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Goede vrienden van Jakob Lorber en aanverwante 

dienaren zoals Emanuel Swedenborg en Gottfried 

Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer Jezus 

 

Broeders en zusters,   
Ditmaal in het bulletin de volgende thema’s: 

 De naaste toekomst en het gericht; 

 Was Frans Schumi echt een profeet? [Wilfried Schlätz] 

 De wegvoeringen – het laatste bazuingeschal? 

 De individualiteit van onze natuurziel; [Wilfried Schlätz] 

 Stamt de mensheid af van Adam? 

 Over echte en valse profeten! [Klaus Opitz] 

 Een verleidende grote kracht. [HB] 

    

       - Wederom wensen wij je een zegenrijk leesgenot toe - 

   ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 
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Contacten en reacties 

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

Lorber-Bulletin nr. 9. Reacties worden wederom naar de binnenkomende volgorde 

gepubliceerd: 

 
                    Gerard 

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 20e van een maand], wordt in 
het volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data – 
wordt dan verschoven en uiteraard in een navolgende publicatie opgenomen.  

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

Hans uit Nederland 
 
Beste Gerard, 
  
De onderstaande tekst is een gedeelte uit de HB van vandaag. Dit sluit heel goed aan op wat 
ik een paar maanden geleden ook probeerde te schrijven. Dit stukje zegt exact wat de 
bedoeling is, opdat wij mensen dit uit vrije wil navolgen. 
  
Vriendelijke groet, 
Hans 

 

 
Antwoord 
 
Dag Hans 
 
Het toegestuurde artikel past helemaal in het kader van de hier gepubliceerde onderwerpen. 
Met grote dank. G. 
 

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



De ‘naaste toekomst’ is bijna NU 

Het gericht van de wereld 
‘Men zal zijn als het vuilnis der Aarde. Er zal een hongersnood komen volgens het 

Woord van God. Laat geen kostbare tijd voorbijgaan. De machten van de ‘grote dieren’  

volgens de Openbaringen van Johannes zullen in hun volledige volheid en met alles 

wat heilig is, oorlog voeren. Er bestaan vele valse profeten, maar de grootste komt 

nog. Met tekenen en wonderen zal hij de gehele wereld in de war brengen’.  

‘Het grootste en machtigste land ter wereld zal door anderen verwoest en overheerst 

worden. Het geld zal niet veel meer waard worden. Het grote leger [Armee-China] zal 

het volk als vee markeren en ze in bezit nemen als haar toebehorend. Men treft geen 

waardigheid of respect aan. De mensen worden gedwongen wat ze niet willen. De Heer 

heeft een zevenduizend jaarplan voor de mensheid opgesteld en dit plan staat gelijk 

met de zeven dagen van de week. Want iedere dag is identiek aan duizend jaar’.   

  

Bovenstaande tekst is lang geleden eens voorzegd door een aantal ‘zieners’. Ook de 

navolgende teksten. Over de Islam zou de Heer het volgende gezegd hebben. Ik kon 

deze bron niet achterhalen, maar heb daarvan nog brokstukken ter beschikking: 

‘Ik heb een verlangen naar de Islam, zegt de Heer, en zelfs zij zullen zich tot Mij 

wenden. Ze zijn uit het zaad van Abraham, en Ik ben ze niet vergeten, en zij zullen zich 

tot Mij richten. Elke knie zal zich buigen en iedere mond zal getuigen, dat Ik de Heer 

ben. Want Mijn Geest zal ook hun harten beroeren en ze zullen wenen, weeklagen en 

treuren. Hoe zeer hebben ze Mij vervolgd! Zegt de Heer, en vervolgde Mijn dienaar 

Paulus Mij ook niet? En zoals Ik Paulus heb vergeven, zo zal Ik ook de Islam vergeven, 

indien Ik ze aanraken zal en alle verwondingen van hun harten zal genezen met alle 

pijn, die zij geleden hebben.  

Besef, o Islam, dat het boek van de profeet Obadja alleen jullie aangaat en voor jullie 
bedoeld is; en dat het voor deze tijd geldt, maar niet zomaar een of ander verleden of 
een verre toekomst, het is voor nu en in de nabije toekomst, zegt de Heer. De dag van 
de Heer is spoedig nabij, en het gericht en de toorn zal over al jullie naties gehouden 
worden; want wat jullie hebben gedaan, zo zal het ook met jullie vergaan. Jullie krijgen 
een koekje van eigen deeg. Ik zal van Mij uit niet zonder meer alles accepteren, maar 
jullie geloofsgetuigenissen zullen worden veranderd, en jullie harten zullen zich tot Mij 
wenden, want jullie zullen Mijn aanwezigheid gewaar worden en vrede, liefde en 
vreugde vinden. Allen echter, die Mijn geest terugwijzen, zullen zonder dit alles zijn en 
vallen en niemand zal ze meer kunnen redden, zegt de Heer.  

O Islam! Je kinderen hebben het misbruik geduld, komt tot Mij, zodat Ik dat genezen 
kan. In de tijd, die komen zal, zal Ik jullie Heer zijn en Verlosser, en jullie zullen onder 
Mij een heilig volk zijn, en jullie zullen Mij prijzen en nog eeuwige vreugde hebben. 
Amen.  [Bron: profetie Amerika‘s val] 



De Bijbel is compleet, maar wordt echter nog nauwelijks gelezen. Daarin staat heel 

duidelijk, dat de Heer steeds profeten – en zelfs kriskras door de geschiedenis heen - 

gebruikt heeft, om aan Zijn boodschap  deelachtig te worden.   

Huish. v. God-1-25:1: En zie, toen verdween Abel, en Atheope at voor de eerste keer in 
zijn leven geheel opgewekt en blij van de vruchten en deed precies zoals hem bevolen 
was.  
Huish. v. God-1-25:2: En zo bevolkten dan zijn laatste nakomelingen alle eilanden in de 
wateren tot op de dag van vandaag en na de grootste verdelging van het 
slangenbroedsel door de vloedstromen [zondvloed] uit de hemel, ook de grote 
werelddelen die jullie tegenwoordig ‘Afrika’, ‘Amerika’, en ‘Australië’ noemen. En zijn 
stam is niet gedood door de vloedstromen en is tot op heden nog dezelfde, om te 
getuigen van de toenmalige en hedendaagse gruweldaden van Mijn en Henochs 
kinderen. 
Huish. v. God-1-25:3: En ziet, zo leeft deze Atheope nog, natuurlijk en geestelijk, tot op 
dit moment als een niet aflatende waarnemer van jullie doen en laten, verborgen op 
een klein eilandje, dat geen sterveling ooit zal vinden in het midden van het grote 
water!...  [Opmerking: Atheope = KAJIN!] 
 

De ster in het oosten - Het gericht van deze wereld 

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,01] Schrijf alleen, schrijf; want Ik weet al, wat je wilt! -   

Lees na in het boek „Daniel“, het 3e hoofdstuk, 14e tot 20e vers! – Daar zul je reeds 

vinden, wat het Rijk der Aarde betreft, dat tegenwoordig bijna helemaal doof is 

geworden voor de stemmen der armen, en de naar het lichaam en geest bijna 

stervende hongerige broeders! 

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,02] Ik zeg je echter nu zonder „Daniel“: Het land in de zee 

zal ondergaan en de trotse koningin der golven zal worden verstrooid als kaf, ook als 

ze zich nooit zal openstellen voor de tranen der weeklagenden! – Kijk naar Amerika! 

Daar is het al begonnen met de „tellende dag! – Hier echter is het al aangebroken!  

[Hemelse Gaven _42.07.30,03] De nood zal eerst de volkeren leren, dat de Aarde een 

gemeenschappelijk goed is van alle mensen, niet echter slechts voor diegenen die een 

laaghartig satanswoekeraar is,  die zich datzelfde door gevormde kletspraat en nu 

helemaal al door besmeurde aller-armzaligst papierknipsel hebben bemachtigd. – 

Het is al zondermeer een schande, dat de mensen voor de poorten [deuren] van hun 

huizen ze met sloten en grendels bevestigen, zodat ze niet beroofd kunnen worden 

door hen, waarmee de hel al bestraat is! Vervloekt echter zei, wie daar in hels 

eigenbelang aan zijn vermeende grond de grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik de Heer 

van het leven en van de dood, zeg je: ‘wie altijd zo zelfzuchtig en karig is tegen zijn 

broeder, die zal Ik eens aan de grenzen en aan de grensstenen laten knagen, zolang 

deze Zon van elke wereldheelal zal doen oplichten! Iemand met een versteend hart zal 

dit worden voorgespiegeld! Wanneer door zijn tranen hem dit week maakt, eerst dan 

zal hij bij Mij een zwak erbarmen vinden! 

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,04] Heb jij maar geduld! Want dit zijn slechts zachte 

vermanende beginselen van datgene, wat daar zal komen over de rijke en grote 

kinderen van de Satan! – Zie, dat gericht zit hen al tot aan de nek!  



[Hemelse Gaven.02_42.07.30,05] Waarlijk, dit geslacht moet zijn (mensen-)naam 

verliezen! Het gedrocht wil Ik tot krokodillen en draken in de poelen van de eeuwige 

dood omvormen! En de hel van de verste afgronden moet aan hen een talloze groei 

krijgen!  Waarlijk zeg Ik je: van deze natielanden ontvangen dagelijks tienduizend aan 

gene zijde het welverdiende loon nu al; maar het moet al beter worden!...   

[GJE.10_029,06] Maar in Amerika zal die geschiedenis niet al te lang meer duren. 
In Zuid Amerika, waar het Babylon nog veel erger vertegenwoordigd is dan 
waar ook nu op Aarde, zal weldra een groot strafgericht losgelaten worden; 
want het Babylon moet overal in een nieuw Jeruzalem omgevormd worden, en 
de zwijnen van de heidense Gadarenen moeten in het graf van hun nacht ten 
onder gaan. 

[GJE.10_029,07] Ik denk dat Ik je als een merkteken voor deze tijd nu meer dan 
genoeg heb gezegd, en iedereen die ook maar enigszins kan tellen, zal 
gemakkelijk inzien hoe de zaken er voor staan en waarom ze er zo voor staan 
en binnenkort hun beslag moeten krijgen. 

[GJE.10_029,08] Naar het jaar, de dag en het uur moet je Mij dus niet vragen, 
omdat al die dingen al voor ieder zichtbaar zijn en iedereen het zeer nabije 
einde van de nacht toch vast en zeker moet zien aankomen, als hij aan de 
horizon de helder door de zon verlichte wolkjes ziet. 

[GJE.10_029,09] Laat de mensen die op een of andere wijze macht bezitten maar 
eens proberen om in het voorjaar het gras en alle kruiden, struiken en bomen 
te verbieden om opnieuw uit te groeien, nieuwe scheuten te maken, groen te 
worden en te bloeien en dat allemaal proberen te verhinderen, de wind te 
bevelen en de vrije bliksem de weg voor te schrijven, dan zullen ze er weldra 
van overtuigd raken hoe groot hun machteloosheid als gevolg van hun onnozel-
heid is. 

