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Eine Veranlassung, das seriöse Jahr des ersten offiziellen Auftretens Jesu näher zu
betrachten, das sich unter anderem auf das 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius
bezieht, und in diesem Jahr begann Jesus im Alter von dreißig Jahren mit Seiner
selbstbestimmten Mission. Aber wie zuverlässig ist das Lukas Evangelium? Es
gehörte fast den Apokryphen, oder ?!
Dieser Evangelist Lukas hat Jesus nie gekannt und konnte dennoch ein Evangelium schreiben, das in
späteren Zeiten als fast apokryphisch galt. Was waren seine Motive?
Zunächst fangen wir an mit dem, was Lukas in seinem Evangelium beginnt: Das ist die Genealogie
Jesu [Lukas 3:23-38]. Er geht praktisch von Adam aus und macht dann eine ausgehende Linie zu
Jesus. Anscheinend wollte er eine Verbindung dazu herstellen und betonte besonders, dass Jesus der
zweite Adam ist, der in einem verbundenen Schicksahl kommt, um die ganze Menschheit
wiederherzustellen, was der erste Adam bewirkt hat. Darüber hinaus musste Lukas auch sehr gut mit
der Heiligen Schrift vertraut sein, wie später in den Schriften von Jacob Lorber gezeigt wird.
Im Zusammenhang mit der obigen Anmerkung der "Schicksalsverbundenheit": "Und ich werde
Feindschaft zwischen Ihnen und dieser Frau und zwischen Ihrem Samen und ihrem Samen setzen; es
wird deinen Kopf verletzen und du wirst deine Ferse verletzen. "[Gen 3: 15] Hier wird auf Luzifer
[Satan] Bezug genommen, der die Form einer Schlange hatte und mit Eva sprach. Dann beschreibt
Paulus im Brief an die Römer die Gnade Jesu, warum Er gekreuzigt wurde! [Röm 5:12-21]
Im Gegensatz zu Lukas beschreibt Matthäus die Genealogie Jesu von Abraham bis Jesus. [Matthäus 1:
2-17] Lukas nennt hier Joseph von Maria den Sohn Elias [Lukas 3:24]: Und er, Jesus, wurde ungefähr
dreißig Jahre alt und war (wie angenommen) der Sohn Josephs. der Sohn Helis. “Aber Matthäus
spricht von einem bestimmten Jakob als dem Vater Josephs. "Und Jakob zeugte Joseph, den Ehemann
Mariens, von dem JESUS geboren wurde, Christus genannt." [Matthäus 1:16] Lukas stellt Jesus als die
"natürliche Abstammung" Marias vor.
Die GJE1-171 und Matth.1:1-17 bez. GJE2-88:3,4 beschreiben die Genealogie Jesu. In diesem ersten
Teil erzählt ein angesehener Oberer Pharisäer, Rhiba, seinen Kollegen über Joseph von Maria und
Jesus. Im zweiten Teil beschreibt eine Chiwar, dem Herrscher der Synagoge, die Genealogie Jesu.
Interessant ist der Text von Rhiba. Er sagt: Zudem stammt Er nach der Chronik, die bis zum Großvater
Josephs reicht, in der geradesten Linie von David ab. (Matth.1,1-17). Achim war ein Vater Eliuds,
Eliud ein Vater Eleasars, dieser ein Vater Matthans, dieser ein Vater Jakobs, und Jakob war der Vater
Josephs, und dieser ein Vater unseres Jesus. Gehe nach dieser Chronik weiter zurück, und du kannst in
der geradesten Linie auf David zurückkommen; nun aber steht es geschrieben, daß der Messias von
David abstammen werde, und daß Ihn jedermann an Seinen Taten erkennen werde. Diesem Jesus fehlt
dafür meiner Ansicht nach nun gar nichts; die Abstammung ist authentisch gewiß, und Taten, wie
solche, die die Erde auf ihrem Boden nie erlebt hat, sind auch in der überschwenglichsten Fülle
vorhanden. Ich weiß demnach wahrlich nicht, was uns daran hindern sollte, Ihn als Denjenigen
anzunehmen, der Er offenbarst ist!?‘ [GEJ2-88:3,4]
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Der Evangelist Lukas [Ikone]
Joseph war biologisch gesehen der Sohn Jakobs, aber nach leviratischem Recht.
Joseph von Maria galt als Sohn von Jakobs Halbbruder [H]eli, weil er kinderlos starb. Jacob und Eli
hatten dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater, daher waren ihre Genealogie unterschiedlich.
Lukas repräsentiert Davids tatsächliche Nachkommen in dem Familienzweig, zu dem Joseph gehörte.
Joseph von Maria muss dann der leibliche Sohn Elis sein, und dieser Joseph wird als Thronfolger des
kinderlosen Jakobs angesehen.
