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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 
 
 

Goede geestverwanten,   

 

Gegroet in de Heer. Soms ontkomen we er niet aan om bepaalde [actuele] thema’s dubbel, ja 

zelfs drie- of vier keer te behandelen. Sommigen zullen misschien reageren: ‘het thema is toch 

al een keer beschreven worden?’ Deze opmerking is ook juist, maar het verschil ligt in de 

genuanceerde bijgelegen opmerkingen. Deze maken het mogelijk om bepaalde teksten van 

Jacob Lorber ‘[spreekwoordelijk dus’] in een ander licht te plaatsen. In deze eindtijd is het 

van groot belang om op de belangrijkste aanwijzingen van de Heer te letten. Een tekst, vaker 

gelezen, kan opeens weer in een geheel andere samenhang worden gelezen. G.  

 

                - Wederom wensen wij je een zegenrijk leesgenot toe - 

 

   ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 
 

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

http://www.zelfbeschouwing.info/


 
 

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

van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 12. Reacties worden wederom naar de 

binnenkomende volgorde gepubliceerd: 

 

 
                    Gerard 
 

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 18e van een maand], wordt in het 

volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data – wordt dan 

verschoven en wellicht in een navolgende publicatie opgenomen.  

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

 

Goede JEZUSvrienden via Jakob 
Lorber, 

onze Wilfried ligt ernstig ziek in het 
ziekenhuis na 2 hersenbloedingen,  

Beste groeten, 

jullie Günter 

 

Kontakten 
 
Beste Gerard, 



 
Dank je wel voor het regelmatig toesturen van het internationale bulletin. Als aanvulling tot 
het thema; eindtijd‘ sluit ik in de bijlage een tekst bij met het thema: ‘wanneer is er met de 
hoofdgebeurtenissen in de eindtijd rekening te houden? Waarin onze broeders en zusters 
geïnteresseerd mogen zijn. Als de tekst vertaald wordt, dan is het van groot belang, dat alle 
links naar de originele teksten goed functioneren. Met dank!  
 
  

 

Antwoord 

 
Beste Gerd, 

 

Eveneens dank voor het toesturen van jouw interessante thema over de komende en de ons te 

verwachten dingen, die de gehele wereld ervaren moet als een noodzakelijke reiniging. Als de mensen 

alleen nog maar willen [over]heersen, waar blijft dan de broederzusterliefde? Waar men ook komt 

onder de mensen – zelfs in de eigen familiekring, dan wordt er nauwelijks of helemaal niet gepraat 

over God of over onze Heer. Gebeden wordt er [misschien] nog wel, maar vaak uit gewoonheid of nog 

meer uit plicht, zonder ook werkelijk uit het hart te bidden? Je thema geeft een goed overzicht over 

de vele nog voorspelde [Matth. 24] gebeurtenissen, die ons te wachten staan, die wij mensen nog 

misschien kunnen keren, als de mensheid zich zou houden aan de regels van God! G.   

 

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

Hanno uit Duitsland 
 

"Mijn beste geestesvrienden" (bewust in de aanhalingsteken geplaatst), ik ben nu al sinds 30 jaar een 

vriend, kenner en prediker van de Nieuwe Openbaringen. Maar wat heeft al deze kennis nu van nut, 

als we het alleen maar weten?...  

 

Ik heb – eerlijk gezegd – nog geen echte ‚vrienden‘ op één van de Jakob-Lorberdagen ontmoet, en we 

zijn ook allen bij lange na niet zo onbaatzuchtig, zoals wij ons maar steeds voordoen… juist geheel en 

al in het tegendeel! 

  

Het zou met elkaar eenmaal te wensen zijn om de naakte waarheid, zoals deze ons aan gene zijde te 

wachten staat, zodat de geestgezindheden zich konden scheiden en groeperen, en wij zouden waarlijk 

verbaasd zijn, hoe eenzaam en verlaten wij allemaal waren bij de gemeenschappelijke samenkomsten. 

 

Wilfried, je bent niet ‚mijn‘ Wilfried en ik ben ook niet ‚jouw‘ Hanno…laten wij toch allen eens 

eindelijk oprecht zijn en de moed hebben om diegene te zijn, die wij werkelijk zijn en zoals God ons 

kent!... 

 

Groet, 

Hanno 

 

[Opmerking redactie: Hanno is theoloog – daarbij de opmerking uit 2. Timotheus 2,24+25]:  

En een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, 
bekwaam om te leren, en die de kwaden verdragen kan. Met zachtmoedigheid 
onderwijzende degenen, die tegenstaan; of God hun te eniger  tijd bekering moge geven tot 
erkentenis der waarheid. 
====================================================================== 

 

 



Jakob Lorber Bulletin bestaat 1 jaar 
 

Personalia 

Hoe ik eraan toegekomen ben om met dit rondschrijven [JLBI] over de leer van de Bijbel, en over de 

Nieuwe [zeer verhelderende] Openbaringen van Jakob Lorber te willen schrijven en met anderen 

daarover van gedachten te wisselen? Waar Guiseppe uit Italië ermee stopte, daar zag ik mij geroepen 

er onverwijld mee verder te gaan. Ik heb altijd al de behoefte gehad, - zei het in kleine omvang, – een 

maandelijks tijdschrift in de sfeer van Jakob Lorber uit te geven en dus ook te verwerkelijken. 

  

In de tijd, toen de Jakob Lorber Stichting in Nederland haar vorm begon aan te nemen, – dit was in de 

beginjaren van 1980, – gaf deze Stichting iedere twee maanden een paar A-vier blaadjes uit. Dat sloeg 

aan. Dhr. J. Bos uit Warnsveld [‘het veld der waarschuwingen!’], samen met zijn vrouw, waren 

destijds de oprichters van de Jakob Lorber Stichting. Toen hij en zijn vrouw ‘op leeftijd’ kwamen 

[beiden zijn op hoge leeftijd na de eeuwwisseling overleden!] en de verdere organisatie van hun 

Stichting uit handen gaven, heb ik nog vluchtig overwogen deze Stichting op me te nemen. Maar ik 

was hiertoe nog lang niet in staat en rijp genoeg en ook nog te zeer vervult en vervuilt van het slijk der 

Aarde.  

 

In mijn jonge jaren voelde ik mij aangetrokken tot religieuze thema’s. Aanvankelijk wilde ik dominee 

worden, maar een ernstige ziekte op mijn levensweg, - vooral in mijn jeugdige jaren, - dwongen mij na 

vele omzwervingen een ander beroep te kiezen, dat met ziekte en gezondheid had te maken. Nu, bijna 

een ‘zeventiger’, AOW’-er en nog wat deelwerk, blijft mij nu veel tijd over, om de beschreven 

jeugdwens nu geheel anders te besteden.  

Intussen bestaat dit bulletin precies een jaar! Ik moet hierbij wel benadrukken, dat er voor het vertalen 

en de vormgeving veel beschikbare tijd nodig is.  

Ik was in het begin van plan het liefst anoniem te blijven. Dit was echter niet mogelijk, want dat zou 

uit het lezerspubliek wel veel vraagtekens oproepen. En… zie… met een gelukkig gevoel ‘schouw’ ik 

terug [samen met alle lezers] op de achterliggende maanden, dat wij met ons allen dit bulletin zo 

gevormd konden maken met Gods zegen en hulp. G. 
 

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

Hanno uit Duitsland 
 

’’Mijn beste geestesvrienden" (bewust in aanhalingsteken geplaatst), 

 

Ik ben nu al sinds 30 jaren een vriend, kenner en verkondiger van de Nieuwe Openbaringen. Maar wat 

heeft al deze kennis dan van nut, als wij het slechts weten?...  

 

Ik heb – eerlijk gezegd – nog geen echte ‘‘vrienden‘‘ op één der Lorberdagen of op de een andere 

samenkomst ontmoet, en wij zijn ook allen lang niet zo onbaatzuchtig, zoals wij ons steeds 

voordoen… juist geheel en al in het tegendeel!  

