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Datum: 15-10-2021, Nummer 68
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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De tegenwoordige geestelijke duisternis
[Dit is ook een kenmerk van deze tijd – begeleid met wenken uit het hemelrijkplan van de
Heer - ontvangen op 20 april 1879] - {ontnomen uit ‘de feesttuin’ - Mayerhofer}
Beste kinderen! Als de tijd waarin jullie leven, een donkere, droevige tijd is, en daarom een
teken dat de mensheid geriefelijk heeft geleefd, en er nu maar een paar over zijn die zich een
spoedige opstanding wensen; want ze willen niet dat Mijn woord Geest en Leven worde; het
is de meerderheid nogal behaaglijk om zonder God en zonder plicht jegens Hem [!] te leven
en zich zo goed mogelijk aan materiële dingen over te geven.
Ze kunnen het daarom niet verdragen dat er nog steeds mensen zijn, die zich aan God en
religie vastklampen, daarom laten ze ook toe dat er [helse] werktuigen tegen Mijn kinderen
worden gebruikt, wat Ik tot op zekere hoogte toelaat omdat Ik hen eerst aan de vrije wil
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overlaat, en ten tweede omdat hierdoor het verlangen naar Mij en Mijn hulp bij Mijn kinderen
steeds meer gewenst wordt. Op deze manier leren ze steeds meer de waarde van goddelijke
verordeningen te erkennen en ernaar te streven en te leven, als ze ervaren, hoe de goddelozen
ondanks alle jachtige dagen daarover geen voldoening krijgen!
Ook al heeft de goddeloze nog zo’n groot materieel bezit, het zal hem nooit helemaal
gelukkig maken, omdat dit alles door hem niet volgens Mijn wil wordt toegepast; ook heb Ik
in grote mate de behoefte in de mensen gelegd om steeds weer met Mij verbonden te zijn, en
dat er steeds weer een verborgen behoefte is – de ene keer sterker dan de andere keer – en bij
diegenen dan ook weer plaatsvindt, die niets over Mij vragen, maar vaak moet door uiterlijke
gebeurtenissen dat gedeeltelijk bij hen oproepen.
Evenzo is in deze tijd slechts met Mijn goddelijke macht mogelijk, de ontwrichte toestand
weer in een geordend spoor te brengen. Want hoe meer zij zichzelf op de mouw spellen en
naar advies gezocht wordt via uiterlijke bezit, des te meer moeten al hun plannen toch
tevergeefs zijn.