In der Liste von Matthäus und Lukas sehen wir einen Zusammenhang mit den numerischen Texten
und den Zahlen. Matthäus 1:17 erwähnt 3 x 14 Generationen zwischen Abraham und Jesus; In Lukas
sind 77 Generationen von Adam bis Jesus aufgeführt [77 = 11 x 7]. Lucas‘ Genealogie gibt einen
Überblick über die Weltgeschichte in 11 x 7 Generationen.
Lukas dachte offenbar über die Abstammung Jesu und seine früheren Lebensjahre nach. Er gibt eine
ausführliche Beschreibung des Weges Jesu in Palästina und doch kannte er Ihn nie. Wie konnte er das
wissen? Woher hat Lucas seine Informationen?
Voordat we daar verder op ingaan, grijpen we terug naar de Bijbel. Het oude opschrift in de Bijbel is;
‘naar Lucas’. Zijn evangelie werd pas 35 jaar na Jezus toegevoegd. Zijn Griekse naam komt drie keer
voor in de Bijbel: ‘U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.’ [Kol.4:14] Paulus
schrijft: ‘U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Markus, Aristarchus, Demas,
Lucas, mijn medearbeiders’. [Filemon1:23,24]
Lucas en Handelingen komen van dezelfde schrijver als tweedelig werk. Beide boeken werden aan
Theofilus gericht. Deze laatste herschreef de boeken van Lucas met nieuwe toevoegingen erbij. Maar
Theofilus had eigenlijk de regie.
De meest gangbare opvatting is dat Theofilus een hooggeplaatste Romein is geweest. Lucas spreekt
hem namelijk in de proloog van zijn evangelie aan als hooggeachte.
Lucas begint:
1 Nadermaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de

dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben;
2 Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des
Woords geweest zijn;
3 Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht,
vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus!
4 Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt. [Lucas 1:14]
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Of anders omschreven:

Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun
beslag hebben gekregen, 2 gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan
ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, 3 ben ook ik tot het besluit gekomen, na
alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te
stellen, hoogedele Theofilus, 4 opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken,
waarvan gij onderricht zijt.
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te
leren; [Hand:1:1]
Naast Markus was Lucas ook een eis- en metgezel van Paulus. Hij was zelfs bij de eerste
gevangenschap van Paulus in Rome. Deze laatste verwees naar hem als de ‘geliefde geneesheer’.
[Kol.4:14]
Ook schrijft Paulus tijdens zijn Romeinse gevangenschap een citaat over Lucas in 2 Tim.4:11: ‘Lucas
is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.’
De overlevering zegt, dat Lucas afkomstig was uit het Syrische Antiochie en dat hij ongehuwd was en
op 84e jarige leeftijd stierf. Het lijkt echter meer voor de hand te liggen, dat hij later volgens Jakob
Lorber [JL] later als jood in Jeruzalem ging wonen maar ook Grieks, Hebreeuws en Latijn sprak.
Lucas was geen ooggetuige van de gebeurtenissen in zijn evangelie, maar hij baseerde zijn boeken op
ooggetuigen en schriftelijke bronnen, zoals we lezen in het derde deel van ‘Geschenken uit de hemel’,
door Jakob Lorber. Lucas onderzocht en ordende zijn materiaal nauwkeurig en droeg dit op aan de
‘vriend van God’, dat is Theofilus en dat betekent ook zijn naam. Lucas is een Latijnse naam voor
‘jongens’. Zijn naam betekent `het brengt licht`, in de zin van ‘Loekas’ als ‘licht’, ‘het verlichten’

en dit ‘Lux’, de ‘ex oriënte lux’ kent men nog in de esoterisch wereld.
Zijn naam wordt het vaakst gegeven aan Noorse jongens. Lucas vertaalde Aramese termen met
Griekse of Hebreeuwse woorden en verklaarde de joodse gebruiken en geografische aanduidingen om
zijn evangelie begrijpelijker te maken.
Lucas gaf het meest gedetailleerd historisch verslag over Jezus’ geboorte, Zijn afstamming en Zijn
kinderjaren, maar heeft Hem nooit gekend. Hij deelde zijn evangelie systematisch in vier delen: 1. De
introductie 2. De verwerping 3. De kruisiging 4. De opstanding.
Het begin van zijn evangelie lijkt veelzeggend. Uit de inleiding concluderen we het volgende:
1.Er zijn meerdere pogingen geweest om te beschrijven wat er in het vroege christendom is
voorgevallen. 2. Deze pogingen baseerden zich op wat de ooggetuigen verteld hadden. 3.