 

Het zou met elkaar eenmaal te wensen zijn om de naaktheid, hoe deze ons aan gene zijde te wachten 

staat, zodat de geestverenigingen zich konden scheiden en groeperen, en wij zouden waarlijk verbaasd 

zijn, hoe eenzaam en verlaten wij allen zouden zijn bij de gemeenschappelijke samenkomsten.  

 

Wilfried, jij bent niet "mijn" Wilfried, en ik ben ook niet "jouw" Hanno... laten wij allen toch eindelijk 

eens oprecht zijn en de moed hebben die te zijn, die wij werkelijk zijn en hoe God ons kent!... 

 

Groet, 

Hanno 
 

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



 

In de diverse publicaties worden steeds weer profetessen en profeten genoemd, die 

gedeeltelijk niet verenigbaar zijn met de leerstellingen van de Nieuwe Openbaringen, 

zoals bijvoorbeeld Franz Schumi, Bertha Dudde e.a. De lezeressen en lezers van 

deze leer kan men ook geen verwijt maken, want ze kunnen de verschillen van deze 

leren vaak nauwelijks onderscheiden. Daarom heeft Wilfried sinds vele jaren 

geprobeerd, om de verschillen van de leerstellingen van deze en gene profeet uit te 

werken naar het niveau van de Nieuwe Openbaringen. Het probleem is: waar zijn 

deze werken na te lezen?  Ik heb daarop getracht te reageren met een kleine 

verwijzing en dit zo ook met Wilfried afgesproken.  Klaus Opitz 

 

Nieuwe profeten  

door Klaus Opitz 

 

Opmerkingen over het onderwerp van ware en valse profeten 

Ondanks alle verklaringen in de Nieuwe Openbaringen van Jezus (NO) door Jakob 
Lorber, Leopold Engel en Gottfried Mayerhofer,  is het niet zo gemakkelijk om de 
echte van de valse profeten uit elkaar te houden, vooral omdat velen van deze  
profeten en profetessen - afgemeten aan de Nieuwe Openbaringen,  zowel goede en 
valse dingen verkondigen en dat vaak op zo’n subtiele wijze, dat de lezer die 
verschillen helemaal niet bemerkt.  
  
Daarom zei hier vooral gewezen op de artikelen van Wilfried Schlätz, waarin de 
verklaringen van nieuwe en oudere profeten geanalyseerd zijn en met betrekking tot 
de leer van de Nieuwe Openbaringen een plek kregen.  
Deze zijn na te lezen onder www.JESUS2030.de, linker zijkant onder de themagroep 

Proheten und Vatermedien [profeten en vadermediums]  
 
Behandelde profetessen en profeten: Gabriele Wittek, Anita Wolf, Bertha Dudde, Carl 
Welkisch*), Karin Gerlinde Simpson, Johannes Gerber, Franz Schumi, Roque Rojas 
en verdere nagemaakte en valse vaderwoorden.  
 
 
*) =   De uiteenzetting met de leer van Carl Welkisch wordt in het kort voortgezet! 

 

Een verdere aanwijzing is het artikel van Wilfried onder de themarubriek kritiek op 
de Nieuwe Openbaring? [Kritik an der Neuoffenbarung?]: "ook iedere echte 
Openbaring bevat iets onjuist", met name paragraaf 6: fundamentele waarheden over 
het Wezen van God en het Wezen Jezus. 

 
Houd rekening met wat Jezus ons via Gottfried Mayerhofer vertelt, over de laatste drie grote 

profeten in de NO:   

  
"... Dat is waarom Ik eens nieuwe zieners heb gewekt en weliswaar volgens een 
ander betekenis, die Mijn woord onvervalst de mensen moeten weergeven. En dat 
hiermee geen vervalsing aan menselijke kant binnenkomt, dikteer Ik nu Mijn 

http://www.jesus2030.de/


schrijvers (Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Leopold Engel) Zelf,  wat Ik wil 
weten van de mensen en geloofd en gehoorzaamd wil hebben!"  
(Uit: Gottfried Mayerhofer: Staat de katholieke of protestantse kerk Mij of Mijn 
eigenlijke Kerk nader?" "Lebensgarten", Lorber-Verlag, zie ook onder JESUS2030) 

 
"Schouw en vertrouw buiten Mij echter niemand. Het spreekt tot jullie, die jullie heeft 

geschapen, verlost en geheiligd door Zijn Woord en door Zijn Geest.”  (Hemelse 

Geschenken.03_48.11.17,01)   

 
“Daarom, verzamel jullie vanwege Mij en houdt vast aan Mij en aan Mijn 
leer!” (PH.01_053,15) 
 
 

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

 

Helmut  Nadlinger uit Oostenrijk 
 

Beste Gerard, 
 
Voor het geval je van mij iets wilt publiceren, dan kun je uiteraard mijn naam noemen. Ik  
stem met je in, dat het JLB wat korter moet zijn – dat ligt alleen aan jou… 

 

Nu wil ik standpunt nemen tot enkele zaken in het Jakob Lorber Bulletin: Beste Gerard, als jij niet 

waakzaam bent dan zal het JLB tot een tuimelplaats worden van kwezelarij en allerlei aanhangers van 

een sekte! Mijn onbelangrijke mening over de citaten in het juli-nummer over de ‘daden’ van de 

Lorberbeweging:  

 

Neem "Wilhelm": "...de Lorberbeweging opende een wereldoorlog doordat… de LB bouwden de 

Duitse U-boten zodanig, dat … ze adviseerden de Führer naar Rusland te marcheren met meer dan 3 

miljoen soldaten… ze stelden in Nederland de hoekrichting van de vaste raketten foutief in…’ 

Vergeef me, vriend Wilhelm, ik heb zelden zo’n onzin gelezen! De Lorberbeweging had in 
alle ernst een wereldoorlog geopend???  ... Zo zo, de Lorberbeweging zat dus daadwerkelijk 
met de Führer aan tafel in het hoofdkwartier?  Geweldig, wat die allemaal gedaan 
hebben…Maar helaas is het tegendeel waar. 
 
Feit echter is, dat het redactiebestuur van het tijdschrift HET WOORD zich aanvankelijk  bij 
de nationale socialisten hebben aangediend, en dat de ‚nieuwe’ tijdgeest met de 
bekendmakingen van de ‘’Duitse boodschapper van God’ Jakob Lorber ermee in harmonie 
was. 
 
Pas met het verbod van de uitgeverij erkende men, dat men zich door de verleider beet had 
laten nemen. Dat is nu eenmaal menselijk! De bedrijfsleiding van de Lorberbeweging hebben 
zich zelfs in het begin blindelings bij de Nazi’s aangediend en de nieuwe tijd in Duitsland 
geprezen, want ‘’ …de Duitse bode van God had al een gelijkend standpunt verkondigd…’’  
Friedrich Zluhan en zijn plaatsvervanger gingen in het begin met de Nazi’s volledig aan de haal en 

hebben in Hitler niet de demon herkend! Beste Wilhelm, verontschuldig mij alsjeblieft, dat ik mij 

helemaal niet kan aansluiten met al je beweringen.  

  

De dame "Mariëtte" is volgens mij een vriendelijke vrouw. Neem toch Nehmann, Dudde of Helga? Ze 

is er niet helemaal zeker van of Lorber wel of niet de grootste profeet is! 

 

Goede Mariëtte, wie bij Lorber de Heer niet volledig en geheel vindt, die belast zich met verder 

zoeken zijn geestelijke maag, en valt van de ene twijfel in de volgende op zoek naar nog meer en naar 



‘grotere’ profeten: Lorber, Dudde, Nehmann, Helga, enzovoort, enz. De Heer Zelf geeft ons hiertoe 

het onverbloemde antwoord: ‘Mozes is niets zonder Mij!’ Vanwaar dus de verschillende getuigenissen 

van de geestelijke doorgevingen? In de GEESTELIJKE ZON, Band 2 ervaren wij: iedere profeet [of 

bemiddelaar] die een doorgeving over de hemel ontvangt kan slechts over zijn eigen hemel spreken! 

En die vormt zich bij elke gelukzalige overeenkomstig zijn eigen aard van liefde. Wie in Lorber de 

Heer niet volledig vindt, die belast zijn geestelijke maag steeds meer. De ‘Grootste’ is toch Jezus, 

zonder Hem is Lorber niets zoals ook Mozes niets is zonder Hem.  