[GJE.10_029,10] Wat Ik eenmaal zeg en wil gebeurt even vast en zeker als de zon 
iedere ochtend moet opgaan en 's avonds moet ondergaan. Meer hoef Ik je 
eigenlijk niet te zeggen, hoewel Ik nog een vraag met betrekking tot Frankrijk in 
je gemoed zie, die erover gaat hoe dit rijk, dat nu in aards opzicht zeer machtig 
is, zich zal gedragen in relatie tot de huidige, algemene stroming van licht. Ik 
zeg je: tegen Mijn wil zal het moeilijk en onmogelijk in kunnen gaan! 

Note: Amerika is een deel van het moderne huis Israël. De zegeningen en vloeken van 

Deut. 28 zijn nog steeds van kracht. De tien stammen trokken later noordwestelijk 

verder over Europa tot de Britse eilanden en vandaar zo naar Amerika. Feitelijk werd 

Amerika evenzo veroverd als Israel in de tijd van Jozua. Ze zijn bloedverwanten met de 

fysieke natie Israël. De regering van de Verenigde Staten heeft namelijk de fysieke 

natie betaald en het land Israël sinds 1948 in het leven gehouden. De ene broeder 

houdt de andere broeder in het leven ofschoon ze dat niet geweten hebben. Dit is 

datzelfde volk, dat uit het land Egypte werd geleid…  

Amerika wordt vergeleken met Ezechiël 38 en 39 en China met Gog en Magog, 

inclusief Mongolië. Jesaja 5:8 waarschuwt ervoor, dat enkelen op kosten van velen het 



gehele land bezitten. Openbaring 13 in de Bijbel spreekt over de twee beesten. Een 

politiek systeem met werelddictatoren en een onjuist religiesysteem. De 

Wereldbanken zijn allen failliet.  

Een ineenstorting van beurzen zal niet lang op zich laten wachten. En dat wel 100 keer 

erger dan die van 1929!  De Heer zal terugkomen en – zoals Hij eens in de tempel te 

Jeruzalem de stoelen en de tafels der geldwisselaars omgooide en met een zweep 

door de tempelruimte sloeg, zo zal de Heer in het groot dit op de gehele Aarde doen…  

Openbaring 16:12: En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, 

en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de 

opgang van de zon komen.  

De Eufraat vormt met haar lengte van 2165 kilometer een barrière voor legers uit het 

oosten. . China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel mogelijk opkomen als 

een formidabele eindtijdmacht. China, de “Grote Draak” zal de opmars leiden naar het 

heilige Land. Volgens de Bijbel zal het leger van China en aanhang twee honderd 

miljoen soldaten tellen. Het legendarische “gele gevaar” waar men al jaren over 

spreekt, zal een afschuwelijke realiteit worden. Openbaring 9:16 zegt dat wanneer dit 

enorm grote leger begint te marcheren, dit dan ook één derde van de wereldbevolking 

het leven zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale 

raketten, waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Johannes 

beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook 

en zwavel uit hun bek komt. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een 

atoomoorlog…??? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI


Frans Schumi, een echte profeet? 
       [beperkt samengesteld (volgens de vermelding van Wilfried Schlätz)] 
 
Omdat  Frans Schumi [FS]  minstens een zo grote profeet wilde zijn, zoals Jakob Lorber [JL] 
dit was en is, en omdat FS zijn hypothesen tot een absolute geldigheid wilde verschaffen, zo 
heeft hij daarom zijn stellingen met kunstmatige woorden via Jezus omgevormd en al zijn 
beweringen zouden hem in de mond zijn gelegd en hij heeft zo gedaan, alsof Jezus hem al 
deze beweringen gedicteerd had.  
  
Om deze redenen moet elke aparte FS-stelling exact gecontroleerd worden met de echte 
Jezus-woorden, die via JL in overeenstemming is of niet. De navolgende FS-stellingen over 
het wezen van Maria en over de Mariaverering kloppen in deze zaak deels met de 
passende echte woorden van Jezus door JL, en zijn daarom voor een deel in dit 
onderwerp waar en juist.  
 
De navolgende FS-thesen over het wezen van Maria en over de Mariaverering zijn echter 
van de vorm gezien over het algemeen onjuist, omdat ze (door FS zelf of door een 
leugengeest uit het hiernamaals) met  kunstmatige woorden van Jezus geformuleerd zijn, en 
zodanig alsof Jezus Zelf al deze beweringen heeft geformuleerd en toen dan aan FS precies 
zo gedicteerd had, zoals Hij zijn echte woorden aan JL had gedicteerd.  

 
Alleen de aartsengel Jahred-Gabriel, evenals Elisabeth, de vrouw van Zacharias, hadden in 
opdracht van de Heer destijds het recht, om Maria zo te begroeten, om op de ware 
Menswording van het Godscentrum in Jezus en als Jezus hierop profetisch te wijzen. Hieruit 
volgt echter nog niet de bevoegdheid, dat vandaag ieder mens die Maria zodanig profetisch 
groeten en loven moet, omdat door het naspreken van deze profetische engelgroet de 
Marieverering en Maria-aanbidding dit bevorderd wordt. De echte Jezus waarschuwt ons 
ervoor, om Maria op de een of andere wijze goddelijke verering te doen toe komen… 

 
Deze FS-mening beweert echter, dat het aardelichaam van Jezus door de almacht van God 
uit de Geest, dus minstens uit een energie van tweede graad, door een plotselinge 
verandering van de geest in de puurste materie zei geschapen en daarom uit ‘de versterkte 
GEEST’ het doorstaan moeten hebben. Dit plotseling geweldzaam hoogmoedig-worden is 
uitgesloten, omdat het Godscentrum van Jezus-Jehova nimmer een geest [of een 
gemeenschap van zeer veel mini-geesten) met geweld hoogmoedig maakt en daardoor de 
vrijheid tussen deemoed en hoogmoed opheft… 
  
Bovendien maakt deze FS-mening de foutieve indruk, dat de gecreëerde kant van Jezus  
alleen maar bestaan heeft, en dat in dit lichaam van Jezus rechtstreeks het ongeschapen 
Godscentrum heeft gewoond.  
 
Dan was Jezus als het Godscentrum slechts de alleen bestaande ware God gewezen, die 
slechts schijnbaar een geschapen is geworden, omdat het Godscentrum zich alleen met een 
materielichaam zonder bewustzijn omkleed moest zijn.    
 
Maar dit pure materielichaam had geen menselijk geschapen ik, zodat de geschapen kant 
van Jezus geen ware geschapen mens, maar slechts een onbewust materielichaam zonder 
geschapen ik-bewustzijn was geweest. Een volledig geschapen mens echter bestaat niet uit 
een materielichaam, maar op zijn minst ook uit een natuurziel en uit een geschapen 
mensengeest als geschapen drager van ons alledaagse ik-bewustzijn.  

 



Deze FS-Mening beweert nadrukkelijk, dat Jezus slechts een geschapen materielichaam 

had en zomede geen waarlijke ziel noch een geschapen mensengeest had en daardoor 
vooral geen geschapen menselijk ik-bewustzijn gehad moet hebben! 

  

Deze foutieve FS-mening beweert nadrukkelijk, dat deze FS-Jezus alleen puur een God 

was en al met een puur goddelijke geest moet zijn geweest! Aangetoond werd, dat Jezus 

zowel de alleen de ware God als de ongeschapen eeuwige oermens was, dan ook tegelijk een 

ware geschapen mens.  

 
Deze  foutieve FS-mening beweert verder nadrukkelijk, dat het materielichaam van deze FS-

Jezus uit Maria reeds geheel vergoddelijkt was! Een geschapen zoals het geschapen aardelichaam van 

Jezus, kan nooit in een ongeschapen lichaam vergoddelijkt worden, maar kan hoogstens tot een hoger 

geschapen niveau verklaard of vergeestelijkt worden.  

Zo werd het afgelegde materielichaam van Jezus op de Paasochtend tot een lager geschapen 

substantieel zielenkleed omgevormd en de geschapen natuurziel van Jezus als een volkomen 

zielenkleed daaraan toegevoegd.   

 

Franz Schumi (FS) kende uiterlijk alle werken van Jezus via Jakob Lorber (JL). Maar FS 
had deze Werken nooit juist begrepen, maar ontwikkelde met zijn verstand zowel een 
foutieve theologie over het wezen van Jezus als ook een foutieve theologie van de 
verlossing. FS wilde beslist ook een profeet zijn zoals  JL. Daarom bekleedde hij zijn foutieve 
theologie in nagemaakte woorden van Jezus, doordat hij alle persoonlijke 
voornaamwoorden: Ik, Mijn, aan Mij,  Mij, van Mij, Me, enz. met grote beginletters schreef en 
zo deed, alsof de echte Jezus deze, zijn valse theologische gedachten had voorzegd. Zijn 
aardse leven beëindigde Franz Schumi door zelfmoord te plegen.  
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           Het laatste bazuingeschal 

De  wegvoeringen 
Iemand [uit de omgeving van Stuttgart] stuurde mij via de post een bericht over pater Olav 

Rodge uit Bergen [Norwegen] dat gedateerd was uit 1952. In dit schrijven gaat het over een 

toekomstige wegvoering van deze Aarde. Dit artikel kan men ook in zijn geheel downloaden: 

https://www.gloria.tv/media/nsk1kMAwMm5 zodat we daarvan de belangrijkste delen 

bekendmaken.   

Olav Rodge: ‚Wat ik hier opschrijf, dat heeft zich voorgedaan op 11 december, vroeg in de 

ochtend in een huis van een medebroeder in Bergen aan zee [Noorwegen], toen ik juist in 

een gebed was verzonken. Ik werd geschokt, toen ik een OPENBARING ontving. Het was zo 

duidelijk, alsof ik deze uit een boek of krant gelezen had. Tot nu toe had ik met de 

wegvoering of van wat er op lijkt, mij nooit mee beziggehouden, en misschien waren het mijn 

gedachten of opmerkzaamheid wel, dat daar mogelijk invloed op had.  

Ik wist onmiddellijk en op het zelfde moment dat, wat ik zag, moest opschrijven; maar ik wist 

niet, dat het een OPENBARING van God was. Ik dacht, dat het meer ging om de 

fantasiebeelden van mijn eigen voorstellingskracht! Ik probeerde alles te vergeten en mij 

daarvan te ontdoen, maar vond geen rust. Om uit deze onrust te komen, bad ik tot God en 

vroeg Hem: ‚Heer, ik kan mij alles niet meer herinneren, maar wanneer het in Uw wil 

besloten ligt, openbaar het mij dan nog een keer, en ik zal het bekendmaken!’  

Er verliepen ongeveer twee weken, en toen zag ik – terwijl het al nacht was, tegen 22.00 uur 

– voor de tweede keer, heel duidelijk deze OPENBARING opnieuw, en nu had ik geen twijfel 

meer: ik nam pen en papier ter hand en begon alle gebeurtenissen op te schrijven, die zich 

voor mijn ogen afspeelden. Ik schreef wel tot tegen het uur van de ochtend. Toen werd ik 

moe en kon niet meer verder schrijven, want ik was intussen al 79 jaar oud. Zo bad ik God, 

dat Hij mij liet uitrusten, en wanneer het Zijn wil was, dat, als ik alles opschrijven moet, Hij mij 

https://www.gloria.tv/media/nsk1kMAwMm5


veroorlooft, de volgende dag het vervolg te mogen meemaken. Ik legde mij ter ruste en sliep 

direct in. Na een week, zoals ook bij de laatste keer in de nacht, ervoer ik toen de rest van 

deze Openbaring, en ze begon precies daar, waar ze onderbroken was.  