Ik wil nu Mijn recht geldend maken, dat zij zolang moeten zoeken, totdat ze eindelijk
beseffen, van Wie hun welzijn afhankelijk is! Daarom jullie geliefden, jullie hebben daarbij al
de ervaring opgedaan, dat slechts Ik dat vredig kan oplossen, wees waakzaam! Als ze jullie
beroven willen, laat dan zien, dat jullie een onschendbaar bezit zijn, dat wordt beschermd
door een God, en Die zij weliswaar trotseren, maar niet kunnen overwinnen.
Bewijs hen, welke liefde door Mijn woord jullie wordt geleerd, zodat Ik hen door jullie Mijn
goddelijke barmhartige liefde bewijzen en geven kan; vraagt, zodat Ik jullie wijsheid geef,
opdat jullie ze niet alleen van buitenaf aan Mijn kant gewint, maar door de geest, die in jullie
woont en eveneens slechts geestelijke zaken ten doel stelt.
Jullie zien dus, hoe het nodig is, dat Ik geheel in jullie opsta. Zoals bij jullie het donkere graf,
waarin de mensheid Mij heeft begraven, bedroefd, zo is Mijn opstanding in jullie het meest
noodzakelijk; want slechts door deze daad zullen jullie meer moed en vreugde krijgen, om
Mijn naam voor de gehele wereld te belijden en de vervolgingen die daaruit voortvloeien
gewillig te doorstaan in een vast vertrouwen in Hem, Die jullie nu in jezelf kunt voelen, en
gewillig te dulden. Amen!
================================================================
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Ons voor te bereiden werk
[ontvangen op 6. oktober 1878]
{ontnomen uit ‘de feesttuin’ - Mayerhofer}
Ja, mijn geliefde kinderen!
De grote dag breekt aan! De eerste ochtendstralen hebben jullie al begroet, waar Mijn Ik door
velen in het ware licht kan gezien worden. De geestelijke zon, die Ik Zelf ben, zal dan vele
harten verlichten; maar ze zal in het verborgen opgaan en haar glans zal alleen zichtbaar zijn
voor degenen, die er aandacht aan schenken en hun hart voorbereiden. Wees niet gehinderd in
de hoop, dat jullie deze lichtgloed ontvangt zodra jullie je serieus ervoor inspannen. Dit is de
grote onzichtbare kracht van Mijn wezen, waar haar uiterlijke tegenwerking mogelijk is; maar
geen kruis, geen lijden, geen betrekking tot haar is in staat om deze vlam in het hart te doven,
als jullie hier serieus om vragen.
Neem een voorbeeld aan Paulus, die uitriep: 'Niets zal mij scheiden van de liefde van God'.
Ook jullie zouden dus kunnen uitroepen: 'Niets scheidt ons van de liefde van de Heilige
Vader, onze God, Heer en Meester; en alles wat ik tegenkom zijn de drijfveren om me dichter
aan Hem te binden. Zijn verborgen kracht is het, die elk voorval in mijn leven tot een zegen
kan maken.
Als jullie deze zekerheid hebt verkregen door te streven om volgzame kinderen te worden in
woord en daad, dan zijn jullie op het punt gekomen dat de ochtendstraal van Mijn liefde jullie
omringt, die de sterke zon aankondigt, waar de duisternis voor moet wijken; dat betekent, dat
jullie sfeer helder wordt, de duistere geesten vluchten van jullie weg, omdat ze het licht, dat
jullie omringt, niet kunnen verdragen. Ze weten heel goed waar het vandaan komt, en zo
voelen jullie verlichting in jullie worstelingen. Dit is de grote verborgen hulp van Mijn liefde,
waarvan Mijn ware kinderen deel gaan uitmaken; ze zullen steeds meer in het licht toenemen,
zodat ook hun omgeving daarvan een zegen voelt. Hier is geven zo noodzakelijk als pure olie
die het licht onderhoud. Zo zal de geestelijke zon of geestelijke liefde hoger en hoger
opkomen totdat ze jullie volledig verlicht, en geleidelijk de gehele aardebol.
Door deze informatie zullen jullie leren begrijpen op welke manier jullie het moeten
aanpakken, om Mijn grote dag of Mijn komst om de wereld te veranderen. De geestelijke zon
komt op ook als er nog zo weinig mensen zijn die haar licht en warmte met geheel hun hart
wensen, en ze zal door de dikste mist heen breken; maar waarschijnlijk voor degenen die de
eerste ochtendstralen met vreugdevolle harten weten te waarderen.
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Ze beginnen de dag verfrist en verkwikt en stellen zichzelf bloot aan de zonnestralen, zelfs als
de zon vaak op hun hoofd schijnt met drukkende hitte [d.w.z. als het kruis van hun verstand
niet als een genadestraal kan begrepen worden]. Jullie treden op die plechtige dag ook aan,
aangemoedigd door het morgenrood, die de duisternis verdrijft; zoek het licht in Mij en door
Mij voor jullie eigen persoon, maar pleit ook voor verlichting voor jullie medemensen,
verdrijf de donkere mist door gebed. Dan moeten de geesten van de hel wijken, en jullie
zullen gesterkt worden om te leren de noodzakelijke middaghitte te doorstaan, en het
avondeten zal jullie dan gelukkig stemmen. Op de avond van je leven kijk je dankbaar terug
op de vele zegeningen die je hebt ontvangen door de richting, die de eeuwige liefde jullie
heeft getoond. Amen!
================================================================

Een herinneringsoproep voor deze tijd
ontvangen op 22. februari 1880 - {ontnomen uit

‚de feesttuin‘]

