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Datum: 15-04-2021, nummer 62
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 Zichzelf ongeveer 2000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en
Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.
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Nieuws van lezers
Pasen
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Karl uit Oostenrijk
Karl schrijft: ‘Je bent waarschijnlijk wel bekend met deze versie van "Onze Vader" uit de
Didache, de leer van de Twaalf Apostelen’:
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"Onze Vader in de hemel, laten wij en anderen Uw naam eren en heiligen. Laten wij en
anderen Uw heerschappij erkennen en Uw wil doen, zodat wat er al in de hemel gebeurt, ook
werkelijkheid kan worden op aarde. Geef ons vandaag brood voor morgen. En vergeef ons
onze schulden, net zoals wij degenen vergeven die ons iets schuldig waren, en leidt ons
voorbij de verzoekingen, verlos ons van het kwade. Want U is de macht en glorie voor altijd"
‘Je zou zo drie keer per dag moeten bidden.’ Dit komt uit: ‘Het Nieuwe Testament en de
vroegchristelijke geschriften. Complete verzameling van alle oudste geschriften uit het
vroege christendom - vertaald door Klaus Berger en Christiane Nord. Frankfurt / M .: Insel
Verlag, 2017.
Bedankt en het allerbeste
Karl

ANTWOORD
Bedankt Karl voor deze korte maar zeer diepgaande uitleg. G
https://gloria.tv/language/zyxX19VVBLuLJg7TUd3u8oRc6/video/RfWvLzSdAuRSK9afsMhN9
4U85

*.*.*.*.*

Michael Ratzenhofer uit Duitsland
Beste Gerard!
Dit [onderstaand] interview, dat werd afgenomen met wijlen astronoom Thomas Posch
(1974-2019), laat zien dat de ster van Bethlehem waarschijnlijk de komeet van Halley was,
die ‘een paar jaar voor de geboorte van Christus nabij de aarde kwam’.
Ik weet niet of dat 1,4 of 6 jaar eerder was. Ik zou willen wijzen op een passage uit J. Lorber:
1.

Over de wazige nevelsterren of staartsterren:

2.
‘Eens zullen uit jouw opgeschreven gedachten ook nog nieuwe scheppingen
ontstaan. Gewoonlijk ontstaan uit zulke opgeschreven gedachten, woorden en daden eerst
grotere of kleinere hemellichamen in de komende tijd. Zij worden in het vuur der zonnen
gebracht om daar tot een bepaalde rijpheid te komen; hebben zij die bereikt, dan worden zij
met geweldige kracht in de scheppingsruimte geslingerd en daar langzaam maar zeker
steeds meer overgelaten aan hun eigen ontwikkeling. Stukje bij beetje vormen zich in zo'n
nieuwgeboren wereld de vele duizendmaal duizenden afzonderlijke gedachten en ideeën als zaden die in de aarde gezaaid zijn - door het daarin aanwezige van een levenskiem
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voorziene vuur en licht, en dienen dan de nieuwe wereld als basis voor het latere ontstaan
van allerlei wezens, zoals mineralen, planten en dieren, waarvan de zielen zich in de loop
der tijd tot mensenzielen ontwikkelen.’
3.
‘Zulke nieuwe werelden zie je zo nu en dan als nevelsterren, die voor het grootste
deel erg wazig zijn en ook wel als staartsterren door het heelal trekken. Hun oeroorsprong
ligt in de in het boek van God opgeschreven gedachten, ideeën, woorden en daden.’
4.
‘Daaruit zie je dat ook de geringste gedachte die een mens ooit had, hetzij op deze of
ook op een andere aarde, eeuwig onmogelijk ooit verloren gaat of kan gaan. De geesten,
waarvan de gedachten, woorden en ideeën en daden door Gods wil zo'n nieuwe wereld
vormen, beseffen in hun volmaakte toestand al gauw dat die wereld een gevolg is van hun
gedachten, ideeën, woorden en daden, en zij belasten zich dan erg graag en met een groot
gevoel van zaligheid met de besturing, leiding, vorming en het algehele levend maken en de
doelmatige, inwendige organisatie van het hemellichaam en uiteindelijk ook van alle dingen
en wezens, die op zo'n hemellichaam moeten bestaan.’ [uit GJE4-57:1-10]

Het interview
Als je met Kerstmis naar de lucht kijkt, dan zie je misschien wel een echte kerstkomeet,
zolang de sneeuwvlokken je vergezichten maar niet vertroebelen. De universiteit is hier in
gesprek met de astronoom Thomas Posch, en vraagt hem wanneer het de beste tijd is om
de "Wirtanen" te observeren en wat de ster van Bethlehem ermee te maken heeft. [De redactie
heeft ter verduidelijking deze link erbij toegevoegd!: https://www.br.de/sternenhimmel/komet-46p-wirtanendezember-2018-schweifstern-100.html]

