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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. ssChr. De geestvrienden van de Jezus-Openbaring [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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Hilde uit België/Nederland
Beste,
Als Lorberlezer ben ik wel vertrouwd met de
strengheid waarmee de Heer via Jakob Lorber
spreekt over zelfmoord. Ik wil hier wel bij vertellen
dat ik mensen er van afgebracht heb zelfmoord te
plegen door hen te zeggen dat ze het in het
hiernamaals nog veel moeilijker zullen hebben.
Ook heb ik mensen er kunnen van afhouden om
euthanasie te plegen van uit de kennis van de
Nieuwe Openbaring.
De doorgevingen via Levend Brood zijn
inderdaad niet altijd even rechtlijnig, vandaar dat
ik liever tijd besteed aan de Lorberwerken. Maar
toch wou ik oproepen voor een zekere mildheid

ten opzichte van zelfmoordenaars. Veel mensen
vanuit een zware depressieve toestand plegen
zelfmoord. De medicatie (antidepressiva) geven
soms als impuls de neiging tot zelfmoord… Ik ken
verschillende mensen die zelfmoord pleegden en
ik denk voor een stuk onder invloed van de
medicatie! En die medicatie was er nog niet in
Lorbers tijd. Daarom roep ik op tot mildheid,
mededogen en gebed voor die mensen.
Mijn moeder heeft in 1975 zelfmoord gepleegd,
ze was toen 53 jaar oud, ik was toen net twee
maanden getrouwd. Ze had steeds een neiging
tot depressie. De eerste depressie had ze met 18
jaar, toen was er al een zelfmoordpoging geweest
(ze had een litteken in de hals). Wat er toen
voorafgaand gebeurd is, heb ik nooit geweten. Op
de leeftijd van 31 jaar, na een verhuis en na de
geboorte van haar vijfde kind, is ze 6 maanden
opgenomen geweest in een psychiatrisch
ziekenhuis. Voor de opname smeekte ze mijn
vader om gillettemesjes om de polsen door te
snijden… Ze is er toen doorgekomen na
toediening
van
insulineshocks.
In
de
menopauzeperiode van 49 tot 53 jaar was ze
continu depressief en zijn er verschillende
opnames geweest. Ik werkte toen nog in de
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apotheek en kan me niet herinneren voor een
patiënt ooit meer medicatie te hebben afgeleverd
dan zij toen moest innemen. Drie dagen voor
haar dood, had de psychiater ook ten einde raad
een oud geneesmiddel voorgeschreven, op de
bijsluiter
stond
de
waarschuwing
“niet
voorschrijven
aan
patiënten
met
zelfmoordneigingen”. Ik dacht toen: die psychiater
zal toch wel weten wat hij deed, maar feit is dat
de frequentie van vlagen met neiging tot
zelfmoord toenamen! Bezoek aan psychiater op
maandag, op dinsdag stond ze voor het
zoldervenster klaar om te springen, mijn vader
was net op tijd om het haar te beletten. Op
woensdag was ze met de fiets naar de visvijver
gereden en was in het water gegaan, maar een
passant heeft haar er uitgehaald. Ze bedankte
hem en gaf hem geld om haar terug thuis te
brengen en om haar fiets te gaan halen en vroeg
om het niemand te vertellen. Op donderdag
sprong ze dan door het zoldervenster. Toen we
met z’n allen in het ziekenhuis waren, zei de arts
die kwam met het bericht van het overlijden nadat
ze de machine waaraan ze lag hadden
afgekoppeld, tegen mijn vader: mijnheer, uw
vrouw is gestorven zoals u wel kon vermoeden.
Ze is gestorven aan haar ziekte zoals iemand
anders sterft aan zijn ziekte…
Mijn moeder was een zeer gelovige vrouw, de
laatste dagen voor haar dood stond er een briefje
op de lavabokast in de slaapkamer van mijn
ouders “God is Liefde”…
In haar depressieve periode kwam een
buurvrouw met kanker hier ’s middags eten,
omdat ze voor zichzelf de moed niet opbracht te
koken, en na haar vertrek zei mijn moeder. “Ik
ben veel zieker dan zij”. Mijn moeder had zeer
zware schuldgevoelens, in de periode voor één
van de opnames wou ze dagelijks naar de biecht
… mee veroorzaakt door de donderpreken in de
kerk? Ik weet het niet…Bij de eerste depressie
was ze geholpen geweest
door haar
biechtvader…
Exact één jaar na haar overlijden werd onze
oudste zoon geboren, haar eerste kleinkind:
enkele weken te vroeg. Dit kwam ons over als
een teken uit de hemel. Onze te vroeg geboren
Piet moest dan voor enkele dagen in de pediatrie
opgenomen (was kerngezond, maar woog te
licht), en zie ons vader, die anders graag en
dikwijls mensen bezocht in het ziekenhuis, moest
na een jaar wel weer de stap zetten naar het
ziekenhuis want zijn eerste kleinkind lag er.
Zo ongeveer een half jaar later gaf een
helderziende
psychometrist
regelmatig
voordrachten hier in onze streek. De
psychometrist kon aan de hand van een voorwerp
de actuele zielentoestand bespreken van iemand,

aan de hand van een doodsprentje besprak hij de
actuele zielentoestand van de gestorvene. Een
van mijn zussen was ernaar toe geweest en had
het overlijdensprentje van mijn moeder gegeven.
Toen zei hij “ haar ziel is tot rust gekomen”; een
jaar later luidde het tegen mij: “ze is blij als het
met jou goed gaat, ze is verdrietig als jij verdrietig
bent. Als je het moeilijk hebt, vraag dan om raad,
ze zal je helpen”. Nu kan je zeggen: je kan dat
van iedereen vertellen; mijn schoonvader was
intussen ook gestorven en van hem zei hij “ als je
het moeilijk hebt, mag je naar hem om raad
vragen, maar dan moet je weten wat je ermee
doet”. Mijn moeder was ook meer betrokken bij de
mensen dan mijn schoonvader, dat strookt met
hun karakter… Een jaar of negen later hebben we
die psychometrist nog eens gevraagd bij ons
thuis en toen zij hij na het betasten van een
doodsprentje van ons moeder: “ze is één en al
liefde”… In dezelfde bijeenkomst was mijn vaders
tweede vrouw ook aanwezig. Bij het betasten van
het doodsprentje van haar dochter (omgekomen
bij een auto ongeval) zei hij dat ze haar moest
loslaten, dat de ziel van haar dochter nog steeds
hier rondwaarde; wat mijn vaders tweede vrouw
achteraf dan ook gedaan heeft.
Ergens heeft die psychometrist contacten met
een geest of geesten in het hiernamaals die hem
informatie bezorgen. In elk geval heeft hij onze
familie geholpen om het pijnlijke verlies te
verwerpen. Ik denk dat de boodschap dat mijn
moeder één en al liefde is wel betekent dat mijn
moeder helemaal goed terecht gekomen is….
Dit verhaal alleen maar om jullie als
Lorbervrienden op te roepen tot mildheid in geval
van zelfmoord…
Hartelijke groeten,
Hilde Debrouwere