Dit is een beschrijving van de OPENBARING, hoe ik ze ervaren heb, en ik verwacht hierdoor 

de zielen wakker te schudden, zodat ze zich tot God wenden, alvorens de laatste bazuin 

schalt. Olav Rodge.  

In het kort: 
Deze profeet schrijft: ,er zal een tijd komen, dat, wanneer de naam van Jezus wordt 
uitgesproken, men tot dood wordt veroordeeld. Kinderen zullen hun ouders aangeven en zij 
leveren hen uit aan een zekere dood, zoals het in de Bijbel beschreven staat (Lukas 21:16: 
‚jullie zullen uitgeleverd worden, zelfs door jullie ouders en broeders, familie en vrienden en 
sommigen van jullie zal men doden. En jullie zullen door allen gehaat worden om Mijn 
Naams’ wil’.  

Verder schrijft Rodge: ‚Er ontbreken mij de woorden te kunnen beschrijven, wat voor 

verschrikkelijks er zich voor mijn ogen afspeelde. Maar in het boek der Apocalyps heeft God 

ons geopenbaard, dat er een ‘ach en wee’ en een ‘vloek’ over ons komen zal, en het 

klaaggeschrei van de ongelukkigen duurt voort: ‘Heer! Heer! Kom en verkort ons deze 

dagen…‘ [Matth. 14:22] 

‚De heiligen waren van de Aarde weggerukt.‘ – ‚De bruid van Christus werd in de hemel 

geleid.‘ – ‚De mensen waren nu begerig het Woord van God te ervaren, maar de Bijbel bleef 

nu een verzegeld boek! Een man probeerde ze uit te leggen, zei echter: ‚Ik kan alleen maar 

de letters lezen, maar ik begrijp er niets van!’  Hij gaf de Bijbel aan een ander door, maar ook 

deze zei hetzelfde. Dat was voor de aanwezigen teveel, en allen begonnen te klagen en te 

wenen‘. .. … 

‚Ze waren niet "wedergeboren", ze droegen niet het zegel van de belofte en ook niet van het 
kindschap van God. Ze bezaten "geen recht op de erfenis!‘ Voor hen was de kerk slechts 
een eenvoudige maatschappij, een fatsoenlijke plaats, om met vrienden hun vrije uren door 
te brengen. Nu echter riepen de mensen: ‚Heer! Open de poort voor ons!" 

‚De kontakten tussen West en Oost werden afgebroken…. .  De derde wereldoorlog is te 

verwachten‘. ‚Tot de grootste ontsteltenis zorgde de bekendmaking van het in kracht treden 

der doodstraf voor allen, die de naam van Jezus uitspraken.  Ja, het uur was gekomen, 

waarop de gehele Aarde het zogenaamde ‘Christendom’ zich over hen uitsprak: ‘zij zijn de 

schuldigen!’ Dat betekende een zekere dood en ook voor diegenen, die in hun woningen iets 

bewaarden, dat aan Jezus Christus en Zijn leer herinnerde.  

Vooral uit de missiegebieden werd bericht over het verdwijnen van zeer veel mensen. Olav 

bericht over een vrouw, wiens dochter Ruth plotseling verdween: ‚Ik zag alleen maar iets van 

schaduw, dat snel langs de muur glipte…Van het ene op het andere moment zijn zomaar 

enige collega’s verdwenen, alsof ze met elkaar afgesproken hadden, en zonder ook maar 

een of ander bericht achter te laten. ..Het was Jezus, ja Hij was het, die zijn volk kwam 

halen… Men schat het aantal van de verdwenen mensen in totaal wel op meerdere 

honderdduizenden, onder hen ook vele soldaten… Het aantal personen is niet vast te 

stellen, zonder het geringste spoor achter te laten.’  



‚Iemand meende – bij het plotseling verdwijnen van een bekende, een lichte nevelvlek te 

zien, en daarna ook niets meer. Een groot aantal mensen is onder dezelfde mysterieuze 

omstandigheden verdwenen!‘ Tot zover in het kort samengevat de bekendmaking van Olav 

Rodge. 

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

 

 

Opmerking red.: ‘het zou hier kunnen gaan om een wegvoering op Aarde van de ene naar de 

andere plek vanwege een op komst zijnde grote reiniging op Aarde. G. 

Een van de laatste woorden in de Bijbel is een toezegging van onze Heer: Ja, ik kom 

spoedig! [Openb. 22:20]. Maar vooraf zal een grote tegenspoed komen over de gehele 

Aarde, zoals zij sinds het begin van de wereld tot nu toe nog niet is geweest en ook nooit 

meer zal zijn…[Jeremia 30:6,7]. [Opmerking: vanaf 2015 begon de grote 

wereldvolksverhuizing!] 

Volgens Daniel 9:27 zal deze nood eerst zeven jaar duren, waarbij de tweede 3 ½ jaar van 

die zeven jaar bijzonder onaangenaam zullen zijn. En… we staan m.i. aan het begin van 

deze verschrikkelijke tijd. Jezus zal ons het teken geven van Zijn kruis. En juist in 

Openbaring 22 [22 = betekent namelijk het kruisteken! met het 22e vers, dat als het ware 

‚ontbreekt‘ - het niet bestaande 22e vers]. Hoezo juist hier geen afsluiting met het 22e vers 

in Openbaringen 22? Dat zullen we nooit weten! Het ‘ontbrekende vers’, dat natuurlijk niet 

ontbreekt! Dit zou misschien een verborgen versleutelde aanwijzing kunnen zijn van een 

eventuele terugkeer van de Heer. We weten het niet. Het zijn maar gedachten. Maar we 

moeten immers in ieder geval steeds ‚wakker’ blijven!  



‚De terugkomst van Jezus‘ zou mogelijk eerder kunnen plaatsvinden – geheel plots – dan de 

mensheid doet ‘vermoeden’! Het te verwachten jaar zou misschien wel bijv. 2022 kunnen 

zijn, op de DERDE DAG! [d.w.z.: op de drempel van het 3e millennium, van de 3e duizend 

jaar n. Chr.] Want bij de Heer duurt 1000 jaar slechts één dag. Een kleine berekening 

[slechts als een speculatieve gedachte te betrachten!!!] maakt, dat  2015+7=2022 en 2015+ 

3 ½ = 2018-2019 – en vanaf deze tijd zou het een tijd kunnen zijn van een der grootste 

bedrukkingen aller tijden [volgens Daniel. [In 2015 kwam er een grote wereldevacuatie op 

gang!] We weten niet precies, of deze tijd, waarover Daniel spreekt, hier van toepassing is!  

Het lijkt er wel op!   

 

In 1968 kreeg een Noorse negentigjarige vrouw het volgende visioen: 

Kort voordat de Heer terugkomt, komt er een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben 

meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West. Daarna zal er een 

lauwe houding ontstaan onder christenen, zonder weerga. Een afval van het ware, levende 

christelijke geloof. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het 

Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en 

Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een 

‘geluksevangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit 

heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen. Er komt een 

moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid 

vóór het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden. Dit zal ook 

gebeuren in christelijke kringen. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen nog 

nooit eerder meegemaakt hebben. De televisie zal vol zijn van geweld. Geweld zal steeds 

meer worden gezien als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien. 

Er zullen ook bedscènes te zien zijn. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het 

huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm.   

Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen, dat 

mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen 



net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde 

vol. 

‘Dan, ineens,’ besloot de oude vrouw haar relaas, terwijl de tranen over haar wangen 

stroomden, ‘breekt de Derde Wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Het wordt een 

korte oorlog, waarin ook atoomwapens zullen worden gebruikt. Degenen wiens 

zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heer kennen, zijn veilig.’ Tot zover 

haar visioen! 

Commentaar: de vertaling uit het Noors is jammer genoeg niet helemaal correct overgenomen  

Vast staat, dat voor het komen van Jezus er nog een verschrikkelijke tijd zal komen – en het 

maakt niet zoveel uit, hoe we het ook berekenen, niemand weet toch deze ‘dag’. Maar het 

zal echter niet meer zo lang duren, wanneer Jezus komen zal. Daarvoor spreken vele 

tekenen boekdelen volgens Matth. 24.   

Wat we wel weten is, dat een ieder voor zich ‚waakzaam‘ moet blijven voor zijn ziel en 

steeds in verbinding blijft met zijn geest, dat betekent tot God de Vader, onze Heer, Die in 

ons ‚wonen wil‘, als wij dit toelaten. We moeten Hem het kruis achter-na-dragen, zegt Jezus 

tegen Jozef en Jonatha in Ostracine [Egypte] – [Jeugd Jezus] – en op diverse plaatsen in de 

Bijbel. 

Het Hebreeuwse woord voor kruis is:   

Ts = 90  [18. Hebreeuwse teken] 
e = -- 
L = 30  [12. Hebreeuwse teken] >>>>>>>>>>TseLeB   [Tsel en Leb] 
e = -- 
B = 02  [02. Hebreeuwse teken] 
 
In totaal is dat 122. Elk hebr. letterteken heeft volgens de volgorde een getal. Daarmee is 
niets speciaals aan, want ook de Romeinen hadden het steeds toegepast, wat we 
bijvoorbeeld nog zien op oude huizen, wiens jaargetal in Romeinse getallen worden 
aangegeven, zoals X = 10, V = 5, L = 30, M = 100. Terwijl het laatste letterteken van het 
Hebreeuwse alfabet afsluit met een 22. letterteken, want T betekent kruis [Taw]. 
 
Ongeveer 2000 jaar geleden heeft Jezus het kruis op zich genomen voor de gehele 
mensheid – maar niet voor die mensen om er weer op los te leven, zonder zich te houden 
aan enig gebod of verbod! Jezus spoort ons dus aan Zijn kruis ook te dragen, zowel voor 
jezelf en je naaste.   
 
In de tijd der ‚verdrukking‘ zal de Heer de gelovigen in de hemel ‘wegvoeren’ [Joh.14:1] – 
[Opm. kan ook door de lucht betekenen!] De antichrist zal zich openbaren volgens 
Openb. 3:10, dan wordt duidelijk, dat niet een ieder ‚het uur der verzoeking’ zal beleven. 
Henoch werd voor de zondvloed weggevoerd en slechts weinigen [8 personen] werden al die 
tijd behouden. 
In Openbaring 3:10 wordt ons toegezegd, dat wij verschoond blijven voor dit uur, maar dat dit 
alles zeer zeker over de aardebol zal komen. Dit kon misschien in relatie gebracht worden 
met ‚de wegvoering‘. ‚Kom hier omhoog!‘‘ beschrijft Openbaring 4:1. Een paar hoofdstukken 
verder schrijft Johannes op Patmos over de ‚martelaars‘, die naar wraak roepen en 
uitspraken gebruiken, die wij uit de Psalmen kennen (een vorm van godsdienst uit het 
Morgenland!) – Openb. 6:9-11 



Matth.24:21 - Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 

wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 

Er zullen twee profeten van God worden aangesteld, maar die zullen vele plagen over de 
Aarde brengen. [Openb. 11:1-13]. Het dier, de komende Romeinse heerser [de Paus!] moet 
niet aangebeden worden. Openb. 13:8. In 12:5 wordt daar nadrukkelijk de wegvoering 
geaccentueerd. Zie verder 1 Thess.4:15-17 en 1 Kor.15:52 en zoals Matth. 24:40-42. 
 