Lucas vertelt ons alles nog eens goed onderzocht te hebben. 4. Hij heeft het daarna
opgeschreven ‘in geregelde orde’, dus volgens een systematiek. 5. Dat deed hij voor een
zekere ‘hoogedele Theofilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent
onderwezen.’ 6.Theofilus had de behoefte aan deze zekerheid, zodat er sprake moet zijn
geweest van een situatie van twijfel. Het Evangelie van Lucas en het boek Handelingen zijn,
blijkens de inleidingen, twee gedeelten van één geschrift. We zullen dus behalve het
evangelie ook het boek Handelingen erbij betrekken.
Het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen zijn twee gedeelten van één
werk. Het ontstaan hiervan is gedateerd tussen 60 en 85 A.D., zoals blijkt in de Lorbergeschriften.
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De benaming ‘Handelingen der Apostelen’, is feitelijk onjuist. Het boek handelt niet specifiek
over alle apostelen, het gaat vooral over Paulus. Op het eind van het boek wordt beschreven
dat na het afdragen van een collecte aan de gemeente in Jeruzalem tumult ontstaat op het
tempelplein. Paulus wordt dan door de Romeinen gevangen genomen. Van hieraf wordt
Handelingen zeer uitvoerig en geeft uitgebreid verslag van het tegen Paulus gevoerde
proces. Paulus doet een beroep op de keizer als Romeins staatsburger en wordt
overgebracht naar Rome. Handelingen eindigt met de aankomst van Paulus in Rome, dat
waarschijnlijk in het begin van het jaar 60 n.Chr. viel. Handelingen gaat dus vooral over
Paulus, vooral over het hoe en waarom van zijn komst naar Rome, als gevangene. Een
uitvoerig verhaal over Paulus, wordt dan ineens kort. Er wordt alleen nog vermeldt dat hij
twee jaar in een huurwoning leefde, predikte en ontvangen mocht wie hij maar wilde. De
laatste gegevens brengen ons op ca. 65 n.Chr. Handelingen eindigt inhoudelijk vooral rond
60 n.Chr. De geschiedenis daarna werd niet te boek gesteld, of kwam terecht in apocriefe
geschriften. Er zijn geschriften bekend onder de titels Handelingen van Petrus en
Handelingen van Paulus, waarin de periode na Paulus’ vrijlating en rond diens marteldood
worden beschreven.
Dat Lucas in 60 A.D. bij Paulus in Rome aanwezig was, lezen we in de brief aan Filemon, en
nog in dat zelfde jaar geschreven in Rome: "U groeten Epafras, mijn medegevangene in
Christus Jezus, Markus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders." Het was dus
praktisch gezien heel goed mogelijk voor Lucas om informatie van Paulus te krijgen, om hem
te interviewen en de teksten te verwerken tot een lopend geheel.

Jezus zegt: ‘En zo was het dan ook tot deze tijd. Haast in al die stadjes en dorpjes waarin Mijn
werken en leren royaal waren opgetekend, zijn vernietigd; slechts de kleine Evangeliën van Johannes
en Matthéus zijn nog in meer of mindere mate goed bewaard gebleven, ook de zedenleer vanwege een
goede wil der mensen – tot nu toe als echte documenten over Mijn Werken en Leren, zijn bewaard
gebleven, zo ook de geschriften van Lukas en Markus, in zover hij dat van Paulus gehoorde in alle
beknoptheid voor zich heeft opgetekend, en in gelijke trant ook meerdere brieven van de apostel,
waarvan ook veel verloren zijn gegaan, en de openbaring van Johannes, maar echter ook met enige
spraakonjuistheden; dit was de hoofdzaak voor diegenen, die door Mij geleid zijn, echter geen afbreuk
doet. GJE1-216 (10-15

De schrijver van het boek Lukas zegt: ‘Deze zijn aan ons overgeleverd door hen die van het
begin af ooggetuigen en dienaren van de boodschap zijn geworden. (Lukas 1:2)
Lukas schreef het evangelie op tussen 35 en 65 n. Chr. en gaf het uit ca 35 jaar na Jezus’
kruisdood. Hij zou nadien in Kapernaum gestenigd zijn. Lorber maakt daarover geen
melding. Hij bevestigt zelf, van wat hij schreef dat niet gezien heeft en ook niet alle informatie
van Paulus ontvangen heeft. Toch moet hij hem wel ontmoet hebben. [Kol.4:16, 2.Tim.4:11].