Antwoord
Beste Hilde,
Zo gezien heb je helemaal gelijk. Jij beschrijft dit,
en zo staat het ook ergens in de
Lorbergeschriften, dat er naar ELKE situatie
wordt gekeken bij ‘zelfmoordenaars. Ik heb een
vergelijkbare situatie gekend: mijn oom in
Amsterdam, dat moet een jaar of tien geleden zijn
geweest, hing zich op. Verschrikkelijk. Ik heb hem
persoonlijk nooit gekend, en ik had het eerst ook
nooit geweten, dat hij bestond. Omdat ik lange tijd
in het ‘buitenland’ woonde, was er ook nooit een
aanleiding geweest om een ver wegwonende
oom te bezoeken, waarvan ik het bestaan eerst
helemaal niet wist. Ik heb toen voor hem
gebeden.
Een vrouwelijke patiënte van mij, diens man had
de ziekte van Kahler, [beenmergkanker] en deze
kreeg zoveel medicatie van de behandelde arts
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vanwege zijn verschrikkelijke botpijn, dat hij zich
verhing. Ik heb lange tijd op de vrouw ingepraat,
dat hij in het ‘paradijs’, dus aan gene zijde, zeker
goed opgevangen zal worden door liefdevolle
engelgeesten. Dat was mijn eerste ingeving, om
haar dat te zeggen. Hilde, dank voor je goede
wijze aanvullende woorden en dat schept
gelukkig ook weer een andere blik op deze zaak.
Gerard

profeten en zieners die Mij zijn voorafgegaan, heb
gesproken
voor
dovemansoren
en
heb
aan¬geklopt bij gesloten harten!' [DT-27:18,19]

[ontvangen van Maria uit Italië]
Uit een gesprek tussen de twaalfjarige Jezus
en twee Farizeeën: (zegt de twaalfjarige
Jezus):
“. . . Aldus zal het u vergaan, omdat gij
eigenmach¬tig hebt gebroken met Gods aloude
voorschrif¬ten, die ge hebt vervangen door uw
uiterst men¬selijke en op de wereld gerichte
bepalingen! Vet¬gemest hebt ge uzelf met de
enorme winsten die de doorvoering van uw
domme mensenwetten u heeft opgeleverd!’
[DT.01_026,09]
‘Er is de mensen op aarde immers overal een
bepaalde maat gesteld, zowel voor het goede,
alsook voor het kwaad; zo is er ook voor elke
instelling en voor elk volk een maat. Als die maat
vol is met goddelijke goede dingen, zal zo'n land
en zo'n volk gaan overlopen van zegen; maar als
een volk en zijn land overloopt van kwaad, zal,
zonder pardon, een zware straf beiden treffen !
De slechte rol van dat volk zal dan zijn
uitge¬speeld en het land zal in een woestijn
worden veranderd, zoals ook binnen niet al te
lange tijd met dit land [Palestina] het geval zal
zijn!’ [DT-26:22]

"Vreest niet, want ge zult niet te schande worden
gemaakt; wordt ook niet verlegen, want ge zult
niet worden bespot, maar in tegendeel de
schande van uw maagdelijkheid en de smaad van
uw weduwschap niet langer behoeven te
gedenken.
Want Hij, Die u heeft gemaakt, is uw Man: Heer
der heerscharen is Zijn Naam. Hij is tevens uw
Verlosser , de Heilige van Israël, Die de God van
heel de schepping wordt genoemd
Want de Heer heeft wel toegelaten dat ge in
tranen waard, opdat u zoudt zijn als een vrouw
die van harte bedroefd is omdat zij werd
verla¬ten, als een jonge vrouw die werd
verstoten, zegt uw God.
Ja, Ik heb je een ogenblikje alleen gelaten, maar
Ik zal je weer moed inspreken met grote
barmhartigheid.
Tijdens een moment van vertoorndheid heb Ik
Mijn Gelaat een ogenblik voor je verborgen
gehouden; maar Ik zal Mij over je ontfermen met
eeuwigdurende Genade, zegt de Heer uw Verlosser!
Ik zal ermee doen als met de wateren van Noach
toen Ik gezworen heb dat ze nooit meer de aarde
zouden bedekken! En zo heb Ik dus ook bij
Mijzelf gezworen dat Ik niet over je vertoornd zou
zijn en dat Ik ook niet op je zal schelden!" [DT29:6-12]

‘Want God de Heer wil van Zijn mensen geen machines maken die door Zijn Almacht worden
voortgedreven; neen, Hij wil hen uitsluitend als
vrije, zelfstandige, zelfwerkzame kinderen!
Aan uw offers heeft Hij in eeuwigheid geen behoefte, maar Hij wil dat gij Hem in uw harten
erkent; Hij wil dat gij Hem boven alles lief hebt en
arme naasten gelijk uzelf! Ge moet voor hen al
datgene doen, wat ge redelijkerwijs zoudt mogen
wensen dat zij voor u zouden doen, dan zult gij
weer volledig in genade door God worden aangenomen, zodat ge aan Hem weer aangenaam
zult zijn, zoals waarlijk lieve kinderen dat zijn voor
hun moeder; dan zal Hij u beschermen zoals een
leeuwin haar welpen beschermt; en Hij zal voor
jullie zorgen, zoals een kloek zorgt voor haar
kuikens!
Zoudt gij dat wel kunnen? -O zeker zoudt ge dat
kunnen, als ge maar zoudt willen; maar het
ontbreekt u aan goede wil en daaraan heeft het
bij u steeds ontbroken, zodat Ik nu, zoals alle

‘Hierna kwam Barnabas weer naar Mij toe en zei:
'Zeg, bijzonder wijze jongen, zou Je mij eens
willen vertellen wat Jouw interpretatie is van de
volgende teksten uit het 54e hoofdstuk van Jesaja? Ze gaan over troost, die Sion zal geworden en
luiden als volgt’:

‘De 'maagd' waarover het hier gaat, zal nog door
Mij worden geschapen: en dat zal dan Mijn
nieuwe Leer zijn aan de mensen, uit de Hemel.
Zij wordt dáárom 'maagd' genoemd, omdat ze
nog niet eerder door een zelfzuchtig en
hoererend bruut priesterdom is misbruikt voor
snode wereldse doeleinden.’ [DT29:16]
‘Deze toekomstige Leer van Mij wordt echter
tevens een korte poos 'weduwe' genoemd,
om¬dat Ik dan aan haar ontroofd zal worden door
jullie toornige boosheid en door jullie
wraak¬zucht, zij het ook met toestemming van
Hem Die in Mij is, en Die buiten Mij nergens zijn
kan!
En omdat 'zij' door Mij wordt gemaakt, zal Ik van
en voor deze maagd en weduwe tevens de man
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zijn! En wat u in de profeet leest, is nu pre¬cies
wie de man is, die deze 'maagd' en 'weduwe'
heeft gemaakt, alsook welke beloften door 'haar'
zijn gedaan; Ik ben de man, en de beloften zijn
uitsluitend bestemd voor deze mystieke 'maagd'.
‘Er komen veel later ook tijden waarin, zoals
Daniël heeft beschreven, zelfs van deze meest
zui¬verste 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!’ [DT-29:17,18]
‘Weet je, op jouw manier ben je kennelijk een
fenomeen dat zijns gelijke zoekt, en ondanks al je
trots heb je ons toch nog veel plezier gedaan!
jouw talenten, jongen, daar zou je wat mee
kun¬nen doen, maar daarvoor zou nodig zijn dat
je heel anders en vrijer zou worden opgevoed,
zo¬dat je wat meer humaniteit bij je andere
eigen¬schappen zou doen, die overigens echt
geweldig, ja zelfs uniek zijn: je zou dan mettertijd
een mens kunnen worden, zoals er op de wereld
nog nooit een is geweest! Maar met die
consequent volge¬houden scherpte van je zal je
onder de mensen van deze wereld maar erg
weinig vrienden ma¬ken! En als je uitzonderlijke
beheersing van je natuurlijke vermogens nog zou
toenemen, en je geen enkele vijand te duchten
hebt, zul je daaren¬tegen door een ieder worden
gevreesd, maar door niemand worden bemind of
geacht. Ik voor mij, ik word liever door iedereen
bemind dan ge¬vreesd! Wat vind jij daar zelf van,
of iemand an¬ders misschien?'
‘Ik antwoordde: 'O ja, je zou groot gelijk heb¬ben
als alle mensen zuiver waren en goed! Maar
omdat er op aarde allerlei verschillende mensen
zijn, waarvan er maar weinige goed, en vele anderen slecht, meinedig en misdadig zijn, zou het
voor een rechtvaardig en eerlijk mens een erg
moeilijke opgaaf wezen, zich zo op te stellen dat
iedereen evenveel van hem zou kunnen houden!
je zou dan slecht met de slechten en tegelijk goed
met de goeden moeten zijn, en dat is net zo onmogelijk als tegelijk licht te zijn van uitzonderlij¬ke
helderheid, en allerdiepste duisternis, op een en
dezelfde plaats!’ [DDT-29:21,22]
‘Het is zoals Ik al zei: de echte vrienden van de
eeuwig onveranderlijke Waarheid uit God, die
zullen heus wel van Mij houden, zelfs uitzinnig
veel. Maar mensen die de goddelijke wetten en
waarheden met voeten treden en leven alsof er

geen God meer bestond, die hebben inderdaad
altijd reden om bang voor Mij te zijn! Want mensen van dat soort zullen Mij dan, evenals de wereldgezinde godloochenaars, leren kennen als
iemand die beslist geen grapjes maakt, en die
aan een ieder vergeldt naar diens werken; want Ik
al-leen bezit daartoe de absolute macht in
eeuwigheid!' [DDT-29:23]

Rudy V. uit België schrijft o.a.: ‘De tijd
waarover Jezus tegen Jakob Lorber sprak, is de
tijd van nu (2020, ...). De nieuwe generatie
vaccinaties worden stelselmatig allemaal met
nanodeeltje hermaakt. Apothekers moeten hun
oude voorraden van griepvaccins vervangen door
de nieuwe soort vaccins, die nanodeeltjes zullen
bevatten. Dit is uiteraard fabrieksgeheim, maar
het is bewezen dat minerale nanodeeltjes
hersentumoren
veroorzaken
en
de
vaccinfabrikanten zwijgen gewetenloos over de
nevenwerkingen.’
‘De Big Pharma geeft heel weinig informatie mee
op de bijsluiters, maar wie tussen de regels kan
lezen en een beetje opzoekwerk doet, kan
duidelijk begrijpen dat er behalve genetisch
gemanipuleerde stoffen (recombinant DNA en
RNA) ook gevaarlijke nanodeeltjes moeten
inzitten.’
‘Er wordt nu al gezegd door de fabrikanten dat de
op de markt verkochte coronavaccins geen
besmettingsverspreiding zullen kunnen stoppen
en dus de bevolkingsgezondheid niet kunnen
garanderen. Over de bijwerking wordt geen
woord gerept, maar die zijn er in ieder geval wel.’
‘We moeten samen sterk staan, met Jezus
Christus als Leider voor de hele mensheid. Het is
nu de cruciale tijd om Hem bekend te maken en
Zijn leer en waarschuwingen uit te dragen.’
Hartelijke groeten,
Rudy Vercauteren
Naar aanleiding van het toegezonden bericht
van Maria uit Italië, en ook die van Rudy V. uit
België en andere lezers van dit bulletin, wil ik
het volgende zeggen:
1984 was blijkbaar de laatste keer, dat je nog een
winkeltje kon binnenlopen en achter een
toonbank te staan met een briefje in je hand en
zeggen wat je graag wilde kopen. De ‘kruidenier’
pakte dan, wat hij op voorraad heeft en – als het
even kan, ook nog een kletspraatje maken. Die
tijden zijn allang voorbij.
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Nu lopen we grote warenhuizen binnen. Net grote
fabrieken. Je kunt er te kust en te keur kopen, wat
je maar wilt. Werelds gezien een grote
vooruitgang. Maar niet ten gunste voor iedereen.
Wat een welvaart. Duizend kilometer verderop
lopen er arme mensen te bedelen om een stukje
brood; geen werk, geen orde en veel criminaliteit.
Een hel op aarde. Welvaart en armoede. Grote
tegenstellingen.
Intellectualisme
heeft
de
overhand. Het leven lijkt prestatiegericht te zijn.
Macht staat hoog in het vaandel. De
mensenharten lijken koud en ongevoelig. De
wereld graaft steeds dieper in de materie, dat
toch al in het gericht staat.
De wereldorde maakt plannen om mensen
verplicht te laten vaccineren. Een eerste stap van
beroving van je vrijheid. Stukje bij beetje onder
een fatsoenlijke en acceptabel lijkende noemer.
De levenden zullen de doden nog vaak gaan
benijden. Het werkelijke gevaar van de
coronacrisis zijn alleen maar de maatregelen. We
mogen elkaar geen hand meer geven, elkaar niet
omhelzen; ja, het went zelfs ook, maar toch… We
beleven voor het eerst in de wereldgeschiedenis
een gemanipuleerde vervreemding van elkaar.
Alles op afstand…Ja, de hoofden van de
regeringsleiders worden anders behandeld.
Hoe kijkt Jakob Lorber hier tegenaan, ik bedoel,
wat lezen we via hem uit de goddelijke
geschriften?Laten we het eerst eens over de
vaccinaties hebben. Ik ontving van Rudy V. uit
België hierover een bericht. Hij schrijft, dat dit
een heet hangijzer gaat worden in de komende
tijden. In het boek: ‘Genezing en Gezondheid’,
hoofdstuk 20 lezen we daarover het een en
ander. Ik vertaal het hier maar heel vrij met eigen
woorden in een alinea:
‘Enerzijds wil de mens werkelijk genezen worden,
dan moet hij op serieus vlak fysieke en
geestelijke boetedoening doen, maar wel vanuit
het diepste van zijn hart, dan deren hem zulke
stoffen eigenlijk niet. Anderzijds [chemische
medicijnen, inentingen] ontbreekt echter de
werkelijke boetedoening bij de mens, dan zal het
medicijn – welk soort dan ook, eveneens een
vaccinatie, de mens in slaap sussen de kwalen
versluieren.’
De Heer zegt: ‘En neem het van Mij aan, de tijd
zal zeker komen dat hetzelfde kwaad in
verhevigde mate de sluier zal doorbreken en dat
dit voor het lichaam en niet zelden ook voor de
geest de zekere dood tot gevolg zal hebben.’