De wederkomst van Jezus zal zijn als een bliksem, die vanuit het oosten lichtend wegschiet 
naar het westen. [26,27]. Met het geschal van de bazuin zullen scharen van stralende 
engelen de Aardglobes omgeven en ze zullen hun uitgekozenen verzamelen door de vier 
winden. Dan zullen de gelovigen in de lucht weggevoerd worden!‘[40]  
 
Jeremia 4:23, 25:33 en Openb. 20 is als bron na te lezen! Er zal spoedig een tijd komen met 
een schijnvrede. En wanneer men zegt: vrede en zekerheid… dan slaat het plotseling toe. [1 
Thess. 5:2].  
 
Deze wegvoering was ook bekend bij de leerlingen van Jezus, toen zij door Hem werden 
weggestuurd om Zijn leer onder de mensen te oefenen. Zo wordt het verhaal van de 
luchtreis van Judas beschreven in het Grote Johannes Evangelie 1-164:9-10 en 2-96:6. 
  

[Opmerking: we weten niet precies, of die wegvoering in de komende benauwde tijd 
binnenkort al plaats zal vinden of aan het einde van het duizendjarige rijk, dan wel eerst na 
ongekende tijden, wanneer de Aarde uit haar materie zich oplost. Volgens Olav Rodge zal dit 
spoedig gebeuren [de kleine wegvoeringen]; dit aan de hand van een aantal belangrijke 
Bijbelteksten; het loont zich de moeite deze Bijbelteksten erbij te betrekken en te onderzoeken, wat 
in verbinding staat met de op komstzijnde wegvoeringen. Hij zal terugkomen aan het begin van de 
derde grote werelddag. [direct na de eerste twee duizend jaren!]] 

 

1 Thess. 4:17 - Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen 

worden in de wolken, den Heer tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heer wezen. 

2 Kon.2:11 - En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een 

vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elía met een 

onweder ten hemel. 

Gen.1:24 - Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer,  want God nam hem weg. 

Hebr.11:5 - Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij 

werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij 

getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. 

Openb.11:12 - En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. 

En zij voeren op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

Openb.3:11 - Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de 

ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. 

2 Petr.3:7 - Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat 

weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en der verderving der 

goddeloze mensen. 



2 Petr.3:10 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met 

een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de 

werken die daarin zijn, zullen verbranden. 

Hij zal terugkomen op het begin van de 3e grote werelddag – (direct na de eerste twee duizend 

jaren!] Openbaringen 22 heeft 21 verzen – het is misschien een plausibele gedachte om daaraan te 

denken, dat de Heer ZICHTBAAR voor aller ogen Zich openbaren zal. Misschien wel in 2022; dat Hij 

ZELF als het WOORD ZICH levend aan diegenen vertoont, die Hem tegemoetkomen als de Bruid naar 

de Bruidegom. Het 22e vers bestaat dus niet in Openbaringen 22! Zou nogmaals daarin een verborgen 

sleutel kunnen liggen? De ‘eindtijd’ luidt een nieuwe andere tijd in: een tijd, die weer in verbinding zal 

staan met onze Schepper, zowel innerlijk als ook uiterlijk! 

2 Petr.3:8 - Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heer is als 

duizend jaren, en duizend jaren als één dag. 

Psalm 90:4 - Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, 

en als een nachtwake. 

Joh.14:3 – En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en  u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en 

zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. 

Jeremia 30:7 - O wee; want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van 

benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden. 

Zefanja 1:15 - Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, 

een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk 

en der dikke donkerheid; 

Daniël 12:1 -  EN te dien tijde zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks 

staat; als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk 

geweest is tot op dienzelven tijd toe; en te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden 

wordt geschreven te zijn in het boek. 

Openb.3:10 - Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de 

ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. 

Wilfried Schlätz schrijft hierover: 

Omdat volgens de Jakob Lorber-teksten ongeveer 40% van de mensheid de Aarde 
overleven zal en dat door de liefdevolste en allerwijste Jezus-JEHOVA-ZEBAOTH Hij alle 
onrijpe zielen in het hiernamaals verder laat rijpen in de voor hen geschikte passende sferen 
[scholen] en de onrijpen niet met geweld doet oplossen, dan is een materiële ontrukking van 
de Aarde nu toch wel geheel en al overbodig! (WS)  

In het uiterste noodgeval is hoogstens een verplaatsing mogelijk naar een ander veilige plek 
op Aarde, omdat de natuurgeesten een groot stuk gebied op Aarde in brand zullen steken! 
(WS)  

Slechts bij het definitieve einde van de totale Aarde als wereldlichaam (duurte: miljoenen 
jaren) zal bij het allerlaatste vuurgericht op deze Aarde het nog tot zielsmatige 
‚verplaatsingen‘ komen, dat wil zeggen, dat de reine mensen en de goeden overgebracht 
zullen worden-  net als bij Henoch en Elia - door een plotselinge verheerlijking van hun 
lichamen naar hun geestelijke hemelwoningen in het hiernamaals:   



‘Tot die tijd, waarin de gehele Aarde zal opgelost worden door het vuur. Want zoals ten tijde 
van Noach zullen ze vrijen en zich laten doen vrijen en zij zullen zich in het geheel niet 
interesseren om de stem van Mijn profeten aan te horen; deze dan zal Ik echter direct in één 
ogenblik van deze Aarde wegnemen en deze en gene met al hun lievelingen prijsgeven aan 
al het vernietigende vuur, tot wiens ontstaan door toenmalige onboetvaardige wereldmensen 
zij zelf het allermeeste er aan zullen bijdragen. En zie, dat zal een laatste gericht over deze 
Aarde zijn’.   

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

          

 

 De individualiteit van onze natuurziel 

     door Wilfried Schlätz 

1. Veronderstelling:         (de structuur van de mens)  

 

2.1. vraag: Ik heb sinds lange tijd een vraag aan mijn ziel. Voor de "val der geesten" was ik 

ook een trichotomie [driedeling], bestaande uit mijn ziel (als buitenlichaam), uit mijn nog niet 

gevallen mensengeest en uit een reine geest!? 

2.2. Antwoord: 

2.2.1. Wij hadden oorspronkelijk een zuivere geest (licht uit de 3e ontwikkelingsgraad of trap) 

uit Lucifer, toen deze nog puur was. Toen deze viel, ging zijn reine geest uit het licht van de 

3e graad naar het licht van de tweede graad, maar ook zijn zuivere geestelijke vonk in een 

ieder van ons ging mee vanuit het licht van de 3e graad naar de tweede graad van het licht 

en toen braken wij uiteen naar beneden. De Heer verwijderde nu al deze gevallen geestelijke 

lichtvonkjes uit ons [thans bestaand uit het licht van de tweede ontwikkelingstrap] en schonk 

met Adam aan ieder mens een geheel nieuw puur geestelijke vonk uit het licht van de derde 

ontwikkelingstrap als een nieuw hoger ik, zoals bij Zorel en nu ook bij ons, dat omhoog moet 

groeien en overheersen en de wedergeboorte van de ZIEL (mensengeest + natuurgeest) 

bewerkt en zomede de hoogste voltooiing van het Oude Testament.  

2.2.2. Jezus via Jakob Lorber (JL): 

2.2.2.–1. [GEJ.04_035,02] Hoe onvolmaakter een planeet is, des te zwakker zijn ook zijn 

emigranten. Deze hebben weliswaar een minder zware levensproef af te leggen, maar 

kunnen toch aan hun ziel meer schade lijden. Zij hebben evenwel een sterke oerlevenskern 

in zich, en als die op de juiste wijze gewekt wordt, zijn de zielen daarna toch ook weer snel 

helemaal levenskrachtig. 

[GEJ.04_035,03] Tenslotte, en dat komt het meest voor, zijn er zielen die vanaf hun oerbegin 

uit deze Aarde stammen. Zij zijn oorspronkelijk geroepen tot het kindschap van God. Zij zijn 

de zwaksten en lopen de meeste kans geheel te gronde gericht te worden. Dat zal echter 

niet zo gemakkelijk gebeuren, omdat er zich altijd op iedere honderd wel één of twee sterken 

van boven bevinden, waardoor de zwakke zielen beschermd en ervoor bewaard worden om 



totaal onder te gaan. Ook al zijn daarbij zeer afgedwaalde schapen, dan worden zij te 

gelegener tijd toch weer teruggevonden. 

[GEJ.04_035,04] Maar iedere ziel hoe zwak, onmachtig, geschonden en bedorven ook - 

heeft de oerlevenskern in zich die nooit verloren kan gaan. Als de ziel binnen de juiste 

tijdsduur maar zover is gebracht dat haar innerlijke oerlevenskern in haar kan worden 

gewekt, dan is zij vanaf dat moment ook zalig en in alle dingen sterk in de liefde en de 

wijsheid. Dan is zij net zo goed een kind van de Allerhoogste, als een mens geworden 

engelgeest, of een ziel uit een centrale Zon, of uit een geringere planetaire Zon, of uit het 

één of andere, buitenaardse, elders gelegen, donkere en op zichzelf lichtloze aardbol, 

waarvan er in de wijde schepping meer zijn dan het zand in de zee en al het gras op de 

Aarde. 

2.2.2.–2.  [GEJ.04_052,12] Kijk, Zinka, zo heeft de vriend gesproken en in mij wordt het nu 

merkwaardig licht, en het lijkt mij toe alsof er zich in mijn hart iets beweegt. Dat wat zich 

beweegt, is een licht en dat licht heeft binnen in zich een vorm als die van een embryo in het 

moederlichaam. Het is heel zuiver, -ik zie het. Het wordt nu echter steeds groter en 

machtiger! Ah, wat is dat toch een heerlijk en volkomen zuiver licht! Dat is beslist de 

eigenlijke levensvlam uit God in het ware hart van de mens! Ja, ja, dat is het! Het groeit 

nu steeds maar door en ach, hoe goed doet mij dat! 

2.2.2.–3. [GEJ.04_053,01] (Zorel:) ‘Ah, mijn innerlijke levenslicht wordt nu toch wel 

ontzettend sterk, het doordringt nu reeds mijn hele binnenste! O, wat doet dit licht mijn hele 

wezen goed! Maar het licht vertoont zich nu aan mij als een vierjarig kind met een 

buitengewoon vriendelijk uiterlijk! Het moet zeer wijs zijn, want het ziet er uit als een kleine 

god, zoals je je die zo zuiver mogelijk voorstelt. Niet als een fantasiegod van de 

Egyptenaren, Grieken of Romeinen, maar als een wonderbaarlijk spiegelbeeld van de ware 

God der Joden! Het is een spiegelbeeld van de ware God! 

2.2.2.–4.  [GEJ.04_053,10] Maar nu is mijn innerlijke lichtmens reeds zo groot als Ikzelf, 

en vreemd, ik word nu slaperig en de vriend zegt, dat Ik op de groene en geurende weide 

moet uitrusten! Dat zal ik ook doen!" 