 

Bij Nehmann is Lorber "...toch SLECHTS een volksleraar en woorddrager…ja, een groot werk is 

ontstaan, hier geef ik [wie is ‘ik’? Nehmann of zelfs God?) hen gelijk, maar niet het grootste…’’ Ik 

hen maar weinig mededelingen in de weblinken van Nehmann gelezen en vond ze goed. Wanneer 

daarin evenwel over een ‘lichtkring’ wordt gesproken waarvan zijn aanhangers deel uitmaken, dan 

vindt daar tegenover al een afscheiding plaats, die niet tot de uitgekozen kring behoren 

 

En: Lorber ALLEEN MAAR een volksleraar?? Jakob Lorber is hierbij toch nooit met zijn 

Openbaringen onder het volk geweest… 
 
Alle bemiddelaars na Lorber zijn door hem toch geprikkeld en gewekt worden, ze dansen om 
de schrijfknecht van God en zeggen eigenlijk met andere woorden niets kernachtigs, maar 
identieks. Voor mij is het Lorberwerk het grootste, omdat het van de Heer direct kwam! Alle 

anderen verkondigers zijn toch maar via de Lorberliteratuur slechts aangespoorde bemiddelaars. In 

Duitsland bestaan er dozijnen van zulke vadermediums die vaderlijke woorden verbreiden, zij allen 

zeggen niets nieuws, dansen alleen maar om de getuigenissen van Jakob Lorber rond en geven hun 

persoonlijke mening bekend.  
Ik geloof, dat het de eigen geest is van zo’n bemiddelaar (Nehmann, Helga etc.) die zich hier te kennen 

geven en in de Ik-vorm spreken. Deze geest is weliswaar uit God maar nog steeds gebonden door de 

fouten van hun ziel. Kort geleden las ik in de Geestelijke Zon, dat een profeet die een doorgeving over 

de hemel doet ALLEEN MAAR OVER ZIJN EIGEN HEMEL SPREKEN KAN! Dat zegt toch al 

alles, waarom geestelijke doorgevingen vaak verschillen, ja moeten verschillen.  

  

Dus Gerard, wees voorzichtig, anders geef je met het JLB aan de vele Vadermediums een platform 

voor de verbreiding van hun ‘lichtkringen’ – zoals ik dit woord ook bij het korte doorlezen in de 

weblink van Nehmann gevonden heb. Hier beginnen bij mij al de alarmklokken te luiden wanneer er 

over de ‘lichtkringen’ wordt gesproken, en dat daar wel een paar uitverkorenen bij zitten…  

  

Ook vind ik het 11e deel van het Grote Johannes Evangelie door Leopold Engel goed. Ik bedoel, de 

Heer heeft Jakob Lorber opzettelijk weggeroepen voor de beëindiging van het Lorber-Werk, om ons te 

doen afvragen: ‘Kinderen, zullen jullie MIJ wel herkennen, als Ik in het kleed en woord van een ander 

kom? Heb IK jullie ook niet gedurende tientallen jaren uit Mijn eigen hand jullie zover geleidt, zodat 

jullie MIJ nu ook met gesloten ogen, maar met open harten steeds herkennen moeten? 

 

Nu, beste Gerard, ik hoop, dat mijn berichtgevingen niet al te kritisch zijn. Ik wil volstrekt 
geen onenigheid in het bulletin brengen. Sorry, maar als Lorber slechts een volksleraar was, 
dan was Jezus misschien ook slechts een RONDTREKKENDE PREDIKER? Men mag niet 
alle media volgen, deze zijn toch allemaal met nog meer zielsmatige zwaktes behept toen 
Jakob Lorber, die de Heer speciaal heeft uitgekozen en gereinigd voor Zijn grootste Werk 
over Zijn Menswording. Een ajuus in het Noorden!  
Dat was het, een hartelijke bye bye 
 

   

Antwoord 
 
Beste Helmut 

 



Dat zijn krachtige belerende woorden. Dat kan veel perspectieven openen. In een privémededeling heb 

ik je al geschreven, dat ik geheel achter je principes sta. Wij allemaal, ook jij en ik, zijn ‘zoekenden‘, 

om het geschonken licht in elk van ons door middel van het Nieuwe Woord uit de Openbaringen van 

Jakob Lorber in de praktijk om te zetten.  

 

Dat hoofdzakelijk aan Jakob Lorber, Mayerhofer, resp. aan Leopold Engel ons de belangrijkste 

werken zijn gegeven, waarvan er op Aarde nog maar weinig zijn, die dit weten  [en vermoedelijk zo’n 

500.000 mensen!]. Dat hierbij ook andere ‚schrijvers van God‘ aangehaald wordt, is op zichzelf geen 

kwade zaak, maar wel een omslachtige weg. M.i. heeft dit met de bewustzijnsgradaties te maken, elk 

op zijn niveau. Ik zie dat als een ‚voorstadia‘ van inwijding en ontwikkeling. In de grote Openbaringen 

staat alles  - en het verduidelijkt de Bijbel des te meer, en neemt diens bedekte sluier weg. Hoe hoger 

het zielsniveau, hoe meer afstemming op de Grote Openbaringen en kan de Bijbel nog op een veel 

hoger zielsniveau gelezen worden. 

 

Ik heb ook gemerkt, dat er nog velen onder de Lorberlezers zijn, die ook - ondanks de kennis daarover 

– niet alleen de Grote Openbaringen lezen, maar ook bijvoorbeeld boeken van Max Selltmann, 

Hentschell, Widmann, Thomas von Kempen, Gerhard Tersteegen, Riehle of een Joanne Ladner en nog 

vele andere kleinere ‚profeten‘. En dat is natuurlijk ieder hun recht en vrijheid. Zoals je schrijft, 

beschrijven al deze auteurs een aantal ‘zijsporen’ der Grote Openbaringen, hoewel de Lorber-Werken 

toch zo overduidelijk ‘goddelijk openbaart’! . Daar hebben we meer dan genoeg aan.  

 

Ik persoonlijk geef aan een Bertha Dudde liever geen voorkeur, omdat ze mij ‘liefdeloos’ hard en koud 

en zonder enig charisma tegenstaat. Mij schijnt in haar geschriften meer de ‚gerechtigheid‘ een 

belangrijke rol te spelen dan de liefde. Wat is haar wijsheid als er geen liefde in groeit? Ook de Heer 

laat in al deze soms tegengestelde geschriften – hoewel op één en dezelfde lijn‚ dit toe, om onze ziel 

zo te laten oefenen in de ware en de valse dingen. Bijv. bij een Franz Schumi! Daarin staan goede 

dingen, maar soms ook dingen waarvan men schrikt! Je kunt je dan veel beter afvragen of het je ziel 

ook dient!   

 

Helmut, je hebt PRECIES beschreven hoe het met ‘de zoekenden’ voorstaat. Ze zijn allemaal op de 

weg naar God. Ook niet-Lorber-lezers in de christelijke kerken vinden hun weg zeker ook wel zonder 

de Jakob-Lorber-Literatuur. Alleen ontzeggen ze zich verschrikkelijk veel op hun levenspad naar de 

Heer toe. Jakob Lorber haalt steeds de weg van de liefde aan, dat is de snelste en directere weg naar 

God, dan te gaan via al die kleine zijwegen. Er gaat dus een veel directere weg naar God. Als de ziel 

dit nog niet ervaart, zal ze er  - ook aan gene zijde – er langer over doen.  

 

In het laatste nieuws van Mariëtte schreef zij echter: ‚ik lees deze mededelingen dan liever ook niet 

meer en dat geeft ook meer rust!’ Van deze mededeling weet je nu eerst vandaag, omdat dit bericht 

nieuw is [betreffende Nehmann]. Over Michael Nehmann [en Helga Hoff] kan men veel aan de weet 

komen via http://www.e-wi.info/ waar Wilhelm Erdmann diverse thema’s aan de orde stelt. De lezer 

kan zelf zijn standpunt innemen.  