Tommy Rasmussen uit Duitsland
Beste Gerard,
Ik las van jou het volgende: "Hier in Italië praten
de media dag en nacht over pandemieën en
andere nare dingen". En je schrijft vervolgens:
"Beste Maria, ik kom hier graag op terug in het
Bulletin van januari 2021!" - Hoe zit het dan met
onderstaande tekst en link?
Met vriendelijke groet,
Tommy Rasmussen
01.10.2020 – De Hamburgse dokterchef prof.
Walter Plassmann pleit voor meer sereniteit in
plaats van coronapaniek: "Het is geen dodelijk
virus. De kans op besmetting is erg klein, de kans
om ziek te worden is erg gering en de kans om
ernstig ziek of zelfs om dood te gaan, is zelfs
uiterst gering. Iedereen die de samenleving
steeds met paniek confronteert en ermee de spits
drijft, dus steeds met slecht nieuws komt, maakt
de samenleving ziek '', zegt Plassmann en richt
deze woorden tot Söder, Drosten, Lauterbach en
Co, zie deze link:
https://www.focus.de/regional/hamburg/wegendramatisierung-von-corona-hamburgeraerztechef-greift-soeder-und-drosten-an-siemachen-die-gesellschaftkrank_id_12427921.html?fbclid=IwAR1A1kgcLO11uJjf2zvdJHBlLyyp8tfzkToUSQL_XpPhLva0
XVsW1QGjr4

Link van Gisara S. uit Nederland:
https://www.kla.tv/17450
Link van Rudy V. uit België:
https://youtu.be/SEBmziG3xa8

Ingeënt worden of juist niet?
De Heer: ‘Ziet, dit middel dat Ik u zojuist heb
aangegeven, is het meest effectief. En wie een
krachtig geloof heeft en vol vertrouwen en liefde
tot Mij is -waarlijk, indien Ik hem niet zal helpen,
dan zou hij zich met elk gif van deze aarde
kunnen inenten en als een os de heilzaamste
kruiden opvreten, dit alles zou hem net zo veel
baten als een doodskop een balsemdruppel baat.’
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‘Doe ook zo: leef zo eenvoudig mogelijk! Vul uw
maag niet onnodig met allerlei vuil uit alle
bekende rijken van de natuur, maar nuttig
datgene wat weldadig is voor het lichaam:
eenvoudige
spijs
(hoofdzakelijk)
uit
het
plantenrijk, en van de plantenspijzen slechts die
welke van oudsher reeds als voedend brood voor
de mens waren bestemd. En ook dat spreekt voor
zichzelf: alles in beperkte mate en een doel
dienend!’
‘Dan kunt gij ervan verzekerd zijn dat uw lichaam
uw leven lang niet door ziekte zal worden
geplaagd en dat gij hierdoor, zonder inenting en
andere dwaasheden van de kant van artsen, een
voor u onbegrijpelijk hoge leeftijd zult bereiken.
En wanneer Ik dan zo'n mens uit deze wereld tot
Mijn Rijk zal roepen, dan zal dit even gemakkelijk
ge¬beuren, als iemand die heel rustig inslaapt,
nadat hij de hele dag trouw, flink en ijverig heeft
gewerkt.’
‘Als gij dit alles echter achterwege Iaat en in
plaats daarvan uw toevlucht neemt tot inentingen
en allerlei medicijnen dan is het uiteindelijk gevolg
niets anders dan dat gij vooreerst -louter vanuit
natuurlijk oogpunt bekeken -reeds in de jaren van
uw jeugd grijsaards zult worden en vaak het ene
zintuig na het andere minder wordt, dat gij blind,
doof, ziekelijk zult worden, uw tanden zult
verliezen, uw spijsvertering achteruit zal gaan, en
ook al uw montere levenskracht.’
‘Op uw veertigste levensjaar zal alles voor u veel
moeizamer gaan en bent u veel gebrekkiger dan
de Ouden toen zij honderd waren. En van dit alles
is alleen uw eigen blindheid de schuld!’
‘De maag is een natuurlijke hulp bij de productie
van voedende sappen in het lichaam. Indien zich
echter in het organisme bepaalde vreemde
bestanddelen bevinden, dan worden die
voortdurend in een of andere organische nauwe
doorgang vastgehouden. Als dan de maag met
allerlei nutteloze spijzen wordt volgepropt en zij
daardoor de sappen vermeerdert en opeenhoopt,
worden de vreemde bestanddelen, in plaats van
dat deze uit hun nauwe doorgang kunnen worden
verwijderd en kunnen worden afgevoerd, door het
onophoudelijk opdringen van de sappen op de
plek waar deze zich bevinden langs de weg van
assimilatie alleen maar gepotentieerd en
daardoor steeds hardnekkiger.’