De universiteit zegt en vraagt: ‘De komeet "Wirtanen" nadert onze planeet’. ‘Meneer
Posch, waar komt die komeet vandaan, welke banen neemt hij in en wanneer bereikt hij
onze aarde?’ Thomas Posch: ‘De komeet met de naam "Wirtanen" komt op 16 december
dichtbij de aarde: hij nadert haar tot op minder dan 12 miljoen kilometer - dat is zeldzaam. De
komeet zelf komt uit het centrale deel van het zonnestelsel, dicht bij Jupiter, en brengt daar
zijn grootste deel van leven door. Vanuit dit gebied brengt zijn elliptische baan hem elke vijf
en een half jaar vrijwel dicht naar de aarde toe.
Vraag: ‘Is de komeet ooit zo dicht bij de aarde geweest en wanneer zal hij hierna weer
zichtbaar zijn?’ Posch: ‘De komeet ‘Wirtanen’ is sinds zijn ontdekking in 1948 al tien keer
dicht bij de aarde geweest - maar nog nooit zo dichtbij als nu. Hij zal onze planeet opnieuw
naderen in 2024 - maar zijn nabijheid zal niet zo gunstig zijn als de huidige’.
Vraag: ‘Hoe groot is de komeet?’ Posch: ‘De eigenlijke komeet, de zogenaamde
komeetkern, is vrij klein, iets meer dan een kilometer in diameter. De beroemde komeet
"Halley" is bijvoorbeeld aanzienlijk groter (ongeveer zeven tot vijftien kilometer in diameter).
Vraag: ‘Wat is een komeet eigenlijk?’ Posch: ‘Een komeet is een mengsel van ijs en
mineralen (stof). In dit mengsel bewaart hij materiaal uit de oertijd van ons zonnestelsel. Dat
maakt kometen wetenschappelijk erg interessant.’
Vraag: ‘Zal de komeet vernietigd worden wanneer hij de atmosfeer van de aarde
binnendringt?’ Posch: ‘Wanneer kleine komeetfragmenten de atmosfeer van de aarde
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binnendringen, branden ze op als vallende sterren en worden wat dat betreft vernietigd. De
komeet zelf wordt hierdoor niet vernietigd.’
Vraag: ‘Zou "Wirtanen" gevaarlijk kunnen zijn voor de aarde?’ Posch: ‘Nee, deze komeet zal
niet gevaarlijk zijn voor de aarde.’
Vraag: ‘Zal het met het blote oog zichtbaar zijn?’ Posch: ‘In theorie, ja, in de beste fase - als
een mistige plek. In praktische zin maar nauwelijks vanwege het oplichten van de lucht
vanuit je huis. Maar met een kleine verrekijker moet het wel zichtbaar zijn, zelfs als de lucht
matig helder is, en zelfs ook nog rond de kersttijd.’
Vraag: ‘Wanneer is de beste tijd om de komeet te observeren, en waar moet de "telescoop"
naar gericht staan?’ Posch: De dagen vóór 16 december moet men 's avonds het
sterrenbeeld Stier bezoeken, ver weg van het strooilicht van een stad of groot dorp. Vanaf 16
december werkt de maan als halve maan al verstorend! We vinden de stier vanaf ongeveer
21.00 uur hoog in het zuidoosten, boven de Orion. In het teken Stier daarentegen zoekt men
dan naar de komeet onder de Pleiaden. De kaarten van de Weense Werkgroep voor
Astronomie bieden hulp bij het ‘sterren kijken’.’
Vraag: ‘Als Kerstmis nadert, dan zijn we geïnteresseerd in een laatste vraag: was de ster
van Bethlehem ook een komeet met zijn opvallende staart, of was het een supernova?
Posch: ‘Voor zover we vandaag weten, was de ster van Bethlehem noch een komeet, noch
een supernova. Een paar jaar voor de geboorte van Christus kwam de latere zogenoemde
‘Halley’-komeet echter in de buurt van de aarde. De ster van Bethlehem was eventueel
een zeldzame planetaire ontmoeting - met de nadruk op 'misschien'.’
Michael Ratzenhofer

Antwoord:
Beste Michael,
Het is altijd fantastisch met mensen zoals jij, die ook met ons meedenken in de trant van:
‘hoe zou dat geweest zijn, bijvoorbeeld met die ‘ster van Bethlehem’? Je verwijzing naar de
Nieuwe Openbaring geeft ook weer een andere kijk op deze zaak.
Het is zo klaar als een klontje, dat er ster van Bethlehem geweest is, maar of deze ook
astrologisch te interpreteren was, dat is een andere kwestie. Er heeft zich rond 7 of 8 v. Chr.
zo’n verschijnsel voorgedaan, maar niet precies op 7 januari. Want elke keer stuit ik dan
op de gebruikelijke geboortedatum’ van Jezus [25-12] met de daarmee ‘geziene’ ster van
Bethlehem. Maar velen weten niet, dat deze geboorte pas 13-14 dagen later heeft
plaatsgevonden. En op 7 januari in 4151 n. Adam [Gregoriaanse jaartelling 4026 n. Adam]
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spreekt niemand over zo’n geziene ster!’ Dus kan zo’n internetinformatie ons nog
voortdurend om de tuin leiden en niet naar de ware toedracht voeren.
Zulke samenhangen doen zich wel vaker voor en dit kan altijd wel ergens mee verbonden
worden. Vanuit de literatuur uit Jakob Lorber weten wij, dat het Kindje Jezus en ook later in
Zijn leerperiode, Hij bijzondere luchtverschijnselen deed opkomen zoals bijvoorbeeld een
extra tijdelijke Zon. Voor Jezus was het niet moeilijk een en ander natuurverschijnsel op te
roepen. De ster van Bethlehem was ook een bijzondere ster, die de Heer aan drie wijze
lieden de weg wees naar Hemzelf, naar het Kindje Jezus, de nieuwe Koning. De volgende
beschrijving ontnamen we uit de Jeugd van Jezus:
‘De wijzen namen goud, wierook en mirre, bestegen hun lastdieren met een groot en
schitterend gevolg en trokken de ster achterna, die met rustte, aleer de geboorteplaats van
de pasgeborene werd bereikt. Daar zochten de drie toen naar de pasgeborene en kwamen
bij Herodes, die hen ook niet kon inlichten, maar hen weer naar Bethlehem verwees, waar
de wonderbaarlijke ster stil stond. Hij raadde hun aan ijverig te zoeken en verzocht hun
tevens het hem direct te melden, opdat ook hij er heen zou kunnen gaan om de
pasgeborene eer te bewijzen.’ [GEJ.03_197,03] - [zie ook GEJ.08_006,12]

