Australië. [GJE10-158-13] 

Je hebt gelijk over de niet altijd goed vertaalde stukken. Als ik de Engelstalige 

boeken van de Nieuwe Openbaringen ter hand neem, ontdek ik vaak, dat ze niet de 

volledige tekst vertaald hebben, en de onderwerpen zijn tamelijk ingekort. Dat vind ik 

erg jammer. Alles is zo gecomprimeerd! Maar dan nog ben ik blij, dat dit existeert! 

Fijn, dat je reageert op ons bulletin. Ik wens je veel wijsheid toe. Gerard 

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

   

Patrick uit Tanzania - Oost Afrika 

Hallo, gegroet Vrienden 

Hier is Patrick Ilegems, vanuit mijn thuisbasis in Tanzania Oost Afrika. 

Ik heb het Jacob Lorber Bulletin ontvangen van maart, maar ik krijg het helaas niet 

open, wat ik zelf wat raar vind. 

Kun jij het nog eens sturen naar patrickilegems@gmail.com 

Bedankt! 

Groetjes 

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

mailto:patrickilegems@gmail.com


      

        Toen ik de onvoorwaardelijke LIEFDE VAN JEZUS in mij zelf ontdekte 

                     door Günter 

"Toen ik de onvoorwaardelijke LIEFDE VAN JEZUS in mij zelf ontdekte, des te meer 

werd ik vrijer van angst, en des te rustiger en ontspannen kon ik in mijzelf zijn. Ik kon 

stoppen om te rennen, te zoeken en te jagen. Toen ik de onvoorwaardelijke LIEFDE 

VAN JEZUS in mijzelf ontdekte, begreep ik, dat alle ervaringen in mijn leven, ook de 

negatieve, een nut hadden, die mij gevormd hebben en mij lieten groeien.  

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mij zelf ontdekte, vond ik 

nederigheid, en ik begreep, dat ik niemand iets moet bewijzen, nog niet eens mijzelf.  

Ik stopte met het verlangen naar erkenning. Ik begreep, dat ik steeds zocht alleen 

maar naar liefde.  Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mijzelf ontdekte, 

hield ik op om mij met anderen te vergelijken, om anderen vanwege hun anders zijn, 

te taxeren, te beoordelen en te veroordelen. Ik aanvaarde, dat mensen hun 

persoonlijke ontwikkeling hebben en deze gewoonweg beleven in de verschillende 

stadia. Ik heb geleerd, bij mezelf en in mijzelf te blijven.   

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mijzelf ontdekte, begreep ik, dat 

alles één is, ook wanneer mensen niet altijd dezelfde mening hebben. Toen ik de 

onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mijzelf ontdekte, hield ik op daarover na te 

denken, wat anderen over mij denken of kon vertellen. Ik begreep, dat dát het 

belangrijkste is, hoe ik over mijzelf denk en of ik iedere ochtend in de spiegel kijken 

kan.  

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, kon ik mijzelf en 

allen onvoorwaardelijk vergeven. Ik begreep, dat ik het meest ben gegroeid door 

mensen, die mij gekwetst hebben. Zij waren slechts de spiegel van mijn eigen zelf. 



Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, vond ik de vrede 

in mij en mijn hart kon al het vergankelijke in vrede loslaten.  

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van het universum in mijzelf ontdekte, hield ik op 

te strijden. Ik begreep dat elk gevecht, leidt tot gebrek aan energie en krampachtig 

gedoe. Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, hield ik 

op tegen iets te zijn. Ik begreep ten zeerste, dat ik de dingen, waar ik tegen ben, 

deze energie schenk. Ik dacht van nu af aan niet meer aan datgene, wat ik niet wil, 

maar alleen nog aan datgene, wat ik wil.  

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, begreep ik, dat 

het universum zich met me bezighoudt, evenzo zorg draagt voor de vogels in de 

lucht. Mijn intuïtieve waarneming beweegt mij daarnaar toe, waar mijn plaats is, 

precies zoals de intuïtie de vogels daarheen laat vliegen, waar zij voeding vinden.  

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, kon ik de vogels 

weer horen sjilpen. Zij zongen opeens voor mij een complete symfonie.   

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, vond ik mijn 

liefde tot de natuur en alles wat is.  Ik begreep, dat ik niet boven de natuur sta, maar 

een deel van hun ben.   

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mijzelf ontdekte, zocht ik het geluk 

niet meer in materiële dingen. Ik begreep, als ik met de materie meeloop, dat ik dan 

op zoek ben naar gevoelens. Ik begon materie te scheppen, die liefde doet ontstaan.  

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, begreep ik, als ik 

denk wetend te zijn, dat ik in de kern onwetend ben.   

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, begreep ik, dat ik 

mij van al datgene moet loslaten, wat mij niet goed doet, want alleen zo kan er plaats 

ontstaan voor datgene, wat mij goed doet.   

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mijzelf ontdekte kon ik  het masker 

afnemen en met mijzelf ook mijn fouten en zwaktes tonen, om mijzelf te laten zien 

wie ik ben.  Ik realiseerde, dat ik goed ben, zoals ik ben. Alleen op deze wijze kan er 

energie vloeien. Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, 

begreep ik, dat ook de negatieve gevoelens tot mijn leven behoren, om deze 

überhaupt te kunnen voelen.  Daar waar licht is, daar is ook schaduw. Ik besefte, dat 

de vraag is, hoe lang ik mij aan die gevoelens overgeef. Toen ik de 

onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, begreep ik, dat pijnen 

slechts een wegwijzer zijn, om mijzelf te veranderen en dat er niets verandert, 

behalve dan wanneer ik mijzelf verander.   

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mijzelf ontdekte, hield ik op te 

geloven, dat ik andere mensen kan veranderen. Ik begreep, dat iedere mens zichzelf 

alleen maar kan veranderen. Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in 

mijzelf ontdekte, kon ik voor alles dankbaar zijn, voor werkelijk alles. Toen ik de 



onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, begon ik met alle zintuigen 

zeer waar te nemen, te  voelen, lief te hebben en derhalve waarachtig te leven.  

Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  in mijzelf ontdekte, begreep ik, dat 

een lage, erotische partnerschap slechts de suikerglazuur op de taart van de liefde 

is. We vullen elkaar aan, zijn Eén, toch zijn we er niet voor bestemd te 

onderhandelen, hoe wij wederzijds de gaten van onze ziel vullen. Toen ik de 

onvoorwaardelijke liefde van JEZUS in mijzelf ontdekte, begreep ik, dat liefde geen 

voorwaarden en geen verwachtingen heeft, maar  slechts bestaat. Ik begreep, dat 

pijnen in de liefde slechts dan kunnen ontstaan, wanneer voorwaarden en 

verwachtingen niet worden vervuld. Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van JEZUS  

in mijzelf ontdekte, verstond ik ten diepste, dat angst het ware tegendeel van liefde is 

en liefde het tegendeel van angst. Het is de polariteit van het leven. TOEN IK DE 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN JEZUS IN MIJZELF ONTDEKTE, BEGON VOOR MIJ EEN LEVEN IN 

EEN ANDERE DIMENSIE.’ 

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

Pasen 
Jezus is vanwege onze overtredingen verwond, en murw geslagen 

door onze ongerechtigheden. Zij gaven Hem gal te eten, en azijn te 

drinken in Zijn grote dorst.  

Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijze gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik te 

drinken gegeven. [Psalm 69:22] - Jezus heeft na gebruik genomen te hebben van het 

Heilige Avondmaal 22 uren noch gegeten noch gedronken!] - Doch wij prediken 

Christus den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een 

dwaasheid. [1 Korinthe 1:23] 

Johannes vertelt in de geschiedenis van Jezus’ kruisiging iets over Thomas, één van 

de twaalf leerlingen. Deze Thomas was een tweeling en hij had deze bijnaam om 

een speciale reden! Zijn naam begint met een T [het kruissymbool] – In hem leefde 

volgens Lorber een dubbelzinnige [tweeduidige!] natuur, die zich steeds liet gelden…  

In het boek ‘Kruis en Kroon’ benadrukt Jezus, dat wij als lezer of als praktiserende 

ons moeten bezighouden met Zijn leer! In Hemelse Geschenken, deel 3, hoofdstuk 

42 zegt de Heer: ‘als jullie beslist daaraan willen werken, let dan eerst op de volgorde 

van de elkaar opvolgende Evangelisten in de Bijbel! Vergelijk deze met de vier 

belangrijkste fasen, die de mens van zijn uiterlijk geloof tot aan de innerlijke 

wedergeboorte doormaakt’.  

1. Dit ontwikkelingsverloop begint de mens op de avond [Mattheus]; 



2. En hij wordt beproefd in de nacht [Lukas]; 

3. Tot de morgenschemering aanbreekt [Markus]; 

4. En deze ontwikkeling neemt steeds toe aan het aanbreken van de eerste 

dag v.h. eeuwige leven [Johannes]. 

‘Wanneer je dat begrijpt, dan zul je spoedig in jezelf tot een verlichting komen!’ 