Lukas en l’ Rabbas [Mattheüs] hielden hun aantekeningen bij en schreven over de genezing
van een Griekse en joodse vrouw met een 12 jarige ziekte!) [Matth.9:20,21,22]. Omdat deze
voorvallen veel op elkaar lijken, worden ze zelfs door de geleerdste godgeleerden voor één en
hetzelfde voorval gehouden, hetgeen beslist niet overeenstemt met de volle waarheid en koren
op de molen van de twijfelaars is. [GJE1-128]
Lucas heeft zijn evangelie in het Grieks geschreven en dat lijkt meer op een verzameling

over Jezus. De Bijbel verhaalt, dat hij een arts was, terwijl Jakob Lorber daarover niet spreekt,
maar benadrukt, dat hij een kunstschilder was. [zie Gal. 6:11, Kol.4:11, 14, 2 Tim.4:11 en 2
Kor. 8:18]
Alle vier evangeliën schrijven elk hun eigen verhaal. In het boek ‘de geestelijke Zon’ van JL, hfdst.10,
zegt de Heer: ‘Nu vraag Ik echter, omdat in zeker opzicht een ieder anders geschreven heeft: ‘wie
heeft destijds op de juiste wijze dat geschreven? Het antwoord kan daarop onmogelijk een andere zijn
als deze: iedereen schrijft een en dezelfde waarheid….’

6
Volgens de Grote Openbaringen, aan Jakob Lorber gegeven, zijn de geschriften van Lucas een Markus
bewaard gebleven, in zover hij dat van Paulus heeft gehoord en dat in alle beknoptheid voor zich heeft
opgetekend, en in gelijke trant ook meerdere brieven van Paulus, waarvan er vele verloren zijn
gegaan….
De Heer zegt in ‘Hemelse Geschenken, boekdeel 3 [18-3-1864]: ‘Dezelfde schijnbare tegenspraken
zullen jullie ook in het evangelie van Lucas vinden. Want deze evangelist schreef pas meer dan vijftig
jaar na Mij het evangelie [dus ca. 85 n. Chr.] en ook de ‘Handelingen der apostelen.’ Maar ook zijn
evangelie is een samenvoegsel van datgene wat hij door ijverig speurwerk over Mij en de apostelen tot
stand heeft gebracht.
Alles wat hij geschreven had, heeft hij gestuurd naar zijn bekende vriend Theofilus in Athene, welke
Theofilus dan weer een evangelie uit het evangelie van Lucas schreef, het met menige toevoeging
verrijkte, maar af en toe ook menige onjuistheid daarin mengde, waaruit dan heel wat
tegenstrijdigheden ontstonden, vooral in de natuurlijke letterlijke betekenis – met name Mijn
tirannieke optreden in het zogenaamde ‘jongste gericht’, welke tegenstrijdigheden helemaal niet
overeenstemmen met het enige nog het meest juiste korte evangelie van Johannes, maar geestelijk
desondanks een belichting toelaten.’
Over een buitengewoon ‘jongste gericht’ wordt uitvoerig melding gemaakt bij Lucas. De Heer: ‘En
dat juist dit jongste gericht er veelvuldig schuldig aan was en nog is, dat heel veel mensen zich geheel
van Mijn lering hebben afgewend, en zichzelf leringen uit het pure verstand volgens hun verstandelijke
vermogen hebben gevormd en hun medemensen dienovereenkomstig onderwezen, er zelf naar
gehandeld en geleefd hebben, en van de leer en profeten van de vreselijke dag niets meer wilden horen
en weten.’ [19-3-1864]
‘Waaruit blijkt bij zo’n lering de verschrikkelijke toekomstige jongste dag, waaraan de twee jullie
bekende latere evangelisten, zoals l’Rabbas in plaats van Mattheüs en Theofilus in plaats van Lucas –
zich zoveel in strijd met Mijn liefde en wijsheid schuldig gemaakt hebben?
Houd jullie daarom alleen aan de evangelist Johannes, want dit evangelie evenals zijn openbaring zijn
door zijn hand geschreven. Wat de twee andere evangelisten betreft, zoals Mattheüs en Lucas, heb Ik
jullie al verteld hoe het zit met hen beiden en hun evangeliën. Na Johannes kan men Marcus nog het
meest vertrouwen, want wat hij heel in het kort geeft, heeft hij hoofdzakelijk uit de geschriften en
leringen van de apostel Paulus geput. [19-3-1864]
‘De evangelist op zich heeft dat, daar het schrijven al een beetje lastig voor hem was geworden, met
zo weinig mogelijk woorden willen weergeven om zich tijd en moeite te besparen, want het schrijven
ging in die tijd niet zo vlot, maar zeer moeizaam en langzaam. En voor het schrijven van zo’n
bladzijde, die tegenwoordig een maar matig vaardige schrijver in 20-30 minuten opschrijft, hadden
l’Rabbas in Sidon, Lucas in Jeruzalem en Theofilus in Athene, Corinthe of Siracuse, waar hij zich bij
tijd en wijle vaak ophield, met alle ijver minstens acht dagen nodig, want hij moest zijn letters met een
stalen griffel in daarvoor speciaal gemaakte harde stenen platen ingraveren, of hij moest ze met een
fijn schilderspenseel gewoonweg op perkament schilderen.’