2.2.2.–5.  [GEJ.04_054,08] Je hebt nu door het verhaal van Zorel beslist gezien of veeleer 

levendig waargenomen, dat er in zijn ziel nog een innerlijke lichtmens uit het hart van zijn 

ziel is gaan ontkiemen, die zich ten opzichte van het wezen van de ziel bijna zo verhoudt als 

het materiële lichaam ten opzichte van de ziel. Wel, deze lichtmens had voordien in zijn ziel, 

als zijn van ledematen voorziene gewaad, nog nooit wat voor impuls dan ook gekregen. Hij 

lag in het hart van de ziel als het ei in de vrouw, zonder een manlijke stimulans, prikkel of 

opwekking. Door deze speciale behandeling is de eigenlijke oerlevenskern door het woord 

van Mij en van Zinka tijdelijk gestimuleerd, geprikkeld en opgewekt, en daardoor begon hij te 

groeien totdat hij zijn gehele ziel, dat is zijn mantel, gevuld had met zijn zuiver geestelijke 

wezen. 

2.2.2.–6.  En overigens vergist u zich ook nog lelijk als u denkt dat geest+3 [=de gehele pure 

geest uit het licht van de 3e ontwikkelingstrap als van ons hogere ik] en ziel (+2+1) 

mensengeest+2 [onze aldaagse ik uit het licht van de tweede ontwikkelingsgraad] plus 

natuurziel+1 (ons lagere ik uit het licht der eerste ontwikkelingstrap) een en hetzelfde zijn! 



[DTT.01_021,19] De menselijke ziel (+2+1) [mensengeest+2  plus natuurziel+1] is namelijk een 

geestelijk product uit de materie0 en wel omdat in de materie alleen veroordeelde geesten 

aanwezig zijn die op hun verlossing wachten. De pure geest+3 [= het hogere ik uit het licht 

van de derde ontwikkelingsgraad] daarentegen is nooit veroordeeld. leder mens heeft zijn 

eigen, hem door God rechtstreeks toebedeelde geest+3, die in de mens in wording voor alles 

zorgt, alles doet en begeleidt, maar die verbindt zich pas dan met de ziel(+2+1)  tot een geheel, 

wanneer die uit volkomen vrije wil volledig is overgegaan in de door haar erkende en 

aanvaarde goddelijke orde, waardoor de ziel dan ook weer zuiver geest geworden is.  

2.2.2.–7.  [Aarde en Maan.01_053,12] Elk mens die hier wordt geboren, krijgt een [totaal 

zuivere] geest+3 uit Mij en kan ontegenzeggelijk volgens de voorgeschreven ordening het 

volkomen kindschap van God verkrijgen.  

[Aarde en Maan.01_053,14] Het is aan de ene kant voor de mensen van deze Aarde wel een 

nadeel dat ze zo vlak in de nabijheid van de meest boze geesten wonen, die hun veel last 

bezorgen, maar aan de andere kant hebben ze ook het oneindige voordeel, dat ze in de 

eerste plaats een krachtige geest+3 uit God hebben, waarmee ze gemakkelijk, als ze maar 

willen, het kwaad van het meest kwaadaardige kunnen bestrijden, en ten tweede kunnen ze 

daarmee volkomen kinderen van God worden. 

3.1. Vraag: Na de val werd mijn menselijke geest "gevangen genomen" en mijn ziel in haar 

oersubstanties ‘uit elkaar gehaald’. Mijn ziel had dan later de kans om via de loutering door 

de materie zichzelf weer te verzamelen. Nu tot mijn vraag: Is mijn ziel in haar totaliteit (na de 

loutering dor de materie) in dezelfde samenstelling als voor mijn val? 

3.2. Antwoord: 

3.2.1. Onze menselijke geest (= ons dagelijkse ik-gesteldheid), nu weer uit het licht van de 

2e ontwikkelingsgraad, zonk destijds van dat licht naar het licht va de 1e ontwikkelingstrap, 

maar behield zijn samenstelling en zijn oerindividualiteit = unieke samenstelling van talloze 

intelligentiedeeltjes (uit het licht van de 2e ontwikkelingsgraad en na de val uit het licht van 

de 1e ontwikkelingstrap!).  

3.2.2.  Onze natuurziel (= ons lagere ik, oorspronkelijk uit het licht van de eerste graad 

[ontwikkelingstrap], zonk naar het licht van nultrap = de materie, en dit versplinterde zich in 

talloze aparte intelligentiedeeltjes vanuit het nul-licht, d.w.z. uit de materie van de gevallen 

menselijke geest, dat nu uit het licht van de eerste ontwikkelingstrap [1e graad] kwam en dit  

moest zich nu in eindeloze tijden bezighouden naar het zoeken en bijeenrapen van zijn 

aparte, verstrooide deeltjes [de materiële specifica van zijn voormalige complete natuurziel]  

vanuit het oorspronkelijke licht van de eerste graad. Hij werd daardoor gelouterd en steeg 

langzaam weer op naar het licht van de eerste ontwikkelingstrap en ging zo naar het 

oorspronkelijke licht van de tweede graad.  

3.2.3.  De materiële, verstrooide [versplinterde] specifica van onze tot de materie verdichte 

natuurzielen werden in de talloze trappen [ontwikkelingsgraden] van mineraal, plant en dier 

weer tot het licht van de eerste graad [trap] gelouterd en tot de oorspronkelijke natuurziel 

voor de val uit het licht weer samengevoegd tot de eerste ontwikkelingstrap.  

Omdat deze nu weer bestond uit exact dezelfde specifica als voor de val. Ze bezit vandaar 

dan ook weer precies dezelfde oerindividualiteit met ons gezicht [gelaat] en kan  nu met onze 



weliswaar gelouterde mensengeest (= ons dagelijkse ik), verenigd worden door het licht van 

de eerste graad tot het licht van de tweede graad [trap]. Dan zal ons door de Heer, zoals 

hierboven reeds genoemd, een geheel nieuwe pure geest+3 ingeplant worden als ons 

geweten (hogere ik) en uit het licht van de derde trap [graad] in onze mensengeest+2, met 

welke wij één dienen te worden en dit dan daardoor overheerst (zoals bij Zorel op het 

hoogtepunt van zijn verrukkende slaap, toen hij voor korte tijd - als bij een volmaakte engel 

van het Oude Testament sprak) - zodat daardoor de wedergeboorte van de ziel, d.w.z. de 

hoogste volmaaktheid van het OT werd bereikt. 

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

 

Stamt de mensheid af van Adam, of?... 
Swedenborgianen pretenderen iets anders!  

 
‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 
hem; man en vrouw schiep Hij ze’;  
‘Want’, zegt Swedenborg, ‘Omdat de mens eindig is, kan hij alleen uit eindige 
dingen geschapen worden. Daarom wordt in het boek der Schepping gezegd, 
dat Adam gemaakt werd uit aarde en uit het stof daarvan, waarnaar hij ook 
genoemd werd [red.: Adamah=aarde], want Adam betekent aardbodem… 
 
Dr. E.E. Lungerich schrijft in de Essay over Swedenborg onder het kopstuk:  
De kosmologie van Swedenborg – editie 83 – oktober 2013: ‘Omdat deze 
schepping tezelfdertijd in verschillende gebieden van onze Aarde geschiedde, 
is het duidelijk, dat er verschillende mensenrassen ontstonden; zij kwamen 
dus niet voort uit een enkel mensenpaar.  
 
Dit getuigt ook Genesis, waar gezegd wordt: ‘man en vrouw schiep hij ze’ en 
later met betrekking tot Kaïn, de zoon van Adam, die naar een ander land 
uitging, ‘alwaar hij huwde en op zich een teken had, opdat hem niet versloeg al 
wie hem vond’.  
Adam en Eva waren dus niet een enkel echtpaar, zo schrijft Lungerich verder – 
waaruit alle mensen ontstonden, maar slechts het oerbeeld van een echtpaar 
voor alle mensen op Aarde, die zich in dat tijdperk tot de hoogste graad van 
oprechtheid ontwikkeld hadden, waarvan zij evenwel later trapsgewijs afvielen 
tot lagere geestelijke staten. 
 
Hij [Lungerich] haalt hierbij aan, dat het een feit is, ‘dat alle planten op elkaar 
lijken, maar dat bewijst niet, dat de ene plant uit de andere ontsproten is, maar 
slechts dat zij alle de etherbollen als ziel hebben. 
Het feit, dat alle dieren wezenlijk op elkaar lijken, bewijst niet dat vanuit het ene 
dier het andere voortgekomen is en evenmin dat de mens als hun kroost 
daaruit ontstond, maar slechts dat de dieren dezelfde soort ziel bezitten, 
namelijk een die uit magnetische bollen bestaat.  
Het feit, dat alle mensen op elkaar lijken, bewijst niet, dat allen dezelfde soort 
ziel bezitten, namelijk die uit de bollen [red. opmerking: planeten!] van de 
geestelijke atmosfeer geschapen is. 



 

Opmerking: Naar mijn idee leert de Nieuwe Openbaringen via Jakob Lorber en 
de Bijbel ons precies het tegenovergestelde, namelijk dat alle mensen uit Adam 
zijn ontstaan.  

 
Dat Kajin naar een ander land ging en huwde met iemand anders, kon vanwege 
het feit, toen hij vertrok – inmiddels ook al weer een paar honderd jaar oud was 
– en in zo’n lange tijdsperiode kan meer dan één volk daaruit ontstaan. [Maar 
waar staat dat hij elders huwde?] Kajin werd 101 n. Adam geboren en zo’n 
dikke 200 jaar [ca. 320 n. Adam] vluchtte hij weg naar Nod. Maar voordat hij 
vluchtte, was hij al getrouwd en had hij kinderen. In die tijd bestond er nog 
geen bloedschennis in de familie en was alles nog zeer zuiver en kon een neef 
met een nicht trouwen, wat toen ook veelvuldig voorkwam. Eerst veel later was 
dit niet meer mogelijk [ook een prachtig thema om over te schrijven!] en moest 
Mozes hiervoor wetten opstellen!... 
 
Ik heb de Swedenborg-Stichting daarop aangesproken en gezegd, dat ik dit een 
ernstige dwaling vond. Zij verwezen mij echter naar de catechismus, opgesteld 
uit de literatuur van Swedenborg, maar ook daarin kon ik niet datgene vinden, 
wat zij mij voor ogen hielden. Teneinde echter meer duidelijkheid te verkrijgen 
over de geschiedenis van KAJIN, hier echter een uitvoerige beschrijving, over 
wat Jakob Lorber ons in het boek: ‘De Huishouding van God, deel 1, daarover 
beschrijft. 
 
De broedermoord van Kaïn op zijn broeder Abel moet geweest zijn in het jaar 
3831 v. Chr, want in 3231 v. Chr. zei Adam tegen zijn vrouw Eva: ‘en jij, moeder 
Eva, zie, … want die, die jij 600 jaar lang beweende, is ons nu weer teruggeven 
in Henoch [Huish. v. God 1-48-25]. Volgens Hannelore Winkler in haar nieuwe 
boek ‘Neues Wort’, was Abel tot het tijdpunt van zijn moord 218 jaar oud.  
 