Nog veel meer zeggend lijkt het citaat in het boek van Jakob Lorber, ‘De geestelijke Zon’,
deel 2, hfdst. 15: ‘Hebben jullie nooit gehoord van de zogenaamde oude astrologie? Jullie
zeggen: ja zeker, boeken daarover zijn er heden ten dage nog. Maar daar mag men toch niet
te veel waarde aan hechten. . Ik zeg jullie: op de manier waarop jullie dat plegen te doen
zeker niet, want dan zou een absurd bijgeloof zijn en dus zondig. Maar iedere zaak heeft
twee kanten, namelijk een licht- en een schaduwzijde. Wij zullen ons daarom niet van de
schaduwzijde, maar van de lichtzijde van dit oude mysterie bedienen. Wat wil dat zeggen?
De naam luidt: kennis der overeenstemmingen.
Langs de weg der overeenstemmingen heeft elk voorwerp, elke vorm en elke onderlinge
verhouding van de vormen en voorweren een overeenstemmende geestelijke betekenis.
Zo’n betekenis hadden en hebben alle sterren en hun sterrenbeelden nog steeds. Wie
derhalve deze beelden van hun lichtzijde kan lezen en begrijpen is ook een astroloog; maar
een astroloog uit het rijk van de lichtgeesten, dat wil zeggen dat hij een waarachtige wijze is,
zoals de drie sterrenkundigen uit het Morgenland. Zij hebben de ster van de Heer herkend,
hebben zich door haar laten leiden en hebben door haar de Heer der heerlijkheid gevonden.
Jullie hebben over deze drie wijzen vernomen dat in hen Adam. Kaïn en Abraham aanwezig
waren. Dat is juist; maar zouden jullie het geheel letterlijk opvatten, dan zouden jullie je
evengoed vergissen als wanneer jullie zouden geloven in het omineuze sterrenbeeld,
waaronder jullie volgens de berekening van de kalender zijn geboren. Jullie zeggen: dat kan
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wel zijn, maar hoe moet men deze kwestie, waarover op meerdere plaatsen met grote
stelligheid wordt gesproken, dan opvatten? Ik zeg jullie: dadelijk zal duidelijk worden hoe
men zulke zaken moet opvatten.
‘Zo staan hier Adam, Kaïn en Abraham onder het beeld van de ‘drie wijzen’ uit het
Morgenland…’ Maar jullie kunnen het rijk van mineralen, planten en dieren nog absoluut niet
doorgronden.’… Ja, Adam Kaïn en Abraham waren aanwezig… Hoe echter waren zij
aanwezig? …Deze drie waren heel gewone priesters van de betere soort uit de streken van
Assyrië… In de tijd van Salomo werd dus al aan dit heidense volk door het betere deel van
zijn priesters de profetie gegeven dat zijn zonen eens een ster zouden ontdekken die voor
alle volketen der aarde zou opgaan. [Deze drie wijze lieden uit het oosten waren dus de
nakomelingen van Salomo!].
Sinds deze profetie bleef dan ook steeds een deel van het priesterschap van dit volk
daaraan vasthouden en observeerde voortdurend de sterrenhemel…
Slechts drie [priesters] hielden zich [later] aan de zuivere wijsheid, versmaadden de wereld
met haar schatten en zochten het loon voor hun geestelijke arbeid alleen in de geest en in de
waarheid. Zij ontdekten een ongewoon, opkomende ster, observeerden haar baan en de
sterrenbeelden waaronder ze p[kwam en die ze passeerde. Terwijl zij zo met de diepere
betekenis van deze ster bezig waren en de ster tegen middernacht precies boven het zenit
[hoogste punt van de sterrenhemel kwam te staan, verschenen hun drie in het wit geklede
mannen, die tegen hen zeiden: ‘Kennen jullie die ster?’ En de wijzen zeiden: wij kennen
haar niet. De mannen echter die verschenen waren, zeiden tegen de wijzen: sta ons toe dat
wij jullie voorhoofd en borst aanraken, dan zullen jullie onmiddellijk de grote betekenis van
deze ster leren kenen…
De drie [engelen] zeiden vervolgens: ‘We willen jullie Gods kracht tonen en jullie daarheen
leiden waar de eeuwige Heer van hemel en aarde in heel Zijn goddelijke volheid is
neergedaald’….[De engelen waren Adam, Kaïn en ‘de jongere van de geest van’ Abraham].
De drie wijze lieden werden zo vervuld door de geest van deze drie engelen [vs.18]. Met
allerlei voorbereidingen ging de reis onmiddellijk van start. [vs.19]
De ster was de wegwijze en de drie geesten waren de innerlijke gidsen van de ons bekende
drie wijzen uit het Morgenland. Kijk, met deze beschrijving is jullie boodschap onthuld en
tevens ook de innerlijke waarheid dat juist in deze drie wijzen Adam, Kaïn en Abraham
aanwezig waren. Abraham, die zich in zijn geest reeds heel lang verheugde op de dag dat hij
Hem mocht zien, zoals de Heer hem zelf had voorzegd, heeft hem ook werkelijk gezien;
lichamelijk door de wijze, geestelijk in zichzelf en hemels in het aanschouwde Kind der
kinderen, Mens der mensen en God der goden!
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Uit deze beschrijving kunnen jullie voldoende opmaken hoe het et de ware astrologie gesteld
zou moeten zijn. Wij hebben in ons of aan het firmament van onze geest eveneens een ster
van een heel bijzondere soort gezien. Zijn wij integere astrologen, dan zullen we ook zeker
zonder enige moeite ons laatste kwart vinden en zullen we heel goed inzien waar het
eigenlijk met onze ster op uitdraait.
Het is waar, er liggen nog miljarden en miljarden sterren en werelden in jullie, maar uit deze
miljarden is er slechts één vrijgekomen. Deze staat voor ons en ligt onder onze voeten als
een heerlijk hemels vaderland…
Wees bovenmate verheugd, want de Heer heeft uit miljarden het stof, de aarde, uitverkoren;
uit alle eindeloze gebieden van de schepping is zij de geboorteplaats geworden van de
geesten die naar de Heer willen!....Maar de Heer houdt niet van pracht en daarom heeft Hij
de aarde verdeemoedigd. Weten jullie nu nog niet waar het met deze wereld op uitdraait? Ja,
ik zie het al, jullie kunnen de astrologie nog niet goed verteren…
…’Want waar een geest vandaan komt, daar heeft hij ook zijn liefde vandaan. Nu zijn echter
al die myriaden sterren ofwel voormalige, of latere woonplaatsen van geesten. Als dat het
geval is, dan is het toch ook duidelijk dat de geest van ieder mens op aarde een ster als
vorig woonoord heeft gehad en deze ster is de eerste die bij een innerlijke beschouwing
ook zeker het eerst naar boven komt.
Nu moeten jullie de sterrenhemel eens nauwkeurig bekijken en de ster die jullie het beste
bevalt