Liefhebbende kinderen! Het gebed dat Ik Mijn discipelen Zelf leerde opdat ook Mijn latere
opvolgers het zouden ontvangen, begint met de woorden: ONZE VADER! Deze woorden
zouden onmiddellijk Mijn wezen moeten aanduiden, zodat iedereen, die wil bidden – beseft,
dat hij nu met zijn God spreekt, die tegelijkertijd ook zijn vader is. Ik wil namelijk niet, dat de
mens zich door de aanspreektitel aangespoord voelt om in Mij, de machtige Schepper of
Rechter te zien, maar de Vader.
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Alle verzoeken van de ‘onze Vader’-gebeden, bevatten vertrouwen tot Mij en Mijn kinderen
kunnen Mij daarom alles wat ze willen, wat ze wensen, en wat hen ontbreekt, Mij voorleggen.
Wie Mij als de hemelse Vader aanroept, die moet Mij als Dezelfde herkend hebben, en wel op
zo’n manier, dat hij daarom dus met vertrouwen kan vragen:
"Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede!" Met deze woorden is het grootste verlangen naar
Mij en de toestand van het innerlijke uitgedrukt, of de relatie tussen Mij als Vader en de mens
als kind aangeduid, zoals het hoort; omdat het laat zien hoe Ik, als heilige Vader, nog steeds
voor alles zorg, naar de zwakheden van Mijn kinderen luister, hen vergeef en ze bescherm
tegen het kwaad als ze naar Mij toe komen. Maar de kinderen moeten hun fouten ook
toegeven; waarom in de verzoeken daarop a1ttent gemaakt wordt.
Als jullie nu een verlangen in je hart hebben om te bidden en met Mij te praten, bidt dan het
Onze Vader, zoals het bij jullie als algemeen gebed wordt bestempeld, hoewel de meeste
mensen helaas er zo al van doordrenkt zijn, dat ze liever de voorkeur eraan geven om met veel
geld een gebedsformule te kopen van een aangeprezen wijze leraar en daarbij zich inbeelden
meer te zijn dan anderen, die - zoals ze zeggen – slechts blijven stilstaan bij het Onze Vader.
Hoe weinig mensen zijn er vandaag nog die de hoogste waarde hechten aan Mijn Zelf
gegeven gebed, en die de geest toegang verleent door serieus zelfonderzoek te doen bij het
uitspreken van deze woorden. Daarom zien jullie overal de tekenen van de tijd goddeloosheid en minachting voor Mijn wezen en verblinding, zelfs ook bij die mensen, voor
wie hun zonden al aan het licht zijn gekomen.
Ook bij deze mensen heeft het Onze Vader niet langer zijn goddelijke waarde; ze roepen Mij
vaak om genade, totdat hun stem schor is, omdat ze denken dat Ik een onverbiddelijke rechter
ben, en aan het einde van zulke gebeden haasten sommigen zich op te hangen aan het Onze
Vader om het te laten opzeggen, daar dit zo'n aangeleerd gebruik is.
Waar zijn Mijn kinderen, die met vrienden naar Mij toe komen, hun hele wezen aan Mij
voordragen en inzien, dat ze zonder Mijn vaderlijke liefde ze daartoe geen recht zouden
hebben! Naar deze kinderen zoek Ik nu en stel hun de vraag: ‘Hebben jullie het Onze Vader
wel serieus gebeden en jullie zelf daarbij onderzocht? Gezegend zijn degenen, aan wie de
geest kan getuigen dat het al is gebeurd, aan wie ik Mijn koninkrijk wil openen en alle andere
verzoeken wil inwilligen, zoals Ik het beloofde in Mattheüs 11. Amen!
================================================================
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Een signaal van deze tijd
In dit gedeelte is de grondtoon gelegd over het thema: 'vervul de fysieke en geestelijke
natuurwetten als fundamentele heelheid!'
ontvangen op 1 februari 1895
[ontnomen uit de feesttuin]
Ik zeg je: voor wie Ik het hart open, dat het ware geestelijke oor en oog is, die zal
onmiddellijk beseffen, wiens geest jij met wiens stem spreekt; ze zijn als de ster der wijzen in
Bethlehem; wie deze ster in een rechte lijn volgt, zal vinden, wat eens de wijzen ooit
stuurden: het Kindje in de stal van Bethlehem, namelijk het hoogste in het nederigste, als
symbool van de grootste verwaardiging en nederigheid.
Maar bij wie Ik dat niet zal doen, deze zullen het licht als duisternis beschouwen en degenen,
die het licht volgen als ijdele narren en dwazen, omdat ze noch horen of zien, dus stokblind
zijn, zolang Ik ze in hun blindheid en doofheid laat. Maar als de tijd van hun volwassenheid
voor hen is aangebroken, dan zullen ook zij horen wat jullie horen en zien, dan zullen ook zij
in de Mensenzoon de hoogste Godheid Zelf erkennen en zullen getuigen dat Ik de Heer ben,
de God van de hemel en de aarde, Die Zichzelf 'Vader', ‘liefdevolle Vader’ door zijn kinderen
laat roepen.

