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Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader
belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 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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In dit bulletin
• Mensen, wordt toch eindelijk wakker! [door Klaus Opitz]
• Een beschouwingsvisie op Leopold Engel en Gottfried Mayerhofer

Zelfbeschouwing - zelfonderzoek

‘Mensen, wordt toch eindelijk wakker!’
door Klaus Opitz
Zoals bekend wordt de zogenaamde Nieuwe Openbaring vertegenwoordigd door drie
schrijvers die Jezus Zelf heeft aangesteld: Jakob Lorber, Leopold Engel (GEJ
Band 11) en Gottfried Mayerhofer.
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‘Mensen, wakker worden!’, schreef een Lorbervriend, waarmee hij Gottfried
Mayerhofer en Leopold Engel bedoelde:

‘Mayerhofer is een vermomde volgeling van de katholieke kerk en
bewonderaar van de zonnecultus van Simon Magus!" "Hij herleeft
de oude BAALSKULT!!! Enz., enz. - "En Leopold Engel is van
hetzelfde kaliber!’...
Wat valt er nog meer te zeggen over zulke ongedifferentieerde uitspraken? Laten we
beginnen met de kerk.
Ondanks alle kritiek van Jezus op de katholieke kerk zegt Jezus ook via Jakob
Lorber:
‘Het is wel waar dat er in de rooms-katholieke kerk duizenderlei grove misbruiken
bestaan. Maar er is toch ook veel goeds, want men preekt daar liefde en deemoed.
En als iemand dat alleen navolgt, zal hij niet verloren gaan.‘ [Aarde en Maan, hfdst.
73:5]
‚Ik voeg er echter aan toe dat ik hem met boze ogen zal aankijken die zijn
aardse moeder van geloof zal verlaten, en op een dag zal het hem niet veel
beter afgaan dan voor een waanzinnige zelfmoord. Want aangezien je een
lichaam hebt waardoor de eerste indrukken de ziel bereiken en voeden, moet er ook
een buitenste voorraadkamer zijn, die de uiterlijke kerk is, zodat je slechte lichaam er
doorheen kan worden gebroken en verwerkt als een kind in de baarmoeder. Maar
wie te vroeg de moederschoot verlaat, zegt wat er van zo iemand zal of kan worden?’
– ‘Gehoorzaamheid en nederigheid is de voeding van de ziel voor de
wedergeboorte van de geest. Maar als de Romeinen je zulke dingen leren, en dat
heel voortreffelijk, wat drijft je dan weg van je lichaam, moeder des geloofs?‘ –
…[HiG.03_40.08.15,05]
‚Dus iedereen blijft trouw aan zijn kerk, en laat een Romein 99 keer door Mij
gezegend worden, als hij in gehoorzaamheid met zijn kerk overeenkomt, en alle
anderen slechts één keer, aangezien hij een egocentrische is oordeel, want geen
nederigheid en verschrikkelijk weinig liefde. Voorwaar, Ik zeg je, het zal voor
niemand gemakkelijk zijn om tot Mijn levende Woord te komen in een andere sekte
dan in de Roomse Kerk, waar gehoorzaamheid en de uiterste nederigheid met
hoofd en nek naar Mijn wil wordt gepredikt. Maar wat de ceremoniën in haar
betreft, niemand zou er door beledigd moeten worden; Want daar is alles levend
voor de levenden, alles puur voor de reinen, alles goed voor de gehoorzame en
alles heilig voor de nederigen. Alleen een zeug rolt in de modder en graaft in zijn
eigen mest op zoek naar de lucht van het leven. En zo zullen de doden alles

dood en vol vuil vinden, terwijl de pure er met heel andere ogen
uitziet.‘ [HiG.03_40.08.15,06]
Maar belangrijker is de helemaal niet nieuwe vraag over een daadwerkelijke
benoeming van Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel.
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Hoe kunnen we, afgezien van de fundamentele overeenstemming over de inhoud
bewijzen, dat Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel eigenlijk schriftgeleerden
waren die door Jezus werden geroepen?