en

die

jullie

het

behaaglijkst

toestraalt,

vasthouden.

Kijk,

dat

zal

de

overeenstemmende ster zijn, door welke deze hier werd opgewekt…
Beste Michael, bovenstaande sluit deels helemaal aan wat jij ten berde bracht. Dank voor
deze nuttige informatie. G.

Jan Vreman uit Nederland
Post ontvingen wij van Jan Vreman. Ik was al op zoek naar hem sinds november 2013, maar
kon hem niet vinden. Ik las het een en ander over hem in de destijds bestaande actuele
Duitse Yahoo-group, waarvan ikzelf ook eens lid van was. Tot mijn grote verrassing meldde
Jan een dezer weken bij ons. Een klein voorproefje, van wat hij beschreef over Ostracine. Hij
bezocht dit stadje maar werd door militairen tegengehouden. Zijn vrouw en hij zijn jaren
geleden via Israël, Rafa (Gaza) de grens over gegaan, naar El-Arish om daar nabij
‘Ostracine' te bezoeken. Dat werd hen niet toegestaan: Natuur-, militair-gebied etc. Hoe dan
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ook, onze [dr.] Christoph Schindler bezocht later met veel tegenwerking dat gebied op goed
geluk, en beschreef de ondergelopen Ostracinestad en omgeving van 90-120 cm
waterhoogte,en ontdekte de ruiïnen van Cyrenius, etc, wat elders in de voorgaande jaren in
een van onze bulletins beschreven werd. Jan Vreman beschrijft in het kort de christelijke
nederzetting in het Noorden van de Sinaï, in de Ostracine!’ [door Eliezer Oren]:
In de periode december 1976 tot april 1977 en in december 1977 onderzocht een delegatie
van de Ben Gurion Universiteit de overblijfselen van de nederzetting in El Faluciat in het
noorden van de Sinaï. Deze overblijfselen bevinden zich aan de oostkant van het Bardaville
meer, dat in de klassiekers het Sirbonische meer wordt genoemd, zo’n 30 kilometer ten
westen van El Arish en ongeveer 3 kilometer van de kust van de Middellandse zee.
In vroegere tijden was hier de stad Ostracine, volgens de bronnen één van de belangrijkste
stations langs de kustweg. De kustweg liep van Gaza en volgde de zandbank tot het
Bardaville meer dat eindigde bij Waca Pelucion. De kustweg was vooral een
hoofdverkeersader tussen Egypte en Israël na de verovering op Egypte door de Perzen en
met name in de Romeinse periode. Langs deze weg lagen de haven- en handelssteden:
Rinoucurora [El Arish]. Ostracine [El Faluciat], Casion [El Gels], Gerhah [Tel Mahmadija] en
Pelucion [Tl Pharma].
Deze steden kenden een enorme groei door de bloeiende handel, het heffen van belastingen
en door de verschillende industrieën, zoals botenbouw, textielproductie, glasindustrie en het
verbouwen van dadels.

