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Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen
zich met alle mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde
Vader. Deze hemelse Vader belichaamde Zich 2000 jaar geleden in de Jezus Christus 6 v. Chr.
en manifesteerde zich als Heiland en leraar tussen 25-28 n. Chr. De geestvrienden van de JezusOpenbaring [h]erkennen in deze eeuwige Openbaring een nieuw en groot Woord van God en
beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.
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Maria uit Italië
Beste Gerard,
Hier in Italië praten de media dag en nacht over pandemieën en andere ongelukken. Men
probeert oorzaken en menselijke oplossingen te vinden, vooral in wetenschappelijke en
financiële termen. Men spreekt nooit over de oude God, hoewel we al lang de jaren berekenen
sinds Zijn geboorte op onze aarde.
Is dat niet een kolossale tegenstelling in de westerse cultuur? Zou men de Christenheid niet
veel meer moeten aansporen om de goddelijke geboden en evangelische raad na te leven?
Wat vind je ervan, en wat doen de andere Lorbervrienden?
Beste Kerstwensen voor jou en iedereen van
Maria uit Italië

Antwoord
Beste Maria,
Ik zal in het bulletin van januari 2021 daarop graag terugkomen!
Allerbeste Nieuwjaarswensen,
[Ter nagedachtenis aan het KINDJE Jezus die naar deze Aarde kwam om een GROOTSTE
missie aller tijden te vervullen!]
G
*.*.*.*.*.*
Rudy Vercauteren uit België

Dag Gerard,
In de laatste nieuwsbrief staat: ‘Van Elias werd gezegd: aan het einde van de tijden van deze
aarde zul je nog wel eenmaal opnieuw in het vlees [lichaam] naar de mensen van de aarde
worden gestuurd, maar niet meer met verborgen innerlijke geestelijke schouwing, maar des te
meer en zelfs nog helderder, want de beide vroegere keren onder de naam 'Sehel' en de latere
'Elias', en broeder Moises zal je echter in de geest [be]geleiden. [GJE5-235:9]
Is het ondertussen geweten wie en waar Elias is?
Onlangs werd er op het internet een oude video in een nieuwe versie verspreid:
https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338

Het onderwerp is de vondst van ‘De Ark des Verbonds’. Die zou blijkbaar in ondergrondse
gangen van Jeruzalem bewaard gebleven zijn. Het gestolde bloed dat daar ter plekke
gevonden werd, bevatte slechts 23 chromosomen volgens labor-onderzoeken. De ontdekker
(Wyatt) zegde op een eerlijke toespraak (zie zijn rede) dat dát het bloed van Jezus Christus
was/is. Deze vondst heeft ook te maken met de eindtijd blijkbaar, maar de juiste toedracht
ontgaat me voorlopig.
Hartelijke groeten,
Rudy Vercauteren
PS: The Arc of

The Covenant discovered

https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338
https://www.youtube.com/watch?v=7UyqxzuSMCo
https://www.youtube.com/watch?v=kMHonND3j54
https://www.youtube.com/watch?v=9ubKUip6pz0&list=PLNiA3RKlupuUgvMSise0ptuAe7H24D4E0&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=lUodUrFgWSg
https://sites.google.com/site/thedivinityofjesus/home/jesus-s-blood-the-astonishing-dna-analysis-of-jesus-christ
https://youtu.be/f865bIhQ3Bk

Antwoord
Beste Rudy,
Elia is er al, zegt Jezus in Lorber. Maar niet zoals wij denken. De feitelijke Elia, `- wat je
vraag betreft, komt pas, als de aarde zich geheel oplost of ontbindt en dat is pas na ongekende
tijden.
Dat er bloed gevonden is van Jezus en 24 [22 + x en y] chromosomen, dat geloof ik
persoonlijk niet - Normaliter heeft de mens 23 + 23 chromosomen! Mensen met het
downsyndroom hebben 1 chromosoom meer; de chimpansee heeft er 23. Bij de mens zijn er 24
verschillende typen chromosomen (22 + X + Y) - Bloed lost op, verweert en mengt zich met

aarde en leem. Volgens mij is het vinden van enig bloedstolsel, dat 2.000 jaar oud is, daarom
al een onmogelijkheid.

De juiste locatie van Jeruzalem was – wat nu het oude oostelijke stadsdeel is – destijds het
WESTELIJK deel, want het overige Jeruzalem verliep iets meer in ZUID-OOSTELIJKER
richting naar het stadje Bethlehem.
Gerard
*.*.*.*.*.*

Ron Yates uit Australië
Gerard,
Welke invloed heeft de kleur van de wijn op het Woord van God en de realiteit van wat er met
de ziel en de geest gebeurt in het hiernamaals na de fysieke dood van het lichaam?
In Robert Blum van Lorber consumeren de geesten veel ‘geestelijke wijn en brood’.
Wat betreft reïncarnatie, heeft dr. Ian Livingstone dertig jaar lang onderzoek gedaan naar
herinneringen uit hun kindertijd van hun vorige levens op aarde.
Op 144000.net zijn er twee YouTube-voorbeelden van eerdere live-herinneringen van
kinderen. In het derde testament, ook beschikbaar op het 144000.net, zijn er veel verwijzingen
[aanwijzingen] naar incarnatie en reïncarnatie.
Edgar Cayce, de Amerikaanse helderziende, ontving van de 'bron' zo'n zeven vorige levens en
het hadden er best meer kunnen zijn. In Cayce's 'Life readings' staan honderden
reïncarnatieverhalen. Maar wat maakt het ons nu uit, als die bestaan, zullen we de incarnaties
moeten leven, als ze er niet zijn? Het zij zo!
Geen van bovenstaande incarnaties zou voor ons leven hier aarde niet van belang moeten zijn.
Alles wat we echter nodig hebben is God boven alles lief te hebben, en onze medemens zowel
onszelf, en actief te zijn in die liefde.