Hier zijn enkele basiscitaten en opmerkingen, te
beginnen met Gottfried Mayerhofer:
Ter nagedachtenis
‘De echte Jezus noemde Gottfried Mayerhofer (GM, 1807-1877) als schrijfknecht
en dicteerde hem 5 boekdelen: ‘Predikingen van de Heer’ (PdH) (53 zondagspreken
van de echte Jezus, gebaseerd op de evangelieteksten van de oude kerkpericopes) /
‘geheimen van het leven’ (Lg) / ‘geheimen van de schepping’ ( Sg) / ‘Lebensgarten’
(Lga) / ‘Festgarten’ (Fga).” (WS)
Net als Jakob Lorber getuigde Jezus zelf ook van de authenticiteit van zijn
dictaten aan Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel:

1.
Jezus: ‘Zie je, mijn zoon (Gottfried Mayerhofer), Ik heb je gekozen om een
kleine groep mensen geestelijk op te voeden, juist omdat ten eerste je eigen
hart lange tijd goede grond is geweest om Mijn woord te ontvangen en ten
tweede omdat jij, met jouw kennis jij voor Mij een handig hulpmiddel bent om
anderen door jou te winnen.’
‘Tot nu toe heb jij je plicht gedaan, voor zover het je eigen sociale positie en andere
omstandigheden toestonden, heb je het zaadje gezaaid; maar zoals Ik eens in een
gelijkenis zei, het zaad zal deels op goede grond vallen, deels onder doornen, deels
op steenachtige grond en zal worden verslonden door de vogels en dus van nut zijn
voor laatstgenoemden, zal het echter niet de juiste vrucht brengen.’
‘Zo is het ook met jouw klein hoopje [mensen], want Ik vind daar weinig goede grond,
weinig gelovigen zelfs en weinigen die Mijn woord opnemen zoals Ik het jou in
de pen dicteer of zoals allen een woord uit Mijn mond zou moeten opnemen, dat
als een geestelijk woord alleen geestelijk moet worden begrepen. Het
verlangen naar het nieuwe heerst nog steeds onder velen, terwijl alles wat je al is
gegeven niet alleen voor jou maar voor duizend generaties voldoende zal zijn om te
laten zien hoe jullie Bijbel, en vooral het Nieuwe Testament, schatten bevat die
nog lang niet te doorgronden zijn, waarvan Ik jullie van tijd tot tijd Zelf bewijzen
daarvoor heb gegeven, en hoe weinig jullie de inhoud ervan begrijpen of
bevatten kunt.’
(Uit: Gottfried Mayerhofer, "Een Woord voor allen" ("Levenstuin").
Zie ook de tekst op www.JESUS2030.de, de linkermarge onder “gebed, meditatie en
gezondheid (1), Thema “Voorlichting over de levenskunst” (Sectie 3)
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2. Tekst van Gottfried Mayerhofer

‘De religie van de toekomst’:
Jezus: ‘Kijk, mijn zoon (Gottfried Mayerhofer), Ik gebruik je al jaren om de
wereld zoals je die ziet zichtbaar uit te leggen. Veel verklaringen hebben menig
zoekende ziel door je pen bereikt. Ik onthulde de sluier van de
"scheppinggeheimen" voor jou, net zoals jouw voorganger je veel dingen heeft
nagelaten in dit beroep (Jakob Lorber). Ik vestigde je aandacht op het belang van
veel dingen die in jouw ogen onbeduidend leken. Dit alles gebeurde, zodat voedsel
of ‘brood van de hemel' voor iedereen beschikbaar is volgens zijn behoeften en
volgens zijn individualiteit, die hij moet selecteren en vervolgens moet genieten, om
tenslotte zichzelf, de wereld en door beide uiteindelijk te herkennen om van Mij
te leren houden.’
(Uit: Gottfried Mayerhofer, "De religie van de toekomst (1)" ("Lebensgarten").
Zie ook de tekst op www.JESUS2030.de, linkermarge onder "Religies / Kerken
(1)".