 

Het bulletin, zoals wij die tot nu toe hebben gehad, blijft haar weg gestadig doorgaan. Of dat nu een 

Bertha Dudde, een Franz Schumi of een Jakob Lorber is, toch is de laatste hier ZEER BELANGRIJK 

en de belangrijkste. Wie of wat heeft de lezer nodig? Kiest zij voor Budde of een Schumi of een 

Jakob Lorber – dat laatste is toch levensbepalend! Over Bertha Dudde of Nehmann  is via het internet 

hierover genoeg te lezen. Jakob Lorber blijft voor ons – in dit bulletin – steeds het belangrijkste 

ijkpunt. De werken van hem blijven vanzelfsprekend de hoofdthema’s bepalen. En Helmut… in deze 

richting heb jij bij het rechte eind. Dat is het grote verschil tussen het goud van Lorber, het koper 

van Schumi en het lood van Dudde. G.  

 

De Bijbel 
Onze huidige boeken hebben bladzijden van papier. Maar dat is vroeger veel anders geweest. Papier 

komt van de Papyrusplant, nu nog als sierplant in sommige woonkamers. Vroeger was dit het meest 



gebruikte materiaal voor het Boek der Boeken in de Oudheid. De oorsprong lag in Egypte. 

[GEJ.04_182,03] - Daar groeiden deze planten ook voor de boekindustrie. [Opmerking: Hier 

aangekomen, gingen allen zitten op de door Jozef gemaakte banken en verkwikten zich onder de 

geurende schaduw van rozen,- mirre- en papyrusbomen. [JJ.01_184,05]] Zie ook Hemelse geschenken 

2-42.01.25.07 – dit gaat ook over de papieren tijd! Welke stevigheid moet het papier verantwoorden? 

De Heer: ‘Ik zeg je, ze zal geen druk verdragen! Hoe gemakkelijk papier ook gescheurd kan worden, 

dat laten je de zwakste kinderen zien! Begrijp je dit teken?  

…’de oude Egyptenaren hadden nog lang geen papier om op te schrijven. Daarom werden er vlakke 

stenen gebruikt om helemaal in het begin met botten, en later met ijzeren griffels allerlei ter 

herinnering in te kerven! [GJE4-204-3] 

 

Koning Hanoch vond het papier uit [Huishouding van God-3-194-07]. Zij waren de uitvinders van het 

kruitpoeder en de schietgeweren, het perkament en het papier. Ook het geweld van de waterdampen 

was hen bekend en wisten dit veelvuldig te benutten. De oorsprong van papier lag in Egypte [GJE4-

182-3] 

De papyrusstengels, zo dik als een stevige arm, konden wel tot 6 m. hoog worden. Men legde plakken 

vezels haaks op elkaar en zo werden deze aaneen samengeperst en gesneden tot papyrusvellen in een 

licht gele of licht grijze kleur. De vellen werden weer in een lange rij tot wel aan 10 meter, aan elkaar 

vastgemaakt. Op het aangeboden reepmateriaal kon nu geschreven worden. Het kon opgerold 

worden: de boekrol. Later legde men de vellen boven op elkaar en in het midden gevouwd en genaaid, 

waardoor er een boek ontstond: de codex.  

Natuurlijk werd er vroeger ook perkament gebruikt om op te schrijven: leer, dierenhuid en het wordt 

nog in verband gebracht met Pergamum, een wereldstad in de Oudheid, de hoofdstad van het 

toenmalige Pergameense rijk, in wat nu Turkije is.  

De letters werden met pen en een soort inkt ‘met zwart en rietschachtje’ meestal zonder 

woordscheiding achter elkaar geschreven. Zie ook 3 Joh, 1:13, Hand. 8:30. Filippus hoorde de 

kamerling lezen. Want het lezen van aaneengeschreven woorden werd vroeger vergemakkelijkt door 

het gebruik om hardop te lezen.  

 

Perkament was dus al bekend bij Hanoch. [HGt.03_194,07] – zie verder ook bij: [HiG.03_64.03.21.a,10 tot 

13], [HiG.03_64.03.22.b,11], [HiG.03_64.04.07,08], [GEJ.03_073,04] 

  
De geslachtsregisters 
 

Twee evangeliën beschrijven de twee geslachtslijsten van Jezus: Mathheus 1:1-17 en Lucas 3:23-38. 

Beiden dragen een lineair karakter. Er wordt hier aangegeven op welke wijze Jezus van Adam afstamt 

en de lijn via Abraham. Mattheus begint bij Abraham om vervolgens uit te komen bij Jezus, maar 

Lucas begint andersom en komt uit bij Adam. Beide lijsten kenmerken zich door fluïditeit, daar in 

deze selectie enkele namen worden weggelaten. Mattheus noemt de 3 x 14 generaties tussen Abraham 

en Jezus, terwijl Lucas 11 x 7 generaties opsomt van Adam tot Jezus. Mattheus laat het zo uitkomen, 

dat Jezus de 7e week inluidt [na 3 x 2 weken] omdat het Oude Testament zijn hoogtepunt en vervulling 

via Zijn komst bereikt. Met Jezus is het ‘Koninkrijk der hemelen’ nabijgekomen. [Matth. 4:17] – De 

geslachtslijst van Lucas geeft een verdeling weer van de wereldgeschiedenis in elf weken [11 x 7]. 

Deze wordt opgevolgd door de Messiaanse tijd: de 12e week der wereldgeschiedenis. Mattheus geeft 

een zo kort mogelijk overzicht van de geschiedenis van Israël tot aan Jezus. De apostel Paulus lijkt 



niet bepaald positief te staan over het bijhouden van de genealogieën.. Hij richt zich vooral tegen die 

personen die hun afkomst beschouwen als een verdienste voor God. Zie ook Titus 3:9.  De 

Egyptenaren hielden hun godenregisters netjes bij [Zeus=Jupiter, Chronos, Kronos = Saturnus,  en 

Uranus] – [zie GJE.04_175,05].  Nu weten jullie [in het Duits staat er: Nun wisset ihr einmal 

genealogiter!] met Wie jullie in de persoon van de zo buitengewone Galileeër van doen 

hebben en dat is zeker ook nodig, om een gunstig oordeel over Hem te kunnen vellen. 

[GJE.08_06,16].  Waarom lijkt Paulus negatief te staan omtrent het vaststellen van de geslachtslijnen? 

Omdat het erop lijkt dat personen, groepen of volken steeds vaker in het verleden op zoek gaan naar 

hun identiteit. Het vlugge doorlezen der oude geslachtslijsten laat de lezer ‘op een afstand 

houden’ van de feitelijke bedoeling en het kan daardoor als nutteloos overkomen, hoewel met 

enige inspanning, men de essentie er wel uithaalt. 

 
  

Oefening in het Arcanum van de 

wonderlijke geneeskunde!   
 

[Bron: …uit het boek: ‘de geestelijke Zon’, deel 2, hoofdstuk 18, ontvangen door Jakob 

Lorber] 

 

De geestelijke wilskracht, verenigt met de 

HEER, doet wonderen  
[GS.02_018,19]’ Maar jullie, die de geest al een beetje hebben leren kennen, kan ik nu al enigszins uit 
de doeken doen waarop het hoofdzakelijk aankomt om juist vanuit de geest machtig, onfeilbaar, 
beslist en werkelijk wonderbaarlijk te werken’.   
[GS.02_018,20] Waar komt het dan eigenlijk op aan? Luister, ik zal jullie daarvoor een klein recept 
geven.  Neem daarvan elke ochtend en avond een flinke eetlepel in en jullie zullen je ervan kunnen 
overtuigen dat dit recept een werkelijk wondermiddel is.    
[GS.02_018,21] Het eerste ingrediënt bestaat hieruit, dat men zich dadelijk na het ontwaken met de 
Heer door de liefde in Zijn wil verenigt. Dat moet ook  ‚s avonds gebeuren. Wanneer iemand dan iets 
erg graag zou willen, moet hij acht slaan op zijn eerste gedachte; dat is het tweede ingrediënt. Deze 
gedachte moet hij nu ogenblikkelijk vasthouden en voor geen goud ter wereld meer omruilen voor 
een tweede.  

 Direct na het wakker worden verenig ik mij in de Geest met de HEER door liefde in Zijn wil. 