een sterk geloof en volledig vertrouwen op Mijn
Woord gepaard gaat, zodat hierdoor ook de
geest, als het levensprincipe, sterker wordt, vraag
u dan eens af of het met zo'n mens lichamelijk en
geestelijk niet beter moet gaan?’
‘Ik zeg u, indien zijn geloof en vertrouwen zodanig
groot zijn dan kan uit de ontbinding zelfs nog een
nieuw leven ontstaan.
Gij echter, leidt uw
kinderen en uzelf in geloof en vertrouwen tot Mij!
En waarlijk Ik zeg u: gij zult u ervan overtuigen
dat de stof waarmee Ik inent de beste is! -Amen.
Dat zeg Ik, de grote wereldarts! Amen, amen,
amen.’

Tenslotte schrijft Lorber in het
Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.110:7:

boek:

‘Maar dat zou niets anders zijn dan nuchtere
opvattingen van het hoger opgeleide deel van het
volk over het geheime politieke staatsbestuur.
Maar wie belachelijkheid wil horen, moet naar de
donkere dorpskamers van sommige boeren gaan.
Dan kan hij er zeker van zijn dat hij in zo'n kabinet
alles zal horen wat een ongeschoolde, rauwe
menselijke verbeelding alleen kan produceren.
Bijvoorbeeld dat de keizer van plan is een stad te
vergiftigen, of dat hij de pest [lees pandemie] wil
injecteren onder de mensen in een land, of dat hij
een verbond heeft gesloten met een buitenlandse
monarch [lees het Europese Verdrag], een
landvolk met het zwaard [lees verplichte
vaccinatie] in één nacht [lees de duisternis] om op
deze gewelddadige manier de goederen van de
gedode onderdanen te doden en toe te eigenen,
en niet te denken aan andere dwaasheden,
volgens welke de vorst bij een bepaalde
gelegenheid ofwel zijn eigen ziel of de zielen van
zijn onderdanen persoonlijk aan de duivel heeft
toevertrouwd voor het verkrijgen van een groot
aards voordeel! Dat dit alles zo is, behoeft geen
verder bewijs, aangezien het een ieder vrij staat
zich er elke dag van te overtuigen.

‘Ziet, indien nu in plaats van al het inenten en het
gebruik van medicijnen de mens zich op de juiste
wijze voedt en ook weet te vasten en als daarmee

Jeruzalem
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God, de Schepper
Het mensdom heeft allang handvatten aangereikt
gekregen [Van Bingen, Böhme, Swedenborg,
Lorber, etc.] om een geheel nieuwe grondslag
van denken, geloof en leven in praktijk toe te
passen. Degenen die daarmee begonnen zijn,
waren zich zeer bewust van het hoge geestelijke
gehalte, want het Christendom verloor door de
tijden heen haar eigenlijke wezen.
De leefwijze van de huidige wereld [2020 en
verder] is uit haar voegen gebarsten. Zij noemt de
natuur ‘God’ en weet niet meer, wat God Zelf is.
Want er is maar ÉÉN PERSOON, Die werkelijk G
O D is, namelijk de Schepper, Verlosser en
Zaligmaker. De profeet Daniël en de evangelist
Mattheüs beschrijven de ‘voleinding van de eeuw’
en doorgaans vertaald met het ‘einde van de
wereld’. Dit laatste betekent niet een vernietiging
van de huidige wereld, maar een afsterven van
een uiterlijke christelijke kerk. En dan komt er
weer een nieuwe frisse kerk op de proppen. Zo is
dat meerdere malen gebeurd.
Na dit ‘uiterlijk; leven is er nog een ander
bestaansleven: een definitief geestelijk leven,
ontwricht van haar materiële banden en de
hoogte in de geestelijke sferen hangt af van zijn
leven op aarde. Swedenborg schrijf vaak in
analogieën en zijn boeken zouden dan ook
gelezen kunnen worden in de denksfeer van
‘overeenstemmingen’. Men kan bijvoorbeeld een
paard tot het water leiden, maar het niet doen
drinken. Geestelijk opgevat betekent het paard
hier ‘verstand’, het water als ‘gevoel’ en het
drinken als ‘acceptatie’.
Als de Bijbel schrijft over zon, maan en sterren,
moet dit niet direct letterlijk astronomisch opgevat
worden, maar de symboliek staat voor ‘zon’ hier
van ‘liefde tot de Heer’, de ‘maan’ het ‘geloof in
Hem’ en de ‘sterren’ betreft ‘de kennis over Hem
en Zijn koninkrijk’.
Als de zon verduistert, dan verkilt de liefde van
velen tot de Heer. [Matth.24:29,12] . De Heer
beloofd, dat Hij Zelf opnieuw als ‘de Geest der
waarheid’ weer opnieuw te zullen komen. Hij
beloofde terug te zullen komen ‘in de wolken’ [de
Nieuwe Openbaringen van Swedenborg en
Lorber] en daarin ervaren we Zijn heerlijkheid.
[Matth.24:30]
[Voor mij persoonlijk is het een vreugde – ja een
heerlijkheid, om deze boeken te lezen. Het is,

alsof deze woorden op een hemelse manier mijn
hart doordringen.]