3. Tekst van Gottfried Mayerhofer
"Levensgeheimen":
‘Maar jullie hoeven allemaal niet te denken dat Ik hem (Gottfried Mayerhofer) als Mijn
schrijver heb gekozen vanwege zijn speciale morele kwaliteiten, alsof hij beter was
dan jullie. Helemaal niet, Ik koos hem omdat zijn omstandigheden hem meer tijd
geven, zijn kennis meer aan Mij aanpassen om hogere verklaringen te ontwikkelen
die een ander niet zou kunnen bevatten; maar vanwege zijn morele waarde en zijn
vertrouwen in Mij, is hij niet beter af dan velen van jullie. Om dezelfde reden hoeven
jullie niet te geloven dat wanneer hij jullie vergadering betreedt dat Ik bij hem ben,
jullie hem een toewijding zou betonen die ver buiten zijn rijk ligt. Het is als een vader
die aan zijn kinderen schrijft, hij is slechts de pen of de bemiddelaar, meer niet!
Als je een lieve brief ontvangt, waar verlang je dan naar als je hem leest? Zeker niet
volgens de pen waarmee de brief is geschreven, maar volgens de auteur zelf.’
(Jezus).
‘Zo is ook hij een mens, zoals jullie allemaal, met zijn zwakheden en gebreken, met
zijn wensen en zorgen; hij worstelt ook dagelijks om van dit alles af te komen, hij
vraagt Mij ook vaak om uit het tranendal te worden geroepen en toont daarmee, net
als jullie allemaal, dat hij heel weinig vertrouwen in Mij heeft en veel meer zou
moeten hebben. Je ziet aan dit alles dat overal zwak geloof het belangrijkste
gebrek in jullie is en het belangrijkste obstakel voor jullie vooruitgang.’
(Lg.01_010,01 / geheimen van het leven, pagina 68)
"Om in alles zeker te zijn, geloof Mij alleen, luister gewoon naar Mijn stem in je
hart, die bedriegt niet en laat je niet misleiden door slimme uitleggers van Mijn
Woord die alleen hun eigen belangen volgen." (Lg. 01_010,01 ev /

Geheimen van het leven, pagina 68)
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De Heer dicteerde Gottfried Mayerhofer in
"Predikingen van de Heer", "De Heer en zijn
kinderen":
Jezus: ‘Weten jullie, waarom Ik nu zelf door Mijn knechten en schrijvers (dus
meerdere: Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer) Mijn wil aan jullie
meedeel?’
‘De oorzaak, waarom sedert verscheiden jaren Mijn directe mededelingen rijkelijker
vloeien dan in vroegere tijden, en dat Ik jullie zoveel hemelsbrood geef als sinds
Mijn wandel op aarde nog nooit is gebeurd, is deze, dat juist nu het tijdstip
nadert waarop de wereld haar hoogtepunt in dwaling en in het afwijken van
Mijn scheppingsdoel zal bereiken.’
‘Opdat nu - temeer daar dit voorwaarde is voor Mijn wederkomst - niet alle mensen
verloren gaan, heb Ik bepaald, dat van nu af aan enkelen [dus meerdere], zoals
eens Mijn discipelen, Mijn woord en leer onvervalst zullen ontvangen, niet
versluierd zoals bij de profeten, maar helder en begrijpelijk, zoals Mijn
discipelen het eens aan de volkeren leerden.’