‘Voor de geoefende schilder of schrijver met een penseel ging het met optekenen van de letters wel wat
vlugger, maar niet heel veel sneller dan met de oude griffel. En dat was dan ook de reden waarom de
schrijvers in Mijn tijd zich zo beknopt uitdrukten. En l ‘Rabbas had, voordat hij zijn laatste, dat is het
vijftiende evangelie op het perkament klaar had, voor dat werk bijna vijf en twintig jaar nodig, en hij
was daarbij nog heel vlijtig en ijverig. Dat dergelijke schrijvers zich dan zo beknopt mogelijk
uitdrukten en de bijzaken voor de uitleg van het voornaamste weglieten, zal jullie nu begrijpelijk zijn.
[21-3-1864]
Bovenstaande citaat heeft uiteraard ook betrekking op iedere schrijver van die tijd, dus ook op Lucas.
Wat hem betreft:
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‘Het is een verzameling gegevens van hem, die hij door onderzoek zowel in en rondom Jeruzalem over
Mij en Mijn daden via verschillende mensen te weten kwam. Hijzelf heeft ze vervolgens op zijn manier
geordend en zo in hoofdstukken en verzen een bepaalde vorm gegeven, waarbij hij vanzelfsprekend
niet kon vasthouden aan het aantal hoofdstukken en verzen van een andere evangelist, waardoor bij
hem zoveel in een heel ander hoofdstuk en vers voorkomt dan bij de andere evangelisten, zoals ieder
wel kan zien bij het vergelijken van de aangegeven vergelijkbare plaatsen.’
‘Wat zijn persoonlijkheid betreft was hij vormenschilder en tekenaar [dessinontwerper]; hij voorzag
de wevers en stof- en tapijtfabrikanten van de producten van zijn hand; ook de dessins van de joodse
sjaals en gordijnen waren vaak van zijn hand afkomstig. Daarnaast was hij ook typograaf en schrijver
[kalligraaf], vooral als iemand iets heel mooi en regelmatig geschreven wilde hebben. Hij verstond en
sprak Grieks, Latijn en Hebreeuws en kon zich desnoods ook in andere talen die rondom Judea
gesproken werden, uitdrukken en verstaanbaar maken.
Bovendien was hij, zoals er wel meer mensen zijn en waren, belust op nieuws, en informeerde daarom
naar alles wat vooral in Mijn tijd gebeurde en onder de mensen veel opzien baarde en waarover
gesproken werd, en hij schiep er genoegen in om de vee nieuwsgierige mensen met wie hij omging,
over buitengewoon nieuws iets te kunnen vertellen, waarbij hij helemaal niet selectief was, maar het
eerste het beste was hem goed genoeg, als het maar de schijn van iets buitengewoons had.
In de eerste tijd, vooral bij zijn vertellingen, is ook veel vooral bij gebrek aan werkelijke informatie
door hem verzonnen. Pas in de tijd dat de apostel Paulus Mijn woord hier en daar in Griekenland
gepredikt had, werd hij door zijn vriend Theofilus, die ook in Griekenland woonde, ernstig
aangemaand om betrouwbare informatie over Mij in te winnen, die op te schrijven en dan naar hem
toe te sturen, want hij, Theofilus, had over die bepaalde Nazarener zowel van de kant van de joden
alsook van de Grieken zoveel verschillende dingen gehoord, dat hij er niet wijs uit kon worden wat er
nu werkelijk met die mens aan de hand was – is hij een buitenaards wezen of gewoon een mens met
veel ervaring die zijn uitgebreide wijsheid uit boeken heeft.
Toen Lucas in Jeruzalem dit schrijven in handen kreeg, nam hij de zaak pas serieuzer en informeerde
naar alles wat vooral Mijn persoon en Mijn leer betrof; hij kreeg echter ook alles wat hij opschreef
niet gemakkelijk uit de mond van Mijn werkelijke leerlingen, maar merendeels van andere mensen die
veel waardering voor Mij en Mijn leer hadden en die Mij voor een deel nog persoonlijk gekend
hadden en voor het grootste deel informatie van Mijn leerlingen over Mij hadden ontvangen. Want
tussen Mijn bestaan op deze aarde en de voltooiing van zijn evangelie verstreken bijna vijfendertig
jaar, na die tijd kon hij dat pas naar zijn vriend Theofilus in Griekenland sturen – en Theofilus
vergeleek dit evangelie dan met zijn aantekeningen, corrigeerde veel en voegde ook veel toe aan het
geschrift van Lucas.
[Vermoedelijk is Lucas ca. 5 jaar na de kruisdood van Jezus met zijn documentatie begonnen!]
Zoals het met zijn evangelie het geval is, zo is dat nog meer het geval met zijn Handelingen der
Apostelen, die hij eveneens op verzoek van zijn vriend Theofilus op perkament bracht, en wel in zijn
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laatste levensjaar – dus in een tijd waarin zich niet een van Mijn eerste apostelen en leerlingen meer
in Jeruzalem bevond.