De Paasceremonie  
Gottfried Mayerhofer ontving op 25-03-1875 het volgende van de Heer: ‘jullie willen 
vanavond een ceremonie houden. Nu vraag Ik jullie: ‘waartoe moet dan dienen? Of 
hebben jullie Mij wat te zeggen, wat Ik al niet wist?’ Kijk, Mijn beste kinderen, om Mij 
vandaag een genoegen te doen, is er niet voor nodig om een ceremonieel 
betekenisvolle ‘Avond-Maal’ te herhalen, want – toen Ik dit avondmaal instelde, was 
er het moment, waar Ik Mij op aardse wijze moest scheiden van Mijn leerlingen.  
 
Nu echter scheid Ik Mij niet van jullie af, maar in plaats van Mij te verwijderen, wil Ik 
Mij steeds meer tot jullie naderen; en wanneer jullie deze dag wilt vieren, ga dan bij 
jezelf ten rade, om te onderzoeken in hoeverre jullie Mij genaderd zijnl Hier heb 
je niet zo’n ‘avond-maal’ en geen ceremonie voor nodig (hoe zegenrijk een waar 
liefdesmaal ook is), maar een morgengebed- of een gebed bij het opstaan, dat jullie, 
hoewel niet volledig – toch voor een deel uit jullie aardse slaap wakker roept, en nu 
op weg naar Mij te gaan. 
 
Een ieder viert zo de herinneringsdag van het Avondmaal, als gedenkteken om te 
beseffen waarom hij op Aarde is, en wat zijn doel is hier en eens daar! Dit kan een 
ieder het beste met zichzelf afwegen in een eenzaam kamertje, waarbij niemand 
getuige is dan Ik. Waarbij hij daartoe niets nieuws kan zeggen. Overleg dit en 
handel ernaar, zodat de huidige en de eerstvolgende dagen in die zin gevierd moet 
worden, hoe het Mij waardig is en jullie betaamd! 
 
Op deze wijze moet het feest van de opstanding jullie zelf wekken tot het opstaan uit 

de begeertes van het menselijke leven. Zo moeten jullie je slechte gewoontes in 

het graf van de vergetelheid leggen, om dan nieuw gesterkt de korte 

beproevingsweg voort te zetten. Op deze wijze hebben jullie Mijn zegen, en moge 

elke heilige week jullie beter aantreffen, die vervolgens de gevolgen of het resultaat 

van de zegen moet zijn! Amen. 

Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te 
Jeruzalem, om het Pascha te houden in de tweede maand. [2 Kronieken 30:2] 
 
Omdat het Paasgebeuren tijdens de leerperiode van Jezus van [mogelijk] 22-25 n. 
Chr. zeker drie maanden later heeft plaatsgevonden dan het gebruikelijke Pasen in 
maart of april, gaan we even terug naar Jozef van Maria, die in de Jeugd van Jezus 
[1-169:11-19] met Abraham wordt vergeleken. Want in de geest van Jozef leefde de 
incarnatie van Abraham. ‘Jij bent dezelfde Abraham’ sprak het tweejarige Kind Jezus 
tegen Zijn pleegvader Jozef. En niet veel later zou Jozef het houten kruis voor Hem 
gedragen hebben!’ 
 



In de gehele Bijbel wordt ‘kruis’ met ‘hout’ of ‘paal’ vertaald. Pascha betekent 
‘voorbijgaan’ of ‘overschrijden’. Het Hebreeuwse woord voor Pasen is ‘Pesach’ met 
de Hebreeuwse getallenletters 80(P)-60(S)-8(Ch)=148. Dit staat in samenhang met 
brood [Lechem=78] en wijn [Jajin=70]. [78+70=148]. [Opmerking: 80-60-8 visueel als 
868=22= Kruis! en 148=13 = {Een} = ‚opstanding‘ !] 
 
Wie deze maaltijd besteedt, komt ‘levend’ uit Egypte. W ie deze maaltijd echter niet 
kent, vindt de dood door een engel in Egypte. Pascha betekent dus een ‘voorbijgaan’ 
van de engel, van de ene naar de andere huisdeur, en niet daar, waar de 
paasmaaltijd in acht genomen wordt. Het herinnert aan de bevrijding van de 
Israëlieten uit Egypte, dat Jaweh aan hun eerstgeborenen ‘voorbijging’, terwijl Hij de 
eerstgeborenen van Egypte doodde. De samenhang met de uittocht uit Egypte mag 
hier wel duidelijk zijn. 
 
Ook de afdaling van Jezus in de geestelijke [onder]wereld en Hij daarna velen een 
reddende hand gaf gedurende de drie dagen in het paradijs, alvorens Hij weer 
opstond in Zijn geestelijk kleed. Het lijden om Isaac, de zoon van Abraham, vinden 
we terug in Genesis 1:22, waar de patriarch getest wordt op een aanwijzing van de 
Heer. Met de opdracht, om zijn Isaac [de rechtvaardige] te offeren. Dat moest een 
zuiver offer zijn. Leviticus 22:22 waarschuwt voor een onzuiver offer! De profeet 
Daniël zei al in hoofdstuk 9:24-26 vooruit, dat de Messias ‘afgesneden’ en 
‘terechtgesteld’ zou worden. [Opmerking: de Hebreeuwse getallenwaarde voor kruis 
= Tseleb = 122] [Ts=90 – L=30 – B=2] 
 
Exodus 2:2 beschrijft, dat in opdracht van koning Farao alle eerstgeborenen in de 
rivier de Nijl geworpen moesten worden. Omdat Mozes juist in die tijd was geboren, 
werd hij drie maanden verborgen gehouden; vooraf in een biezen korf en in het 
water gelegd. We zien een identieke gelijkenis met Jezus, die drie jaren in Egypte 
verborgen werd gehouden. In beide gebeurtenissen is er sprake van een kribbe en 
een korf. 
 
Swedenborg: ‘In Jezus werden alle beloftes vervuld. In Zijn knapenperiode, dat 
echter met de tijd van Adam tot Noach overeenkwam, toonde Hij, toen Hij de 
oerkennis tegenover Adam in grote wijsheid in Zich had, Hem geen smet der zonde 
trof, toen de inschatting van de duivel hierdoor teleurgesteld werd [hij meende, dat de 
mens al helemaal verloren was] omdat hij niet wist, dat God Zich had omhuld met de 
menselijke gestalte.  
 
Dezelfde Zoon van God trad nu echter in lichamelijke verschijning op als 
jongeman. Daardoor maakte Hij de tijd van Noach tot Abraham – die de besnijding 
werd opgedragen – en op zich begrijpelijk.  
 
Maar toen Hij dan de vleselijke geboden aan Zichzelf had vervuld [die door Mozes 
gegeven werden] nadat Hij de verbinding door de trouwe boeien en de overige 
versmadingen geleden had, en een levende offergift aan het kruis voor Zijn schapen 
gegeven.  
 
Ook liet Hij in Zijn lijden en sterven de Babylonische macht overtuigend worden, 
omdat ze de zonen van Israël in de gevangenschap voedden, zoals Hijzelf door de 



heidenen aan het kruis werd uitgeleverd. En toen werden Zijn leerlingen bedroefd 
gemaakt, evenals de daarvoor genoemde gevangenen in Babel.  
 

   
 
Jezus is in je opgestaan. Dit betekent een nieuw begin en opdat wij in ons geheugen 
een overzicht hebben, en dat het geestelijk leven met zijn vele examens ieder mens 
moet doorstaan!’ 
 
==============================================================++ 
 
     

     De onprettige toekomst  
 

   toegezonden door Maria uit Italië 
 
1. Dus jouw vriend en broeder vroeg wat de toekomst wel zal brengen? – Dat is 
natuurlijk wel een zeer vruchteloze vraag, Maar toch wil Ik daar een antwoord op 
geven. – Welnu, daar is het al: 
2. De tijd is en blijft ‘tijd’, zoals de wereld voortdurend ‘wereld’ blijft. Wie betere tijden 
en reen betere wereld verwacht, die vergist zich zeer in zijn aardse vrome 
verwachting! Want de wereld was altijd slecht en zal het ook zijn tot aan het eind van 
alle tijden.  
3. Daarom kan op de Aarde de tijd voor de wereld niets anders dan alleen maar iets 
slechts brengen! – Maar hem die met Mij is en Ik met hem, zal noch de wereld noch 
haar lichtzinnige tijd iets kunnen deren, - zoals de duizendvoudige ervaring jullie allen 
wel voldoende geleerd heeft. 
4. Het is met de wereld bijna zoals met de hel. Daarin vinden alleen zij de hel, die 
erbij horen, maar niet ook Mijn engelen, die zich daar meestal bevinden om de 
slechte geesten te verbeteren of te straffen. 
5. Daaruit valt voor de geestelijke verstandigen gemakkelijk op te maken, dat de 
goede op de wereld altijd alleen maar iets goeds te verwachten heeft, net als de 
slechte altijd alleen maar iets slechts. 