In 3831 v. Chr.  [320 n. Adam], toen Kajin zo’n 219 jaar oud was, verwees de 
Heer hem met zijn familie in de omgeving van de oostelijke Kaukasus, in het 
land Nod op de droge bodem van het Kaspische meer, wat nu een zee is. Drie 
dagen en nachten duurde deze vlucht. Kaïn had al 10 zonen, die Adam en Eva 
nog heel goed gekend hebben. Eerst vluchtte Kajin naar het hof van Eden, een 
prachtig klein heuvelland, vol met de beste vruchten en het beviel hem daar en 
wilde daar blijvend vertoeven.  
Maar toen hij overal een man zag staan met een grimmige blik en een steen in 
zijn hand, zag hij al gauw in, dat het daar geen vertoeven bleek en vluchtte hij 
verder naar een grote laaglandvlakte. Hij overzag zijn daden – ontmoette daar 
zijn broeder Abel als engelgeest en bad nadien tot de Heer in grootste rouw.  
Als antwoord kreeg Kajin: ‘zie ik wil je een bepaalde tijd geven tot twee duizend 
jaar. [tot 1830 v. Chr.) [red. opmerking: om zijn nakomelingen tot dat tijdstip te 
beschermen!]  
 
En zo ontwikkelden zich vanaf deze periode twee onafhankelijke culturen, 
waarbij de ene cultuur zich in de bergen der Kaukasus [o.a. in het huidige 
Georgië,] ophield [Adam met zijn volk!] en de anderen in de laagvlakten van 
o.a. van Turkestan [Kajin].  



Pas een jaar later [321 n. Adam] verwekte de vorst Kajin met zijn vrouw Ahar 
een elfde zoon in Nod en gaf hem de naam ‘Henoch’. [= de eer van Kajin].  
De vraag is hier, waarmee waren deze 10 zonen [+ Henoch] gehuwd? Kajin zou 
ook dochters gehad moeten hebben? Dit wordt echter niet vermeld.  
 
Kajin daar bouwde een stad voor Hanoch met een burcht, dat 60 jaar duurde. 
Hij wilde gerechtigheid, maar had de liefde verbannen, en te bedenken, dat er 
zonder liefde er geen gerechtigheid bestaat. Hij droeg de stad over aan zijn 
elfde zoon Henoch en gebood hem al de voorgeschreven wetgevingen naar zijn 
goeddunken te respecteren. De 77 jarige vorst Henoch bleek echter een grote 
tiran te zijn. Allen moesten voor hem buigen en zelfs werken, inclusief zijn 
vader Kajin en moeder Ahar. Kajin werd zelfs met de dood bedreigd en moest 
voor Henoch vluchten.  Zijn 10 oudere zonen bleven achter bij hun broer 
Henoch en dienden hem als raadgevers. Kajin vluchtte met zijn verdere 4 
nakomelingen en vrouw naar de Perzische golf. Hij bad tot God in zijn 
radeloosheid. De Heer stuurde hem een engel [zijn broeder Abel] en deze 
veranderde Kajin aan de oever van de zee in een zwarte kleur.  
Zijn haren werden gekruld. En zo sprak de engel Abel: ‘Broeder ATHEOPE, nu 
ben je vrij van elke schuld. Zo ontkwam Kajin aan zijn vervolgers, die hem op 
de hielen zaten, met een schip, en hij voer over de Arabische Zee en landde na 
40 dagen op een groot eiland. Van daaruit bevolkten al zijn nakomelingen alle 
eilanden in de Indische Oceaan. Zo is Kajin de stamvader in Afrika, Amerika en 
Australië. Zijn stam, de zwarten, - overleefden op de zuidelijke halve bol, de 
zondvloed. [bron Huishouding van God 1-22-25] 
 
Niet Adam, Eva en Methusalem waren de oudste mensen op Aarde in een 
mensenlichaam, maar in zekere zin KAJIN [ATHEOPE], die meer dan 1077 jaren 
in zijn lichaam leefde, dat toen daarna weer door de Heer werd vernieuwd. Hij 
kende Noach, Abraham, Mozes en al de profeten en Melchizedek, de 
hogepriester. Hij was zelfs getuige van de geboorte van Jezus. En zie, zo leeft 
hij NU NOG op een natuurlijke en geestelijke wijze verborgen op een klein 
eiland in het midden van de grote zeeën, dat NOOIT een sterveling zal vinden, 
als eerste WAARNEMER van al ons doen en laten!!!...... Deze geschiedenis is 
ons gegeven tot nadenken over onszelf.  [Huishouding van God 1-25] 
 
====================================================================== 



   

'Ik zeg jullie nog meer: Je weet, dat er nu net als in alle tijden profeten zijn, en die zullen er 
ook altijd bij alle volken der aarde tot aan het einde der wereld zijn, wat voor geloof ze ook 
mogen hebben. Want alleen door de profeten wordt, ook al zijn alle banden tussen hemel en 
aarde verbroken, nog standvastig een geheime verbinding onderhouden, die geen duistere 
macht kan doorbreken. (GEJ.01_141,01) 
 
 

Over echte en valse profeten evenals het 
‘Nieuwe Woord’ van Jezus  

  
     door Klaus Opitz 
(Korte samenvatting) 
 

In de geschriften van de Nieuwe Openbaring zijn er veel verklaringen over de 
trefwoorden van profeten: zieners, schrijvers, geesten, echte en valse profeten, 
grote en kleine profeten, zelfs de spiritisten vallen hieronder. 
Betreffende het "grote gericht" komt Jezus nu Zelf via Zijn Nieuwe Openbaringen weer 
tot ons, om ons Zijn echte leer terug te brengen: ‘…en opdat hier geen vervalsing van  
menselijke kant zich voordoet, dicteer Ik daarom nu Mijn schrijver Zelf, wat ik 
geloofd en opgevolgd wil hebben van de mensen’.   
  
Een kleine ronde van de navolgende trefwoorden. 
 
Inwerkingen door geesten 
Echte en valse profeten 
Grote en kleine profeten van de louteringstijd 
De nieuwe Openbaringen 
Over de wederkomst van Jezus 
 
 

 Inwerkingen via geesten 
 

"Nu, in het tijdperk waarin jullie leven, voegen zich naast Mijn bekendmakingen [door 
Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer] daarbij ook nog de mededelingen 
van Mijn geestelijke wereld, welke Ik toelaat, opdat dan sommige slapers wakker 



worden gemaakt en aangezet worden tot nadenken, waarover hij vroeger nooit had 
durven dromen… 
  
Destijds (de levenstijd van Jezus) was Mijn leer een nieuwe, en gegrondvest op de 
reeds bestaande leer [OT], zelf toelichtend en terugvoerend naar het juiste begrip van 
de geestelijke wereld; nu, waar de hele wereld dichtbij aan de afgrond staat van het 
grootste egoïsme, moet dezelfde leer weer hernieuwd terugkomen, maar dan met 
andere middelen en op andere manieren!... 
  
Nadat via gebruikelijke middelen de mensheid door haar verval niet meer is te 
redden, liet Ik het dus toe, wat menselijk niet mogelijk was, dat Mijn geestelijke wereld 
het nu moet volbrengen. [Openbaring naar Johannes, hoofdstuk 19:14-16]. Zo ontstond 
dan het wijdverbreide ‘spiritisme’, zoals jullie dit noemen. [Spiritisme komt van het Lat. 
‘geest’, en daarbij geldt de algemene mening, dat dit met de omgang van ‘geesten van 
overledenen’ te maken heeft!]  
  
…… Er is nog geen geest tot jullie gekomen, die jullie daarover met verhelderende 
uitleg de ogen opende, zodat jullie de wereld  en het gehele universum geestelijk 
kon aanschouwen en weten jullie waarom?  Omdat deze geesten, die tot nu toe op 
jullie Aarde rondzwerven, meestal alleen datgene weten, wat ze tijdens het leven 
wisten en daarom vaak hierover veel minder weten dan jullie zelf.  
  
  
Wordt eerst maar geestelijke en nobele mensen en jullie zullen andere grotere 
geesten aantrekken, die jullie in het grote geestenrijk al een blik kunnen gunnen; maar 
de geestelijke ogen moeten jullie zelf meebrengen; zittend op de bank van een 
klaslokaal is bij lange na nog niet genoeg!... 
Pakken jullie om genoemde redenen dit maar op, Mijn kinderen! Willen jullie een juist 
einddoel bereiken met jullie spiritistisch [geestelijk] streven, begin er dan mee, zodat jullie 
Mijn stem in jullie harten leert begrijpen, wanneer deze adviserend, vermanend en 
troostend tot jullie spreekt en dan zullen jullie, wanneer jullie edele geesten aantrekt, 
eveneens zoekende medemensen vinden en hen dan puur hemelse brood kunnen 
verstrekken, maar wel zodanig: om iets te geven, moet je het eerst ook zelf bezitten!  
Jullie schrijvenden, musicerenden, tekenaars en nog veel minder jullie fysieke test-mediums, 
zij zullen jullie het echter ooit kunnen geven, want ze zijn zelf hongerig naar geestelijke 
kost en weten niet, waar dit te vinden is, wanneer Ik niet de hand hiertoe reik’.  
  (Uit: "De religie van de toekomst" (tuin van het leven) Gottfried Mayerhofer) 
 
Echte en valse profeten 

‘Wat de uiterlijke schijn betreft, de verschillen tussen een verhulde leugen en een verhulde 

waarheid vallen inderdaad niet gemakkelijk op, zoals ook een echt wonderwerk van een 

valse voor het puur minder ervaren wereldse verstand moeilijk of helemaal niet te 

onderscheiden is van een vals wonder, omdat een echt wonder voor het wereldse verstand 

helemaal niet te controleren is, en de magiërs en valse profeten hun wonderen evenmin 

door het volk laten controleren als jullie dat met jullie wonderen gedaan hebben. Juist 

daarom moet er bij jullie ook nooit plaats zijn voor maar de kleinste leugen of het kleinste 

bedrog, opdat er op Aarde blijvend een instituut is waarin enkel waarheid heerst, en 

daarmee een blijvende toetssteen aan de wereld gegeven wordt waarmee men het echte 

goud der waarheid goed en gemakkelijk van het valse goud kan onderscheiden! 