----

De steden worden ook vermeld in historische geschriften en op landkaarten uit de RomeinsByzantijnse tijd, zoals de map van Antonius [itinerarium], de Foytingerkaart, Notitia
Pignitatum en de Madaba kaart.
Na het begin van de Arabische overheersing nam de belangrijkheid van de kustweg af en
werd de oude Egyptische militaire weg gebruikt, ten zuiden van het Bardaville meer, dat op
de splitsing tussen de kustweg en de Zuijdweg ligt.
Ostracine, dichtbij Ecregma [een natuurlijke opening tussen de Middellandse zee en het
Bardaville meer]. Josef ben Matetahoe [Josefus Flavius] vertelt over Titus in 69 A.D. voor het
neerslaan van de opstand in Jeruzalem, dat na zijn vertrek uit Pelucion: ‘Hij reed een dag
door de woestijn en sloeg zijn kamp op in de nabijheid van de tempel van de god Zebes
Casius.
De tweede nacht overnachtte hij in Ostracine alwaar de inwoners

het water van verre

moesten halen. De volgende dag overnachtte Titus in Rinoucurora en de vierde dag
arriveerde hij in Rafia. Het ontbreken van waterbronnen bij een bloeiende stad lijkt de
geschiedenisschrijvers te verrassen.
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Cyrenius nu: 'Kijk, hier zijn we bij de ingang van de grote baai; in de binnenste inham ervan,
daar rechts van ons ligt Ostracine, een rijke handelsstad. [JJ.01_042,08]
Er bestaat een legende over het ontstaan van de stad Ostracine in hoofdstuk 84 van de
Jeugd van Jezus…
En als men daartoe bereid zou blijken, wat zou dan de reactie kunnen zijn van buurvolkeren,
die deze stad plegen te bezoeken, alhoewel die nu weliswaar al geruime tijd meer een ruïne
is dan een stad?' [JJ.01_084,18]
Er is in de volgende tekst sprake van zichtbare bergen!... In noordoostelijke richting, naar de
kant van Ostracine was de lucht weliswaar nog volkomen helder, maar des te huiveringwekkender zag het er aan de andere kant van de berg, zoals gezegd in zuidwestelijke
richting uit! [JJ.01_131,03]

Jan Vreman verbleef in de jaren 1976-1981 in Israël in de internationale christelijke
nederzetting Nes Ammim vlakbij Akko. Jan kwam in de jaren ’90 met Jakob Lorber. In 2009
kon een toeristgids, Mohammed Jan klakkeloos de tien steden noemen in de nabij gelegen
grens over Jordanie, waarover de Heer sprak in Jakob Lorber: Philadelphia [nu ‘Amman’],
Jerash [nu ‘Gerasa’], Capitolias, Pella, de Basaltstad, Gadara [heden ‘Um Quys’] Abila en in
de Golan: Hipos, Dion, Genatra [?]. en weer over de grens in Israel: Scythpolus [heden de
opgraving Beth Shean]
Pella en Afek [in de Dekapolis [Deka = tien] waren stadjes voor de eerste chr. gemeente uit
Jeruzalem. – ‘de kerk van Jakobus, een toevluchtsoord, hetgeen o.m. vermeld wordt in
GJE10 [Jakob Lorber]. Ook worden onder meer de stadjes Cesare-Philippi [nu Banias]
genoemd, de Golon en ‘Bethsaïdas wordt in de Decapolis vermeld. Petra wordt genoemd in
GJE11.

Van een Lorberlezer uit Duitsland

De mondkapjes
De maskers
Van een Lorberlezer uit Duitsland ontvingen wij deze opmerkzame regels:
5.12. En zie, er werden er drie gevormd, en van hen gingen er zeven! En de drie waren als
liefde, licht en Godheid; en de zeven waren als de zeven geesten van God, en ze worden
geroepen en zullen voor eeuwig worden genoemd:
1.
2.

Houdt van de liefde;
Vrees de Godheid die doodt - zodat u niet wordt gedood;
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3.
4.
5.

De liefde in jou is heilig; respecteer elkaar daarom, zoals liefde in de Godheid je
respecteert en vreugde in je schept;
Iedereen is zijn eigendom en het eigendom van Gods liefde; daarom berooft
niemand een een ander;

Niemand bedekt zijn gezicht ooit voor de ander, zodat de
ander niet weet hoe jouw liefde is, want jij bent zoals de liefde
die je zo maakt;

6.