Antwoord
Wijn maakt de tongen los. Met mate gedronken kan ‘vrolijk’ maken [met water verdund]. Een
grensverlegging van wijn [verslaving] kan depressiviteit in de hand werken. Zoals ik al zei:
‘het maakt de geestelijke tong los van de mens, d.w.z. zijn ware aard komt naar boven – dus
datgene wat verborgen [onbewustheid] was, komt meer aan het licht [bewustheid].
Jaïruth, die ook land bezat [in de buurt van de ruïnekasteel van Ezau in Samaria], vroeg Jezus
naar de hemelse wijn, dit te mogen verbouwen, waarop Jezus antwoordde:
'Druiven, die je net zo'n sap zullen geven, kan Ik je wel bezorgen, maar daarmee krijg je bij
de mensen toch niet de gewenste uitwerking. Want deze wijn versterkt de liefde wel, als deze
zich reeds in de mens bevindt; heeft een mens echter geen liefde maar alleen het boze in zijn
hart, dan wordt dat boze net zo in hem versterkt als de liefde nu in jou versterkt werd, en hij
verandert in een volkomen duivel en zal met evenveel enthousiasme het boze gaan
stimuleren als jij nu het goede wilt gaan bevorderen.
Daarom moet men bij dit sap heel goed opletten wie men ervan Iaat genieten! Maar Ik wil je
toch wel een wijnberg met zulke wijnstokken schenken, als je er maar op Iet wie je dit sap te

drinken geeft! De versterkte liefde kan wel veel goeds verrichten; maar het is beter wanneer
de liefde door Gods woord versterkt wordt omdat ze dan blijft, terwijl ze bij het genieten van
deze drank maar tijdelijk is, en dan weer vervluchtigt zoals dit sap zelf. Let daar ook goed op,
anders veroorzaakte iets slechts in plaats van iets goeds!'
Daarop zegt de koopman Jaïruth: 'Heer, als dat zo is, dan zou het niet goed zijn zo'n wijn te
verbouwen! Want je kunt toch niet weten, of een mens, die je dit sap te drinken geeft, liefde
of boosheid in zijn hart heeft. En als je dan de goede intentie hebt om zijn liefde te
versterken, maar in plaats daarvan zijn boosheid versterkt, dan zou je daardoor behoorlijk in
verlegenheid gebracht worden en bovendien gevaar lopen! Nee, nee, dan zou ik het
verbouwen van die wijn toch maar nalaten!' [GJE1-63]

*.*.*.*.*.*
Regina Franziska Rau uit Duitsland
Hallo beste Gerard,
Oh jee - je kunt nu wel eens zien met welke onzin mensen omgaan als ze de originele bronnen
niet kennen - en die zijn alleen in het hart, mogelijkerwijs in de overeenkomstige originele
teksten - en niet van interpretaties ontleent aan "heilig" of ‘opgeklommen tot…’ en dat bij
volkomen normale mensen, die enige waarnemingen hadden. Een waarneming of
toefluistering zegt helemaal nog niets, van weke zijde het kwam.
Als een ontvanger een rode ontvangstantenne heeft, kan hij dat alleen begrijpen in ROOD.
Zolang mensen nog dieren hebben gegeten, of ook "pittige" dranken, of zich wenden tot
schadelijke geestelijke dingen van anderen, kunnen ze de werkelijke waarheid niet zien,
voelen of begrijpen - en zelfs ook niet nader bespreken of wetenschappelijk onderbouwen.
Jezus dronk helemaal geen wijn. Hij dronk druivensap – en weliswaar fris en onbespoten.
Jezus was een Esseeërs - zij namen voor zichzelf helemaal niets verkeerds, zelfs geen
verwarmd voedsel van welke aard dan ook. Niet geperst, gefermenteerd, bevroren, geroosterd,
enz.
Dit wil ik alleen naar jou/jullie toesturen, maar niet om het daarom te bespreken, aangezien er
hier helemaal niets te bespreken valt. Sommige mensen begrijpen het, anderen weer niet. Dat
staat iedereen vrij. Stuur mij daarom geen discussiebrieven, ik zal ze niet beantwoorden
kunnen.
Er bestaan in deze tijd zulke belangrijke dingen – en belangrijk is dat de mensen ophouden
met dieren te kwellen en slecht te eten, of ook hun spullen stelen en zich daaraan te goed
doen, terwijl intussen de overgeblevenen dierenkroost nog aan pijn vreselijk helse lijden. En
terwijl het echo van de mens de gewilde gruweldaden niet eindigen of ophouden, luidt men al
spoedig het naderende einde voor van de mens; zij bereiden nu al de braadoven voor van de
komende de Kerst- en Pasen, waarvan Jezus niet gegeten heeft, maar wel de mens.
De 5G wordt opgevoerd - en de ‘verbrande longen’ worden doorgespoeld en uitgelegd als
oorzaak: Covid. Het maakt de duivel niet uit hoe hij de mensen vernietigt en of daarbij de
aarde zal verstoord worden. Dit zou de mens NIET onverschillig mogen zijn. Doch wordt hij