Maar opdat jullie je niet vergissen en zelfs meer aandacht schenken aan de ster [van
Bethlehem] dan aan de zon zelf, daarom voeg Ik er ook aan toe: wie de zon van het leven
draagt, het licht van alle lichten, die de liefde in zichzelf draagt, die zal toch waarschijnlijk
niet het licht van de sterren volgen, die alleen voor degenen schijnen, wier geestelijke ogen
nog steeds verblind zouden worden door de zon des levens; dat zullen jullie, die jullie Vader
Zelf al in de volheid van Zijn liefde in je eigen hart hebt erkend, als het hoogste, edelste en
beste goed, je dan zult begrijpen, dat Ik niet alleen voor in Mijn hart dragende kleine Kind,
maar voor alle mensen voedsel bereiden dat bij hun geestelijke aard past; daarom zeg Ik
vandaag zoals altijd: wees eensgezind! En houdt van elkaar! Want jullie zijn allemaal
kinderen van ÉÉN Vader zijn, zelfs als jullie verschillende namen hebben, zijn jullie toch in
de geest van Mijn liefde! Dat zegt jullie trouwe Vader Jezus. Amen!
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Jakob Lorber op 14 maart 1842:
JAKOB LORBER op 14 maart 1842: 'De Liefde is boven alles verheven en heilig! Wie dus
dit heeft, heeft alles; want hij heeft Mij werkelijk Zelf, en zie, dat is meer dan alle profeten.
Alle apostelen, inclusief Petrus, Paulus en Johannes, en dus ook meer. De leer van
Swedenborg is waar en goed, je kunt nog zoveel dingen geloven, maar ook dit geloof is de
liefde!