6. Wie op Mijn wegen wandelt, zal met zijn voeten niet tegen een steen stoten, maar 
als iemand alleen maar een beetje de wegen van de wereld wil beproeven, zal hij 
zeker al bij de eerste stap op een flinke steen stoten. 
 7. Maar vragen jullie : ‘Zullen we oorlog krijgen? Zullen de Polen opstaan? Wat zal 
Frankrijk, wat zal Engeland doen? Wat Oostenrijk, wat Pruisen, wat Rusland?’ – O, 
dat zijn zinloze vragen! 
8. Geloven jullie dan ook nog aan een voorbestemming van het lot der volkeren? – 
Moet Ik soms zeggen en vast bepalen, zo en zo zal het dit volk of dat volk vergaan!? 
– Als Ik dat zou doen, zou er dan wel liefde in Mij zijn en geduld en erbarming? – Of 
is er wel liefde in de rechter die over een wetsovertreder de staf breekt en dan tegen 
hem zegt: ‘Morgen moet je sterven!?’ Datzelfde zou bij Mij toch des te liefdelozer het 
geval zijn, als Ik met zo met de zondige mensen van de wereld zou willen omgaan, 
omdat een afgescheiden Macht Mij, als de eeuwige almacht, toch in eeuwigheid 
nooit trotseren kan. 
9. Zie, op de wereld laat Ik alles wat de naam mens maar heeft, vrij werken! – 
Waarom? – Dat weten jullie immers allang. 
10. Zou het wel juist van Mij zijn als Ik nu heel vast zou willen bepalen: ‘Op 21 maart 
1847 zal er een buitengewoon bloedige oorlog beginnen en die zal zich gedurende 
tien jaar over heel Europa uitstrekken’? – Als de mensen hun leven nu in het een of 
ander zouden beteren en Ik liet toch deze gesel over hen komen, - zou Ik dan wel 
een goede Richter en Vader van ieder mens zijn? 
11. O zie, hoe onbeduidend jullie vragen toch zijn! – Ik zie in jullie hart wel krijgslust, 
waardoor jullie graag aanmatigende heersers verdeemoedigd zouden willen zien! 
Maar wat zou de vrucht ervan dan zijn?- Eén wordt wel verdeemoedigd, maar 
duizenden worden in plaats daarvan in hun opgewondenheid kwaad en zullen dan 
een nog veel erger spel met de arme zwakke mensheid spelen dan een huidige, die 
nu wel een machtige heerser denkt te zijn, maar toch moeite doet om zichzelf binnen 
bepaalde perken te houden, omdat hij andere machten alsook zijn volk toch niet 
helemaal vertrouwd. Als de een of ander zijn macht zal uitproberen, dan zal ook alle 
wantrouwige vrees verbannen zijn en hij zal dan met een ijzeren scepter zijn 
onderdrukte volkeren beteugelen, wat veel ellende, gejammer en tandengeknars met 
zich mee zou brengen. 
12. Wie licht zoekt en wil, die ontvangt het; wie de vrede, die zal het krijgen! De 
goede en barmhartige zal goedheid en barmhartigheid vinden, zoals de kwade zijn 
onbarmhartige richter. – Maar jullie gaat dat allemaal niets aan, laat jullie vraag 
alleen zijn: ‘Heer, Vader, bent U bij ons?’ – En Ik zeg dan tegen jullie: ‘Ja, Mijn 
kinderen!’ – Laat vervolgens Oostenrijkers, Russen of Chinezen Krakau 
binnentrekken, dan zal dat voor jullie helemaal om het even zijn! 
13. Er mag gebeuren wat wil, de Mijnen zullen zich altijd onder Mijn almachtige 
bescherming bevinden, hetzij op de wereld of in de hel. De wereld en haar zuster, de 
hel, zal steeds blijven wat ze is – tot aan het gericht. 
14. Ik weet heel goed waarom Ik over het ene of het andere volk dit of dat laat 
komen. Laat het voor jullie voldoende zijn om te weten dat er door Mij, de Vader van 
alle mensen, geen kwade gaven aan de kinderen, wat hun aard ook mag zijn, 
aangereikt worden, het minst aan hen die Mij zoeken, kennen en liefhebben. Amen! 
– Dit tot jullie onderricht en om er acht op te slaan! 



        
-  
- Jezus via Jakob Lorber 

(Hemelse Geschenken, deel 2, bladzijde 436] (9. december 1846)  
 

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

        

       Stellingname tot de Bertha-Dudde-Kritiek [1] 

                        door Gerd Kujoth 

In het JL-bulletin van februari 2017 werd Bertha Dudde als een valse profetes aangeduid. Er 

werd door iemand gezegd, diens naam niet bekend werd gegeven:  

‘Tot nu toe heeft God steeds het mannelijk principe voor ontvangst van Zijn grote 

berichtgevingen en wilsuiting gemaakt en benut. Waarom nu, in de tijd van de ‘gelijkstelling’ 

van man en vrouw, werelds gesproken, plotseling de wisseling naar een vrouwelijk 

principe??? Moet de wereld nu een ‘vrouw’ volgen?  Satana in het kleed der wijsheid?  De 

wijsheid van de tegenpool? De wijsheid van Lucifer is voor ons kleine mensen ter 

overdenking, om daartegen naar buiten toe te kunnen argumenteren uit onze zwakke 

menselijke kennis.‘  

Vanuit deze bewering wil ik via de woorden der Lorber-Openbaringen er wat 

tegenoverstellen: 

Ik zeg echter: 'Liefste Helena, jij meent weliswaar dat Ik jou niet kan vatten, maar Ik heb je 

eigenlijk al te pakken en je kunt Me niet meer ontsnappen, en zult zelfs moeten spreken 

volgens het uitdrukkelijke gebod van Paulus en volgens Mijn gebod, dat nog hoger staat dan 

dat van Paulus en waaraan helemaal niet valt te ontkomen. Kijk, in een brief aan de 

Romeinen beval Paulus Febé aan, die de gemeente te Kenchreë in Mijn dienst voorging. 

Ook beveelt hij om dezelfde redenen Priscilla aan, groet een zekere Maria die eveneens veel 

werkte in Mijn naam, en eveneens Tryféna, Tryfosa en zijn geliefde Persis, die met woord en 

daad veel in Mijn naam had gewerkt. [Hemel en Hel-84-5] 



Zie je, beste Helena, aan zulke vrouwen heeft Paulus geen spreekverbod in de gemeente 

opgelegd, maar alleen aan diegenen die vanuit een zekere hoogmoed in de gemeente zitting 

en het recht van spreken wilden hebben, alsof ook zij wisten en begrepen, wat diegenen 

weten en begrijpen die in Mijn geest zijn wedergeboren. Indien echter een vrouw ook 
vervuld is van Mijn geest, die in man of vrouw steeds dezelfde is, mag en 
moet ze zelfs spreken zoals de geest het van haar verlangt! [Hemel en Hel-84-6] 

Uit deze woorden van Jezus volgt: God spreekt ook via een vrouw, als zij aan de 

voorwaarden voldoet. Als de Geest van God door een vrouw spreekt, volgen wij dan de 

vrouw of zelfs Satana, indien wij ons richten naar deze woorden, of volgen wij de hemelse 

Vader,die door deze vrouw gesproken heeft?  

Het betekent al in Joel 2:28: En daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en 

uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten 

zien. 

Als de hemelse Vader dat destijds gezegd heeft dan is het toch duidelijk, dat God alleen 

al vanwege de meningen van mensen mannen als profeten heeft verkozen, omdat zij de 

vrouwen voor God als tweederangs hebben ingedeeld. Voor Hem zijn mannen en 

vrouwen echter gelijkwaardig. Verder zegt de onbekende:  

‘Maar de Heer heeft ons herkenningstekenen gegeven ter onderscheiding van echte en valse 

profeten. Een paar maanden geleden, beste Gerard, heb jij woorden van verschillende bemiddelaars 

over de komende tijd van de pijnlijke reiniging der Aarde opgesomd. O.a. ook Bertha Dudde, bij haar 

lezen wij zonder pardon: IK ZAL DE AARDE VERBRANDEN. Bij Lorber zegt ‚dezelfde‘ God:  

ZONDER NOOD [Noodzakelijkheid] ZAL NIETS TE GRONDE GERICHT WORDEN. Welke van de 

beide profeten vertegenwoordigt onze liefdevolste Vader en Schepper?  De Mijnen kennen Mijn stem 

– wie kan hieraan nog twijfelen! WELKE profeet voert de mensen naar de Vader, en welke profeet 

verkondigt gericht naar gericht?’    

Commentaar: Hier worden appels met peren vergeleken. De appel: „IK ZAL DE AARDE 

VERBRANDEN“ moest men alleen maar met appels vergelijken. Zo’n appel is: (2.Petrus 

3,10) „Maar de dag des Heren zal komen als een dief in den nacht, in welken de 

hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen zullen branden en vergaan, 

en de Aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. 

Een verdere appel is ook de verklaring van Jezus in het Grote Evangelie:  [6-150:17] 

‘Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze 

Aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp 

gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het 
vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware 

mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden 

van deze Aarde.’ 

In de brief van Petrus en in het GJE wordt toch duidelijk het vuurgericht voorspeld. Maar 

het ‘brutale’ woord: ‘’ IK ZAL DE AARDE VERBRANDEN”, heb ik letterlijk d.m.v. een 

zoekfunctie in de gehele Dudde-Openbaringen’ niet kunnen vinden.  