door zijn duivel ingefluisterd op zijn wijze, dan komt er wel een manier om eer aan de dood te
bewijzen, naar wat het oog ziet en wordt misleid!
"Doden, achtervolgen, gevangenen zetten, slachten, de dood eten" – en de diefstal te huldigen,
stelen voor wat gestolen is’. Vervolgen, gevangenzetten, slachten, en het gestolen goed
eten’… enzovoorts.
Op deze wijze zal het menselijke ego steeds verder gaan voortschrijden, en via de oven, die
ieder mens in eigen handen houdt, aan het einde zelfs bij het Kerst- en Pasenbraadvlees!
Ik heb gemerkt dat mensen liever de voorkeur geven om met iedereen over het mogelijke en
onmogelijke te discuteren. Om dan ook echt na te denken over wat absoluut noodzakelijk is.
Maar bespreek de mogelijke en de onmogelijke onzin dan ook echt, zodat de mens en dan
natuurlijk allereerst moeder Natuur met al haar schepsels blijft bestaan.
Stop met het achtervolgen en aanbidden van de god van de dood. Aan de god van de rationele,
koude, dode geest, die ook de technologie, wetenschap, voeding en nog veel meer in zijn
klauwen heeft.
Bijna alles wat de mens tegenwoordig doet, wordt beheerst door donkere krachten. Dat zou in
de hemelse sferen nooit denkbaar zijn. De hele wereldse opvoeding leidt tot ondergang.
De mens moet zijn weg naar God terugvinden. In zijn hart kijken, voelen, gewaarworden, met
empathie en vol medeleven. Wanneer hij dit doet, komt de goddelijke kennis tot hem
toegevlogen. Voor elkeen. Dan zijn er geen boeken meer voor nodig!
In liefde,
Regina
En als het de laatste dag van mijn leven zou zijn, dan zou ik nóg een appelboom planten.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Regina Franziska Rau

Antwoord
Beste Regina
Met interesse je toegestuurde e-mail gelezen. Wat je daar schrijft, dat kan ik grotendeels
onderschrijven en onderbouwen. Wat dat betreft heb je er een geestgenoot bij. Het lijkt me,
dat je nooit iets van Jakob Lorber of Swedenborg gelezen hebt. Zij schrijven juist over zulke
dingen. Niet, dat je dat zou moeten lezen, maar het zou je nog wel veel meer verdieping
kunnen geven. Bijvoorbeeld om te beginnen bij de ‘Jeugd van Jezus’, door Jakob Lorber. Als
je wilt, stuur ik het boek je graag kosteloos digitaal toe.
Het is niet zo belangrijk wat Jezus heeft gegeten en gedronken, - dat is niet meer het
discussiethema hier - al hoewel Hij wel het voorbeeld heeft gegeven en dit ook heeft laten
beschrijven, wat wel of niet goed is voor de mens.

Je ziet Jezus als een ‘leerling van de Essenen’, terwijl het omgekeerde juist het geval is! Het
lijkt mij ook, dat jij Jezus niet ziet als God Zelf, of de Heer en ons aller Schepper?…
Maar je goede boodschap is werkelijk goed overgekomen en daarin zit een grote kern van
waarheid. Het draait om de liefde op deze aarde. Niet liefde in de zin van ‘verliefd’ zijn op
iemand, maar goed doen aan de ander. Zoals hij zichzelf goed zou doen en bovenal voor zijn
werkelijke Vader.
Gerard
===============================================================

Wist je al?.....
Geurstimulatie voor de behandeling van angst, verdriet en cognitieve problemen is algemeen
bekend. Maar ROZENGEUR kan bijvoorbeeld het geheugen verbeteren, het leren en denken
gemakkelijker maken en zelfs een positief effect hebben op de hartfunctie.
In een studie over chronische rugpijnpatiënten werd de pijngrens verhoogd door te oefenen
met aangename geuren, dus veel minder pijn en zonder bijwerkingen. Het kan zelfs pijn
voorkomen!
Laten we bij de verdere toekomstige vorming van onze cultuur en economie op deze aarde
toch eens meer nadenken over wat we onze neus maar constant aanbieden: de mensen houden
blijkbaar meer van uitlaatgassen, industriële vloeibare en gammele uitlaatluchten uit
airconditioningsystemen. Of toch liever de van nature bekende geuren die de mens mentaal
en fysiek gezond houden?!

Etherische rozenolie is verkrijgbaar in de apothekers of andere aanbieders.
Laten we het in dit verband over de ‘onderwereld’ hebben. De diepte is de onderwereld, tot
daar helemaal waar je zonder meer nog iets zou kunnen zijn, en daar is die roos. Ps.130:1
verwijst ernaar. Liefde is daar niet zo eenvoudig, maar…
Twaalf blaadjes heeft een roos, 6 rode en 6 witte afwisselend en een 13e blad die een kleur
heeft die we hier eigenlijk niet kennen, het heeft een onuitspreekbare kleur, een voor ons hier
niet bestaande kleur. Deze roos in de diepte [de binnenste hartkamer] existeert en de Heer
zegt van Zich ‘Ik ben dat!’