Je innerlijke wezen spiegelt ook je uiterlijke, zodat er geen valse impuls in je opkomt
en je tegronde gaat;
7.
Laat je buitenkant de getrouwe weerspiegeling zijn van je innerlijke spiegel, waarin de
liefde van de Godheid zichzelf aanschouwt; anders wordt de binnenspiegel gebroken en
wordt je vorm verschrikkelijk. Zodat je, ondanks de mondkapjesplicht, in je liefde blijft.
God-als-Jezus-Christus zegt tegen de geïnformeerde mensen: "Ik breng geen vrede, maar
het zwaard." De verlichte mens zegt tegenwoordig in de moderne taal als een gevleugeld
woord: "Angst eet de ziel op."
De Hemelse Geschenken, deel III schrijft: "Een zondvloed gaat over de aarde, die lichaam
en ziel vernietigt." De ziel wordt vernietigd door de "nieuwe verbanning", waarna de niveaus
van vuurgeesten, aardgeesten, watergeesten, luchtgeesten en etherische geesten door de
mens moeten worden herhaald. Waarbij Jakob Lorbers "Nieuwe Openbaring" de verlichte
mensen in vervoering brengt van de geestelijke zondvloed.
Je moet geen bedenkingen hebben bij de Islam, want als je kijkt naar de overgang van de
piramidebouwers bij de Feniciërs, die bekend staan als de Farao's, in de GJE, dan gebeurt
hetzelfde met ons, waarbij het Lorberwerk vervolgens wordt verspreid via
moskeeverenigingen.

Damiano Frosio uit Italië
Goedendag, meneer Gerhard.
Mijn naam is Damiano Frosio en ik ben de eigenaar van de uitgeverij "Jesus the New
Revelation" in en voor Italië. Ik volg uw aankondigingen vaak met belangstelling voor het
bulletin dat u online publiceert.
In deze brief van mij vraag ik om uw medewerking bij belangrijke zaken, of u of andere
broeders die het woord van de Heer liefhebben, nieuws of referenties hebben van groepen of
verenigingen die de geschriften van drie mystici, schrijverss van de Heer gevolgd hebben.
Als uitgever zijn we op zoek naar kopieën van afbeeldingen of foto's die Georg Riehle tijdens
zijn lezingen voor hem individueel afbeeldt staat om ze te gebruiken als informatie of als
omslagen van de verschillende boeken die we hebben uitgegeven.
Het tweede verzoek betreft een andere vermeende mysticus met de naam Franz Schumi, die
we al een tijdje bestuderen en recenseren, maar moeite hebben om enkele van zijn boeken
te vinden die verloren zijn gegaan. Als een van de lezers van uw bulletin informatie zou
hebben over groepen die hem zijn opgevolgd of een aantal van zijn geschriften hebben,
zouden we het op prijs stellen als u ons een exemplaar zou kunnen sturen, uiteraard op onze
kosten.
Wij danken u bij voorbaat en broederlijk namens onze geliefde Vader Jezus, Jehovah
Zebaoth.
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Damiano Frosio
E-Mail: damianofrosio@tiscali.it
Sito internet: www.gesu-lanuovarivelazione.com

Antwoord
Beste Damiano,
Dank je wel voor de enthousiaste berichtgeving. Als we je goed begrijpen zou je meer willen
weten over de bekendheid van de geschriften van ‘Riehle’ en die van ‘Frans Schumi.’ En
tenslotte schrijf je nogmaals ook over Max Seltmann! Van alle schrijvers of profeten zijn wel
enige geschriften bekend. We hopen, dat je op je verzoek respons zult ontvangen en we
plaatsen bij dezen uiteraard graag je oproep en vermelden daarbij natuurlijk je e-mailadres
en website. Onderstaande links geven misschien wat aanleiding voor gebruikerstoepassing.
Hopelijk tot horens, G.

Schumi
https://it.scribd.com/document/62073097/Franz-Schumi-Gott-Nr-52
http://www.liederschatz.net/apokryphen/inhalt/schumi.htm
https://www.himmelsportal.org/Schumi/franz_schumi.htm

Die christliche Theosophie oder Christuslehre in göttlicher Beleuchtung der Wahrheit. Christlichtheosophische Schrift 73 Gebonden - 1 jan. 1905 door Franz Schumi (Autor)
Wiedergeburt des Geistes: Göttliche Kundgaben an Franz Schumi, empfangen 1899-1904 (German)
Perfect Paperback – 1 Aug. 2020 by Franz Schumi Autor Hsg. Rudolf Johannes (Herausgeber)
Der Tempel Gottes aus „Die christliche Theosophie“ von Franz Schumi
Die Religion der Zukunft aus „Die christliche Theosophie“ von Franz Schumi
Christlich-Theosophisches Gebetbuch als Wegweiser zur Wiedergeburt des Geistes. Christlichtheosophische Schrift No. 72. Empfangen vom Herrn und herausgegeben Franz Schumi
Christus und die Bibel. oder Beweise, daß es nie einen anderen Gott gab als Jesus Christus Franz
Schumi
Franz Schumi - Rudolf R. Hoff, Bad Münstereifel Sammlung

von 10 Reprintbänden.
https://www.legamedelcielo.it/schumi/ und https://d-nb.info/1036122573/04
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Riehle:
https://www.amazon.de/dp/387495188X?tag=picclick-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Georg-Riehle+Zehn-Tage-mitJesus-Jesus-mit-seinen-Freunden-auf-dem-Weg-zur-Vollendung-durchBruder/id/A02qKBA701ZZj
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Riehle-Georg+ErlebtesChristentum-Bruder-Georg-im-Freundeskreis-in-Berlin1954/id/A02pADRI01ZZg
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Georg-Riehle+BethanienstundenWorte-der-Ewigen-Liebe-durch-Bruder-Georg-Riehle/id/A01jxXo601ZZz
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Riehle-Georg+Zehn-Tage-mitJesus-Jesus-mit-seinen-Freunden-auf-dem-Weg-zur-Vollendung-durchBruder/id/A02mZGiD01ZZR