De andere bewering: "ZONDER NOOD [noodzaak] ZAL NIETS VERNIETIGD 

WORDEN’, behoord tot de "peren" in de Dudde-openbaringen, dat de hemelse Vader 



zijn kinderen aan het einde zal beschermen en wegvoeren, alvorens het vuurgericht 

komt. Dus toch niet zo’n ‘brutale’ God, die zich door B. Dudde geopenbaard heeft. 

In beide Openbaringen wordt gezegd, dat het vuurgericht door de mensen zelf wordt 

veroorzaakt, dus de Aarde wordt niet door God verbrand, maar Zijn toelating is ook Zijn 

wil. 

Wordt er in de Dudde-Openbaringen gericht op gericht verkondigd? – Bekendmakingen 

over het gericht maken in de Dudde-Openbaringen naar schatting misschien een vierde 

uit, in al het andere worden wij in de liefde naar de hemelse Vader geleid.  

Wij krijgen uit de Lorber-Openbaringen alleen geen duidelijk beeld van de 

eindgebeurtenissen. Daarom was een verdere Openbaring noodzakelijk en het was ook 

door de hemelse Vader al voorzien, want Jezus zei tegen Zijn leerlingen, nadat Hij hen 

over de eindgebeurtenissen had gesproken: ‘Maar houd dat wat Ik jullie nu gezegd heb, voor 

je; want in deze tijd zou het niemand enige zegen brengen als hij dat allemaal ook precies zou weten. 

Op het juiste moment zal Ik het Zelfde mensen, zodra zij diepere dingen verdragen kunnen, uitvoerig 

meedelen’. [GJE6-207:14]  

Dat is weliswaar voor een klein gedeelte via de Lorber-Openbaringen gebeurd, maar 

vooral met de openbaringen door Bertha Dudde. Door haar heeft de hemelse Vader de 

gebeurtenissen van de eindtijd breedvoerig geopenbaard. En nu staan ze ons tot enig 

nut, en kunnen wij daarover diepzinnigs verdragen, ja, we moeten nu ook nauwkeurig op 

de hoogte zijn, omdat wij dicht bij deze gebeurtenissen staan. 

Wat Franz Schumi en Bertha Dudde betreft, die Wilfried Schlätz voor geen echte 

Openbaring houdt, daar ben ik het met hem eens in betrekking tot Franz Schumi, niet 

echter in relatie met Bertha Dudde. Hij schrijft: 

‘Bij BD [red. Bertha Dudde] daarentegen is Jezus nog maar een waar geschapen mens 

zoals een aartsengel, die de val van Lucifer niet had meegemaakt, en die als KIND van 

God tot de Aarde naar beneden kwam en dan weer als KIND van God naar de vormloze en 

gestalteloze VADER omhoog steeg. Datzelfde heeft ook de aartsengel Rafael gedaan, toen 

hij macht kreeg, als hij naar de Aarde naar beneden ging, om bij de hogepriester Henoch te 

zijn.  

Datzelfde heeft de aartsengel Michael gedaan, toen hij naar de Aarde afdaalde, om daar als 

de profeet Elia te werken. Want BD beweert, dat God alleen maar een vormloze, 

gestalteloze oneindige kracht is, die geen menselijk-Oermens is = het menselijk-gevormde 

Godscentrum. Om van de BD-Jezus nog überhaupt iets te redden, moest BD uit Jezus een 

hoogste aartsengel maken’, hetzelfde doen ook de Jehova’s getuigen, die uit Jezus de 

aartsengel Michael gemaakt hebben!’ 

Conclusie: de Bertha Dudde-Jezus is welswaar een ware geschapen Aartsengel-mens, maar 

niet God.  

Commentaar: Het is inderdaad waar, dat Jezus als Lichtwezen in de Dudde-Openbaring als 

een geschapen engel wordt vertolkt, er wordt echter ook in Lorber-Openbaring gezegd, dat 

de hemelse Vader Zich via een engel aan de mensen openbaarde. ‘Als Ik Mij tot op zekere 



hoogte zichtbaar wilde maken voor iemand als Abraham, Isaak en Jacob, dan gebeurde dat 

doordat Ik een engel speciaal zodanig vervulde met de geest van Mijn wil, dat hij op 

bepaalde ogenblikken Mijn persoonlijkheid voorstelde.’ [GJE8-57:14] 

Dat de ziel van Jezus een engel moet zijn geweest, is alleen maar een overdrachtelijke 

uitbeelding en dit vanwege de mensen, die het wezen van God niet kunnen begrijpen, 

want hoe hadden zij het kunnen begrijpen, als hen gezegd was: God is Liefde en Licht. 

Hierbij zegt Jezus: [BD 6641] "Jullie mensen zullen nooit Mijn Wezen volledig kunnen  

doorgronden, omdat jullie eigene onvolmaaktheid voor de eerste keer dat belet, maar 

hoe ook Ik voor elk door Mijn geschapen Wezen ondoorgrondelijk zal blijven, omdat Ik 

het oercentrum van de eeuwigheid ben, Diens uitstraling jullie zijn zoals al het 

geschapene, de scheppingen van oneindige kleinigheden, die het oergeweldige, van 

waar ze hun uitgangspunt namen, niet in staat waren dat te bevatten. En zo kan Ik jullie 

ook steeds slechts een beeldende opheldering geven, zolang jullie op Aarde vertoeven, 

maar altijd zal deze voorlichting in overeenstemming zijn met de waarheid, ofschoon ze 

zo gehouden is, dat ze alleen als zwakke vergelijking van datgene te beschouwen is, wat 

jullie over Mijn Wezen wenst te ervaren."  

Bestaat er werkelijk een menselijk gevormd centrum van God? In het 11 deel van het 

GJE zegt de hemelse Vader:  

’God was, voordat de inkleding in het vlees als Jezus plaatsvond, onpersoonlijk. Voor Zijn 

menswording in Jezus woonde God in een ontoegankelijk licht en was voor geen enkel geschapen 

wezen zichtbaar. Zelfs de meest reine engelgeesten konden de Godheid nooit anders zien dan als een 

zon. In Zichzelf en op Zichzelf is God echter van eeuwigheid af aan een mens. Daarom kon ook 

niemand Hem aanschouwen, maar alleen Zijn Wezen voelen, dat zich natuurlijk alleen maar als Licht 

merkbaar kon maken, omdat God in Zichzelf puur licht is, dat zijn stralen uitzendt. Maar waar licht is, 

is het overal; het doorstroomt alles en wekt alles tot leven. De onpersoonlijkheid van God 

veronderstelt echter niet één punt van uitstraling, zoals vanuit een zon, maar een zee van licht, 

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

het goddelijke Wezen dus ook niet anders gewaarworden dan als een leven in het licht, het zweven en 

rusten in het licht, het wensloze één worden met het licht. Toen nu de mens Jezus de personificatie 

van God werd, was het ervaren van de Godheid voor degene die Haar naderde, heel anders -

eenvoudig het naderen van de ene mens tot de andere. Daarom hebben de oude zieners gelijk; maar 

de nieuwere, die na Mij leefden, hebben eveneens gelijk. 

Na de val van Lucifer, toen de materiële wereld zich manifesteerde, was weliswaar de geestelijke Zon 

geschapen als zetel van de Godheid; maar ondanks alles was die niet als een op zichzelf staande 

concentratie op te vatten. Het licht was in de geestelijke wereld overal, en die geestelijke Zon is voor 

de lichamelijke mens, zolang zijn ziel aan dat lichaam gebonden was, vóór Mijn aardse leven niet 

zichtbaar geworden. Het zichtbaar worden daarvan was een bekroning van het geloof van de 

geestelijke wezens; want pas voor hen was die Zon zichtbaar -maar nu ook voor de mens die in Mij 

gelooft, zodra zijn geestelijke oog geopend is, omdat de mens Jezus op ieder moment Zijn hele rijk kan 

onthullen aan allen die in Hem geloven’. [GJE11-75:9,10] 

Dat God niet verpersoonlijkt kan worden, wordt vrijwel door Leopold Engel en evenzo 

door Bertha Dudde verklaart. Er moet niet worden met twee verschillende maatstaven 



gemeten worden, L. Engel goedkeuren en Dudde verwerpen. Aangezien beiden later 

zoals Lorber, hetzelfde getuigen, is er bij mij na verloop van tijd toch duidelijk geworden, 

dat er iets rechtgezet moet worden, wat via Lorber niet duidelijk werd omschreven. 

Wat betekent "onpersoonlijk?" - Wij stellen ons een persoon voor onder de vorm van een 

mens. God de Vader of de liefde was weliswaar een Wezen, maar juist zonder de 

menselijke vorm, want onder ‘liefde’ kan men zich geen vorm voorstellen. Daarom werd 

de Israëlieten gezegd, dat zij zich geen beeld van God moesten maken.  

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den 

hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren 

onder de aarde is. [Deut.20:4] 

Als je dit zorgvuldig leest, wordt er in de Lorber-Openbaringen hetzelfde vertelt als bij L. 