Het Hebr. woord voor ‘geur’, ‘reuk’ is RoejaCh = 200-10-8 en ‘longblaasjes’ of
‘bloembedden’ in het Hebreeuws: ARoeGoH.
De Heer is afgedaald in Zijn tuin waar het hoeden is, waar de balsembedden zijn, het is
meervoud, waar de ‘deeltjes’ zijn. Het hebreeuwse woord voor Reöh = longen 200-1-5, die
zoveel deeltjes [longblaasjes] hebben, terwijl RoöH of Reöh – ook als 200-1-5, ‘zien’
betekent. De bloembedden, de bloemperken, zijn de rugzijde van de longen.

In de geneeskunde is in het Hebreeuws dit ook de zijde van de longen waar dus de deeltjes
van de longblaasjes zijn Waar nogmaals de bloembedden zijn die geuren geven. Deze vele
deeltjes, ook in de longen, laten dat zien. Maar we kijken toch niet met de longen? Geen
mens ziet met zijn longen. Toch heten zij ‘inzicht’. We ademen in, dat wil zeggen: Gods
Adem ademt de mens in en de mens geeft zijn belevenissen weer mee terug.
De ziel is de adem, de levensadem, komend van God als ‘NeShaMa’, het hoogste van wat we
hebben, dat ons doet ‘leven’. Adem betekent ‘NesSheM’ als 50-300-40.
We kennen ook het reukwerk = [Hebr.: Ketoeroh of Ketoerah], de geurende 100-9-6-200-5.
[Gen.25:1, 4. Kron.1:32,33]. Geur 200-10-8 of ‘lieflijke geur’: 50-10-8-6-8 zoals het vertaald
wordt, dat ademt God in. De Heer geeft ook de adem in de mens bij de Schepping, de ‘roeach’
,de adem van de neus’, dat wil zeggen, God stuurt van Zich Zelf uit en geeft daarvan iets aan de
mens.
Alles geurt, niet alleen de kruiden of de bloemen, maar ook hout, stenen of kristallen, alles
heeft geur! Eén geliefde is er, één God is er, één mens is er in de wereld. De mens trekt zich
op naar God en in eeuwigheid zal hij existeren. Ofschoon in de eeuwigheid dan vele mensen
zijn, maar ieder ervaart het voor zich als één. Deze veelheid is een eenheid én tegelijkertijd
een veelheid.
De Heer zegt in Jakob Lorber: ‘Kijk naar de bloemen op het veld! Is niet elke anders van
vorm, kleur, geur en in het gebruik en van allen is toch alleen de roos met haar heerlijke geur
en haar voor ieders zwakke ogen versterkende dauw de edelste, indien van tevoren het hart
door de geur verkwikt werd?! En als je naar de talloze sterren aan de hemel kijkt, zul je bij
nauwkeurige beschouwing opmerken dat er ook niet twee hetzelfde licht hebben; maar één
onder al die sterren, die hun groep niet verlaten en die je 'ster van Abel' noemt, is het die
straalt als een heldere dauwdruppel in de morgenzon! Het is voor God hetzelfde of het nu om

een zonnestofje of om een zon gaat en het is voor Hem hetzelfde om een mug of een olifant te
voeden; want als iemand veel heeft, kan hij daarvan met dezelfde wil en dezelfde liefde aan
groot en klein geven: veel aan degene die veel nodig heeft en een kleine gave aan degene die
maar weinig nodig heeft, en hij kan ook velerlei gaven uitdelen, aan de een dit en aan de
ander dat en zodoende aan iedereen wat anders. Maar Henoch werd begiftigd met liefde en
kreeg een gezegende tong en een zeer verlicht hart; daarom moet hij ook geven wat hij
ontving. En daar Gods liefde zijn aandeel werd, moet hij nu ook liefde teruggeven, evenals de
roos dat wat zij ontving teruggeeft en niemand twijfelt eraan, dat zij van tevoren van God
gekregen heeft wat zij geeft, omdat het een goede gave is die onze zintuigen goed doet. Wie
zou ooit kunnen twijfelen vanwaar Henochs gave komt, wanneer zijn tong van louter liefde
voor God beeft!’ [Huish. v. God, e 1, hfdst.45:12, e.v.]
In Jakob Lorber staat: ‘Indien ik je zou vragen: 'Wat is dan het groeien van een roos en wat is de roos
zelf?!' dan zouden jullie verstommen!’ [Huish. v. God, deel 1, hfdst.113:14]

‘Dat dit echter werkelijk het geval is en moet zijn, wordt al zonneklaar bewezen door de reuk
van elke plant afzonderlijk en nog meer door haar innerlijke substantie. Ruik maar eens aan
een roos, een anjer, een lelie, een viooltje, dan aan bilzekruid en vraag jezelf a( of de ene
bloem hetzelfde ruikt als de ander. De geur van de roos werkt versterkend op de reukorganen
en verscherpt het gezicht. De anjer trekt de reukorganen samen en verzwakt het gezicht. De
lelie verzwakt de reukorganen en bewerkt na enige tijd zelfs misselijkheid in de maag,
waardoor niet zelden hoofdpijn opgewekt wordt. Het viooltje zal op de reukorganen op
wekkend inwerken en versterkt zelfs de hersenen, terwijl het vuilgele bilzekruidbloempje
meteen walging veroorzaakt en bij lang inademen duizeligheid en verwijding van de pupil.’
[Aarde en Maan, hfdst.20:6,7]