SELTMANN
info@lorberverlag.de of bestellen@turm-verlag.de

Pasen
De Heer zegt tegen ons: Kinderen, luister! Aldus spreekt Hij, die jullie een onsterfelijke ziel
en een levende geest uit Zichzelf heeft gegeven, opdat jullie Mijn grote liefde voor jullie
zullen kennen. Ik wil jullie eenmaal het eeuwige leven geven uit jullie liefde tot Mij en uit Mijn
liefde tot jullie, wanneer de grote schuld van de Liefde deze schuld aan de Heiligheid
gedelgd zal hebben in een tijd, die ik daartoe eerst uit Mij zal maken. Zoals Ik jullie allen
gemaakt heb uit Mijn barmhartigheid, zo zal Ik ook deze tijd bereiden uit Mijn liefde.’
‘Zoals Ik nu een Geest van genade in je midden ben, zal Ik dan een mens onder de mensen
zijn, vervuld met de hoogste liefde. Zo zien jullie nu ook in, dat Ik, je Vader, als een hoge,
eeuwige geest met alle kracht en macht tot je gekomen ben en jullie weten goed dat Ik het
ben, die nu hierover tot je spreekt. Toch zullen je latere kinderen Mij niet meteen herkennen
in de zwakke, arme broeder die onder hen is, en zij zullen Mij vervolgen en gruwelijk
mishandelen en zullen met Mij doen wat Kaïn Abel aandeed.’
‘Maar het zal moeilijk worden de Heer van het leven te doden; want Mijn schijnbare dood zal
aan al diegenen het eeuwige leven geven die zullen geloven dat Ik het ben die als een
machtige redder onder hen ben gekomen, bekleed met alle macht van de liefde om de
schuld te verzoenen, die jullie ongehoorzaamheid over je heeft gebracht, zoals ook over de
gehele aarde en over alle sterren - want ook daar zijn kinderen die bij het oerbegin uit jou,
Adam, zijn voortgekomen. Maar die ongehoorzaamheid zal voor de ongelovigen en de
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halsstarrigen in hun boosaardige eigenliefde tot een eeuwig gericht en zodoende ook tot een
eeuwige dood worden.’
‘En zo zal Ik zevenmaal komen; maar de zevende maal zal Ik in het vuur van Mijn heiligheid
komen. Wee dan degenen die onzuiver bevonden worden! Deze zullen voortaan niet meer
bestaan, dan in het eeuwige vuur van Mijn toorn!’
‘Zie, in het begin van de wereld was Ik reeds eenmaal hier om alle dingen te scheppen ter
wille van jullie, en jullie ter wille van Mij. In grote watervloeden zal Ik spoedig terugkomen om
de pest van de aarde af te wassen; want de dalen van de aarde zijn Mij een gruwel
geworden vol met vuil slik en vol pest, die uit je ongehoorzaamheid is ontstaan. -------
Daar zal Ik ter wille van jullie komen, opdat niet de gehele wereld te gronde gaat en er een
geslachtslijn zal bestaan, Wier laatste telg Ik zal zijn.’
‘En Ik zal voor de derde maal verschillende keren komen, zoals nu ongeteld tot jullie, nu
eens zichtbaar, dan weer onzichtbaar in het woord van de geest om Mijn weg voor te
bereiden. En Ik zal als de nood hoog is, voor de vierde maal in een stoffelijk lichaam komen,
in de grote tijd der tijden. En Ik zal meteen daarop voor de vijfde maal komen in de geest van
liefde en wijding voor allen. En Ik zal voor de zesde maal innerlijk komen tot een ieder, die
een waar en ernstig verlangen naar Mij in zijn hart zal dragen en Ik zal een Leider zijn voor
diegenen die zich vol liefde in hun geloof door Mij naar het eeuwige leven laten trekken.
Maar Ik zal dan ook ver van de wereld zijn; maar wie opgenomen zal worden, die zal leven
en Mijn rijk zal voor eeuwig met hem zijn.’
‘En tenslotte zal Ik nog eenmaal komen, zoals reeds gezegd; doch dit laatste komen
zal een blijvende komst voor allen zijn, op welke manier dan ook! Luister en begrijp
goed: blijf in de liefde; want die zal jullie redder zijn! Bemin Mij boven alles, - dan zal je
leven voor eeuwig zijn; bemin elkander echter ook, opdat het gericht je
kwijtgescholden wordt! Mijn genade en Mijn eerste liefde zij met jullie tot aan het einde
van alle tijden! Amen." - En hun ogen werden gesloten.’ [Huish. van God, deel 1, hfdst. 46:1723]