Dit doe ik ook in de avond! 

[GS.02_018,22] Heeft hij dat gedaan, dan moet hij de Heer vragen of Hij Zijn oneindige 
kracht met de zwakte van de eigen wil zou willen verenigen waarbij hij de Heer nogmaals in 
liefde moet omvatten; dat is het derde ingrediënt. Is dat in alle onwankelbare 
standvastigheid gebeurd, dan moet hij aan deze drie ingrediënten nog een vierde toevoegen 
en dat is een gefixeerd, vast geloof.   

 Wanneer ik iets zou willen, vraag ik HEM, bijv.: ‚geliefde Vader, wil JE mij alsjeblieft 

zeggen, wat mij nog van je doet afstand nemen en hoe ik dichter bij JE kan komen?’  



 Dan let ik op het antwoord of de eerste gedachten, die binnenkomen!  

 Dit woord of de weinige gedachten houd ik dan direct vast en verruil deze niet meer met alle 

wereldse rijkdommen.   

[GS.02_018,23] Wanneer deze vier ingrediënten een volmaakt geheel zijn, dan is het wondermiddel ook al 
gereed. 
[GS.02_018,24] Wie dit niet wil geloven, zal de proef moeilijk bij zichzelf kunnen uitvoeren, maar wie het 
gelooft, laat hij het doen, dan zal hij zich kunnen overtuigen van de vereende kracht van de Heer in zijn geest. 
Dit geheim moest ik jullie hier vertellen omdat het hier op zijn plek is. 

  

 Dan vraag ik de HEER, dat HIJ ZICH met Zijn oneindige sterkte met mijn zwakke eigen wil 

moge verenigen en ik neem de HEER weer vast aan met mijn liefde.  

 Ik vraag HEM bijvoorbeeld: ‚Ik wil JE ingegeven woord volgen. Help mij alsjeblieft inzien bij 

datgene, wat mij je van JOU deed scheiden, zoals JIJ dat hebt benoemd, en dus ook dat kan 

bereiken. Ik ben alleen te zwak en kan het alleen door JOU. Zo geschiede JOUW wil.  

[GS.02_018,25] Dus nu weten jullie ook wat jullie hier op deze wereld te doen staat, opdat 
we verder komen: één gedachte, één vaste bestemming, en we hebben de plaats, waar we 
naar toe willen, al voor ons.  

 Als dat met alle wankeloze vastigheid zo is geschied, neem ik daarbij nog het gefixeerde vaste 

geloof.  

[GS.02_018,26] Dit geheim echter, dat ik jullie nu heb verteld, geldt voor zowel de gehele 
natuurlijke als de gehele geestelijke wereld, want het is precies hetzelfde als hetgeen de 
Heer aan al Zijn apostelen en leerlingen geleerd heeft; en wel toen Hij zei: ‚Zonder Mij 
kunnen jullie niets doen; maar met Mij vanzelfsprekend alles!’  

 Doe dit elke dag en je beleeft zo de verenigde kracht van de Heer in je geest: een 

gedachte, een vaste bestemming, en je bereikt het doel, de toenadering en de plaats 

waar je heen wilt om verder te komen.  

 Wie de geest als verenigde vaste wilskracht in de Heer heeft, zal daardoor eindeloze 

rijkdommen vinden in zijn geest en dan in het bezit van de kracht en rijkdom zijn, en dat is 

een bezit in de volheid. Daar komt het hoofdzakelijk op aan om juist uit de Geest van God 

machtig, onfeilbaar, beslist en waarachtig op wonderbaarlijke wijze te werken.  

[GS.02_018,27] En verder toen Hij zei: ‚wat jullie de Vader ook maar in Mijn naam zullen vragen, dat zal Hij 
jullie geven.‘Hier heeft de Heer in de vraag geen uitzondering gemaakt, want Hij zegt: ‘wat het ook moge zijn.’  



[GS.02_018,28] Zo gaf Hij ook aan: wanneer er twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, dan zal Hij in hun midden 
zijn, en wat zij dan vragen, zal hun gegeven worden. – Het vervolg van onze reis door deze wereld zal echter, 
zoals reeds opgemerkt, nog menig verborgen geheim voor jullie onthullen…’  

 

 Dit geheim geldt voor alle natuurmatige alsook voor geestelijke werelden. Het is hetzelfde wat 

de HEER aan al ZIJN apostelen heeft geleerd als HIJ zegt: zonder MIJ kunnen jullie niets 

doen; maar met MIJ, laat zich alles vanzelf begrijpen. Wat jullie de VADER altijd in MIJN 

naam vragen, dat zal HIJ jullie geven.  

 Een aanvullende mogelijkheid is om aansluitend een zelfbeschouwing of zelfbespiegeling te 

oefenen en bijvoorbeeld de ingegeven woorden of gedachten op te schrijven.  

 De bedoeling is om zulke stappen te gebruiken als mogelijkheid tot transformatie. Hieraan kun 

je af en toe verder werken en zich daarbij ook steeds weer tot de HEER wenden, zoals boven 

beschreven.  

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

 

UFO’S, bestaan deze echt? 
Wilfried Schlätz 

 
1. Vraag: 
Wat zegt Jezus via JL over de UFO’S, over buitenaardse en fenomenen van korencirkels? 
Zijn dit allemaal verzinsels, manipulaties van de een of andere gewichtigdoenerij, enz… of 
toch een vorm van realiteit, die juist nu in deze tijd van een geestelijk groeiende 
wereldbevolking dichterbij gebracht moet worden? 
  
Hoezo moesten hoger ontwikkelde andere planeten niet hun broeders en zusters op deze 
Aarde willen opzoeken, als de tijd hiertoe ook rijp was? 

 
2. Antwoord: 
2.1. Jezus openbaart ons via JL, dat er op alle centrale zonnen resp. op alle planetaire 
zonnen en op alle planeten zoals op de Maanachterzijde, er planten, dieren en mensen 



existeren, omdat er zonder deze natuurzielen-ontwikkelingen geen verlossing van de eens 
gevallen geesten vanuit de materie in het puur geestelijke zou kunnen bestaan!  
 
2.2.  Gelijktijdig openbaar Jezus ons via JL, dat deze buitenaardse mensen een geringere 
wilsvrijheid hebben dan de Aardemensen en daarom niet in staat zijn, om iets nieuws te 
verzinnen! Vandaar bezit alleen maar de Aardemens iedere onbegrensde denk- en 
wilsvrijheid, die hem enerzijds in staat brengt om bijv. een ISS (Internationale Ruimte 
Station) in een aardeomloopbaan op te richten, en die anderzijds hen in staat stelt tot het 
kindschap van God.  

 
2.3. Jezus via JL: 
[GEJ.03_221,03] Kijk naar boven, alle ontelbare sterren zijn werelden, heel veel groter en 
mooier dan deze aarde en op ieder van die werelden vind je mensen, die uiterlijk helemaal 
op ons lijken, en overal tref je veel wijsheid bij hen aan en ook liefde ontbreekt hen niet 
volledig. Maar zij komen echter, zo ongeveer als de aardse dieren, reeds volmaakt ter 
wereld en behoeven niet van het begin af aan alles te Ieren wat ze moeten en willen 
weten. De taal is bijna overal gelijk en hun kennis heeft heel bepaalde grenzen, maar 
overal gaat de kennis tot aan de hoogste goddelijke geest, welke kennis echter toch meer 
een vermoeden is dan een weten. 
[GEJ.03_221,04] Kort en goed, op al de talloze hemellichamen tref je mensen aan die vrijwel 
gelijk zijn aan de meer ontwikkelde heidenen van deze aarde, alleen met dit verschil, dat de 
mensen op de hemellichamen eigenlijk niets nieuws bedenken. Wat er is, is er zo 
volmaakt mogelijk, terwijl de heidenen op onze aarde toch altijd iets nieuws kunnen 
uitvinden, zodat voor hen daardoor de weg naar een eindeloze, steeds verdergaande 
vervolmaking met en nergens is versperd. 
[GEJ.03_221,05] Op de grote werelden bevinden zich hier en daar echter ook wijzen, die af 

en toe in zekere zin samenkomen met hogere geesten en zich door hen laten onderwijzen in 
de diepere kennis van God. Soms gebeurt het dan dat er één, wiens geest meer ontwikkeld 
is, het verlangen krijgt om óók een kind van God te worden! 
  