De Heer: ‘Deze bloem, of liever geneeskrachtige plant, bloeit en groeit te allen tijde
tegelijkertijd, zodat er nooit enig gebrek aan is; terwijl hier en daar de een en de ander door
de bewoners worden meegenomen, groeit er al snel een jonge roos in hun plaats. In volle
bloei verspreidt ze zo'n aangename geur om zich heen dat je er niet eens het minste idee van
hebt, want er is niets soortgelijks geurigs op je aarde en je roos is er een muffe stank tegen.’
‘Zo'n volledig bloeiende medicinale plant zou, als hij maar één keer op aarde verscheen, een
heel land, zo groot als je merg, met de meest aangename geur kunnen verzadigen dankzij de
intensiteit van zijn buitengewone geur ; want als het niet zo was, hoe zou de aromatische
genezende kracht van zo'n bloem dan zelfs tot verre planeetgebieden kunnen reiken? Maar
dat het zich zo gedraagt - je kunt er alleen een zeer zenuwachtig prikkelbare, geesteszieke
slaper naar vragen, en ze zal je openlijk vertellen wanneer ze psychisch met deze planeet zou
omgaan,ze de gunstige effecten van zo'n medicinale plant ervaart van zo’n verre planeet
welwillend aanvoelen.’ [We hebben het ook over de roos, die op de planeet Saturnus
weelderig groeit!] – [De planeet Saturnus – Jakob Lorber, hfdst.7:13, e.v.]

De Heer: De “roos” betekent echter de zuiverste, geurige liefde van Mij uit. Maar net zoals
deze ‘meesterlijke bloem’ aan doornige struiken groeit, zo is ook de weg naar de ware kerk,
als de plaats, waar Mijn genade alleen thuis is, eveneens een beetje doorniger. Maar dat is
precies waarom zuivere liefde, waarvan de wortels in de tuin van kinderlijke gehoorzaamheid
de doornige struik voeden met welvarend voedsel, het hoogste, mooiste en heiligste goed is ja, ze is alleen het eeuwige, meest gezegende leven zelf. En wie niet deze koningsbloem
geestelijk in zijn hart zal dragen, zal nauwelijks het grote, eeuwige koninkrijk van de hemel
binnengaan’
‘Gehoorzaamheid is de tuin. - Het leven in de gehoorzaamheid zijn de goede wortels van de
rozenstruik. [analogie!] Hoewel zij zich nog steeds in de donkere, lichtloze aarde bevinden,
zijn ze niettemin de belangrijkste dragers van de struik en ten slotte van de bloesem zelf. - De
[innerlijke] kerk [in de mens] is echter [te vergelijken] als de doornige struik. En daar zitten
de doornen in, alle beproevingen van vrijheid en de veelvoudige verleidingen van de wereld,
maar tegelijkertijd ook de vuurzuigers van liefde, zoals de echte doornen op de
rozenstruikzuigers van het elektrische vuur. – Uiteindelijk is de roos het prachtige symbool
van de liefde zelf!’
‘Kom zo snel mogelijk naar Mijn tuin en bloei daar op tot de glorieuze bloem van het eeuwige
leven, want je zult weer de zeer geheime geluiden van Mijn vaderlijke stem horen!’ [Hemelse
Geschenken, deel 1, hfdst.40]

‘De roos is de mooiste bloem op uw aarde, omdat zij met de aangename geur ook de mooiste

kleuren verenigt, waarvan de ene liefde en de ander de wijsheid uitdrukt. Zoals nu de roos in
haar bekoorlijk kleed schoonheid verenigt met welriekende geur, zo laat ook Mijn woord, het
woord der liefde, gepaard met goede daden, iedere aanbidder de bekoorlijkheid van Mijn
goddelijke wezen aanvoelen.’
‘De doornen zijn de wereldse hartstochten, die allereerst door strijd en lijden uit de weg
geruimd moeten worden. En daarom wil de roos eigenlijk zeggen: "Ik kan niet bestaan zonder
doornen!" Deze moeten overwonnen worden. Zoals nu de roos door haar doornen elektriciteit
opzuigt en deze tot verfraaiing van haar eigen ik gebruikt, evenzo zal een ieder, die Mijn leer
wil navolgen en naleven, de onaangename wereldse dingen zo benutten, dat eveneens uit hen,
zoals uit de doornen bij de roos, iets geestelijks en verhevens opgroeit.’ [Predikingen van de Heer,

hfdst.17:13,14]

De roos heeft doornen, en dat is niet altijd even prettig. Je kunt je eraan bezeren, maar de
doorn is het geheim van het Woord: ShoShaNNaH = ROOS. In dat Hebreeuwse woord vinden
we ‘SheSh’ 300-300 = 600 = ZES, [vergelijk de zesde scheppingsdag!] Het betekent ook
‘linnen’. Vrijdag is de ‘zesde’ dag.
Het Hebreeuwse woord Shanah betekent ‘veranderen’, ‘herhalen’, ‘oud worden’ of ‘jaar’ en
heeft met het begrijp Tijd te maken: 300-50-5 – Eerst komt de 6 – de verbinding en de
verbindingshaak, pas dan de tijd.
In deze roos zijn de 6 witte en de 6 rode bladen. Maar waar is de 13e dan gebleven? Kijken we
hiertoe weer in Genesis 1, naar de eerst 13 woorden, die als het ware ; de bloembladen’
voorstellen.
We beginnen eerst met de 6 witte bladen: eeth ha-shamajim weëeth ha-arets weha-arets
haj(e)thah: (6 woorden). Daarna de 6 rode bladen: thohoe wabohoe we-choshech al penee
thehom: (6 woorden).
En het 13e hebreeuwse woord is GEEST, de ROeCh, de Geest van God. Deze heeft geen
kleur, maar brengt de witte en de rode bladen tot eenheid, die als 13e de tegenstelling opheft.
De Geest maakt aan de tweeheid een eind. Daarom komt de Roeach Elokim, de Geest van
God. Met die roos, die komen gaat, een roos met doornen, begint de Schepping. De
ontwikkeling is in gang gezet, de een na de ander komt.’ De Bijbel zegt: ‘De woestijn en de
dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien
als een roos.’ [Jesaja 35:1]
Er is een hemels uitspansel BOVEN de aarde. Twee aparte werelden, die toch bij elkaar
horen, zoals de kleuren rood en wit, boven en beneden, mannelijk en vrouwelijk. De roos
geeft rood-wit-rood-wit, goed-kwaad, recht-onrecht, geeft alle tegenstellingen aan. De Roos
wisselt: de 6 dagen van hier en de 6 dagen die er tegenover staan, de andere kant ervan, de
tegenkant. We zien hier maar één kant.
Van ieder mens gaat een geur [reach] uit die in zijn geheel als ‘roeach’ zoals geest, wind en
beweging zo alles vult. Zoiets is de geur ook [reach] ook, deze komt tot ons of gaat van ons
uit en vult het hele heelal.