Engel en B. Dudde. In elke echte Openbaring wordt in de eerste plaats veel versluiert en 

figuurlijk verklaart, wat geleidelijk erna pas duidelijker gezegd en uitgelegd wordt…  

                                                       [wordt vervolgd]  

  

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

 

Veelzeggende inhoudelijke verschillen bij Bertha Dudde en Jakob 

Lorber – in het licht van de nieuwe Openbaring van Jezus via Jakob Lorber  

                                     -  Confrontaties -  [vervolg] 

                                                     by Wilfried Schlätz 



              

 

4. De hoogst geschapen en belangrijkste geest2  
 
Bertha-Dudde (BD)  
De BD-teksten kent noch de geschapen belangrijkste geest1, die ooit boos was en weer 
kwaad worden kan, noch de geschapen hoogst-essentiële geest, die altijd zuiver en 
puur blijft. (WS)  
 
De BD-teksten kennen alleen de ongeschapen goddelijke vonken, die rechtstreeks in de 
ziel moet wonen. (WS)  
 
"De ziel draagt in zich de goddelijke geestvonk, maar God Zelf echter legt die in de 
mens, de zich belichaamde ziel“. (11)  
 
De BD-teksten behoren dus tot de substantiële of psychische voorstellingen, die de 
mens op het materielichaam-1, de substantiële ziel, en de goddelijke vonk reduceert.’ 
(WS)  
  
Jakob Lorber (JL)  
De JL-teksten kent de geschapen hoogst belangrijkste geest, die ook in de duivel zuiver 
blijft, terwijl de geschapen hoogwaardige geest2 weer kwaad kan worden. [WS]  
‚…dus wordt in het hart van de geest een nieuw blaasje gevormd, waarin een zuivere 
vonk van Mijn liefde erbij ingesloten wordt. ‘ (14)  
 
‚Want bij hen [de duivelen] (of leerlingen) van de satan] is alleen maar het zielsmatige 
(=substantiële ziel, plus de weer ontstoken geworden belangrijke geest1) die homogeen 
is met de kwade [essentiële geesten1 (van Lucifer) maar hun hoogwaardigste geest2, 
hoewel hard gevangen, toch nog zuiver is, terwijl de essentiële geest van de satan het 
eigenlijke kwade is.’  
 
(15) GE 56,10)  
"Het was dus ook uit mijn diepste kiem van het hart het geval. In eerste instantie zag het 
er alleen uit alsof het een hart was‘, maar toen het groter en groter werd, kreeg het ook 
steeds meer en een menselijke gestalte2. En nu herkende ik mij zelf spoedig in deze 
nieuwe-mens-2, omdat dit geworden is uit de van mijn toenmalige innerlijkste lichte 



kiemhart2. En zie, onmiddellijk werd ik in deze nieuwe mens gewaar, dat het ook nog 
een hart in zich verborg! Dit hart echter zag eruit als de Zon en dienst licht was sterker 
dan het licht van de dagelijkse Zon.‘ (2.HG 72,14-17) 

5. De ongeschapen goddelijke vonk 
 
Bertha-Dudde (BD) 
De ongeschapen goddelijke vonk moet volgens de teksten van BD direct in de substantiële 
ziel wonen: (WS) - "De ziel draagt de goddelijke geest in zich – de goddelijke geestelijke 
vonk, maar God Zelf plaatste die in de mens-1, de zich belichaamde ziel. (11)  
 
Jakob Lorber (JL) 
De ongeschapen goddelijke vonk woont eerst in de meest reine en hoogst belangrijke geest, 
in de nieuwe mens met het hart van de Zon: (WS) 
  
"Als ik echter dit zonnenhart steeds meer en meer aanzag, toen ontdekte ik opeens in het 
midden van dit zonnenhart, Jij, o heilige Vader, een klein maar volkomen levendig gelijkende 
beeltenis van Jou." (2.HG 72,18)  
 
6. De Godheid 
 
Bertha-Dudde (BD) 
 
De Godheid bezit geen ongeschapen, menselijk gevormde eindige en persoonlijke 
CENTRUM. De Godheid is slechts een ongeschapen, oneindig, vormloze kracht, die de 
oneindige ruimte vervult [WS]. 
  
"Maar keer op keer moet er weer gezegd worden, dat de eeuwige Godheid niet 
gepersonaliseerd kan worden, dat zij dus niet anders voorstelbaar is als een kracht, welke de 
gehele oneindigheid vervuld. – Deze kracht is niet begrensbaar, het kan dus ook niet als 
‚vorm‘ worden voorgesteld – maar ze kan een vorm geheel en al doorstralen‘.  ‘Want de 
eeuwige Godheid kan niet gepersonaliseerd worden‘. 
    
"Het menselijke verstand is bij verre niet voldoende, om MIJ in Mijn gehele oerkracht te 
begrijpen en nog veel minder zal hem dat lukken, om Mij ergens in te delen, d.w.z. om Mijn 
Zijn en Wezen in een bepaalde vorm te brengen, dat het menselijk verstand volledig en 
geheel accepteerbaar lijkt‘. 
  
‚Onbegrensd echter is DE GEEST, voor DIE jullie het begrip GOD noemt, en die jullie schiep. 
Wat deze geest weer op Zich is, dat is jullie ook niet duidelijk. Wat deze geest weer in 
Zichzelf is, dat is jullie ook niet eenvoudig uit te leggen, omdat Hij niet is gevormd’.  
 
„lk als OERGEEST ben echter wel existentieel, maar onder geen vorm voorstelbaar. Ik ben 
een kracht, die onbegrensd is en onbegrensd werkt. En deze kracht vervult het gehele 
heelal’. 
 
Jakob Lorber (JL) 
De Godheid bezit een ongeschapen, mensgevormd eindige en persoonlijke CENTRUM, 
waaruit de gehele Godheid eerst te voorschijn komt, DIE de oneindigende ruimte vult. (WS) 
 
In overeenstemming met de volgende teksten kan de Godheid in een ongeschapen 
menselijk-gevormde eindige en persoonlijke GODHEIDS CENTRUM gepersonifieerd 
worden. Om die reden is het denkbaar, dat de Godheid als een ongeschapen oneindig 
volkomen MENS voorstelt. De Godheid kan om die reden als een volledigste MENS 



beschouwd worden waaruit eerst de gehele Godheid uitstraalt, die de oneindige ruimte 
vervuld. 
  
Iedere volkomen engelgeest is een vorm, die door de Goddelijke geest geheel en al 
doorstraald is. De Godheid laat Zich in Haar ongeschapen, persoonlijk menselijk gevormde 
CENTRUM ‘specialiseren’ en in een MENSENVORM brengen! (WS) 
 
‚In Zich Zelf en voor Zich Zelf is God echter een Mens zoals Ik en ook jij woont in een 
ontoegankelijk licht, dat is in de wereld der geesten, die genadezon wordt genoemd’. 
 
(GJE6-88:3) Omdat God in Zichzelf een ongeschapen, aller-volledigste MENS is, daarom is 
hij voor ons gemakkelijk verklaarbaar en begrijpelijk te maken. (WS) 
‚En ik richtte snel mijn ogen op en deze kracht vervult het totale heelal’., en schouwde 
tegelijk in een eindeloze diepte van de oneindigheid – eveneens zag ik een onmetelijke grote 
Zon en in het midden van deze Zon al gauw Uzelf, o heilige Vader’.[2e deel Hemelse 
Geschenken72:21]  
 
Bertha-Dudde (BD) 
Deze BD-God komt precies overeen met het Godsbegrip van de toenmalige hoge 
wereldwijze Joden.: ‘jullie God mag zich niet verschuilen op een of andere, - en al op z’n 
minst een menselijke gestalte, maar moet juist in die trant een onbegrijpelijk iets-1 zijn’ »  
(1.GEJ 5,17) 
  
"Deze denkende wil rechtvaardigt jullie, die jullie haar WEZEN voorstelt, alleen mogen dit 
Wezen geen vorm geven.‘ 
 
Deze BD-God is een vormloos ‚wezen‘ en daarom een onbegrijpelijk iets. (WS) 
‘Jullie mogen je een God en SCHEPPER niet als een begrensd wezen voorstellen, jullie 
mogen HEM niet in een vorm proberen te zoeken, want steeds zou dan jullie voorstelling 
onjuist zijn, omdat iets begrensd nooit met Mijn wezen overeenkomt, dat hoogst volkomen, 
dus onbegrensd is, want Ik ben een GEEST, DIE alles vervult en alles doorstraalt.’ 
 