Er heeft al een Nieuwe Komst van Jezus
plaatsgevonden, door een Nieuwe Openbaring
aan alle mensen, die het willen ontvangen en de
mogelijkheid daartoe krijgen van de geestelijke
zin van het woord. Daarin spreekt Jezus of de
Heer als Waarheid direct tot elk mens, die naar
de waarheid verlangt en antwoord geeft op vele
vragen, die de mensheid in de vele donkere
eeuwen hebben bestormd.
De Bijbel kent twee Testamenten: het Oude en
Nieuwe. Eerst verschijnt God en Heer ons in het
OT als Schepper en belooft dan als Verlosser
[Heiland, Messias] te zullen terugkomen.
Inderdaad verschijnt Hij als
Jezus in het NT en belooft weer opnieuw te zullen
terugkomen als ‘Geest der Waarheid. In
Joh.16:25 zegt Hij: ‘Deze dingen heb Ik jullie in
gelijkenissen [overeenstemmingen] gesproken,
maar…. De tijd komt, wanneer Ik niet meer in
gelijkenissen zal spreken, maar Ik zal jullie vrijuit
van de Vader verkondigen. Jezus belooft ons,
dat Hij de mensen niet zal achterlaten als wees,
maar dat Hij zeker weer terug zal komen!
[Joh.14:18]
Nog steeds vragen veel mensen naar de ware
identiteit van God. Hoe lang heeft Hij dan wel
bestaan? De Bijbel is daarover duidelijk en zegt
in Joh.8:58: ‘van eeuwigheid’! Hij is in alle tijden
zonder tijden; en daarom zei Hij ook: ‘voordat
Abraham was, BEN IK!’ De Heer spreekt vanuit
zijn geestelijke Zon, die zuivere liefde is uit God
Zelf, en die in het midden daarvan is, en de
uitstraling heet liefde en wijsheid. Wij mensen
ervaren dat in stoffelijk zin als de natuurlijke zon,
die zuiver vuur is en daarom in zichzelf materie
[dood] is, en van waaruit materiële warmte en
licht komt. Zie, beiden hebben verwantschap: het
Ene is het Leven Zelf, en het andere daarvan een
materiële weerspiegeling.
De sterrenhemel is onmetelijk groot. Het is zulk
een onmetelijk werk en dit kan niet bestaan ter
wille van maar één enkele aardebol, zoals onze
aarde. Het Goddelijk Wezen is oneindig en
myriaden van aardbollen, allen vol inwoners, zijn
door Hem geschapen. En we beperken ons
slechts tot deze aarde, terwijl er overal in het
universum mensenwezens wonen, zoals wij. Het
menselijk geslacht is dus niet beperkt tot onze
aardebol.
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van hun prachtige omgeving en in elk ding van
hun leven het Goddelijke duidelijk gewaar. Deze
innerlijke waarneming is hun grootste vreugde.
De tweede kerk.

De val van de kerken

Het leven na de dood
Wat is de dood? Het loskomen van het aardse
lichaam en het geestelijke lichaam blijft over.
Alles wat hij ooit gevoeld, gedacht en gedaan
heeft, vanaf het eerste tot aan het laatste moment
van zijn leven, neemt hij mee in het andere leven,
dus naar gene zijde, De wereld der geesten is
een tijdelijke tussentoestand voorbereidend of
voor het hemelse of voor de helse staat. Zij die in
de hel terechtkomen, dat gebeurt niet door
toedoen van de Heer, maar dezen zijn het zelf,
die dat graag willen. Want het is uit
barmhartigheid, dat het door hen gekozen leven,
hetgeen zij liefhebben, niet ontnomen wordt.

De vraag of er zo iets als een voorbeschikking
bestaat, is niet waar. Want ieder mens wordt voor
de hemel geschapen, en zo wordt ieder mens
onophoudelijk door de Heer getrokken naar zijn
bestemde plaats, die de hemel is. Indien iemand
er niet komt, dan ligt het aan hemzelf. Paulus
spreekt in 2 Kor.12:2-4 over de derde hemel: ‘Ik
ken een mens in Christus.. die opgetrokken is
geweest tot in de derde heel.. in het paradijs, en
gehoord heeft onuitsprekelijke dingen, die een
mens niet geoorloofd is te spreken.’
Gelijk in de natuurlijke wereld, bestaan daar ook
een
natuur,
steden,
huizen,
kleding,
werkzaamheden, literatuur, etc., maar alles is
daar geestelijk en veel volmaakter. De engelen
zien de Heer in de geestelijke Zon als Mens,
omringd met zonnevuur. Zij worden ook in alles

Het eerste geestelijke geslacht kwam uit Adam en
werd de oudste kek genoemd, dat een hemels
leven leidde op deze aarde. Door de oude
schrijvers werd hun tijd het ‘gouden of ‘Saturnus
tijdperk’ genoemd, ook wel de eeuw der
onschuld, die werd aangeduid met het hoofd van
goud in het door koning Nebukadnezar geziene
droombeeld. De oude kerk was een geestelijke
kerk. Na de zondeval van Adam en Eva en de
zondvloed, kwam er een nieuw tijdperk, gezien
door Nebukadnezar een mens met een zilveren
borst. Door de oude schrijvers werd deze tijd het
zilveren tijdperk genoemd.
De mensen na de val hebben kennis genomen
van God door een geschreven Woord, bestaande
uit de hun door hun voorouders overgeleverde
leringen. De mensen vóór de val konden van
binnenuit [innerlijk] zien wat waar is. De mensen
na de val konden van buiten af [uiterlijk] zien dat
iets waar is. De in het OT vermelde boeken zoals
‘de oorlogen van Jehovah’, ‘de uitspraken’ en
‘Jasjer’, behoorden daartoe en bevinden zich,
daar het verloren werd, zich ergens in Groot
Tartarije. [Num.21:1,27 – Joz.10:13, - 2
Sam.1:18]

De derde kerk, of de tweede oude kerk, was een
geestelijke [innerlijke] en natuurlijke [uiterlijke]
kerk. Door de oude schrijvers werd haar tijd de
koperen eeuw genoemd, die ook in het door
Nebukadnezar geziene beeld werd uitgebeeld
met dijen van koper. [Dan.2:32] – Met Heber [van
het Hebreeuws!] begon de derde kerk. Haar
eredienst bestond voornamelijk uit uitwendige
dingen, zoals beelden, rituelen, priesterschappen,
voorschriften, enz., maar zij bekommerde zich
niet zozeer om de innerlijke dingen, die door de
uiterlijke werden aangeduid. In de loop der tijd
begonnen de mensen de overeenstemmingen
[analogieën] te vergeten en daarmee de
geestelijke betekenis van de uitbeeldingen in hun
eredienst en in hun Woord. Toen vingen zij aan
de beelden zelf en de dingen in de natuur te
aanbidden en offers te brengen
De ware
geschiedenis in de Bijbel begint in het OT na
Heber; daarvoor is alles verdicht [gecomprimeerd
weergegeven] of uitbeelden geschiedenisverhaal.
Gelukkig weten we uit ‘de Huishouding van God’,
dat vanaf Adam en Eva zich degelijk een
historische ontwikkeling heeft voorgedaan, echter
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zoals gezegd – versleuteld in de Bijbel
weergegeven, daar zij zoveel geestelijkheden
bevat, wat niet in de Bijbel mocht en kon
opgenomen worden.