Als je wandelt en je komt hardlopende mensen tegen, die aan het sporten zijn, dan ruik je hun
zweet. Vaak douchen zij zich tevoren en dan ruik je de ‘aftershave’, als ze je passeren, maar
ook wandelaars laten vaak ‘parfum’ achter, dat een heel looppad bepaalt en dus eigenlijk ook
dwingend is. Zweet is ‘ZeoH’ = 7-70-5. De weg van de 7 x 7 heeft niet altijd een aangename
geur. Wie tot de heiligdom komt, wast zijn handen en voeten in het wasbekken, opdat de geur
van de weg, uit de voeten, verdwijnt.
===============================================================

DE STATEN VAN DE AARDE ZIJN ‘DOOF’ VOOR DE
ROEPSTEMMEN DER ARMEN

De Heer zegt tegen Jakob Lorber op 30 juli 1842: ‘Schrijf maar, schrijf, want Ik weet al wat je
wilt! – Lees na in ‚Daniël‘ het derde hoofdstuk, vers 14-20! – Daar zul je wel vinden dat het
rijk van de aarde juist nu helemaal doof is geworden voor de stem van de arme, bijna ten
dode hongerende broeders, zowel naar lichaam als naar geest!’
‘Ik zeg je nu echter zonder ‚Daniël‘: Het land in de zee zal ondergaan en de trotse koningin
van de golven zal als kaf verstrooid worden, als ze zich nooit zal laten vertederen door de
tranen van de weeklagenden! – Kijk naar Amerika! Daar is de ‚dag van de afrekening’ al
begonnen! – Hier breekt hij aan!’

[Waarschijnlijk zal de komende president Biden vanwege zijn hoge leeftijd bij een tweede
vierjarige regeerperiode zich niet meer laten herkiezen! – en zou Trump alsnog weer aan de
‘macht’ komen, dan zal Amerika binnen enkele jaren in het verval en in de verstrooiing
komen!]
‘De nood zal, ja moet de volkeren eerst leren dat de aarde gemeengoed is van alle mensen,
niet alleen van die goddeloze satanswoekeraars, die zich door gestempeld metaal en nu zelfs
al door besmeurde, uiterst armzalige stukjes papier meester hebben gemaakt van de aarde.
[het geld. – Het is toch al schandalig genoeg dat de mensen sloten en grendels aan de deuren
van hun huizen aanbrengen, om vooral niet beroofd worden van datgene waarmee de hel
geplaveid is!’
‘Vervloekt zij hij [dus waarop geen zegen rust, maar tegenspoed! - en uit hels eigenbelang]
rondom zijn vermeende grond grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik, de Heer van leven en
dood zeg je: ‚Wie altijd zo egoïstisch is en karig tegenover zijn broeders, die zal Ik eens aan
de grenzen en grensstenen laten knagen zolang de zon het heelal zal verlichten! En een stenen
hart zal hem voorgehouden worden! Als dat zich door zijn tranen zal laten vertederen, dan
pas zal hij een zwakke erbarming bij Mij vinden!’
‘Heb naar geduld! Want dit is maar een zacht vermanend begin voor alles wat komen zal over
de rijke en grote kinderen van de satan! – Zie, het gericht zit hen al op de nek!’
‘Waarlijk, dit geslacht zal zijn naam verliezen! De monsters zal Ik krokodillen en draken in
de poel van de eeuwige dood omvormen! De wijdste afgrond van de hel zal door hen een
talloze aanwas krijgen! Waarlijk zeg Ik je: Van de landen van deze natie krijgen nu al
dagelijks tienduizend aan gene zijde hun welverdiende loon, maar het zal wel beter worden!’
[Hemelse Geschenken-2-42]