2.4. Om die reden zijn de buitenaardse mensen niet in staat om ruimteschepen te 
ontwikkelen en te bouwen! Bijgevolg bestaan er geen UFO’S!  
 
2.5. Daarom worden de fenomenen van de tarwecirkels niet door UFO’S maar of door 
aardse mensen of door de plaatselijke natuurgeesten bewerkt!  



 
 
[Redactionele opmerking: ja, dat laatste zinnetje is natuurlijk interessant om in de toekomst  
daarover meer uit te weiden!.G.] 
 
====================================================================== 

Wanneer kunnen we rekenen op de eindtijd en diens 

hoofdgebeurtenissen? 

Aanwijzingen uit oude en nieuwe goddelijke Openbaringen  

Gerd Gutemann 

 

Wanneer werd Jezus geboren? Wanneer vond Zijn voorspelling over de eindtijd plaats?  

Jezus werd op 7.1.7 v. Chr. geboren en leefde 33 jaren (dus van van 7 v. Chr. tot 26 n. Chr.).  

Meer over de tijdberekening van de geboorte en de leertijd van Jezus: 

 (http://jesus2030.de/cms/index.php?view=article&id=342%3)  

De 3-jarige leertijd van Jezus duurde van 23 tot 26 n. Chr., en in totaal iets meer dan 3 jaren.  

Voor welke eindtijdgebeurtenissen openbaarde Jezus preciezere tijdsaanduidingen?  

In het 2e leerjaar 24 n. Chr. zei Jezus: "Jullie kunnen echter alles voor waar aannemen, dat er namelijk 

rond alle twee duizend jaren op Aarde er zich een grote verandering zal voordoen. En zo zal van 

nu af aan het ook gerekend worden..‘ 

http://jesus2030.de/cms/index.php?view=article&id=342%253


(www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-076.htm#jl.ev06.076,10)  

In de eerste twee jaren van Zijn leertijd, dus in de jaren 23 en 24. n.Chr.  maakte Jezus gewag (door 

J. Lorber ontvangen), in welke periode de volgende gebeurtenissen zouden beginnen:  

1. de speciale eindtijdkenmerken ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/index.htm) 

2. 3e wereldoorlog ('een volk zal tegen het andere’ optrekken') ( www.j-

lorber.de/jl/0/endzeit/wkrieg-c.htm) 

3. Het einde van de militaire macht van de Islam bij de veldslag om Israël en gelijktijdig het 

einde van de 3e wereldoorlog: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wkr-isr.htm) 

4. de 'vijand uit de lucht' (natuurcatastrofe uit de kosmos, meer zie:  www.j-

lorber.de//jl/0/endzeit/nat-kat.htm) 

5. de heerschappij van de antichrist gedurende 7 jaren: (www.j-

lorber.de/jl/0/endzeit/antichrist.htm) 

6. de tijd van de grote tegenspoed = christenvervolgingen door de antichristenen: ( www.j-

lorber.de/jl/0/endzeit/drangsal.htm) 

7. de wederkomst van Jezus: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wiederkunft-jesu.htm) 

8. de wegvoering van de gelovigen: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/entrueckung.htm) 

9. het einde van de ‚valse stoel van Petrus’ = het Vaticaan van Rome: ( www.j-

lorber.dejl/0/kathol/n-unter4.htm) 

10. het 'laatste gericht' over alle goddelozen door menselijk veroorzaakte verbranding van de 

aardoppervlakte: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/feuer-endgericht.htm)  

11. De vernieuwing van de Aarde en het beginnende vrederijk op haar: ( www.j-

lorber.de/jl/0/new-age/index.htm) 

De stopzetting van de aflopende en uitsluitend door Jezus genoemde gebeurtenissen der eindtijd zal 

zich voordoen a van nu af aan nog duizend en niet nog eens weer duizend jaren‘, b 'niet volle' 2000 

jaren, c na 'bijna 2000 jaren', d 'na ongeveer niet volle 2000 jaren' (geprofeteerd in het jaar 23 n. 

Chr: a www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-072.htm#jl.ev01.072,03, geprofeteerd in het jaar 24 n.Chr.: 
b www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,07), c www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-

023.htm#jl.ev09.023,06, d www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-030.htm#jl.ev09.030,06) 

Tijdberekening van het laatste gericht 

Omdat de voorspellingen van Jezus (via Lorber) uit de leerjaren 23-25 n.Chr. afkomstig zijn, en omdat 

de wederkomst van Jezus, de wegvoering van de laatste gelovigen, de ondergang van de valse 

stoel van Petrus, van de Islam en van alle goddelozen door het vuur-eindgericht op dezelfde dag 

zullen plaatsvinden, zullen deze samenhangende gebeurtenissen op z’n laatst 2024 of 2025 

plaatsvinden. (www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-162.htm#jl.ev08.162,05, www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-

150.htm#jl.ev06.150,17) 

Over de heerschappijduur en het einde van de antichrist geven Bijbelse en nieuwere aanwijzingen 

daarover de volgende opheldering:  

 De antichrist zal ca. 7 jaar heersen. (Dan.08,13 f.) 

 Tijdens de laatste drie en een half jaar zal door hem en zijn aanhangers een intensieve 

vervolging plaatsvinden onder de christenen en aan een ieder, die aan God geloofd. 

(Dan.07,25, Dan.08,13, Dan.12,11, Offb.13,05) 

 ‘‘Drie volle jaren zullen voorbijgaan, tot de gezamenlijke christenheid de geloofsproef 

hebben doorstaan, om dan nu in zichzelf of versterkt te zijn of het geloof aan Jezus Christus 

als Verlosser de wereld geheel en al verworpen te hebben… En in deze drie jaren zal 

duidelijk zich een scheiding voordoen, want de wereld met haar aanhangers zal proberen, 
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het volledig losscheuren van het geloof vol te houden, terwijl anderen zich steeds meer 

vaster aaneensluiten en inniger dan ooit aan hun Heiland en Verlosser 

overgeven’’…..(BD 0754) 

 Het einde van het antichristendom en zijn aanhangers zal door het vuur-eindgericht opvolgen. 

(Dan.07,26) 

 "Ik beëindig het wrede spel van Mijn tegenstrever…  Wanneer hij denkt gewonnen te hebben, 

zal Ik komen op de wolken en richten het levende en het dode… Ik zal de Mijnen halen 

(door wegvoering, d. uitgever), het vernietigingswerk (verbranding van de gehele 

aardeoppervlakte, de uitgever) uitvoeren aan de Aarde en al haar bewoners. De nood zal van 

tevoren groot zijn, doch Mijn liefde zal jullie redden, en Mijn macht zal diegene in de 

ketting leggen, die tegen Mij is, omdat zijn tijd vervuld is’. (BD 5606) 

Tijdberekening voor het grote strafgericht door de ‚vijand uit de lucht‘ (catastrofe uit de kosmos 

voor de reiniging)  

De Nieuwe Openbaringen van Jezus via Lorber wijzen daarop, dat de wederkomst van Jezus ‚zal 

voorafgaan met een allergrootst en scherpste gericht’. (www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-

150.htm#jl.ev06.150,17).  

Dit strafgericht zal door de ‚vijand uit de lucht‘ gebeuren. En uit de kosmos komende hemellichaam 

zal een enorme natuurcatastrofe veroorzaken. Dit wordt duidelijk uit de volgende berichtgeving:  

 a "Dit (naderbij komende) natuurschouwspel zal buitengewone tumult onder de mensen 

teweegbrengen, en de angst zal ook niet onterecht zijn, want zulke vreemde verschijnselen 

zullen ook de ster begeleiden, want hij komt steeds dichter bij de Aarde, en een gezamenlijke 

botsing lijkt onvermijdelijk naar de berekeningen van diegene, die zijn verschijnen ontdekten, 

en zijn verloop nagaan.  