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

Een gezicht van onze tijd
ontvangen door een vriend van Mayerhofer op 1. nov. 1870
[ontnomen uit ‚de feesttuin‘]
Je wilt dat Ik jou het geziene visioen van gisteren nog eens laat zien, zodat het langer op je
netvlies blijft staan, en luister dus: gistermiddag heb Ik je de ware morele hoogte laten zien
waarnaar de mensen eigenlijk zouden moeten stijgen, en heb Ik je bovendien daarnaast ook de
lagere niveautrappen van moraliteit getoond, waarop de mensen nu staan, samen met het grote
doel, die Ik met de mensheid verbond en Mijn geduld met juist deze mensheid, hoe lang ze
haar wandaden nog uithoud. [Opmerking: er bestaan nog vele andere wezens op de ontelbare
aarden in het universum!!]
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Ja, het is juist. Ik heb een mooi en verheven doel gesteld voor de hele mensheid, en heb tot nu
toe ook alles bijgedragen zodat ze hetzelfde konden bereiken. Zo heb Ik Zelf, als God en Heer
van de Oneindigheid grote voorbeelden gegeven in hoeverre een GOD Zichzelf kan
verdeemoedigen wanneer Hij daardoor een hoger doel wil en kan bereiken. Daarnaast heeft
Hij de mensen als vrije wezens nooit daartoe gedwongen, dit mooie voorbeeld te volgen,
tenzij zijn eigen hart hem aanspoorde om datzelfde te willen naleven.
Toen ik Mozes eens tegen de mensen liet zeggen in het scheppingsverhaal: 'En God schiep de
mens naar Zijn beeld', daarmee bedoelde Ik noch Mozes noch het fysieke evenbeeld, maar
Mijn schrijver uit die tijd begreep daaruit de geestelijke mens, die, in het lichamelijke
gekleed, Mijn afbeeld zou moeten zijn. Om dit idee te verwerkelijken, was het van tevoren
noodzakelijk dat aan het einde [van het leven] de uiterlijke kant [van de mens] uiteindelijk
identiek zou zijn als de innerlijke.
Ja, Mijn kinderen, Ik heb mensen geschapen naar Mijn beeld, die de hoogste moraliteit en het
hoogst mogelijke zielseuvel zou moeten uitdrukken. De eigenschappen moet daarom ook met
mensen gedeeld worden, de Mijnen als kinderen in plaats van aan geadopteerde wezens deel
te nemen, zodat ze serieus en als grote geesten dicht bij Mij kunnen vertoeven, wat alleen
mogelijk is, wanneer ze Mijn eigenschappen bezitten, voor zover ze in harmonie zijn met hun
tijdsniveau. Maar om tot deze eigenschappen te komen, moeten ze ook de geestkracht
bezitten, allereerst om ze zelf eigen te maken en, indien bereikt, deze ook vast te houden.
Mijn licht als God, bestaande uit de goddelijke eigenschappen, kon alleen dan een licht zijn,
als men ook wist dat er schaduw was. Daarom moest Mijn geestelijk, hoogst, moralistisch
Lichtwezen doorvat worden, en juist om dat te begrijpen, de drang naar diens verkrijging, de
schaduwkant ervan een weg daarheen te banen, maar eerst bestreden worden [door de nacht
naar het licht!].
Wanneer maakt op jullie een helder vergezicht een grotere indruk, als jullie haar al steeds
voor je hebt, of als jullie na lange tijd ronddwalen in een donker bos en tussen smalle
rotsachtige kloven plots opmerken, dat jullie dit schaduwrijke gebied ineens achter je laten en
in het blikveld van een prachtig landschap komen? - Zonder het donkere bos en de smalle
bergkloven zou je het mooie, toelachende gebied niet hoeven te waarderen, behalve dan het
bos!
Hetzelfde geldt ook voor Mijn grote, veel grotere schepping, gegrondvest op morele
kwaliteiten, die niet alleen voor jullie aardebol noch voor jullie korte leven daarop zijn
geschapen. De wet van het geestelijk mooie, verhevene en ware kijkt veel verder dan alle
hemelen, en nog veel verder dan al het materiële en zijn mogelijke veranderingen.
Komen jullie als mens Hem naderbij, dan zou bij jullie het materiële lichaam met al zijn
mogelijk mooiste vormen naar de achtergrond komen, maar slechts de geestelijke mens als
ware afstammeling en mogelijke gelijkenis van Mijn Ik, dan ook veel hoger lijkt. Hij straalt
dan weliswaar door uit de vorm, omdat hij haar voorhoud, wiens gelijkenis hij is. Maar dit
doorschijnen is slechts secundair. In die zin zei Mozes, dat het vormbeeld van de eerste mens
Mijn gelijkenis uitdrukte, omdat toen de innerlijke [geestelijke] en de uiterlijke mens nog één
waren.
Maar nadat deze zuiverheid als primitieve gave verloren was gegaan na de val van de eerste
mens, daarom kon het nadien niet meer aan de mensen, die daarna geboren werden, worden
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doorgegeven, maar ze moest veroverd worden, daarom kunnen jullie ook wel bedenken, dat,
nadat Ik dus de weg terug… voor Mij Zelf heb uitgestippeld, Ik ook met de mensen geduld
moest hebben, ja, veel geduld, totdat ze allemaal leren alle schaduwen te overwinnen en zich
Mijn eigenschappen volledig eigen maken.
Daarom, toen Ik je de hele ladder van alle mogelijke morele met trapsgewijs alle gradaties
toonde, tot aan het laatste, het graf van een zinnelijk slecht persoon, die het dichtst bij het dier
staat, en waarschijnlijk nog zelfs onder deze, hiermee wilde Ik je bewijzen, dat er zoveel
miljoenen werelden bestaan, elk verschillend, in hun bewoners ook een zekere graad van Mijn
geestelijke eigenschappen tot uitdrukking brengen.
Al deze werelden lijken min of meer op gekapte bossen, waar zowaar een geestelijke
duisternis heerst. Dit zijn grote niveaus waarop alle geschapen wezens naar Mij omhoog
worstelen, bij sommigen makkelijker, weer bij anderen moeilijker, bij de een sneller, bij de
ander langzamer, en zo staan ook jullie op een van deze trapladders en zeker niet op de
laagste, welke jullie mogen herkennen uit de offers en de genades, die Ik voor jullie heb
gebracht, om voor jullie de weg naar Mijn hart te verkorten.
Mijn geduld heeft daarom nog een andere reden dan wat jullie ervan begrijpen; want onjuiste
berichten zouden vaker de ronde doen, waarbij de Mijne niet eens in aanspraak wordt
genomen. Dit is de reden waarom Ik zo lang toekijk, help en temper, waar dit maar kan, om
de weg te vergemakkelijken, dat Ik voor mijn kinderen heb uitgezet. Het is moeizaam en het
moet ook zo zijn; want Mijn kinderen moeten met vele andere nastrevende geesten en zielen
hen tot voorbeeld dienen. Vandaar ook de vaak herhaalde lichamelijke en mentale
ongeriefelijkheden, die Ik naar hen toestuur.
Zie hoe zacht ijzer is, hoe het kan gebogen en gesmeed worden, alleen maar om een hard staal
te worden, waartoe de grote vuurbeproeving nodig is, want twee elementen moeten in actie
komen: vuur en water om ze op deze wijze te vormen. Zo ook met jullie zielen; ze moeten; ja
ze moeten de grootste uitersten kunnen doorstaan, van de hoogste tot de diepste, om zo
gestaald elke hardnekkige tegenspoed te kunnen weerstaan en eens zegenrijk en tevreden op
het afgelegde looppad te kunnen neerkijken en zich te kunnen verheugen op de kroon van hun
zegenrijke overwinning; want alleen het aangevochten en verworven doel bereidt ware
plezier!
Aangezien Ik deze wetten dus op deze manier heb ingericht, kijk Ik constant naar het
drijfveergebeuren van de mensen; Ik geef ze weliswaar op verschillende manieren hints en
waarschuwingen, en pas aan het einde, wanneer al deze middelen niet meer langer helpen,
neem Ik de tuchtroede in de hand om Mijn kinderen via lijden met een kortere pad sneller
naar hun doel te leiden. [de eeuwige liefde van heilige kracht].