‘Daar was het verspreiden van de leer moeilijker; tegenwoordig is echter door de
uitvinding van de boekdrukkunst het verspreiden van Mijn leer veel gemakkelijker,
zodat overal waar de duisternis van de wereldlijke macht zich wil doen gelden, het
schijnsel van Mijn eeuwig liefde - en genadelicht kan doordringen.‘
‘Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de letterknechten van Mijn Bijbel
de eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich zou kunnen
verontschuldigen, als zou hij er niets van geweten hebben en Mij door deze uitspraak
zou willen beschuldigen, terwijl de hele schuld toch op hemzelf zal vallen.’
‘Daarom wees sterk, gij weinigen, die verspreid in verschillende landstreken Mijn
parels nog in eigen hart bewaren! Vertrouw op Mij! Ik woon bij en in jullie. Ik zal
jullie leiden en niet verlaten, zolang jullie Mij liefhebben en Mijn woord onderhoudt.
Jullie heb Ik alles - Mijn Ik, Mijn schepping en de menselijke verhouding tot beide
- met veel woorden duidelijk laten zien.’
‘Voor jullie is er geen reden tot verontschuldiging, als zouden jullie er niet van
geweten hebben. Alleen één ding is bij menigeen van jullie nog het geval, dat
zij Mijn woord niet in de meest diepe geestelijke zin opvatten. Maar daartoe zal
Ik jullie wel Mijn Trooster en Heilige Geest in de vorm van bittere ervaringen en
twijfels zenden, om ook deze laatste schaduwzijde uit de harten van de Mij
toegewijden te verwijderen; want wie geroepen is om eens op anderen in te werken,
die moet standvastig zijn in zichzelf en precies weten, wat hij heeft te doen en te
laten.’
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‘Mijn woorden zijn eenvoudig en duidelijk, maar de eigenliefde van vertalers en
valse uitleggers mag er niet bij zijn; want anders zou door jullie veel
verontschuldigd worden, wat bij Mij niet kan worden vergeven. Daarom onderzoek
jezelf grondig! Onthoud goed: Ik maak geen gekheid met jullie en wil ook niet dat
jullie alleen dan met Mij omgaan, wanneer het je toevallig uitkomt!’
‘Het leven is ernstig en Mijn zaak heilig! Achter dit vluchtige, aardse schijnleven
staat een eeuwig, waar leven, waarin geen uitvluchten, geen verontschuldigingen
kunnen en mogen gelden; want het is het rijk van de ware God, die slechts één
waarheid kent en de liefde tot haar.’
‘Doe daarom een poging om Mij lief te hebben en Mijn woord te onderhouden!
Jullie bewijzen jezelf daarmee de grootste dienst; want jullie behalen door deze
liefde het rustgevend bewustzijn van een edele daad, van een betere positie en
een gemakkelijker vooruitgang in het hiernamaals.’
‘Ik ben geen streng Rechter, geen toornende God en wil dat ook niet zijn. Ik ben
- zoals Ik het jullie vaak heb gezegd - een liefhebbende Vader, een vooruitziende
Herder, die Zijn schapen op goede weidegrond zou willen voeren, ver weg van die
streken, waar afgronden of andere hindernissen hun geestelijk leven in gevaar
zouden kunnen brengen.’
‘Ik wil alleen het goede, omdat Ik de Goedheid zelf ben! Ik wil alleen liefde, omdat Ik
de Liefde zelf ben en Ik wil jullie tot geestelijke, hogere wezens maken, omdat Ik
als het hoogste geestelijke Wezen zelf alleen zulke kinderen om Mij heen zou willen
hebben, die Mij en Mijn rijk eer aandoen en hun vrede en vreugde alleen in Mij
zoeken.’
‘Hiervan getuigt het woord, dat Ik eens tegen Mijn discipelen sprak: "Wie Mij
liefheeft, die zal Mijn woord onderhouden!" Onderhoud dus Mijn woord en maak u
Mijn liefde waardig, en dit woord in het evangelie is ook aan u vervuld! Amen.’
[Predikingen van de Heer, hfdst.26:20 e.v]
‘Voor verdere opmerkingen van Jezus over Gottfried Mayerhofer zie ook
www.JESUS2030.de, de linkerzijbalk onder "Gebed / Meditatie / Gezondheid (1)",
onderwerp "Geloof, Vertrouwen, Vaste hoop.’