(GEJ.05_140,05f) 



Wanneer men zich daar niet aan houdt, zullen er enkele jaren na Mij een 
verbazingwekkend groot aantal valse profeten en wonderdoeners zijn, die Mijn leer 
geheel zullen misvormen. Zij, de valsen, zullen weliswaar ook van Mijn naam gebruik 
maken; maar hun leer zal niet in 't minst op de Mijne lijken, en hun wonderwerken zullen van 
het jou bekende, bedrieglijke soort zijn en velen tot vaste aanhangers van de valse 
profeten maken. (GJE.05_140,06) 

Maar hoe kan men dan tóch een valse van een echte profeet onderscheiden? Heel 

gemakkelijk: namelijk aan de vruchten! (GEJ.03_204,10)  

Want van dorens en distels oogst men geen druiven en vijgen! (GEJ.03_204,11)  

De echte profeet zal nooit of te nimmer zelfzuchtig zijn en iedere vorm van hoogmoed is 

hem vreemd. Hij zal wel dankbaar aanvaarden wat goede en edele harten hem schenken, 

maar nooit zal hij iemand iets berekenen, omdat hij weet dat God dat verafschuwt en omdat 

God Zijn dienaars goed kan verzorgen! (GJE.03_204,12) 

De valse profeet zal zich echter laten betalen voor iedere stap die hij doet en voor iedere 

zogenaamde, godsdienstige handeling terwille van het voorgewende en voorgelogen welzijn 

der mensheid. De valse profeet zal donderpreken houden over de gerichten van God en 

zelfs in Gods naam te vuur en te zwaard oordelen. De echte zal niemand veroordelen en zal 

alleen maar, zonder er enig belang bij te hebben, de zondaren tot boetedoening manen en 

hij zal geen verschil maken tussen klein en groot en tussen wel of geen aanzien. Want voor 

hém geldt alleen maar God en Zijn woord, -al het andere is voor hem een dwaasheid zonder 

inhoud. (GJE.03_204,13) 

In wat de ware profeet zegt, zal nooit een tegenstrijdigheid voorkomen. Maar houd de 
woorden van de valse profeet onder het licht, dan zal het daarin van tegenstrijdigheden 
wemelen. De echte profeet kan men nooit beledigen, als een lam zal hij alles verdragen, wat 
de wereld hem ook zal aandoen. Slechts tegen leugen en hoogmoed zal hij met vurige ijver 
opkomen en ze beide altijd overwinnen. (GJE.03_204,14) 

De valse profeet is altijd een doodsvijand van elke waarheid en iedere gunstige vooruitgang 

in het denken en doen. Niemand buiten hem mag iets weten of een bepaalde ervaring 

hebben, zodat ieder genoodzaakt is zich altijd en vóór alles bij hem voor geld dure raad te 

halen. (GJE.03_204,15) 

De valse profeet denkt alleen aan zichzelf. God en Zijn orde zijn voor hem lastige en 
belachelijke zaken, waarvan hij zelf niets gelooft. Daarom kan hij ook met een onbezwaard 
geweten een God uit hout en steen maken, als hem dat uitkomt. Dat dan zo'n God voor de 
ten enenmale door en door blind gemaakte mensen gemakkelijk via de handen van de valse 
profeet wonderen kan doen, zal toch wel heel begrijpelijk zijn!" (GJE.03_204,16) 

Wie met weinig moeite een valse van een ware, door Mij geroepen profeet en leraar wil 
onderscheiden, moet naar zijn werken kijken! (GEJ.09_185,07) 

Wat een mens het minst voor de ogen van zijn medemensen kan verbergen, is zijn zelfzucht 
en winstbejag. Om die te bevredigen zal hij maar al te gauw en zichtbaar geen middel 
onbeproefd laten om het doel te bereiken waar zijn hart een onverwoestbare liefde voor 
heeft. (GEJ.09_185,08) 



Laat de valse profeten daarom nooit macht en uiterlijk aanzien verkrijgen! Want als ze 
dat eenmaal bereiken! Dan zal het er weldra weer uiterst duister uitzien onder de mensen, 
en zullen jullie een harde strijd tegen hen te verduren krijgen!' (GJE.09_185,09) 

‘Van nu af aan [de levenstijd van Jezus] zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners 
en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs 
zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. 
Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met 
zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan. (GEJ.06_150,14) 

Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met 
hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook 
zware aardbevingen komen en verwoestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, 
hongersnood, epidemieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen gezegd heb, er 
zal geen geloof behalve bij heel weinigen -onder de mensen zijn, die in het ijs van hun 
menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere 
optrekken. (GJE.06_150,15) 

De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan de 
hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen, terwijl de 
wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke fenomenen zullen houden 
en dat aan iedereen die nog in Mij gelooft, zullen willen wijsmaken. (GEJ.06_150,16) 

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. (GEJ.06_150,17)  

[* Persoonlijke terugkomst van Jezus in een aards hulplichaam, zoals destijds tussen de 
Opstanding en Hemelvaart.]  
  

 

Grote en kleine profeten van de tijd der loutering 
 

De wijnstokken in de wijnberg stellen de oorspronkelijke mensen van deze Aarde voor, die 
bewerkt moeten worden. Zij hebben geen dienstverband met Mij, maar zij moeten bewerkt 
worden om een goede vrucht op te brengen voor God de Heer. (GEJ.06_176,06)  

Alle (ware) profeten zijn echter, zoals jullie nu hier [apostel], en wat betreft hun ziel, niet 
afkomstig van deze Aarde, maar zij zijn van boven aangestelde werkers, en hebben eerst 
een degelijk contract met Mij afgesloten ten aanzien van het verkrijgen van het kindschap 
van God, dat slechts op deze Aarde mogelijk is. (GEJ.06_176,07)  

Alle grote profeten vanaf het begin tot op heden, jullie meegerekend, die een grote 
openbaring ontvingen, zijn de eerst gehuurde werkers voor de wijnberg van de Heer. 
(GEJ.06_176,08) 

De kleine profeten, die slechts een halve dienst moeten verrichten, namelijk het 
instandhouden van de eens gegeven Grote Openbaring, zijn degenen die in Mijn naam 
na jullie zullen komen, die ook wel zelf bepaalde kleine openbaringen ontvangen en 
daarmee voorspellingen doen, maar de kracht en macht die Ik jullie geven zal, niet zullen 
bezitten. Zij zullen ook hetzelfde loon ontvangen, omdat hun geloof sterker moet zijn; want 
omdat zij niet zien wat jullie nu allemaal zien en meemaken, zal hun meer uit vrije wil 
voortkomende geloof hun ook als een grotere levensverdienste aangerekend worden. 



Wanneer zij dus hetzelfde loon zullen krijgen als jullie, bedenk dan dat zij het moeilijker 
hadden om te geloven wat nu tot heil van alle schepselen gebeurt, omdat zij niet zoals jullie, 
getuigen van dat alles zijn geweest. (GEJ.06_176,09) 

Tenslotte zullen er nog heel veel later nogmaals, vlak voor een groot gericht, zieners 
gewekt en toegelaten worden, die de korte, grote inspanning op moeten brengen om de 
zeer onzuiver geworden leer te zuiveren, opdat deze behouden en niet door de meer verlicht 
denkende mensheid als oud priesterbedrog verworpen wordt. Deze derde groep arbeiders 
in Mijn wijnberg zullen niet door grote wonderdaden, maar alleen door het zuivere woord 
en de Schrift werken, zonder een andere opvallende openbaring te krijgen dan slechts het 
innerlijke, levende woord in het gevoel en in de gedachten van hun hart, en zij zullen 
vol zijn van helder, verstandig geloof en zo, zonder wonderen, de verdorde mensenwijnstok-
ken in Mijn wijngaard oprichten, en dan van Mij ook hetzelfde loon krijgen dat jullie als 
arbeiders voor een hele dag zullen krijgen; want het zal voor hen veel moeilijker zijn om vast 
en zonder twijfel datgene te geloven wat meer dan duizend jaar vóór hen hier is gebeurd. 
(GEJ.06_176,10) 

Ook al liggen dus de Grote Openbaringen behoorlijk ver uit elkaar, toch zorgt God er steeds 
voor dat er altijd meteen weer nieuw gewekte zieners onder de mensen komen zodra de 
lessen van de grote openbaring enigszins onzuiver beginnen te worden, en dat gebeurd op 
zo'n manier, dat daarbij de vrije wil van geen enkel mens enige dwang ondervindt. Want de 
Grote Openbaringen worden juist steeds lange tijd na elkaar gegeven om ervoor te zorgen 
dat de vrije wil van de mensen zo min mogelijk wordt aangetast. (GEJ.06_176,11) 

Wanneer uiteindelijk de wereld de mensen weer te ver van hun geestelijke baan heeft doen 
afwijken, blijft er natuurlijk niets anders over dan over te gaan tot een Grote Openbaring, die 
echter altijd een gericht met zich meebrengt, omdat de Openbaring zelf een treurig gericht 
voor de mensen is. Want zolang je het dode hout niet aansteekt, zal het niet branden; 
maar het vuur ontsteekt het. En kijk wat het vuur voor het hout is, dat is een grote 
Openbaring voor de mensen. – Begrijpen jullie dat nu?' (GEJ.06_176,12) 

  

 
 
 
De nieuwe Openbaringen 
 

IK zeg: "Ook daar is voor gezorgd! Want na Mij blijft de hemelpoort steeds open staan en 

dat wat wij hier nu bespreken, zal over meer dan duizend jaar ook woordelijk gehoord en 

opgeschreven worden, alsof het voor de ogen plaats vond van degenen die bijna 

tweeduizend jaar na ons de Aarde betreden zullen. En een ieder die in de toekomst ergens 

over zal twijfelen, zal uit de hemelen heel duidelijk ingelicht kunnen worden. Want hierna zal 

iedereen zelfs door God onderricht moeten worden en degene die zijn lering niet van God 

krijgt, zal niet in het vreugdevolle rijk der waarheid binnengaan." (GEJ.03_015,06) 

Weet u, waarom Ik nu zelf door Mijn knecht en schrijver Mijn wil aan u meedeel? 

De oorzaak, waarom sinds verscheiden jaren Mijn directe mededelingen rijkelijker vloeien 

dan in vroegere tijden, en dat Ik u zo veel hemelsbrood geef als sinds Mijn wandel op 

Aarde nog nooit is gebeurd, is deze, dat juist nu het tijdstip nadert waarop de wereld 

haar hoogtepunt in dwaling en in het afwijken van Mijn scheppingsdoel zal bereiken.  



Opdat nu - temeer daar dit een voorwaarde is voor Mijn wederkomst - niet alle mensen 

verloren gaan, heb Ik bepaald, dat van nu af aan enkelen, zoals eens Mijn discipelen, 

Mijn woord en leer onvervalst zullen ontvangen, niet versluierd zoals bij de profeten, 

maar helder en begrijpelijk, zoals Mijn discipelen het eens aan de volkeren leerden. 