Ook in deze Handelingen der Apostelen, in handen van zijn vriend, werd veel veranderd, en zelfs de
door hem in het joodse land vergaarde feiten waren veelvuldig verzinsels van zulke leerlingen en
verspreiders van Mijn woord, die zich dikwijls zonder innerlijke roeping als zodanig aan de mensen
presenteerden en elk van hen meende het beter te weten.
En zo gebeurde het dan ook dat zowel in het evangelie van Lucas als nog meer in zijn latere
Handelingen der Apostelen verzinsels en overdrijvingen voorkwamen, waarvan Mijn werkelijke
apostelen en leerlingen zelfs weinig of niets wisten, want ze waren heel weinig in Jeruzalem en waren
meer bezig in Galilea, Samaria en in de andere buiten Jeruzalem gelegen landstreken.
Als je dit nu weet, dan zul je ook wel inzien dat die aardbeving en die duisternis bij Mijn kruisdood, de
geopende graven in het dal van Josafat, Mijn hemelvaart op twee elkaar tegensprekende bergen,
alsook die bepaalde zending van de Heilige Geest voor het allergrootste werk van de toenmalige
fantasie van verschillende luisteraars en vereerders zijn, en zelfs moeten zijn, omdat de
betrouwbaarste van alle evangelisten [Johannes] die toch bij elke belangrijke gelegenheid aanwezig
moest zijn, van dat alles geen melding maakt, en Lucas zelf ook niet zegt of hijzelf bij de uitstorting
van de Heilige Geest persoonlijk aanwezig was of niet.
Zijn evangelie en zijn Handelingen der Apostelen waren bij de grote kerkvergaderingen in Nicea ook
bijna apocrief verklaard. Maar de westerse bisschoppen verzetten zich daartegen en dus werd ook
alles wat door Lucas geschreven was als authentiek verklaard, en deze Lucas wordt heden ten dage
nog tot de geloofwaardige evangelisten gerekend, en er wordt tot nu toe over hem nog meer ophef
gemaakt dan Johannes.
Maar alles wat onjuist is, zal mettertijd vanzelf verdwijnen en als dat niet zou gebeuren, dan zou er
bezwaarlijk ooit een tijd komen waarvan Johannes spreekt, dat daarin ‘één Herder en één kudde’ zal
zijn. Trouwens, er ligt ook in deze episodes, zoals Ik al gezegd heb, iets geestelijk goeds en waars…..
‘….Wat het geestelijke van onze evangelist Lucas betreft, hij was vol ijver voor Mijn zaak en het zou
zelfs goed zijn geweest als hij iets minder ijverig was geweest. Alleen was en is en blijft hij een flink
werktuig van Mijn liefde- en genadebewijzen zowel voor zijn tijd alsook voor de huidige tijd; want hij
was in de geschriften van het Oude Verbond beter thuis dan een of ander hoogmoedige en
hoogdravende Schriftgeleerde van de tempel en kon daarom Mijn daden die hem ter ore kwamen ook
gemakkelijk als waar beoordelen en ze ook uitleggen aan de anderen die hem daarom vroegen.
Erger je daarom niet aan deze man vanwege enkele onjuistheden de in zijn geschriften voorkomen;
want ten eerste was hij niet van alles de werkelijke schepper, maar veeleer zijn latere correctoren, van
wie Ik je er meer dan een dozijn zou kunnen noemen. En ten tweede was hij vooral in zijn latere jaren
vol goede wil en vol ernst om de latere generaties een zo puur mogelijke zuiverheid in zijn
geschriften na te laten….’[7-4-1864]
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‚…..Ik wil om die reden noch Lucas en Marcus noch Mattheüs richten, want zij hebben in hun tijd
tenminste de moeite genomen om uit het vele vaak al verminkte van Mijn leer het zuiverste en beste uit
te zoeken. Maar wat de materiële feiten betreft, die hebben ze voor een deel zelf verzonnen en voor het
grootste deel moesten ze tenslotte toch iets halen uit datgene wat ze door de mond van mensen hebben
vernomen die vaak genoeg driest en onbeschroomd beweerden dat ze oog- en oorgetuige waren van
dit of dat. Daarop vergeleken ze dat met de hen bekende teksten uit de oude profeten en vonden het in
overeenstemming met wat ze geschreven hebben, en daarmee was voor hen het criterium voor de
waarheid van wat ze opgeschreven hebben, volkomen in orde en geldig.