Zorg ervoor dat het materiaal waaruit jullie toekomstige kleding moet bestaan, blijvend is,
waardig aan die van jullie zelf en de Mijne, zodat jullie op een dag als Mijn kinderen Mijn
koninkrijk getooid kunnen binnengaan!'
Daar zullen jullie sommige dingen in een ander licht zien dan van hieruit met jullie beperkte
gezichtsveld; daar breidt de geestelijke visie zich uit, en sommige van Mijn wetten staan ver
boven verleden en toekomst geschreven; daar begrijpen jullie dan Mijn Ik en jullie nog
moeten worden naar [Mijn] evenbeeld; daar zullen jullie eerst dan helemaal beseffen, wat het
betekent: de mens moet het evenbeeld van God worden, zijn Schepper, zoals Mozes zei en Ik
wil, dat het door jullie geestelijk begrepen wordt en ook nagestreefd wordt!
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Mijn afbeelding! Het Woord [de Bijbel], is alleen al voldoende te begrijpen dat het evenbeeld
van God niet gemakkelijk kan worden bereikt, maar dat dit met grote inspanning moet worden
nagestreefd. Dus doe je uiterste best dit evenbeeld door jullie geest en eveneens via jullie
uiterlijke vorm dit tot uitdrukking te brengen, en maak je veder geen zorgen over alles wat er
om jullie heen gebeurt.
Die jullie naar Zijn beeld wil vormen [als Hij eenmaal met dit werk begonnen is], zal Hij dit
niet half afmaken en zal jullie alle middelen geven datgene te doen, waardoor jullie worden,
waartoe Hij jullie bestemd heeft, namelijk Zijn kinderen worden! Amen
================================================================