De BD-teksten kennen slechts het vormloze en onbegrensde buitenwezen van de Godheid. 
Maar de BD-teksten kennen niet het persoonlijk gevormde CENTRUM van de Godheid, uit 
welk CENTRUM eerst de totale Godheid voortvloeit, alles vervult en alles doorstraalt. [WS] 
 
Jakob Lorber (JL) 
Ook zag ik dus de ongeschapen persoonlijke MENSENVORM van de Vader, d.w.z. het 
CENTRUM van de Godheid1 [WS] 
Er bestaat geen wezen zonder vorm! ‘Voor jullie [de hoge wereldwijze Joden] mag God Zich 
niet verschuilen, enz. (zie GJE1-5:17)  
Wie niet van God houdt als de compleetste Mens, die kan minder van zijn naaste houden, 
die nog een zo’n hoogst onvolkomen mens is! Als er echter geschreven staat, dat God de 
mens naar Zijn evenbeeld heeft geschapen, hoe moet God dan anders zijn – als de mens 
Zijn evenbeeld is – dan juist ook een, maar heel natuurlijk als compleetste Mens? [28] 
(GJE2-144:4) 
  
Omdat God naar Zijn persoonlijk ongeschapen ZENTRUM een volkomen ongeschapen 
Mens is, daarom mogen en moeten wij tot onze GOD en SCHEPPER ten aanzien van Zijn 
persoonlijk CENTRUM als een begrensde volmaakte mens voorstellen en er van houden, 
omdat wij een vormloze God nooit en ten nimmer mogen liefhebben. (WS) 
 
‘Het is een eerste teken van de eeuwige GODHEID deze in een nauw begrensde vorm te 
willen brengen, dat is een teken van de onvolkomenheid der mensen, die deze leer hebben 



aangenomen. Het WEZEN VAN GOD is onbeperkt, omdat het buitengewoon volmaakt is. 
(29) 
De onvolmaaktheid om te streven naar oneindige God, maakt een streven naar het 
oneindige, dat is het grootste ongeluk uit van alle helse geesten’. (2.HZH 278,3) 
 Het is een tweede teken van onvolmaaktheid, om over God met een menselijke gestalte te 
spreken en zich onder HEM als iets onbegrijpelijks voor te stellen’. [WS] 

  

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

                                             Het recht van verzet 
                                                           (ingekorte versie)                                               
                                                     door Klaus Opitz 
 
1. Een zeer goede en correcte vraag 
2. Dieven, rovers en moordenaars vangen en in de gevangenis opsluiten! 
3. Doodstraf?  
4. Wees gehoorzaam aan de autoriteiten  
5. Wie gevallen is, til die op 
 
1. Een heel goede en juiste vraag 
 
Jezus: „'Je hebt een heel goede en juiste vraag gesteld…[8] 

Het is op zichzelf heel duidelijk dat men een door en door slecht mens door 

een te vriendschappelijke houding niet nog meer gelegenheid moet bieden om 

zijn boosaardigheid te laten groeien en steeds slechter te worden dan hij 

voorheen was. [9] 

In dat geval zou het volhouden van een toegeeflijke houding niets anders zijn 

dan een ware ondersteuning van de te sterk groeiende boosaardigheid van de 

vijand; maar daarvoor heb Ik in deze wereld te allen tijde strenge rechters 

aangesteld en hun het recht verleend om de mensen die te slecht en boosaardig zijn 

geworden, te tuchtigen en te straffen al naargelang ze dat verdiend hebben, en Ik 

heb jullie daarom ook het gebod gegeven, dat jullie onderworpen moeten zijn aan 

de wereldse overheid, of die nu zachtmoedig of streng is. *) [10] 

 *) Zie hiervoor onder 4., Wees de overheid gehoorzaam 

 

Wie dus zo'n erge vijand heeft, moet naar een wereldse rechter gaan en het bij hem 

aangeven, dan zal die bij degene die door en door slecht is geworden zijn 

boosaardigheid uitdrijven. [11] 

Als dat niet lukt met alleen lichamelijke tuchtiging, dan lukt het tenslotte wel met 

het zwaard.  

En zo is dat ook met die oorveeg. Als je die krijgt van een minder boosaardig 

mens, die daartoe verleid werd door een plotselinge opwelling van zijn 

gemoed, verweer je dan niet, opdat hij milder gestemd wordt door het feit dat je 

hem geen oorveeg teruggeeft, dan zullen jullie daarna zonder wereldse rechter 



gemakkelijk weer goede vrienden worden. [12] 

Als iemand in volle woede met een moorddadige oorveeg op je afkomt, dan 

heb je ook het volste recht om je teweer te stellen; kijk, als het niet zo was, zou 

Ik jullie niet gezegd hebben dat jullie ook het stof van je voeten moeten 

afschudden over die mensen in een plaats, die jullie niet alleen niet opnemen, 

maar jullie bovendien nog bespotten en met allerlei vervolging bedreigen. [13] 

O, wees er zeker van dat Ik met Mijn prediking over de naastenliefde de macht 

en het gezag van het zwaard niet in het minst heb opgeheven, maar wel 

verzacht, zolang de vijandigheid onder de mensen niet die graad heeft bereikt 

die men met het volste recht hels kan noemen! [14] 

Bij de ouden die volgens de wet van Mozes leefden en bij de meeste oude richters 

werd gezegd: 'Leven voor een leven, oog om oog, tand om tand!', maar het moet 

bij jullie niet zo zijn dat je dergelijke wetten al te letterlijk neemt, en dat je je 

vijanden niet vaker dan zeven keer moet vergeven waarover Ik jullie al herhaalde 

malen een verklaring heb gegeven, die jullie ook goed hebben begrepen! [15] 

Maar, zoals gezegd, daarmee heb Ik de wet van Mozes, de richters en de 

profeten niet opgeheven, maar alleen verzacht; want zij namen de wet al te 

letterlijk en straften met dezelfde strengheid ook diegene, die vaak meer toevallig 

dan als gevolg van zijn kwade wil zijn medemens een of andere schade had 

berokkend.’ [16] (GJE.10_215,08 e.v.) 

2. Dieven, rovers en moordenaars vangen en ze in de kooi doen  
 

‘Het spreekt vanzelf, dat men de dieven, rovers en moordenaars moet pakken 

en opsluiten; want zij zijn net als de wilde verscheurende beesten, die als 

spiegelbeelden van de hel in holen van de aarde leven en dag en nacht op de loer 

liggen om te roven. Het is zelfs een plicht van de engelen in de hemel om daarop 

een rechtvaardige jacht te maken; maar niemand mag ze vernietigen, men moet ze 

in de gevangenis onderbrengen en daar kalmeren en temmen! Alleen in geval van 

gewelddadige weerstand moeten ze gekortwiekt en bij hardnekkige weerstand 

ook lichamelijk gedood worden! Want dan is een dode hel beter dan een hel, 

waarin leven is. [5]  

Maar wie ooit een opgesloten dief, rover of moordenaar nog verder berecht of 

doodt, die zal Ik eenmaal met toornige ogen aanzien. Want hoe zwaarder de 

mensen hun boosdoeners berechten en straffen, des te onmenselijker, 

voorzichtiger, stiekemer en hardnekkiger zullen de zich nog in vrijheid 

bevindende boosdoeners worden; en als ze dan 's nachts in een huis inbreken, 

zullen ze niet alleen alles nemen wat ze vinden, maar ze zullen ook allen vermoorden 

en alles vernietigen, wat hen misschien zou kunnen verraden. [6] 

Als je echter het strenge recht wegneemt en alle mensen de wijze raad geeft, dat 

ze degene, die van iemand een rok vraagt, ook de mantel erbij moeten geven, 

dan zullen de dieven weliswaar nog wel komen en het een en ander van jullie eisen, 

maar roven en moorden zullen ze niet! [7] 



Als echter de mensen uit ware liefde tot hun broeders en zusters door hun 

liefde tot Mij de vergankelijke goederen van deze aarde niet meer zullen bijeen 

garen en zullen leven zoals Ik, dan zullen er al gauw geen dieven en nog 

minder rovers en moordenaars zijn! [8] 

Wie meent, dat de boosdoeners door strenge wetten en steeds zwaardere 
veroordelingen ooit nog eens uitgeroeid zullen worden, die vergist zich heel erg! In 
de hel is nog nooit een tekort geweest. Wat heb je er aan, als je één duivel doodt, 
en de hel stuurt er meteen tien voor in de plaats, die stuk voor stuk tienmaal erger 
zijn dan de eerste?! Als de boze bij zijn komst tegenover een andere boze komt 
te staan, dan wordt hij woedend en verandert in een complete satan; als hij 
echter bij zijn komst slechts liefde, zachtmoedigheid en geduld vindt, dan Iaat 

hij zijn boosheid varen en gaat verder’.  [9] - (GJE.01_075,05 e.v.) 

 

              
3. Doodstraf? 
  

Jezus: 'Vriend, als je Mijn leer zo uitlegt en begrijpt, ben je nog erg kortzichtig! Jonaël 

heeft je toch ook al gezegd dat een gevecht met een slechte vijand op bevel van 

God, of een niet te voorkomen geval van noodweer, door Mij zo geregeld is, dat 

mensen die in die gevechten gedood worden, ofwel hun zielen, direct onder 

een streng oordeel vallen en noch hun rechtvaardige overwinnaar, noch ergens 

op de Aarde met terugwerkende kracht schade kunnen berokkenen. Als dit nu 

een onwrikbare waarheid is, waaruit je duidelijk kunt zien wat de kern van deze zaak 

is; hoe kun je dan zo twijfelachtig over Mijn leer praten?! [1] 

Wie heeft je dan verteld dat men echte misdadigers, die vaak erger zijn dan alle 

wilde beesten, niet moet gevangen nemen en op de een of andere wijze in 

verzekerde bewaring moet brengen?! Integendeel, de echte naastenliefde 

gebiedt je dit; want net zo zeker dat je, als een hyena een mens aanvalt, het beest 

met een scherp wapen zou doden, net zo zeker zul je een eerlijk mens te hulp 

komen, als die buiten op straat of in huis door een roofmoordenaar werd 

aangevallen. [2] 