Maar Ik heb dit al lang van tevoren vooruit gezegd, dat ‚Ik jullie een b vijand uit de lucht 

stuur, en dat een natuurcatastrofe met de grootste omvang jullie mensen nog te wachten 

staat, die het laatste einde…. d.w.z. de totale-omvorming van de Aardeoppervlakte… vooraf 

zal gaan en veel talloze slachtoffers kosten zal. (a BD 7423. b www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-

108.htm#jl.ev05.108,02)  

Terwijl de Bijbel en de Openbaringen door Lorber volgens mij geen voldoende aanwijzingen geven 

wanneer dit ‚allergrootste en scherpste gericht‘ door de ‚vijand uit de lucht‘ zal volgen, geven de 

Nieuwe Openbaringen wel een preciezere tijdsbestemming – betrokken op de wederkomst van Jezus 

en het eindgericht:    

 "Jullie zullen hem (de Antichrist) herkennen, wanneer hij zal optreden, maar eerst zal de 

wereld in een verschrikking geplaatst worden door de omvang van een natuurcatastrofe 

(‘vijand uit de lucht’, de uitgever)… En direct daarna zal hij zich openbaren en hulp en 

redding toezeggen bij elke grote chaos.‘‘  (BD 8734) 

Wanneer nu het laatste gericht, het vuur-eindgericht op z’n laatst 2024 of 2025 zal plaatsvinden en 

de antichrist tot zover 7 jaren heerst, maar zijn optreden dan direct na de catastrofe uit de kosmos 

(‚vijand uit de lucht‘) zal plaatsvinden, zo zal die catastrofe door de ‚vijand uit de lucht‘ ongeveer 7 

jaren eerder geschieden, dus in 2017 of 2018 plaatsvinden. 

 

Tijdberekening van de 3e wereldoorlog en zijn einde  

Uit de a oude en b Nieuwe Goddelijke Openbaringen is duidelijk, dat in de eindtijd het ook tot een 

alomvattende oorlog zal komen, waarbij het nauwelijks om een verkenbare 3e wereldoorlog zal gaan. 

(aOffb.09,13 ff., Offb.16,14, b www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-150.htm#jl.ev06.150,15, www.j-

lorber.de/jl/ev05/ev05-107.htm#jl.ev05.107,04) 
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De volgende Bijbelse aanwijzingen zijn als gebeurtenissen van een 3e wereldoorlog uitlegbaar. In de 

eindtijd zal er a tegen Israël en haar bondgenoten tot een Islamititische en Russische grote volkscoalitie 

komen, - tot de b ‘heilige oorlog’  = Jihad van de Moslims tegen Israël en de met hem verbonden 

westelijk-christelijke staten.  

(a Sacharja.12,03; Joel.04,11, Sacharja.14,02, b Joel.04,09, bJihad)  

   

Deze a coalitie uit vele Islamitische staten zal in Israël binnenvallen en het komt in het  20x30 km 

grote dal van Josafat tot een beslissende veldslag. 

(a Hesekiel.38,01-17; Zephanja.03,08, b Joel.04,12) 

Hierbij zal a  het gehele Islamitische en Russische coalitieleger door een b ingreep van God uit de 

kosmos worden vernietigd, dat o.a. ook goddelijk strafgericht over de Islam is. 

(a Sacharja.12,09, bwww.j-lorber/de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm). 

De oorzaak van deze gedetailleerde beschreven omstandigheden, die tot de a vernietiging van de 

Islamitische tegenpartij en een keerpunt voor het Jodendom en het christendom leidt, zei een b direct 

ingrijpen van God uit de kosmos, die c alle elementen ontketent. 

(a Joel.04,01, b Sacharja.14,03, c Sacharja.14,04).  

Op de beslissende veldslagdag zal het  a  donker worden zoals de nacht en een b geweldig aardbeving 

schokt het land, lucht en water op.  

(a Joel.04,15, Sacharja.14,07, b Joel.04,16, Hesekiel.38,19 f., ).  

De Turkse-Moslimleider a ‘Gog‘ (Erdogan?), mensen en dieren zullen sterven op een tot nu niet 

voorgekomen wijze. b Soldaten sterven en vergaan plotseling, stortregens en hagelstenen, vuur en 

zwavel zullen over de legers uitgestort worden en ze totaal vernietigen. (a Sacharja.14,12-

15, b Hesekiel.38,22) 

Niet slechts de strijd om Israël, maar gelijktijdig zal de 3e wereldoorlog door het ingrijpen van God uit 

de kosmos (‘vijand uit de lucht’) worden beëindigd. Dat laatste sluit zich mooi aan via Bijbelse 

aanwijzingen o.a. over de veldslagafloop de strijd om Israël te sluiten:  

Deze veldslag zal op elk tijdstip kunnen plaatsvinden, waarop aan de hemel een groot hemellichaam 

(ster, asteroïde? met de Aarde een grote botsing veroorzaakt of bedreigend met een omgeven donkere 

gifwolk voorbijtrekt, en elk verschijnsel en gevolg in werking stelt, met ingrijpende gevolgen en drie 

duistere dagen sinds millennia steeds weer voorspeld en visionair al gezien waren. (a www.j-

lorber.de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm) 

De voorspellingen en bovennatuurlijke veroorzaakte wijze van vernietiging en de perfecte 

timing hiertoe zal bewijzen, dat  a God Zelf zal ingrijpen. Uiteindelijk moet deze ingreep van 

God uit de kosmos niet alleen maar de vernietigende 3e wereldoorlog beëindigen, maar ook het 

geloof aan de existentie van God, Zijn wijsheid en onbegrensde macht opnieuw beleven. 

 (a Hesekiel.38,23, Hesekiel.39,07).  

Wat uit Bijbelse aanwijzingen slechts gecombineerd kan worden, zal door nieuwere profetische 

verwijzingen duidelijk verteld:  

 a "God Zelf dooft deze (wereldoorlog)band doordat Hij de mens elke mogelijkheid neemt, het 

worstelen voort te zetten, door een b natuurgebeurtenis, dat in zijn uitwerking onvoorstelbaar 

is. Hij maakt machteloos, wat voordien krachtvol en machtig was, en Hij laat hen zien, dat 

Zijn wil en Zijn macht sterker is.’ (a BD 2803, b www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm) 

 "Ik maak een einde, wanneer het hoogtepunt van de wreedheid (in de 3e wereldoorlog, de 

uitgever) is bereikt aan aan de zijde van de mensen, opdat daaraan de wereld inziet, dat God 

in de hemel is, die de zonde straft, die klaarblijkelijk op deze wijze aan het licht komt… opdat 
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ze erkent, dat de niet mensen de afloop bepalen, maar Ik Zelf…. En dit is anders, dan de 

mensen verwachten. (BD 3371) 

 "God zal Zijn macht bewijzen en de aardse machthebbers de wapens uit de hand 

slingeren. Hij zal alles bepalen, en het uitgangspunt van de volksoorlogen tegen elkaar zal de 

mensen dan teleurstellen, die door geweld dat willen bereiken, wat hen niet toekwam, en die 

daarom hun machteloosheid moeten erkennen‘.(BD 3143) 

(BD 3143) (BD 3143) (BD 3143) 

Vele zieners en zieneressen voorzagen een kortdurende 3e wereldoorlog (vaak een vermelding van ca. 

3 maanden). Uit de oude Bijbelse teksten en de Nieuwe Openbaringen vloeit voort, dat de 3e 

wereldoorlog door goddelijke ingrijpen uit de kosmos (door de ‘vijand uit de lucht’) zal beëindigd 

worden, om te verhinderen, dat de Aarde volledig verwoest wordt.   

Berekening, wanneer de ‘vijand uit de lucht’ de 3e wereldoorlog zal beëindigen.    

Omdat de antichrist eerst rechtstreeks na de ingreep van God door de ‚vijand uit de lucht‘ zich zal  

manifesteren en hij tot zijn einde (2024 of 2025) in totaal rond 7 jaar kan heersen, laat zich het a 

tijdpunt van [het einde van de] 3e wereldoorlog door de ‘vijand uit de lucht’ rond het jaar 2017 of op 

zijn laatst 2018 berekenen. .(a BD 2803)  

 

Maar de exacte dag en het uur van de wederkomst van Jezus, de wegvoering en het direct daarna 

plaatshebbend vuur-eindgericht, kent niemand… a "Van die dag echter en het uur weet niemand, ook 

de Engelen in de hemel niet, b ook de Zoon niet, maar alleen de Vader. (a Markus.13,32), b www.j-

lorber.de/jl.him2.066,05 ff.) 