Met Abraham kwam de vierde kerk op deze
aarde, bedoeld met de schenkel van ijzer in het
beeld gezien door Nebukadnezar [Dan2:33] en de
ijzeren eeuw. Van haar staat geschreven: ‘ik wist
dat gij hard zijt, en uw nek een ijzeren zenuw is,
en uw voorhoofd koper. [Jes.48:4]
Bij de goede gelovige mensen ging het innerlijke
zelfs verloren en zij werden steeds meer
verhinderd om de invloeiing van liefde en geloof
uit God door de geestelijke wereld heen, op te
nemen. Omdat steeds meer helse gezelschappen
de lagere gebieden van die wereld innamen en
zich aldus, gelijk wolken, tussen God en het
mensdom plaatsten. [Jes.59:1,2] – symboliek van
de film: ‘in de ban van de ring’. Zij waren de
geesten van overleden boze mensen en zij
beïnvloeden de mensheid en het weer.

De verlossing
Het Nieuwe Testament leert, dat Jezus God en
de Schepper was. Want in Joh.1:10 staat: ‘Hij
was in de wereld, en de wereld is door Hem
gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
God kon in de vleeswording van Jezus op aarde
zijn, en toch overal tegelijk zijn. Hij heeft het
natuurlijk menselijke in Zich aangenomen. De
ontvangenis van Hem is neergedaald als het
Goddelijk Ware of de Bijbel, het Woord en
tenslotte als een zuiver Goddelijk zaad in de
baarmoede
van
Maria
is
ontvangen.
[Matth.1:18,20,23 – Luk.1:35, - Joh.1:14]
De Heer kon zichtbaar worden voor iedereen
door het menselijke aan te nemen, het erfboze
aan te trekken en daardoor de hellen ontmoeten
en onderwerpen, dat menselijke met het
Goddelijke verenigen, en zo voor Zich een weg

tot de mensen openmaken. Door gelijktijdig een
mens, de werking daarvan in Zijn gemoed toe te
laten en verzoekingen te ondergaan, en daardoor
uit eigen macht de orde in de geestelijke wereld
te herstellen.

De Heer werd Jezus Christus genoemd, de Zoon
van God, in plaats van Jehovah God Zelf. Maar
als er gezegd zou worden, dat Jezus Jehovah
Zelf was, zouden zij het niet aangenomen noch
geloofd hebben; bovendien werd de Heer ten
aanzien van het Menselijke niet Jehovah
genoemd, dan toen Hij het Goddelijk met het
Menselijk Wezen en het Menselijk met het
Goddelijk Wezen, geheel verenigd had. Na de
allerlaatste verzoeking, welke die van het kruis
was, zeiden de discipelen na de wederopstanding
van Jezus Hem nu geen Jezus, maar ‘Heer’
noemden en Thomas zei in Joh.20:28: ‘Mijn Heer
en mijn God!’ Ook Jezus moest in Zijn mens-zijn
[het menselijke] weer contact zoeken met het
‘Goddelijke’ in Hem en raakte steeds meer in Zijn
vroege kindsheid tot dit inzicht.
Omdat Jezus in een tijd van verzoeking in Zijn
menselijke staat was en Zich als mens voor het
schijnbaar afwezige Goddelijke vernederde. Na
alle verzoekingen echter werd Zijn Menselijke
volledig Één met het Goddelijke en daarin
opgenomen. Hij zei immers: ‘van nu aan, kent gij
[de Vader] en Hem hebt gezien. [Joh.14:7,9]
Hij is nu door Zijn Goddelijk Menselijke
onmiddellijk of direct tegenwoordig bij de engelen
des hemels en de mensen der Kerk. Tevoren was
Hij indirect aanwezig. Voor Zijn komst werd de
Heer slechts vertegenwoordigd of uitgebeeld, en
verscheen Hij door engelen, die van Zijn
Goddelijke werden vervuld.
De Wederkomst
God heeft de wereld zodanig liefgehad, waardoor
Hij Zijn ‘eniggeboren Zoon’ gegeven heeft.
[Joh.3:16] Dat betekent Zijn Menselijke, waardoor
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Hij Zichzelf in de wereld gezonden heeft. De
Oneindige God, Die het Leven Zelf is, kan Zich
immers niet zó voortplanten, dat er twee
Oneindige Goddelijkheden zijn; maar Hij kan wel
het Menselijke aantrekken. Daarom staat dat de
‘Zoon’ genoemd zou worden ‘God-met-ons’.
[Jes.7:14] Zo we niet heeft, ook hetgeen hij
meent te hebben zal van hem genomen worden.
[Luk.8:18]

van twaalf sterren op har hoofd, die door de draak
werd vervolgd. Evenzo met de heilige stad, het
Nieuwe Jeruzalem, die de Bruid en Vrouw van
het Lam werd genoemd.

De komst van de Zoon des mensen in de wolken
des hemels met kracht en grote heerlijkheid.
[Matt.24:30] – Een komst van de Heer als het
Woord [de Openbaringen]. De ‘wolken’ zijn de
letterlijke zin daarvan, die duister schijnt vanwege
een natuurlijk denken. De ‘kracht en heerlijkheid’
betekenen de innerlijke zin, die helder is vanwege
het zuiver Goddelijk ware daarin. De tweede
komst van Jezus Christus als Heer was nodig in
een Nieuwe Openbaring van het Woord, om de
verworpen hoeksteen te herstellen; en om in
geestelijke wereld het laatste ‘oordeel’ te
volbrengen op de hellen de, vanwege de
verwerping daarvan door de tempelbouwers, hun
voormalige kracht herwonnen en tenslotte, om de
nieuwe hemel en de nieuwe waarlijk christelijke
kerk op te richten. Dit gebeurt nu al in het
verborgen en zal zich de komende decennia
voltallig manifesteren voor de gehele wereld. [zie
ook: Matth.21:42]

Zoals altijd vindt de hemelse werken in stilte
plaats, terwijl de wereldse werken luid op de
voorgrond staat. Dit resulteert in misleiding en
teleurstellingen. Ondanks dat gaan de innerlijke
veranderingen van de kerk door, waarop
noodzakelijkerwijs een uiterlijke daarop volgen
moet, en dit komt volledig overeen met de echte
profetieën over de toekomst van de kerk. Deze
profetieën stellen dat een 'nieuwe kerk' zal
ontstaan uit de oude. Romeinen 11 handelt over
deze dingen.