Seth spreekt in de oertijd van de aartsvaderen met zijn kinderen over Asmahaël: ‘Deze
schijnbare vreemdeling, zo bescheiden in zijn manier van doen en zo overduidelijk in
zijn woord, zal zich op een andere keer door een ander dier laten dragen en een volk
op aarde zal degene die op het dier zit uit alle boetvaardigheid van het hart toeroepen:
'Hosanna God in den hoge; geloofd zij Hij, die komt in de naam van de Heer, zittend op
de rug van het veulen van een pakezelin!'
‘Kinderen en ook jij, beste Henoch en jij Kenan, als je me kunt tegenspreken, doe dat
dan; maar zijn jullie bezield door hetzelfde gevoel, dan zal het de moeite lonen aan de
welbespraakte vreemdeling de allergrootste aandacht te besteden en hem een hoogst
deemoedig hart toe te keren! Want degene die zo verbazingwekkend over God spreekt,
moet of uit de hoogste hoogte van God stammen, of hij is…’ [Huish. v. God, deel 1, hfdst.91:
7,8]

Emmanuël zag ten tijde van Adam in het hoge Kaukasusgebergte Henochs offer aan
en zegende het, terwijl Hij zei: ‘Ik, Emmanuël Abba, schep weliswaar geen behagen in
dit brandoffer, maar slechts in diegene die het met een zuiver hart voor Mij bereidde, maar Ik zegen het toch ter gedachtenis aan een later offer dat eens wordt gebracht om
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alle doden en levenden op te wekken. En daarom moet het dan ook in het vervolg tot
aan het einde van alle tijden der tijden bij lam en brood blijven! Amen.’
‘Maar wee degene die daar een wijziging in aan zal brengen; waarlijk, Ik zeg jullie, zij
zullen niet aan Mij, maar aan de ongerechtigheid van de wereld hun offer brengen en
zij zullen door hun offerande gelijk worden aan hetgene waaraan zij hun offer hebben
gebracht!’
‘En jij, Henoch, zie, Ik heb jouw offerande zo gezegend dat het tot een levend offer
geworden is, omdat eens uit dit verbrande lam een groot, levend, sterk Lam in de
wereld op zal staan, dat alle zwakheden van de aarde op zijn schouders nemen en
voor alle vlees de zich nimmermeer sluitende poorten tot het eeuwige leven openen
zal!’ [Huish. van God, deel 1, hfdst. 144:2-4]

COVID19
In 2017 zijn er meer mensen wereldwijd gestorven aan een griep dan in het laatste jaar aan
Covid19. En zou het virus ‘gemanipuleerd zijn’, dan hebben ze dat heel slecht gedaan. Het
virus echter is niet het probleem, het zijn de mensen die een probleem en grote bedreiging
voor de aarde zijn.
In Italië zijn er in die periode veel doden gevallen, waarom: ernstige luchtvervuiling. Er is veel
CO2 uitstoot, en het is wenselijk om minder te vliegen, minder met de auto gaan, ja beter
nog op rolschaatsen of te lopen en te fietsen. Laat de dieren maar weer werken, ze zullen
ons dankbaar zijn. Al die grote machines verwoesten de aarde en haar schoonheid.
Bij bloeddrukverlagers kun je sneller covid19 krijgen. Ook zelfs aan de zuurstoffles op de IC.
Afblijven van de statines! Corona blijft hangen aan de receptors en je krijgt dan eerder
corona-infecties. Griepprik verhoogd de kans op corona, maar als je zelf griep krijgt, verhoog
je de immuniteit.
Zo’n vaccin maakt, dat je weerstand ‘verlamd’ raakt tegen vreemde infecties of virale
aandoeningen. Honden geven de meeste bacillen door. Het virus duurt twee jaar en de
wereld zal na deze twee virustijdperk zeggen: ‘zie we hebben door de vaccinaties er ons
doorheen geslagen! Het is geen complot, maar angst voor de menselijke dood.

Het virus is echter niet het probleem, het zijn de mensen die een
probleem en een grote bedreiging voor de aarde vormen.
De wereld lijkt meer om geld te geven en steeds maar meer. In de buurt van Wuhan in China
zijn de lucht en de aarde zo besmet: ‘in de watten gelegd’ door het pesticide ROUND-UP en
zij vinden dat er geen andere manier is om het biologisch evenwicht te herstellen.
Over de uitstoot van CO2: Het onderzoek vond plaats in Duitsland. Daar werken 800.000
mensen in de zorg die elke maand 17 miljoen (!) medische mondkapjes gebruiken, per
maand. Deze mondkapjes alleen al zorgen voor 850.000 ton aan CO2-uitstoot. De impact
van wegwerp mondkapjes blijkt 10 keer zo groot als die van een katoenen mondkapje.
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PESTiciden veroorzaken vroeg of laat ziektes zoals PEST [en epidemieën]
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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
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Banknummer
101 840 2300
IBAN DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEF1NEV
Stand Bank-Credit……
Vertalingkosten: Relana v. d. V.
Bankkosten
Stand Bankcredit

op 31 maart
op 15 maart
op 15 maart
op 15 april

2021
2021
2021
2021

+ 509,00 €
- 50,00 €
4,50 €
+ 454,50 €