De weg naar Christus
Jakob Böhme

Dit boekwerk werd vier jaar geleden voor 410 Euro verkocht op een veiling. Het was een
antiquair, geschreven door Jakob Böhme. Het boek is niet meer verkrijgbaar. Böhme werd
door de grote alchemist - Paracelsus – geïnspireerd. Waar deze met zwavel, kwikzilver en
zout werkte in de alchemie, ontleende Böhme daaraan een geestelijke betekenis: ’de
processen van Gods openbaring in de schepping’. De natuur is als een boek, dat de mens moet
lezen, evenals de hond, die door zijn baas of bazin uitgelaten wordt, zijn ‘krant aan het lezen
is’ in de natuurlijke omgeving. Zoals het licht van de zon iedere uithoek de aarde bereikt, zo is
het middelpunt van God het hart. De liefde, dat ook Zijn eigenschap is in de Hem levende
Zoon [Jezus Christus].
Het leven van ieder wezen vloeit voort uit een innerlijke aanwezigheid van tegenovergestelde
en constant strijdende krachten. De tegenstelling tussen positief en negatief zet blijkbaar het
leven in de mens op gang. Het goddelijke spiegelt zich overal, ook in de natuur. Zoals
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Swedenborg benadrukt dat .a. het boek Genesis in ‘geestelijke overeenstemmingen’
geschreven is, zo zag Böhme de ‘ signatuur’ weerspiegeld in onze taal. De val van ‘Lucifer’
zien we terug in zijn eigen woorden: ‘duivel [teu-phel = phal=val] – Er heeft bij Osnabrück
een volk gewoond: de ‘Teutonen’, waar het ‘Teutobergerlandschaft’ zijn naam aan te danken
heeft. Dui = Teu. Boehme zag het ook in de organen. Zo stelde hij bijv. dat walnoten de vorm
van ons brein heeft, en je dit goed kunt eten voor de hersenen.
Volgens Boehme heeft de Godheid een onpeilbare diepte, dat ooit te beschrijven valt. Lorber
stelt eveneens, dat enerzijds de Godheid bestaat als eeuwige rechter, en anderzijds de Vader
as de grote LIEFDE. Het is dus beter te vallen in de handen van onze Vader, dan in de handen
van God – Beide eigenschappen vormen toch een Wezen. Het is dus ook de toornige kant van
God in het Oude Testament. De Zoon in God de Vader is de bron van licht en de kracht in de
ziel van ieder mens. De mens kan zelf zijn eigen keuze maken [vrije wil]: of voor het eeuwige
licht of voor de eeuwige duisternis.
Lucifer en Adam zijn zeer nauw met elkaar verbonden. De zondeval was een vrije keuze. De
val van Lucifer was niet Gods bedoeling. Boehme vergelijkt de duivel met een distel; want
zoals de zon distels juist doorniger maakt, zou Gods liefde de duivel ook niet hebben kunnen
tegenhouden. Het ‘weder geboren’ worden is een lang proces in dit leven; enkelen halen dit
tijdens hun leven, de meesten echter eerst aan gene zijde. Het ‘geloof alleen’ is niet
voldoende. We dienen veel aan ons zelf te werken. Het is niet zo, dat de Vader al heeft
voorbeschikt, wie zalig zal worden. De mens heeft immers bij zijn geboorte de ‘vrije wil’ van
God meegekregen, waaraan niet te tornen valt.

De oudtestamentische profeet had een visioen van Gods troonwagen
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Alle principes van God omvat het mannelijke en vrouwelijke. De vrije wil van de mens is
tevens hun geweten. Volgens Böhme zou in de ziel of in het hart het geweten zetelen als
‘innerlijk oog’. Het hoofdwerk van Jakob Boehme is ‘Mysterium magnum’ [1640]. Andere
boeken zijn bijv. het ‘Drievoudig Leven’ en de ‘Drie Principiën’. Het Nederlands, Duits en
Engels vertaalde boek ‘Aurora’ [‘Morgenrood in opgang’ – ook Nederlandstalig] is een
aanrader. De meeste boeken van hem zijn in het Engels, de Duitstalige vrijwel nog in het
Oud-Duits.
================================================================

13

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 15 september 2021
op 15 oktober
2021
op 30 september 2021
op 15 oktober
2021

+ 341,65 €
50,00 €
4,95 €
+ 286,70 €