Omdat echter zulke menselijke hyena 's, als ze zich erg vermeerderen, niet alleen 

voor eenzame wandelaars, maar op het laatst ook voor hele woongemeenschappen 

gevaarlijk kunnen worden, daarom is het zelfs een noodzakelijke plicht van de 

machthebbende overheid, jacht te maken op zulke gevaarlijke mensen en ze in 

kerkers op te sluiten. [3] 

Maar de doodstraf mag alleen over diegene uitgesproken worden, bij wie over 

een periode van tien jaar, elk middel om op welke wijze dan ook zijn leven te 

beteren, zonder gevolg blijft. Als de misdadiger op het schavot beterschap belooft, 



dan moet men hem nog een jaar erbij geven! Heeft in die tijd echter geen beterschap 

plaats gevonden, dan moet de doodstraf voltrokken worden; want van een 

beterschap van zo'n mens op aarde is dan niets meer te verwachten, en het is beter 

hem van de aarde te verwijderen! [4] 

Als de rechtmatig machthebbende overheid echter met toestemming van het 

volk zo'n welverdiende doodstraf veranderen wil in een levenslange 

gevangenisstraf, en door wil gaan met te trachten de misdadiger te verbeteren, dan 

is ,ze daarin vrij, en. Ik zal ze daarvoor nooit ter verantwoording roepen. [5] 

Zulke vijanden van de volgens Mijn leer levende mensen, hebben na hun dood 

geen macht om te reageren. Dat kunnen alleen maar die geesten, die, behorend 

aan mensen die het betere wilden op deze wereld, door tirannieke, bovenmatig 

hoogmoedige, zelf en heerszuchtige en derhalve ook totaalonrechtmatige 

heersers op de gruwelijkste wijze gedood zijn! [6] 
 
Als onmenselijke rechters zich met hun onrechtvaardige vonnissen vijanden 
maken, zullen de geesten van deze vijanden zich op de onrechtvaardige rechters 
wreken; want zij hebben van Mij toestemming om met terugwerkende kracht te 
reageren; maar de echt boze geesten mogen dat nooit! -Nu geloof Ik wel dat je 
geen twijfels meer zult hebben!?'  (GJE.01_081,01-7) 
 
4. Wees gehoorzaam aan de autoriteiten, die over jullie macht heeft  
 
„De tekst waar we het gisteren met jullie over hadden, waar men elke autoriteit 
volgens de overeenkomst daarmee moet gehoorzamen, en om het even of ze nu 
goed of kwaad zei, omdat zij geen macht hadden, als hen geen macht van bovenaf 
was gegeven. 
 
– deze tekst klopt weliswaar op zichzelf, maar een bijstelling, die Ik bij een 
gelegenheid heb ingesteld, zoals bij de apostel Paulus, is overgebleven. De 
bijstelling luidt: Zolang het bezit van de geest der waarheid uit Mij de autoriteiten 
vanuit binnen heerst.  
 
Als jullie zullen herkennen, dat dit niet meer het geval is, dan is het ook de tijd, om 
zulken van bovenaf van niet meer geïnspireerde autoriteiten op de meest 
gevoeligste punt de rug toe te keren; want was dat niet het geval, dan moest Ik 
ook allen ernstig gezegd hebben: wees alle duivels onderdanig en gehoorzaam! – 
Dat zullen jullie van Mij toch wel niet verwachten, doordat Ik toch nadrukkelijk gezegd 
heb, dat jullie alles onderzoeken en slechts het goede en ware behouden moet. 
 
Bij de tekst is het echter tenminste zo, zoals Ik al heb gemerkt, dat deze slecht 
vertaald is, en dit in plaats van goed of boos: mild of streng zou betekenen. En nu 
jullie dat weten, dan zullen jullie hiermee toch wel inzien, dat Ik niet gezegd, 
jullie moeten de duivels gehoorzamen. Als jullie dit op de juiste manier in acht 
nemen, dat zo’n banale dwaasheid nimmer uit Mijn mond is gegaan en nooit zal 
komen.   
 
Als er onder jullie nog iemand  is, die ergens in de Schrift iets vindt, dat niet met het 
zuivere verstand in overeenstemming is, die komt dan met zo’n tekst op de 



proppen, en er moet hem daarover licht gegeven worden. Amen.‘ (Hemelse 
Gaven.03_64.03.17.b,01 (bladzijde.327)) 
 
5. Wie gevallen is, die til je op 
 
5.1. 

Ik zeg: 'Beur de gevallene op en breng hem op de goede weg en leid hem, opdat 

hij zijn zonde inziet en er berouw over heeft! Dat is jullie taak!  Ik ben niet gekomen 

om deze wereld te oordelen en te gronde te richten, maar om het verlorene te 

zoeken en het gevallene weer op te richten! Als dit nu duidelijk is voor jullie, ga 

dan heen en handel er naar!'  (GJE.01_203,07 e.v.) 

5.2. 

‘Maar Ik zeg tegen jullie allen: Wat er ook voor zondaars en zondaressen hulp 

zoekend bij jullie aankloppen, jullie mogen hen nooit de deur wijzen, maar jullie 

moeten hen helpen alsof zij nooit gezondigd hadden. En als je hen geholpen 

hebt, moet je er daarna ook alles aan doen om voor de toekomst de zondaren 

liefdevol en wijs te helpen, maar dan wel met een wijsheid, die steeds maar uit 

de liefde voortkomt!’ (GJE.02_209,07) 

 
5.3. 

‘Liefde met ernst en wijsheid is een eeuwige wet; wie daarnaar handelt doet 

geen misstap, en de vruchten daarvan zullen goed en heerlijk smaken" 

(GJE.02_055,06)  

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

         In welk jaar Jezus mogelijk geboren is!  
           [slot] 
 
     by Gerard Huige 

    [naar aanleiding van Gerd Kujoth] 

In oudere tijden werd de geboorte van Jezus ook volgens de juliaanse kalender 

geaccepteerd op 6 of 7 januari, zoals vandaag de dag nog steeds.  

Op de ‚eeuwige kalender‘ vond ik de volgende data bij 7 of 8 januari 9 v. Chr. 

volgens de juliaanse berekening: http://www.tagx.info/aufgangszeiten/aufgang.htm 

Jezus was op een ZONDAG geboren naar de juliaanse telling en wel op dag 

1718142. [Deze berekening deed ik omstreeks de tweede week van januari 2017!] 

Vóór 13-01-2017 waren er nog resterende dagen van 739625:365 = 2026-2017 = 9 

jaar verschil! Zomede laat zich weten, dat Jezus geboren is in het historische jaar 9 

v. Chr. minus 1 jaar [=0-jaar] = het astronomische jaar 8 ! 

Volgens wetenschappelijke informatie van de NASA, waar ook het astronomische 

programma Redshift8-Premium zich op baseert, was het op 7 en 8 januari 9 v. Chr. 

http://www.tagx.info/aufgangszeiten/aufgang.htm


volle Maan, dat om 17:56 uur in Jeruzalem-Bethlehem werd gemeten. Een dag erna 

stond de ster REGULUS conjunct met de Maan. 

De MAAN stond toen heel dicht bij de Aarde [precies 357744 km] en haar grootte 

had een schijnbare omvang van  33‘ 23“. In het jaar 6 v. Chr. op 5 januari stond de 

Maan veel verder af van de Aarde.  [389303 km en 30‘ 41“.]   

[Op 29 juni 25 n. Chr. was het volle Maan. Of op deze datum de kruisiging van 

Jezus heeft plaatsgevonden, weten we niet. De volle Maan baseert zich op het 

vroege Pasen van de Israëliërs in maart/april i.v.m. de uittocht van Egypte. Het 

Joodse Pasen werd 2000 jaar geleden – volgens [GJE1-6:12] eerst drie maanden 

later gevierd. Over de standen der Maan, zie ook deze nuttige link:  

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/   

De juiste jaartelling van de stichting van Rome is moeilijk traceerbaar. De jaardata 

van Rome lopen uiteen met een aantal onbekende jaren en de verleiding hierbij is, 

dat er met de ‘rekbaarheid’ gemakkelijk gemanoeuvreerd kan worden! Bijvoorbeeld 

het Romeinse jaar van het begin der regeringsperiode van koning Herodus en keizer 

Tiberius!   

De voorschrijving van de volkstelling gebeurde volgens de Bijbel, dat dit de eerste 

keer was!  Keizer Augustus van Rome had gedurende de geboorte van Jezus een 

grote invloed over de wereld en hij stierf in het 768ste Romeinse juliaanse 

kalenderjaar. 

Met diverse programma’s kunnen we de stand van de volle Maan ten tijde van Jezus 
berekenen: we zetten alles globaal even op een rijtje: 
  
Redshift8-Premium 

5 -1-5 v. Chr. volle Maan 19.31 u – verwijderd v. d. Aarde 389303 km. Grootte: 30’ 41”     [= 6 v. Chr.] 
7-1-5 v. Chr.  volle Maan v.  97% en topocentrische conjunctie Regulus/Maan in leeuw [= 6 v. Chr.] 
7-1-8 v. Chr.  volle Maan 99,1% en topocentr. conjunctie Regulus/Maan in leeuw/kreeft [= 9 v. Chr.] 
8-1-8 v. Chr.  volle Maan verwijderd v.d. Aarde 357744 km. en schijnbare grootte 33’23”   [= 9 v. Chr.] 

 
http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm  = eeuwige kalender [aanbevolen 
door Gerd Kujoth] 
6-1 5 v. Chr.  om 21.07 en 05.08 – 1719237 jul. dag en 738537 voor 20-1-2017   [= 6 v. Chr.] 
8-1 8 v. Chr.[ om 14.11 en 17.00 uur – Jul. dag 1711841 en 739633 voor 20-1-17   [= 9 v. Chr.] 