Over de benoeming van Leopold Engel
Ter nagedachtenis
‘De echte Jezus noemde Leopold Engel (LE, 1858-1931) als schrijver en dicteerde
hem het 11e deel van het Grote Evangelie (11. GEJ, één deel), (alle daden en
toespraken van Jezus een half jaar eerder voor Zijn kruisiging en tijdens zijn
lijdensweg).’ (WS)
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Hoewel Leopold Engel niet bij naam wordt genoemd in ‘Johannes, het Grote
Evangelie’, deel 11, zijn de verwijzingen naar de schrijver niet mis te verstaan. Zie
ook het bijbehorende voorwoord.
"Jezus had Jakob Lorber in 1840 gewekt en na vele andere werken vanaf 2
augustus 1851 gaf Hij hem alles (zonder het laatste half jaar met de voorbereiding
van de lijdensweg in Ephrem en zonder het gebeuren van de kruisiging zelf) dat op
dat moment in Zijn aanwezigheid was, gebeurde en gesproken werd, via zijn hart
gezegd, waardoor de eerste tien delen van het Grote Evangelie van Johannes
(1.GEJ tot 10.GEJ) met de pen tot stand kwamen.
Jezus wekte eerst in 1891 Leopold Engel en alles wat er gebeurde en werd
gesproken in Zijn aanwezigheid en in Zijn laatste zes maanden (Efrem en lijdensweg)
werd tegen Leopold Engel gezegd eveneens via zijn hart met de pen beschreven,
waarbij het 11e deel van het Grote Evangelie van Johannes (het 11e GEJ) is
ontstaan.” (Wilfried Schlätz)

1. Jezus door Jakob Lorber in: ‘Johannes, het
Grote Evangelie’, deel 4:
‚Toch zal al deze kennis (wat Jezus zei en deed tijdens zijn driejarige leertijd) niet
verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend
jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de
materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen (minstens 2: Jakob Lorber en Leopold
Engel) opwekken die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat
gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek zullen
doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend
wordt!‘ (GEJ.04_112,04)

2. Jezus door Jakob Lorber in ‘Johannes, het
Grote Johannes Evangelie, deel 9:
‘Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles wat er nu
tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de
pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale
vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van
enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren
vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de
mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen
beheersen, zullen zij die nieuwe boeken [Johannes, het Grote Evangelie] ook zelf
kunnen lezen en begrijpen’. (GEJ.09_094,04)
Zie ook Leopold Engel
Het voorwoord in 'Johannes, Het Grote Evangelie van', deel 11 en daaronder
www.JESUS2030.de, linkermarge onder "Kritiek aan de Nieuwe Openbaring?":
Wilfried Schlätz: "Gedachten over 'De Openbaringen van Johannes', deel 11 door
Leopold Engel" en eveneens van Wilfried Schlätz: 'Zelfs elke Openbaring bevat
wel wat onjuistheden'
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Jezus Zelf moedigt ons aan om Zijn leer beter te begrijpen:
‘Om in het hart te kunnen denken, moet men zichzelf oefenen. Deze oefening
bestaat in het steeds opnieuw opwekken van de liefde tot God…’
De stenen des aanstoots verdwijnen naarmate het verstand in het hoofd verstomt.
Dan wordt er niet meer naar bewijzen gevraagd. Want het licht van de geest verlicht
de innerlijke vormen zó, dat ze naar geen enkele kant schaduw werpen. Daardoor
wordt ook alles wat ook maar zweemt naar twijfel, voor eeuwig uitgebannen.’
(RB.01_035,06)

‘Hier hoeft het iemand niet allemaal in één keer duidelijk te zijn. Zie je dan niet
hoe deze omgeving niet in één keer vrij van nevel wil worden? Zo gaat het ook
met menig antwoord. Een volledig antwoord maakt de geest traag, omdat hij
verder niets meer te vragen heeft. Is echter het antwoord wat duister, dan
wordt de geest uitermate ijverig om zich daarin weer meer duidelijkheid te
verschaffen.’ (RB.01_140:05 = Hemel en Hel, deel 1-140:5)
‘Want wie een goede leraar wil zijn moet zijn lessen zo aanbieden, dat zijn
leerlingen daarbij steeds veel te denken en te zoeken hebben, anders maakt hij
hen tot luie, trage zoekers naar allerlei waarheden.’ [GJE5-246:2]
‘Nu jullie dit allemaal weten, laat je dan niet langer misleiden door zulke
muggenspleten [dubbelzinnigheden], maar word in plaats daarvan ijverige en
echte doeners van het woord, en je zult al snel geen tegenstrijdigheden meer
tegenkomen.’ [Hemelse Geschenken, deel 3_42.03.28:20]