Als het daar nog bij gebleven was, dan zou het ongetwijfeld nog veel beter zijn dan het nu is. Want in
deze evangeliën stond veel te weinig van het wonderbaarlijke, van het gruwelijke en verschrikkelijke
voor de mensheid, en daarom heeft men het later noodzakelijk gevonden veel dingen toe te voegen, ten
dele vooral onder de joodse christenen, Grieken en Romeinen al honderd jaar voor de grote
kerkvergadering in Nicea – vooral dingen die sterk naar wonderen rieken en een strafrechtelijk
argument leken om Mij als de Zaligmaker van de mensen, die de mensen niets zo sterk op het hart
gebonden heeft als de liefde en de waarheid, precies tot het tegendeel te maken…
‘….Ik heb al in Mijn tijd verscheidene keren tegen de apostelen gezegd dat ze bij de verdere
verbreiding van Mijn leer veel minder over Mijn wonderen, dan over de innerlijke diepte van de
waarheid van Mijn leer moesten spreken en prediken. Alleen Johannes bleef als enige trouw aan deze
vermaning, al de anderen veel minder; ze begonnen liever bij de wonderdaden en pas dan over het rijk
van God en de innerlijke waarheid te spreken wanneer de toehoorders eerst al met de wonderdaden
gestrikt waren….’
‘…Lucas evenals de pseudo-evangelist Mattheüs [l’Rabbas] zijn hun evangeliën niet heel veel jaren
na Mij begonnen op te schrijven en zijn toch in veel dingen te ver gegaan, zodat uiteindelijk bij henzelf
in zulke zeer belangrijke dingen de grootste tegenspraak aan het licht moest komen….’
‘…Volgens Lucas bestaat er dan een aan alle joodse wetten en gebruiken volkomen beantwoordende
besneden Jezus, die te Bethlehem in een schaapstal geboren en alleen door de herders begroet werd,
maar het bezoek van de drie wijzen uit het Morgenland niet bevat, het niet nodig vond naar Egypte te
vluchten, maar in plaats daarvan heel rustig naar Nazareth terug te keren en daar Zijn twaalfde jaar
zonder enige vervolging van de zijde van Herodes af te wachten en dan met Zijn ouders een tocht naar
Jeruzalem te maken…’
‘…Laat ieder zich nu afvragen: Wie van beide evangelisten is op zich bij de waarheid gebleven?
[Lucas en Mattheüs] En het antwoord luidt: Op zich geen van beide! Want elk gaf alleen bericht van
datgene waar hij over had horen spreken…’
‘…Daarom moet juist in deze tijd zowel de oude en nog meer de nieuwe onzin die in alles Mij
tegenspreekt, uit deze evangeliën volkomen uitgeroeid worden – en Ikzelf met die onzin, opdat het
enige en blijvend ware evangelie van Johannes in zijn volle licht zal treden…’
‘…Ik heb je al op een aantal kleine tegenspraken gewezen die in de drie evangeliën van Mattheüs,
Lucas en Marcus voorkomen. En Ik wil je nog op een paar andere tegenspraken wijzen, die in latere
tijd niet alleen bij de bekende drie evangelisten, maar verreweg nog meer bij vele andere zowel joodse
alsook heidense verspreiders van Mijn leer, die men evangelisten noemde, in de verschillende
gemeenten geworteld zijn. Daardoor braken al binnen dertig jaar na Mij vanwege de verscheidenheid
van de uitspraken in de geschriften letterlijk vijandige oorlogen en andere vechtpartijen uit…’
‘…Daarom moet nu de laatste en grootste schifting plaatsvinden, en zoals eerder al opgemerkt, die
schiftingsmachine heet; DE WETENSCHAP. De elkaar bestrijdende Christussen moeten eruit met al
hun aanhangsels, opdat de Ene door Johannes gepredikte Christus onder de mensen zal verschijnen
en daar kan gaan wonen…’
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‘…Wat de overige tegenspraken in de vier aanwezige evangeliën nog betreft, die verdwijnen vanzelf in
het Johannes [HET GROTE JOHANNES EVANGELIE] en Ik zal zoals gezegd aan het eind nog een
eigen aanhangsel toevoegen, waardoor al het verkeerde volkomen grondig herkend wordt. ‘[25-41864]

Mensheid verziekt zichzelf en het milieu
De Nieuwe Openbaringen zegt:
Via Jakob Lorber openbaart de Heer in welke periode de mensen nu leven en nog verder
leven zullen, waartoe Hij verder zegt ‘Anderen geloven niets, doen wat ze willen en stellen al
hun vertrouwen op zilver, goud en bankaandelen. Verder zijn er weer mensen die alleen heel
enthousiast over Mij spreken en Mij alleen loven wanneer ze door een beetje wijn of bier
geestdriftig zijn geworden. Maar als deze geest is verdampt, dan ben Ik een zeer droge
beschermheer van hun hart geworden. Is die geest vervlogen, dan ben Ik een heel droge
beschermheilige van hun hart geworden. Dan is er geen enthousiasme meer, geen liefdegloed
sproeiende woorden en geen diamantvast vertrouwen meer te bespeuren! En als hier en daar
Mijn woord zo droog behandeld wordt als het zand van de Sahara-woestijn, maar daarnaast
een buitengewoon domme en smakeloze roman als een bron van heil… wanneer men het drek
voor goud, maar het goud, het echte goud, voor pure drek aanziet!?.... [Hemelse Geschenken,
deel 2 – 5 juni 1847]
Hebben mensen nog wel ‘mededogen’ met elkaar? De Heer beschrijft hier het ‘gericht
van de liefdeloosheid’ dat op onze huidige industriële samenleving van toepassing is.