 
Opmerking: Volgens het programma Millennium, Tagx (Dos) en de ‘eeuwige 
kalender’ moet je van een jaardatum v. Chr. rekening houden met een extra jaar: het 
niet-bestaande 0-jaar! Dat is erg verwarrend! 
 
+ 1 = 1 n. Chr.     -4 = - 5 v. Chr. 
- 0 = -1 v. Chr.      -5 = -6 v. Chr. 
-1 = -2 v. Chr.     -6 = -7 v. Chr. 
-2 = -3 v. Chr.     -7 = - 8 v. Chr. 
-3 = -4 v. Chr.     -8 = - 9 v. Chr. 

 
http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar [aanbevolen door Oene Zijda] 

5 januari 6 v. Chr.  Maan: 100%  - Juliaanse dag: 1719236,3  – Maan afstand Aarde:  391340   

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/
http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm
http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar


6 januari 6 v. Chr.  Maan: 99,8% - Juliaanse dag: 1719236,5 –  Maan afstand Aarde:  390242  

7 januari 6 v. Chr.  Maan: 98,2%  - Juliaanse dag:1719237,5 –  Maan afstand Aarde:  386750  
 
6 januari 9 v. Chr. = Maan:  89,4% - Juliaanse dag: 1718140,5 –  Maan afstand Aarde:  362044 
7 januari 9 v. Chr.=  Maan:  95,7% - Juliaanse dag: 1718141,5 –  Maan afstand Aarde:  358625 
8 januari 9 v. Chr. = Maan:  100 % - Juliaanse dag: 1718143,2 –  Maan afstand Aarde:  356919 

 
De astronomische horoscoop geeft 1718142e dag aan - dus geboren aan het 
einde v.e. dag, tussen 7 en 8 januari! Jezus is waarschijnlijk na 21.00 uur geboren, 
omdat middernacht [vooral in de winter] daar al vanaf 21.00 uur begint en men in die 
tijd ook al weer vroeg opstond.. [in het teken kreeft dat in oppositie stond tegenover 
de steenbok! – Een uur later is dus mogelijk. Om 23:21 uur stond de Maan destijds 
op haar hoogste punt, en Jozef zag de Maan opkomen!!! – d.w.z. dat de geboorte 
van het Kindje Jezus in ieder geval nooit ná  23.21 uur kan hebben plaatsgevonden.  
 
www.morgenster.org [Dr. Ir. C. Noorlander] – voor een deel ook in het Duits en 
Engels! [aftrek -1 jaar!] 
08 januari 9 v. Chr.  volle Maan = 8 v. Chr. 
05 januari 6 v. Chr.  volle Maan = 5 v. Chr. – [Opmerking: deze berekening wijkt af van de 

andere software!] 

 
-08  v. Chr. = 00 jaar = geboortejaar van Jezus   
+22 n. Chr. = 30 jaar   Jezus begon in de lente, 40 dagen na het vasten! 
+23 n. Chr. = 31 jaar 
+24 n. Chr. = 32 jaar 
+25 n. Chr. = 33 jaar + 177 dagen = dat is op 3 juli ! [en volle Maan op 29-6] 

                  365 x 33 = 12045 + 177 = 12222 
  

[Jeruzalem werd ingenomen en verwoest in 5 augustus 70 n. Chr.  ] 
 

[GEJ.06_101,13] [13] Wat zouden jullie ervan zeggen als Ik jullie meedeelde dat het 
over ongeveer 2000 jaar vanaf nu gerekend, met Mijn leer in het algemeen nog veel 
slechter gesteld zal zijn dan met het ergste heidendom van nu, en nog erger zal zijn 
dan het domste wat de Farizeeën nu voorschrijven in Jeruzalem, dat vanaf heden 
geen vijftig jaar meer zal bestaan?! Jezus was toen 31 jaar!, dat is in het mogelijke 
jaar 23 n. Chr.  [23 + 47 jaar = 70 n. Chr.!] – zie ook [GEJ.06_153,05], 
[GEJ.07_049,02] - . [Opm. na de vernietiging van Jeruzalem zullen ook andere 
dorpen en steden volgen!] - GJE7-81:14: Als de maat vol zal zijn, zal ook met 
Jeruzalem gebeuren wat jullie bij het tweede teken hebben gezien, en misschien al 
wel binnen vijftig jaar. [Dit sprak Jezus mogelijk in 23 n. Chr.] 
GJE10-71:5 ‘Zoals dat nu voor onze ogen gebeurt met het Jodendom dat nu zonder 
waarheid of geloof is, waardoor het een geweldig aas is geworden, waarmee het 
over ongeveer vijftig aardse jaren afgelopen zal zijn’…[24 n. Chr. + 46 jaar! – 
Jezus was toen 32 jaar en 7 maanden!] - [GEJ.10_034,09]  ….‘want Ik ben gekomen 
om deze stad schoon te vegen, opdat die, wanneer wellicht reeds binnen vijftig 
jaar het duistere Jeruzalem door de Romeinen tot de laatste steen verwoest zal 
worden…’ [Opm.: Jezus was toen 32 jaar en 10 maanden, dus bijna 33 jaar  – eind 
24 n. Chr. + 46 jaar = 70 jaar! Zijn sterftejaar was vermoedelijk  in 25 n. Chr.] – zie 
ook [GEJ.10_148,07] 
 
[Predikingen van de Heer-006,16] ‘Daarom waren Jozef en Maria verbaasd. Zij 
begrepen niet wie Diegene was, die gekomen is tot val en opstanding van de Joden, 

http://www.morgenster.org/


- tot "val": de verwoesting van het joodse rijk vijftig jaar na Mijn heengaan… [25 n. 
Chr. + 45 = 70] en in [PH.01_035,05]: ‚Er waren na Mijn dood nog geen vijftig 
jaren verstreken [duurte: 45 jaren na 25 n. Chr.] en Mijn waarschuwing ging reeds in 
vervulling.’[in 70 n. Chr. in augustus] 
 
70-46 = 24 n. Chr. [op een leeftijd van 32 jaar] [46 jaar = ongeveer 50 jaar!] 
70-45 = 25 n. Chr. [op een leeftijd van 33 jaar] + ca. 5 mnd. = 177 dagen! 
 
Dit in vergelijking met het vermoedelijke jaar 25 n. Chr. op 33,5 jarige leeftijd! 
  
70-46= 24 minus de 32,7 leeftijdsjaren van Jezus =  -09 
70-45= 25 minus de 32,7 leeftijdsjaren van Jezus =  -08 
  
De twaalfjarige Jezus sprak in 4. n. Chr. in de tempel: ‘over ongeveer 70 jaar zal 
deze tempel er niet meer zijn!’  - Uitgaande van het geboortejaar -8 v. Chr.:  
-8 v. Chr. in  4 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = + 4 + 66 = 70 n. Chr. 
-9 v. Chr. in  3 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = + 3 + 67 = 70 n. Chr. 
  
70- ca. 66 jaar = +4 n. Chr. met opgeteld  -08 v. Chr. = 12 jaar   

En  -8 +33,5 [leeftijd Jezus] = 25,5 n. Chr. 
 
Opmerking: Ik heb geen zonsverduistering kunnen vinden zoals die 
aangegeven is in het eerste leerjaar van Jezus, in het vermoedelijke jaar 22 n. 
Chr;    
 
782 = het jaar 29 v. Chr.  - in september van dit jaar begint het 15e jaar van Tibérius. 

782 – 30 jaar begin leerambt van Jezus = 752 – in dat jaar 752 zou Jezus geboren 

moeten zijn Dit staat echter 2 jaar in contrast met de berekening van Herodus ten 

tijde van Jezus’ geboorte. Een verschil van 2 jaar! Herodus de kindermoordenaar 

stierf in  het jaar 750 na de stichting van Rome volgens Flavius!  Een eenvoudige 

rekensom  vertelt ons, dat Jezus 2 ½ jaar daarvoor geboren moet zijn, dat is 750 – 2 

½ = 747! Waarschijnlijk ligt dit verschil in de later astronomische  berekeningen met 

het extra jaar 0, dat als een jaar wordt aangemerkt. Compenseren we deze 2 jaar 

met het jaar 0=1, dan kan het jaar 747 na de Stichting van Rome in ieder geval 

aangemerkt worden als het jaar 746 ! 

Over de maansverduistering in Egypte [standplaats Port Said in de buurt van 

Ostracine] heeft er middernacht om 03.58 uur een maansverduistering 

plaatsgevonden 7 v. Chr. BC, die eindigde om 06.21 uur. Het Kindje Jezus was toen 

twee jaar oud. Deze verduistering duurde 3 uur lang, zoals beschreven in de Jeugd 

van Jezus. (Zie Jeugd van Jezus -175:24) 
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