[Klaus Opitz 02/22]
*.*.*.*.*

Een beschouwingsvisie op Leopold Engel en Gottfried
Mayerhofer
door Gerard

De kritiek van ‘buitenstaanders’ op de geschreven teksten van Jakob Lorber,
Leopold Engel en van Gottfried Mayerhofer lijken vaak gebaseerd te zijn op
‘theologische’ inzichten en hoewel in het commentaar interessante punten worden
aangrepen, zijn er geen ware bronnen mee gemoeid, wat straks ook zal blijken.
Waarom zou de Heer het tiende deel van Jakob Lorber een vervolg geven van zo’n
150 jaar later? Waarop een bepaalde groepering van Lorber-lezers nog op zitten te
wachten! Maar het elfde deel – en dus aansluitend op het tiende deel van de Nieuwe
Openbaringen, is 27 jaar na de dood van Jakob Lorber, hervat door Leopold Engel
en tot stand gekomen. Leopold Engel eerste boekwerk was het laatste deel van het
Grote Johannes Evangelie, voortaan ook als GJE aangeduid.
Het zou hem [Leopold Engel, voortaan L.E.] door Jezus [zoals Jacob Lorber, ook
voortaan met J.L.] rechtstreeks door het 'innerlijke woord' in zijn pen zijn gedicteerd.
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De Lorber-uitgeverij schrijft dat het GJE, dat Lorber niet meer afmaakte, werd
aangevuld werd door een andere ontwaakte hand.
Laten we eerst beginnen met Gottfried Mayerhofer. Hij schreef 54 zondagpreken
van de Heer op. Een dergelijke preek werd gegeven met Kerstmis op 24 december.
Wat trouwens ALLE kerken doen! Zou Mayerhofer zich vergist hebben met de
datum? Want Jezus was toch geboren op 7 januari? Op de keeper beschouwd zit
hier meer achter, want een kleine berekening [onze Europese berekening!] maakt,
dat 7 x 54 weken precies 378 dagen aangeeft, terwijl we toch in een jaar 365
hebben. Dit maakt een verschil uit van 13 dagen en met een juiste verwijzing naar 6-

7 januari.
Mayerhofer toetste de ‘reguliere’ Kersttelling met zijn tijd, want bijna alle
wereldburgers vieren nog steeds het ‘Kerstfeest’ op 24 en 25 december.
Mayerhofer schrijft: ‘In deze Openbaringen vind je ook symbolische beelden!’ De
plagen van de Openbaring van Johannes of de Apocalyps zijn ook SYMBOLISCH en
evenwel als een WERKELIJKHEID te verstaan!
Als mensen dromen of visioenen ontvangen van de geestelijke wereld, dan kan zo’n
informatie, als deze van Hogerhand bestuurd word, op een wijze ontvangen worden,
die bij hen past. En zo ontvingen ook L.E en Gottfried Mayerhofer [voortaan met
G.M omschreven] hun informatie op een afzonderlijke manier, dat geheel bij hen
paste. Ondanks hun vrije wil werd geen van hen [ook J.L. niet!] gedwongen te
schrijven. Als er staat bij L.E.: ‘een vreemde kracht dwong mij te schrijven!’, dan is
dat nog steeds de ‘vrije wil’ van hem geweest, eveneens ook bij de andere schrijvers.
Want zo staat het bij elk van hen: ‘Zij gehoorzaamden aan deze stem!’ Er is geen
sprake van DWANG zoals bij sommige Lorber-lezers wordt gesuggereerd!
In Bisschop Martinus, deel 1 en hoofdstuk 191 vindt er een gesprek plaats tussen
bisschop Martinus en de Satan. Martinus bekleedde op aarde een hoge functie.
Geboren in 316 n. Chr. en overleden op 11-11-397 n. Chr.
Zou met deze Martinus, waarover Jakob Lorber schrijft, dezelfde persoon zijn
bedoeld? Stel je voor dat het boek ‘Bisschop Martinus’ door Leopold Engel
geschreven zou zijn, want van L. Engel’ geschriften is er één bekend, die door de
meeste Lorbervrienden afgewezen wordt: ‘’de bekentenis van Lucifer!’ Toch zien we
hier een gelijkenis met die van Lorber in het Martinus voorkomend verhaal over de
Satan, die zelfs huilde, waardoor Martinus medelijden met hem kreeg en een
parallelle samenhang kent met het verhaal van L. Engel, in ‘gesprek’ met de Satan.
De valse natuurprofeet Bileam moest van zijn ezel leren hoe geestelijk de dingen
waren. Zulke mensen hebben helemaal geen liefde, dus geen leven en geen licht, ze
weten niet eens dat ze een ziel hebben en dat die onsterfelijk is’.
[HiG.02_64.03.09,05]
Thomas zegt tegen Judas Iskarioth: ‘God alleen kan de mens tot profeet roepen,