 Daar was het verspreiden van de leer moeilijker; tegenwoordig is echter door de uitvinding 

van de boekdrukkunst [Internet] het verspreiden van Mijn leer veel gemakkelijker, zodat 

overal waar de duisternis van de wereldlijke macht zich wil doen gelden, het schijnsel van 

Mijn eeuwig liefde - en genadelicht kan doordringen. [Predikingen van de Heer-26] 

Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de letterknechten van 
Mijn Bijbel de eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich 
zou kunnen verontschuldigen, als zou hij er niets van geweten 
hebben en Mij door deze uitspraak zou willen beschuldigen, terwijl 
de hele schuld toch op hemzelf zal vallen. [Predikingen van de Heer-26] 

Daarom wees sterk, gij weinigen, die verspreid in verschillende landstreken Mijn parels nog 
in eigen hart bewaren! Vertrouw op Mij!  [Predikingen van de Heer-26] 
 

Ten tijde van Jezus‘ leven op Aarde heeft Hij Zelf de Nieuwe Openbaring al 
aangekondigd: 
 

‘Maar jullie [apostelen] die de eerste steunpilaren van Mijn leer zijn, moeten zelf in het 
geheim veel meer weten dan alle anderen bij elkaar, opdat je na enige tijd vooral niet in 
verzoeking zult komen om Mijn leer afvallig te worden’.[GJE4-112-3] 
  
‘Toch zal al deze kennis niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en 
nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven 
zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen opwekken [Jakob 
Lorber en Leopold Engel] die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat 
gebeurd is, woordelijk getrouw zullen opschrijven en in een groot boek [‘Johannes, het 
Grote Evangelie’, 10 delen door Jakob Lorber, het 11e deel door Leopold Engel)] zullen 
doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!" GJE4-
112-4] 
  
Wat Jakob Lorber betreft: 
 

Nota bene: "Jij, Mijn knecht en schrijver (Jakob Lorber) denkt nu dat Ik destijds daarover 
nauwelijks iets gezegd zou hebben?! Wil je dan ook in het geloof zo zwak worden als je in je 
lichaam nog bent?! Kijk, Ik zeg je dat Ik Cyrenius en Cornelius zelfs jouw naam en 
meerdere namen van anderen heb genoemd, en dat zij nu ook met veel blijdschap getuige 
zijn van al datgene wat Ik je nu laat schrijven. Maar op het eind zal Ik ook aan jou de 
namen van mensen bekendmaken (deze werden niet opgeschreven) die gerekend vanaf 
nu, binnen tweeduizend jaar nog grotere dingen zullen opschrijven en verrichten dan 
jij nu! [2000 jaar na Jakob Lorber, dus ongeveer in het jaar 3864 n. Chr. zal er eerst de 
volgende, en nog veel grotere Openbaring van Jezus worden bekendgemaakt)  - Knoop dat 
voorshands in je oren en schrijf alles in het volste geloof op! !" GJE4-112-5] 
  
Wat Leopold Engel betreft: 
 

"Jezus riep in 1840 Jakob Lorber en nadien werd hem veel schrijfwerk ingegeven, wat 
destijds in Zijn aanwezigheid gebeurde en gesproken werd via zijn hart en vanaf 2 
augustus 1851 met al datgene [niet gerekend het laatste half jaar met de voorbereiding 



op het Paasgebeuren in Ephrem en zonder het Pasen,] waardoor de eerste tien delen 
van het grote Johannes Evangelie zijn ontstaan. (GJE1-10). 
Jezus heeft dan in 1891 Leopold Engel gewekt en hem alles dat, wat in het laatste jaar 
[Ephrem en Passion] in Zijn tegenwoordigheid was, gebeurd en gesproken werd, via zijn 
hart hem in de pen gelegd, waardoor het 11e deel van het grote Johannes Evangelie [het 
11e GJE] is ontstaan ‘.  (Wilfried Schlätz)  
 
Toch zal al deze kennis (wat Jezus in Zijn drie leerjaren gesproken en gedaan heeft) niet 
verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar 
verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal 
Ik in die tijd wel weer mannen (minstens 2: Jakob Lorber en Leopold Engel) opwekken die 
dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen 
opschrijven en in een groot boek (Johannes, het Grote Evangelie) zullen doorgeven aan de 
wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!" [GJE4-112-4] [Opmerking: een 

tweede herhaling met specifieke onderstreping] 

 
Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen (minstens 2, Jakob Lorber en Leopold Engel) opwekken 
aan wie Ik alles dat, wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via 
hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale 
vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele 
weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder 
de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen 
de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf 
kunnen lezen en begrijpen. [GJE9-94-4] 
 
Wat Gottfried Mayerhofer betreft:  
 
Jezus: "Nu zie, Mijn zoon (Gottfried Mayerhofer), al sinds jaren bedien Ik Mij via jou, om de 
wereld zichtbaar, zoals jullie ze voor ogen hebt, te verklaren. Veel uitleg kwam door je pen 
bij sommige zoekende zielen terecht. Ik bedekte jullie de sluier van de 
scheppingsgeheimen, zoals ook bij je voorganger in dit schrijfberoep jullie het een en 

ander heeft toevertrouwd [Jakob Lorber]. Ik maakte jullie opmerkzaam op de belangrijkheid, 
wat in jullie ogen soms onbeduidend lijkt. Dit alles werd gedaan, waardoor ieder naar zijn 

behoefte en volgens naar zijn individualiteit, voedsel of 'brood uit de hemelen' ontving en 
dat hij moet kiezen en vervolgens daarvan te genieten, om ten slotte aan het einde van 
wereld Mij herkend en lief te hebben’. (Gottfried Mayerhofer, "De religie van de 
toekomst" (de tuin van het leven) 
"...Juist daarom heb Ik Zieners als nieuwe profeten gewekt volgens een andere gedachte, 
die Mijn Woord ooit de mensen onvervalst verder moet geven, zodat hier geen vervalsing 

van menselijke zijde intreedt, en daarom dikteer Ik nu Mijn schrijvers Zelf, 
wat Ik van de mensen geloofd en in acht genomen hebben wil.’ 
(Gottfried Mayerhofer, "Staat de katholieke of protestantse kerk Mij of Mijn eigenlijke 
kerk dichterbij?’ (Levenstuin)  
 
  

Over de wederkomst van Jezus  
 

…’En zie, de zeer vele mensen op de hele Aarde die tegenwoordig door allerlei traagheid en 
levensduisternis als door een diepe slaap bevangen zijn, moeten dus in een hevige, 
stormachtige beweging gebracht worden, totdat ze na een lange reeks perioden zover 
opgewekt worden, dat ze in die wakkere staat eindelijk beginnen te voelen waaraan het hun 
ontbreekt!’ [GJE8-162-19] 



(De Heer:) 'Wanneer een dergelijke toestand onder de mensen zal intreden, zal ook de 
tijd gekomen zijn om hun te geven waaraan het hun ontbreekt, pas in zo'n tijd zal Ik 
weer tot de mensen in deze wereld komen en zal dan in het algemeen doen, wat Ik nu 
in het bijzonder doe voor slechts weinig getuigen. Ik leg nu het zaad in de aarde en 
breng de mensen daardoor geen vrede, maar het zwaard voor de strijd en voor grote 
gevechten en oorlogen. [GJE8-163-01] 
 
Alleen de mens die Mijn leer zal aannemen en ernaar zal leven, zal in zichzelf het licht, 
de waarheid en de ware levensvrede vinden, hoewel hij daarbij in de wereld ter wille van 
Mijn naam veel gevechten en vervolgingen zal moeten doormaken, wat ook jullie allemaal 
aan den lijve zullen meemaken. Maar wanneer Ik voor de tweede keer in deze wereld zal 
komen*, zal ook het gisten, strijden en vervolgen onder de volkeren ophouden, en de 
oorspronkelijke verhouding van de mensen ten opzichte van de zuivere geesten der 

hemelen zal normaal en duurzaam worden. *) Persoonlijke wederkomst van Jezus in 
een aards hulplichaam zoals tussen de Opstanding en de Hemelvaart. [GJE8-163-02] 
 
Door wat Ik jullie nu gezegd en getoond heb zullen jullie gemakkelijk kunnen weten en zien, 
waarom het wordt toegelaten dat er mettertijd naast de kleine, ware stoel van Aäron, 
waarop Ik jullie nu zet, een valse en lang bestaande stoel te midden van de heidenen zal 
ontstaan, en hoe en waarom dan ook de valse profeten en leraren in Mijn naam zelfs 
worden toegelaten. [GJE8-163-03] 

Maar jullie en jullie ware nageslacht moeten er geen acht op slaan, als zij ook de roep uit de 
mond van de valsen zullen horen, volgens welke Christus hier of daar zou zijn. Want Ik zal 
nooit meer Mijn intrek nemen in een tempel die door mensenhanden gebouwd is, maar 
alleen in de geest en in de waarheid van degenen die Mij zullen zoeken en tot Mij 
bidden, in Mij alleen geloven en Mij derhalve ook boven alles zullen liefhebben; hun 
hart zal de ware tempel zijn waarin Ik verblijf en hierin zal Ik ook tot hen spreken, hen 
onderrichten en opvoeden en leiden. Onthoudt dit nu heel goed voor jezelf, zodat jullie je niet 
ergeren als dit allemaal zo gebeurt, maar eraan denken dat Ik jullie dat allemaal van 
tevoren heb aangekondigd, en ook de reden daarvan!’ [GJE8-163-04] 

‚Bekommer jullie om die redenen niet om, wat er nu geschiedt! Laat hen stormlopen, 
die voor de storm geschapen zijn, en laat hen onderdrukken, die aan de slavernij 
hangen. Ik echter zeg jullie: alleen van daaruit zal het ware leven opeens losbarsten 
als de hevigste bliksem uit de zwarte wolken – en de wolk zal verdwijnen, maar de 
bliksem zal zijn licht nooit terugnemen, maar aan één stuk door oplichten.’ (Hemelse 
G.03_49.03.19,00) 
 
De complete tekst, zie onder www.JESUS2030.de, linkerrandkolom onder „Einführende Texte“, 
Thema „Echte und falsche Propheten“ 
====================================================================== 

 
De verleidende grote kracht [HB 5582, 27 juni 2016] 

  
Er is op Aarde een verleidende kracht, die jou wil doen geloven dat je, als je in Mij en Mijn 
liefde gelooft, jezelf tot die liefde moet brengen, en er alles aan moet doen om die liefde te 
worden, als een eigen verantwoordelijkheid. En ja, in je vrijheid heb je een eigen 
verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt, maar laat je niet bedriegen tot iets te 
geloven als waarheid, wat geen waarheid is. Want juist bij een in Mij en Mijn liefde gelovend 
mens zal de verleiding toeslaan, om je van Mij vandaan te krijgen. Het zal je regels opleggen 
en verkeerde interpretaties voorleggen over Mijn Woord in de Bijbel. Zonder Mij zul je dat 
niet als zodanig herkennen. Zonder Mij kun je niet tot werkelijke liefde komen, zonder Mij 
kom je niet in die ware vrijheid, tot die volkomen volledige overgave aan Mij. En dat weet die 

http://www.jesus2030.de/


verleidende kracht, die de oorspronkelijke afdwaling van de liefde van Lucifer is, en zich nog 
verzet tegen de waarheid. Want hij is wel gebonden in de materie, maar heeft een zekere 
kracht behouden, in welke zijn misvattingen tot uiting komen als een verleidende kracht die, 
in een bepaalde mate vat heeft op de op Aarde verblijvende mensen. In verband daarmee 
heeft de mens juist zijn eigen vrije keus, met het doel om in een volkomen vrijheid tot het 
volledige inzicht te komen, dat Ik het ware leven Ben. En zodra iemand dit volledige inzicht 
heeft, zal hij tot een volkomen overgave tot Mij komen en daarmee tot de volledige vrijheid 
van het werkelijk zijn in een volmaakte liefde, en die liefde zelf zijn, als evenbeeld van Mij. 
  
Alle mensen kunnen op Aarde tot die overgave tot Mij komen. Maar iedereen heeft Mij 
hiervoor nodig, om de weerstand, en de verleiding, te weerstaan. De keus is aan de mens 
om Mijn hulp wel of niet te aanvaarden, want dat is de kern van de afdwaling van Lucifer, dat 
hij zich van Mij afkeerde, zonder Mij zelf te leven, wat eeuwig niet mogelijk is. 
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