Daarom adviseert Jezus: 

 a "Waakt; want jullie weten niet, op welk uur jullie Heer komt." 

(a (Matthäus.24,42 = Markus.13,3;  Matthäus.25,13;  www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-

098.htm#jl.ev08.098,11) 

 (Matthäus.24,44) Daarom wees ook jullie bereid! Want de Mensenzoon komt a op een uur, 

wanneer jullie dat niet meer geloven.  

 (a = Lukas.12,40;  www.j-lorber.dejl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15;  

Op grond van deze aanwijzingen moesten alle christenen, in het bijzonder de Nieuwe 

Openbaringsvrienden - waakzaam letten op de a voortekenen, bidden en b zich gepast voorbereiden: 

(a www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/index.htm, b www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15 ) 

 

 

Opmerking van de redactie: de historische telling is: 

-10   -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1   +0   +1   +2   +3   +4   +5   +6   +7   +8   +9   +10 

-11  -10  -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1    +1 n. Chr. enzovoort 

historische jaar is   – 1 v. Chr.  =  astronomische tijd 

astronomische jaar is  + 1 n. Chr.  =  historische tijd 
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Zomede is Jezus geboren op 7 januari in het jaar 8 v. Chr.  {astronomische tijd!} of in het jaar 7. 

v. Chr. {historische tijd!} 

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

Waarom weten vrienden van de Werken van Jezus via JL 
toch veel meer dan de kerken en theologen?  
 
             Wilfried Schlätz 

1.Vraag: 
Bij gelegenheid word ik steeds geconfronteerd bij het beantwoorden uit de Nieuwe 
Openbaringen van Jezus met provocatieve vragen:  "Waarom juist ik uitgerekend dit en dat 
weet – de theologen, de geestelijken, enz. moeten echter van dit alles geen weet hebben of 
het hoogstens niet naar buiten willen brengen?  Deze reactie is toch wel wat eigenaardig en 
komisch. Maar een enkel en eenvoudig iemand, weliswaar docent, die in relatie tot de gehele 
kerk staat?   
 
2.Antwort: 
 
2.1. Mijn antwoord zou dan luiden: "Mijn kennis stamt af  uit de circa 10.000 tegenwoordige 
gedrukte bladzijden, die de Oostenrijkse musicus en componist Jakob Lorber in de jaren 
1840 – 1864 neerschreef. Deze teksten heb ik sinds 67 jaren bestudeerd en onderzocht en 
kom hierdoor steeds meer tot de zekerheid, dat Jakob Lorber evenzo een echte nieuwe 
profeet was als bijvoorbeeld de profeet Jeremia van het Oude Testament.  

  
2.2. Jeremia 7,1+3 zoals 9,22+23: 
" HET woord dat tot Jeremía geschied is van de HEER, zeggende: Zo zegt de HEER Zebaoth, der 

heirscharen, de God Israëls: Maakt uw wegen en uw handelingen goed, zo zal Ik ulieden doen wonen 

in deze plaats.[zo wil Ik op deze plaats bij jullie wonen!]   
  
Zo zegt de HEER: Een wijze beroemt zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroemt zich niet in zijn 

sterkheid, een rijke beroemt zich niet in zijn rijkdom,  

Maar die zich beroemt, beroemt zich hierin, dat hij verstaat en Mij kent, dat Ik de HEER ben, doende 

weldadigheid, recht en gerechtigheid op de Aarde; want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEER. 

 
(Lutherbibel 1984; overal, waar in de oertekst: "JHWH = JAHWE = (vroeger:) JEHOVA" 
staat, werd in de vertaling "HEER" geschreven). 
 
2.3. Op precies dezelfde wijze geschiedde het Woord van de Heer tot Jakob Lorber en 
dicteerde hem 24 jaar lang [van 1840 tot 1864] de antwoorden op alle basisvragen van ons 
leven door middel van een letterlijke verbale inspiratie [=het innerlijke Woord], die ook geheel 
nieuwe begrippen zoals hulsengloben, specifica van intelligentiedeeltjes, en het leven buiten 
de levenssferen, enz. accentueerde! 
 
2.4. Precies zoals destijds Jeremia toen niet erkend en bestreden werd, zoals Jezus door de 
tempel niet erkend en bestreden werd, evenzo wordt ook vandaag de profeet Jakob Lorber 
door de christelijke confessies en sekten niet erkend, doodgezwegen of bestreden.  
 
2.5. Omdat ik nu sinds 67 jaren in de steeds meer groeiende zekerheid leef, dat wij de 
teksten, die Jakob Lorber door het innerlijke woord ontving, met echte levende woorden van 
de HEER, nog preciezer: met echte levende woorden van Jezus hebben te maken, daarop 
kan ik in dit verband het woord van David van Psalm 119 toepassen:  

 



2.7. Psalm 119,99+105: 
‘Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen [in de Bijbel via Jakob Lorber] 

mijn betrachting zijn.’ - 

‘Uw woord [in de Bijbel en via Jakob Lorber] is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad’.  
  
2.8. Want het Jezuswerk via JL is de oorspronkelijke leer van JEZUS, welke nieuw en puur 
uit de hemel aan de mensheid is worden weergegeven, en weliswaar  vooral  in het 
hoofdwerk via Jakob Lorber: in het Grote Johannes Evangelie [de boekwerken 1-10] en via 
Leopold Engel (boekwerk: 11). In deze 11 boekwerken zijn overwegend alle belangrijke 
woorden en daden van Jezus in Zijn drie leerjaren verslagmatig  in chronologischer volgorde 
ontvangen, en weliswaar zo, alsof destijds een dicteerapparaat van alle belangrijke 
gesprekken waren opgeschreven, die dan in de Duitse taal van de jaren 1840-1864 zijn 
worden vertaald. Daardoor kan nu ieder mens deze drie leerjaren van Jezus zo meemaken, 
alsof hij er destijds zelf bij was– zoals Johannes en Petrus de hele tijd erbij geweest zijn, 
waardoor de grote kloof van bijna 2000 jaren is overwonnen.  

  
2.9.Jezus via JL: 
[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen [Jakob Lorber en Leopold Engel] 

opwekken, aan wie Ik alles 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. 

[GEJ.09_094,05] Met die manier van verspreiden zal Mijn leer, die weer nieuw en rein 

vanuit de hemelen wordt gegeven, veel sneller en doeltreffender bij alle mensen op de hele 
aarde gebracht kunnen worden dan zoals nu door boodschappers in Mijn naam van mond tot 
mond. 
 
2.10. Jezus via JL: 
[GEJ.04_112,04] 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 [Jakob 

Lorber en Leopold Engel [LE] opwekken, die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken 
werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek [het ‘Grote 

Johannes Evangelie’ via Jakob Lorber (boekwerken: 1-10) en via Leopold Engel (boekwerk 11) 

zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend 
wordt!"  
 
2.11. Alleen voor zover de christelijke confessies en sekten het  werk van Jezus via JL en 
voor een deel door LE erkennen en niet meer doodzwijgen en niet meer zullen bestrijden, 
alleen voor zover zullen ze op alle theologische problemen en vragen, ja op alle basisvragen 
van ons leven, de eeuwige ware en alleen het geldige antwoord van Jezus bezitten! 

  
2.12.  De vrienden van het werk van Jezus via JL weten veel meer dan de kerken, theologen 
en wetenschappers van alle disciplines, omdat ze uit heel het hart de eeuwige waarheden 
van het Jezuswerk via JL erkennen en verinnerlijken. Zolang de kerken, theologen en 
wetenschappers van allerlei disciplines, daarom het Jezuswerk via JL niet erkennen of 
doodzwijgen of zelfs bestrijden, zullen ze veel minder weten dan de vrienden van het 
Jezuswerk via JL. 
  

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