De Heer: ‘Dit is nog maar het begin! - Ik heb de volkeren, alle groten, machtigen en rijken en
alle kooplieden, ambachtslieden en industriëlen voldoende tijd en gelegenheid gegeven om
zich te verbeteren door middel van de vele tekenen, zoals de kleine volksopstanden, kleinere
oorlogen, door middel van duizend petities, affiches en allerlei tijdschriften, zo ook door
epidemieën, plaatselijke hongersnoden, door geldgebrek en werkeloosheid, alsook door
hevige hagelbuien en overstromingen.’ [Hemelse Geschenken, deel 3 – 1-10-1848]
‘Ik gaf de aarde een langdurige vrede. Toen sliepen de vorsten, hun ministers beroofden en
onderdrukten het volk, en de mensen floten en dansten daarbij en vergaten Mij, samen met de
vorsten en de ministers. Maar ik sliep niet en onderdrukte niet en had werkelijk geen reden
om te fluiten en te dansen; want een ware Vader niet kan jubelen wanneer er een ernstige
epidemie komt en het ene kind na het andere van hem doodt. Maar als de epidemieplaag lang
haar moedwil botviert, dan kan de Vader alleen maar door terechte toorn gegrepen worden;
En omdat deze Vader ook een Heer over alle epidemieën is, is het nu tijd om de kop van de
epidemie te vertrappen over heel Europa, ja over de hele aarde!’ [Hemelse Geschenken, deel
3, 30-12-1848]
Rudolf von Habsburg sprak met de Heer aan gene zijde en zei: ‘O Heer, ik geloof dat er met
deze tegenwoordige mensen niet veel meer valt te beginnen, want het gericht des doods staat
toch reeds bij bijna iedereen op het voorhoofd geschreven. Waar niemand meer omziet naar
de nood van zijn naaste, waar het luide klagen van ellende wordt overstemd door het lawaai
van de pronkzuchtige wereld, daar is alle moeite vergeefs. Daarom ben ik van mening, dat
men voor deze geestelijk bijna dode mensheid geen speciale moeite meer zou moeten doen,
maar haar door allerlei epidemieën heel natuurlijk moet laten uitsterven door allerlei
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epidemieën. Alleen de enkele goede mensen, zou men moeten behouden, opdat door hen de
aarde dan toch weer betere inwoners zou krijgen.
Ik zeg: “Mijn beste vriend, je hebt helemaal gelijk; het is werkelijk een ellende zoals het er nu
op aarde uitziet! Ik zeg je, het is heel wat erger dan in de tijden van Noach en Lot. Wat kan
men echter anders doen dan geduld en nog eens geduld te hebben? Laat hen vandaag allemaal
sterven, dan zullen ze in het geestenrijk geen haar beter zijn dan op aarde. Laat je hen echter
op aarde een tijd lang aan hun lot over, zodat zij door hun domheid echt ellendig worden, dan
zullen er toch velen tot inkeer komen.’ [Hemel en Hel, deel 2, hfdst. 257:12,13]
De Heer zei tegen een waard in Jericho: 'Ja, vriend, dat vuur zal grote en algemene nood, ellende en
droefenis zijn, van een grotere omvang dan de aarde ooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven en de
liefde verkillen, en alle arme geslachten zullen klagen en verkwijnen, maar toch zullen de groten en
machtigen en de koningen van deze wereld de smekenden niet helpen, vanwege hun te grote
hoogmoed en daardoor ook vanwege een te grote hardheid van hun hart!
Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen
de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge
belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en
besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan!
Ook zullen er hevige stormen op het vasteland en op zee zijn, en aardbevingen, en de zee zal op vele
plaatsen buiten haar oevers treden, en dan zullen de mensen in grote vrees en angst geraken vanwege
de dingen die dan over de aarde zullen komen!
Dat zal allemaal toegelaten worden om de mensen af te keren van hun hoogmoed en hun zelfzucht en
hun grote traagheid. De groten en degenen die zich machtig wanen zullen met verveling getuchtigd
worden en zullen daardoor genoodzaakt zijn in actie te komen, om van die kwelling bevrijd te raken.
En kijk, dat is het éérste soort vuur, waardoor de mensen voor Mijn wederkomst gelouterd zullen
worden.’ [GJE8-185:2-6]
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