De leer van de nieuwe kerk was al in het OT
voorzegd. Haar leer is bedoeld in de droom van
Nebukadnezar met het koninkrijk van de grote
steen, die tot een berg werd, en de gehele aarde
vervulde. [Dan.2:35,44, Dan.7:13,14] – Het ware
van het Woord vervalst, zodanig als in de jongste
eeuwen is geschied, sinds de eerste komst van
de Heer tot nog toe. Onder de grote steen wordt
de Heer als Heiland Jezus Christus bedoeld. Ten
aanzien van Zijn Goddelijk Menselijke, Wiens
koninkrijk niet zal vergaan in alle eeuwigheid.
[Openb.19:9] In het NT is de nieuwe kerk
voorzegd. Zij wordt bedoeld in de Openbaringen
van Johannes, waar de vrouw bekleed is met de
zon, de maan onder haar voeten en een kroon

De Bijbel of de heilige Schrift
De Bijbel en de Nieuwe Openbaringen is het
Goddelijk Ware zelf, waardoor alle dingen zijn
gemaakt, waarin de Goddelijk Wijsheid en het
Goddelijk leven is. [Joh.1:3]. De Bijbel
onderscheidt
zich
van
andere
verlichte
geschriften, want een continue Goddelijke
inspiratie is zodanig nodig, dat de letter tot in elke
jota en tittel daarvan heilig is en een inwendige
zin of betekenis heeft. [Matth.5:18] Het doel van
het Woord is de verbinding van God en de mens
of van hemel en aarde. De Heer wil Zijn kerk
reinigen door deemoediging, correcties en
nederlagen, allerlei soorten vernederingen – want
deze helpen de zondaar hem begrijpen, zich te
bekeren en te verbeteren.

De Nieuwe Openbaring is niets anders dan die
door de heilige Schrift gegeven en door de grote
kerken vertegenwoordigd, maar de ene, eeuwige
waarheid wordt opnieuw geopenbaard, gereinigd,
aangevuld, uitgebreid, verdiept en verlicht. Deze
kerk is het wonderbaarlijk toegenomen brood des
levens voor de geestelijke hongersnood van onze
tijd en daarom behoort het in de handen van
degenen die geroepen zijn om het brood des
levens uit te delen: geef hun te eten! De herders
kennen hun kudde en weten het beste hoe ze het
nieuwe in een geschikte vorm en in een gezonde
dosis moeten geven, en we kunnen er zeker van
zijn dat het aantal van degenen die dit al in het
verborgen doen, voortdurend toeneemt.
Het boek: Geschenken uit de hemel, deel 1,
[20-8-1840] verwoord : Maar Ik zeg jullie dat
jullie in jezelf geboren en gedoopt bent, daarom
zouden jullie niet naar vernietiging moeten
verlangen, maar naar genezing. Ik geef je de
balsem en genees de erfelijke problemen in je.
Als je nu volgens de gegeven regels leeft, dan
zullen jullie de kerk achten. En als ze
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wonderbaarlijke dingen in jullie ervaren, zal ze
zelf naar de balsem verlangen en stilletjes veel
van haar wonden genezen. Maar als jullie terug
wilt vallen, dan zullen je broeders weinig zegen
ontvangen!
Het pas geopenbaarde Woord van de Heer zal op
geen enkele andere manier de kerk binnenkomen
dan door mensen die deze eenheid in zich
hebben. De Heer van zijn kerk gaf eens het licht
van de waarheid en een grote schat aan genade!
Daarom zegt Hij in een eerder geciteerde woord
over de houding ten opzichte van de kerk: ‘Kijk,
de wijze man gaat de oude rommelkamer binnen
en vindt daar vaak grote schatten bedekt met het
stof van de ceremonie. Hij veegt het stof weg en
legt het zuivere goud in zijn schatkist. Jullie doen
zo ook hetzelfde!

hemelse verborgenheden; Over de Goddelijke liefde
en wijsheid; Leer over het geloof; Over het laatste
oordeel; Over het Nieuwe Jeruzalem en zijn hemelse
leer; Leer over de heilige Schrift; Over de Goddelijke
voorzienigheid; Verklaarde apocalypse; De ware
christelijke godsdienst. [Verdere bronnen: ‚Das neu
geoffenbarte Wort Gottes und die Kirchen‘: Margarethe
Eckel]

Degenen die dit advies opvolgen, zullen op een
dag ontdekken dat de oorspronkelijke waarheid
van de ontstofte kerkschatten heel goed
gecombineerd kan worden met de nieuw
geopenbaarde schatten, ook al wordt het ons niet
altijd gemakkelijk gemaakt om dit te erkennen. Zo
zijn er in wezen niet twee kerken: één innerlijke
en een uiterlijk, maar de kerk van Jezus Christus
heeft een innerlijk en een uiterlijk leven, en deze
horen bij elkaar; het uiterlijke [gebouw] zou de
zichtbare uitdrukking moeten zijn van het
innerlijke [hart].

Tenslotte eindigen met het derde deel uit
Hemelse geschenken [15-8-1840], deel 3 Daarom blijft iedereen maar trouw aan zijn kerk,
en als een Romein 99 keer wordt gezegend, dan
komt hij overeen met gehoorzaamheid aan zijn
kerk, en ieder ander maar één keer, aangezien hij
een zelfminnende rechter is, waarbij geen
deemoedigheid en maar weinig liefde te vinden
is. Voorwaar, ik zeg u, het zal niet gemakkelijk
zijn voor iemand om in welke sekte dan ook tot
mijn levende woord te komen, zoals alleen in de
Roomse kerk, waar gehoorzaamheid en de
grootste nederigheid volgens mijn wil over het
hoofd en het hoofd worden gepredikt. Maar wat
de ceremonies betreft, niemand zou erdoor
beledigd moeten worden; want daar leeft alles
voor de levenden, alles is puur voor het reine,
alles is goed voor de gehoorzamen en alles is
geheiligd voor de nederigen.
[Andere bronnen: Swedenborg: Beknopte uiteenzetting
van de leer der nieuwe kerk; Coronis, of aanhangsel
tot de ware christelijk Godsdienst; Over de echtelijke
liefde; Over de gemeenschap tussen ziel en lichaam:
Geestelijk dagboek; Over de hemel en de hel; De
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In de volgende uitgave: weer iets goeds om te delen met elkaar!
Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:
JLBI Gerard
Volksbank
Banknummer
IBAN
SWIFT-BIC

Nordhorn
BLZ 280 699 56
101 840 2300
DE 83 280 699 56 101 840 2300
GENODEF1NEV

Stand Bank-Credit
Vertalingkosten: Relana v. d. V.
Bankkosten
Stand Bankcredit

31 december2020
15 januari 2021
31 december2020
15 januari2021

+ 307,80 €
- 50,00 €
- 4,75 €
+ 253,05 €
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