Mathaël zei in het bijzijn van Jezus over de Farizeeërs: ‘In één der profeten, Daniël geheten,
wordt immers gesproken over een gruwel der verwoesting, Waarbij tevens over
zonsverduistering en nog een aantal verschrikkingen wordt gesproken, wat echter allemaal
op geestelijke wijze is bedoeld.’ [GJE3-97:4]
De Heer zegt: ‘Maar dan zal ook die grote droefheid en ellende komen waarover de profeet
Daniël heeft gesproken toen hij op de heilige plaats stond en zei: 'In die tijd zal er een
droefheid en ellende onder de mensen zijn zoals er sinds het begin van de wereld nog niet
heeft bestaan!'… [GJE5-128:11]
Daaropvolgend zegt de twaalfjarige Jezus in de tempel te Jeruzalem: ‘Er komen veel later
ook tijden waarin, zoals Daniël heeft beschreven, zelfs van deze allerzuiverste leer misbruik
zal worden gemaakt, maar nooit met deze 'maagd' zelf, alleen met 'kinderen en kindskinderen'
van deze geestelijk zuivere 'maagd' en gedurende korte tijd, 'weduwe'! Uiteraard zullen die
geen deel hebben aan Mijn beloften, dat zullen alleen die 'maagd' die aan Mijn mond
ontsproten is en haar vele zuivere kinderen hebben!’ [bron: Drie dagen in de tempel, hoofdstuk 29:18
– Jakob Lorber]

De Heer zegt verder: ‘En daarom ben Ik dan ook hier naar jullie toe gekomen om ten eerste
jullie allen te verkondigen dat Gods rijk en dus ook alle hemelen in en door Mij naar jullie op
deze aarde zijn gekomen, wat nu reeds een groot aantal voorheen overtuigde heidenen erkent

en openlijk bekent, opdat vervuld wordt wat Daniël profeteerde: 'Ook zij die in het graf zijn
zullen Zijn stem vernemen!' want het zijn de heidenen, die reeds van de wieg af aan begraven
waren in het graf van de nacht, het gericht en de dood.’ [GJE5-266:2]

HET VIERDE DIER
De Heer: ‘Wat zouden jullie ervan zeggen als Ik jullie meedeelde dat het over ongeveer 2000
jaar vanaf nu gerekend, met Mijn leer in het algemeen nog veel slechter gesteld zal zijn dan
met het ergste heidendom van nu, en nog erger zal zijn dan het domste wat de Farizeeën nu
voorschrijven in Jeruzalem, dat vanaf heden geen vijftig jaar meer zal bestaan?! Wat zullen
jullie zeggen als Ik jullie openbaar dat de mensen in die tijd grote kunstmatige ogen zullen
uitvinden en maken, waarmee zij in de diepste diepten van de sterrenhemel kunnen kijken, en
heel andere berekeningen zullen maken dan de Egyptenaren gedaan hebben?! Ja, de mensen
zullen ijzeren wegen aanleggen en met stoom en vuur in ijzeren wagens rijden zo snel als een
afgeschoten pijl door de lucht vliegt! Zij zullen elkaar met metalen vuurwapens bevechten, en
hun brieven door de bliksem over de hele wereld laten verspreiden, en hun schepen zullen
zonder zeilen of roeiriemen door de kracht van het vuur over de grote wereldzee varen zo snel
en gemakkelijk als de arend door de lucht vliegt; -en nog duizend en één andere dingen
waarvan jullie je geen voorstelling kunnen maken. En kijk, dat ligt allemaal verborgen in het
vierde dier, en dat kan door jullie nu niet begrepen worden omdat jullie ook wat Ik jullie nu
gezegd heb niet begrijpen kunnen! Maar in de geest zullen jullie binnenkort dat alles goed
begrijpen, maar ook jullie zullen niemand een andere uitleg kunnen geven dan die Ik nu bij
deze gelegenheid gegeven heb!' [GJE6-101:13,14]

 Over de geestelijke omstandigheden in de eeuwen na
Christus tot in de tweede helft van de 19e eeuw.
 De geestelijke wending door het instralen van het goddelijke
licht
De Heer: ‘NOTA BENE: een toelichting voor déze tijd! Van de mededelingen over alles wat Ik
tijdens Mijn lichamelijke leven op deze aarde in het hele Joodse rijk heb gedaan en geleerd, is
reeds na verloop van vijfhonderd jaar na Mijn aardse leven -met name wat de verklaringen
van de dingen en verschijnselen in de natuurlijke wereld betreft -het meeste voor een deel in
vergetelheid geraakt, grotendeels echter opnieuw zodanig met de oude onzin vermengd, dat
niemand daarin meer de zuivere waarheid heeft kunnen ontdekken.’
‘Er zijn wel veel tamelijk gelijkluidende, meestal door Grieken en Romeinen vervaardigde
handschriften bewaard, deels in de tien steden in het lange en brede Jordaandal (waaronder
zeker ook de ongeveer zestig steden begrepen moeten worden, die in Mijn tijd, maar ook
daarvoor al en na Mij nog tot na de tijd van de verwoesting van Jeruzalem en de omgeving
daarvan allemaal grotendeels door Grieken en Romeinen bewoond werden), deels in Essea
(waarvan echter al twaalfhonderd jaar geleden geen spoor meer te vinden was, omdat die
orde te sterk vervolgd werd door de heidense Romeinse christenen) , maar voor het merendeel
in de grote bibliotheek in Alexandrië.’

‘Kijk echter eens naar al die vernietigende oorlogen en grote volksverhuizingen, waardoor
half Azië, het noorden van Afrika en bijna heel Europa bezocht zijn, en wel omdat al heel
gauw na Mij -zoals de profeet Daniël en kort na Mij Mijn leerling Johannes op het eiland
Patmos in zijn door Mij aan hem gegeven openbaring heeft getoond -de mensen, en met name
de leiders van de gemeenten, Mijn leer begonnen te verdraaien en met de oude onzin te
vermengen, omdat die hun als de zuiverste waarheid uit de hemelen te weinig winst
opleverde.’
‘Toen was het wat Mij betreft: goed dan, omdat jullie het oude, wereldse vuil liever hebben
dan Mijn zuivere goud uit de hemelen en jullie daarbij steeds meer op honden lijken die
terugkeren naar hun braaksel, en ook op zwijnen die in allerijl weer naar de poel terugrennen
waar ze zich al vaak vreselijk bevuild hebben, zal het goud der hemelen jullie voor lange tijd
ontnomen worden; in alle rampspoed, duisternis en nood zullen jullie naar Mij smachten, en
de dood zal voor jullie weer een grote schrik op aarde worden!’
‘En zo werd het dan ook, tot in deze tijd. Bijna alle steden en plaatsen, waarin geschriften
over Mijn vele werken en leren ruimschoots voorhanden waren, zijn vernietigd en verwoest;
alleen de kleine evangeliën van Johannes en Mattheus zijn, om tot zedenleer te dienen voor de
mensen van goede wil, tot nu toe nog min of meer taalkundig juist als echte documenten over
Mijn werken en leren bewaard gebleven, evenals de geschriften van Lucas en Marcus, voor
zover hij datgene wat hij van Paulus heeft gehoord heel in het kort voor zichzelf heeft
opgeschreven, en tevens verschillende brieven van de apostelen, waarvan er echter ook vele
verloren zijn gegaan, en de openbaring van Johannes, maar wel ook met enkele taalkundige
onjuistheden, wat echter voor degene die door Mij geleid wordt, geen afbreuk doet aan de
hoofdzaak.’
‘Van de andere leringen over de dingen en verschijnselen en de hoedanigheid daarvan, is tot
in deze tijd hier en daar heel verborgen nog slechts weinig bewaard gebleven; en waar er iets
uit de tijd van de Romeinen en Grieken werd gevonden, kwam het in de kloosters terecht,
maar aan de in het duister smachtende mensheid werd er nooit, zelfs geen jota, van
meegedeeld.’
‘Zons- en maansverduisteringen, kometen en andere heel natuurlijke verschijnselen hebben,
wanneer ze overeenkomstig de waarheid uitgelegd werden, de priesters niets opgeleverd; men
heeft ze maar al te gauw weer tot voorboden en verkondigers gemaakt van straffen die ik de
mensen had opgelegd, opdat de daardoor bang gemaakte mensen in grote scharen
bedevaarten zouden maken naar de tempels, die al gauw als paddenstoelen uit de grond
schoten, en daar vele rijke offers aan de voeten van de priesters zouden neerleggen.’
s
‘In de catacomben van Rome en in de paapse burchten van Spanje en Italië en hier en daar
ook van het Duitse rijk bevinden zich nóg veel belangrijke handschriften uit Mijn tijd; maar
de ook nu nog grootste hebzucht, heerszucht en zucht naar pracht en praal van de hoer van
Babel laat daarvan niets onder de mensen komen, en wel uit vrees en grote bezorgdheid dat
ze zichzelf nu geweldig zou verraden en aan iedereen strenge rekenschap zou moeten afleggen
over de reden waarom zij de mensen zoveel eeuwen de waarheid heeft onthouden. Aangezien
die smadelijke reden voor ieder denkend mens zonder meer duidelijk is, is het werkelijk niet

nodig die hier nog nader toe te lichten.’
‘Hoe kort is het nog maar geleden, dat men het volk de vier evangeliën en de 'handelingen der
apostelen' van Lucas, de brieven van de apostelen en de openbaring van Johannes ten
strengste heeft onthouden en in verschillende landen doet men dat nog steeds?’
‘Wat heeft men zich verzet tegen het licht van Mijn heldere bliksem der wetenschap, die
overal van het oosten naar het westen, alles wat er op aarde is opnieuw helder begon te
verlichten, en wel reeds driehonderd jaar geleden! En het licht ervan schijnt nu steeds
helderder, en wel zodanig dat in deze tijd zelfs de meest geheime en verborgen vertrekken van
de vroeger zo grote en machtige hoer van Babel als bij klaarlichte dag open liggen!’
‘Men kan met recht vragen: ja, hoe lang zal deze hoer van Babel haar gang nog kunnen
gaan? Dan zeg Ik: wat een kleingeestige vraag! Kijk naar het licht van Mijn bliksem, dat van
dag tot dag steeds lichter en machtiger wordt! Hoe kan de oude duistere, heidense
Babylonische wonderonzin, waarvan het bedrog tot in alle hoeken en gaten aan het licht is
gebracht, zich nog staande houden naast de duizenden, nu geheel mathematisch bewezen
waarheden, die voor alle mensen vrij te gebruiken zijn en open staan, uit alle vakgebieden
van de wetenschappen en techniek?’
‘Ze kan zich handhaven, zolang er nog enkele oude en vanuit vroeger tijden nog dom
gehouden, bijgelovige vrouwen en enkele huichelachtige zogenaamde kwezelbroeders leven,
die zich door de priesters zand in de ogen laten strooien, en zolang die heersers nog enige
middelen bezitten om de troon van de hoer van Babel te beschermen. Maar dat kan en zal nog
maar een heel korte tijd duren, omdat er wel voor gezorgd wordt dat dergelijke heersers hun
middelen worden afgenomen, zoals die al velen zijn afgenomen, en die nu zonder land en volk
moeten aanzien hoe hun oude werkzaamheden, inspanningen en duistere werken in rook
opgaan!’
===============================================================
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