zoals Hij dat met Samuël heeft gedaan toen deze nog een kind was, en zoals hij
zelfs de ezel van de valse profeet Bileam tot echte profeet maakte en door de
ezel vervolgens ook Bileam zelf.’… [GEJ.02_176,09]
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Was Paulus in het NT niet een christenvervolger en ook tegen de Heer? Niet lang na
de kruisiging van Jezus, toen Paulus onderweg was om nog meer christenen te
vervolgen, staat er: ‘En Saulus, blazende noch dreiging en moord tegen de discipelen des Heren,
ging tot de hogepriester. En begeerde brieven van hem naar Damaskus aan de synagogen, opdat, zo
hij enigen, die van dien weg waren vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden
brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem
omscheen snel een licht van den hemel; En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem, die tot hem
zei: Saul, Saul! Wat vervolgt gij Mij?’

Ananias uit Damascus, priester uit Syrië – zijn kapel
Kijk deze Paulus handelde blind en werd door dat hemelse licht fysiek blind: ‘En hij zei: Wie zijt Gij,
Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te
slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heer, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heer zei tot
hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal daar gezegd worden, wat gij doen moet. En de mannen die met
hem over weg reisden, stonden verbaasd. Horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus
stond op van de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. [hij was nu blind!] En zij, hem
bij de hand leidende, brachten hem te Damaskus. En hij was drie dagen, dat hij niet zag, en at niet en
dronk niet.’
‘En er was een zeker discipel te Damaskus, met name Ananias en de Heer zei tot hem in een gezicht:
Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heer! En de Heer zei tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd
de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.
En hij heeft in een gezicht gezien, dat een man, met name Ananias, inkwam, en hem de hand oplegde,
opdat hij wederom ziende werd’.
‘En Ananias antwoordde: Heer! ik heb uit velen gehoord van dezen man, hoeveel kwaad hij Uw
heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; En heeft hier macht van de overpriesters o te binden allen, die Uw
Naam aanroepen. Maar de Heer zei tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren

vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de
kinderen Israels. Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn
Naam.
Deze Saulus werd later een ware Paulus en zijn ‘blinde duivelse praktijken’ werd
door de Heer DOORZIEN. En Saulus, later Paulus, werd een belangrijk handvat voor
de Heer en zelfs Zijn lievelingsapostel.
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Leopolds Engel zijn geboortejaar was 1858 en het sterftejaar 1931. Hij werd dus 73
jaar. Waarom zou LEOPOLD ENGEL veroordeeld worden, omdat hij een ‘occult’
medium was op het paranormale gebied? De Heer doorziet elk hart en heeft hem
als een zeer bruikbare ‘handvat’ gebruikt.
Leopold Engel gehoorzaamde de ‘dwingende stem’, ondanks het feit, dat hij deze
stem ook kon laten gaan. Niemand wordt van de geestelijke wereld iets
‘gedwongen’, daar elk mens een vrije wil heeft. Ook van Jakob Lorber kan gezegd
worden, dat hij de stem, die hij in zijn hart hoorde, toch gehoorzaamde. Deze stem
dwong hem als het ware ook: ‘Ga zitten en neem je griffel en schrijf op wat je
gedicteerd wordt!’ De stem die Lorber dit BEVAL, was echter geen dwingende stem;
het was geen dwang. De ‘merkwaardige of vreemde macht’, zoals Leopold Engel dat
beschreef, gaf hem ook een opdracht te schrijven, maar het was de VRIJE WIL van
L. Engel, want hij gaf gevolg aan deze stem. [evenals Lorber er gevolg aan gaf!]
Wat betreft het elfde deel van het Johannes-Evangelie: Leopold. Engel heeft Lorber
niet persoonlijk gekend en eerst na 27 jaar gehoorzaamde L.E. aan de hem
voorkomende vreemde stem, die hem de opdracht gaf om het elfde deel van Jakob
Lorber af te maken, wat zo’n twee jaar in beslag nam, van 1891-1893.
Het ALLERBELANGRIJKSTE in de gehele schepping van de Godheid is en was, dat
namelijk ooit de strijd en de belofte was uitgesproken in verband met de gevallen
allerhoogste engel in de schepping, die eens LUCIFER was, en DEZE BELOFTE
EENS in te lossen. We lezen dit uitgebreid in de Huishouding van God. Juist en heel
BIJZONDER was, dat Leopold Engel, deze AFSLUITING van de Godheid in de
Persoon Jezus, mocht afronden in het elfde deel. Want NIEMAND na Leopold Engel
heeft ooit zo’n beschrijving gegeven!
Leopold Engel schreef de volgende boeken, in de volgorde der oplopende jaren:









1891-93 Verslag van het 11. deel van het ‘Grote Johannes-Evangelie’ [Leopold Engel
was toen 33 jaar!]
1893 "Catechismus van de Duitse Theosofie’, Petzold-Verlag Dresden.
1902 Artikel 'Der Illuminatenorden in de 8e eeuw', uit: ‘Das Wort’, Dresden 1902, H.
9. S. 1-12
1906 'Geschiedenis van de illuminatie-Orde'. Berlin, 467 S.
1910 Cursus zelf- en menselijke kennis [na ruim 10 jaar voorbereidend werk naar
eigen zeggen!]
1911 Boek: "Mallona"
1926 Boek: "Het dal der gelukkigen’
1928 Verslag en publicatie van de ‘bekentenis van Lucifer’. [3 jaar voor zijn dood
schreef hij dit boek!]

Leopold Engel zei: ‘Dit laatste boek was waar ik naar streefde en het was succesvol!’
De Heer van de wereld moest aan het kruis hangen! Leopold Engel was ervan
overtuigd dat "Lucifer's bekentenissen" hem gedicteerd waren door Satan zelf – want
hij beschouwde zichzelf als een medium. Hij geloofde stellig dat Satan, als een
berouwvolle "verloren zoon", weer actief zou zijn in zijn vroegere rol als brenger van
licht (Lucifer) voor God. Dit dacht aanvankelijk ook bisschop Martinus [aan gene
zijde] hem [Satan] zelfs te kunnen overreden!
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Tot slot:
Zoals bekend was het 11e deel van het GJE nog NIET officieel afgesloten en het was
al weer ruim 27 jaar geleden, dat Lorber de laatste zinnen zette in 1864. Er moest
vandaag of morgen nog woorden komen van Boven, en aan iemand, die de eindfase
van Jezus’ leven zou beschrijven. Een grote en genadevolle eer!
Er werd gewacht op een afronding van het elfde deel van het GJE, en zoals gezegd,
27 jaar na 1864 in 1891 ontving Leopold Engel de woorden, die PRECIES aansluiten
op de niet afgemaakte zinnen en op het de niet afgemaakte hoofdstukken en op het
niet-afgemaakte onderwerpen.
Leopold Engel was goed bekend met de boeken van Jakob Lorber, daar zijn vader
hem in deze dingen wijdde.
In de Bijbel en bij Jakob Lorber staat dat ‘jongelingen en jonge maagden’ visioenen
zullen krijgen! Zulke uitspraken dienen we serieus te nemen, maar wel op de hoede
blijven voor ‘valse insluipingen’. De Bijbel zegt: ‘Onderzoekt alles, en behoudt het
goede! [1 Tessalonicenzen 5:21,22]
Ook bij Jakob Lorber in het boek ‘Hemel en Hel’, deel 1 en 2], bij Emanauel
Swedenborg in het gelijknamige boek ‘Hemel en Hel’, bij Jakob Boehme [in Aurorae],
bij Hildegard van Bingen en eveneens bij Leopold Engel, worden de sferen van de
‘onderwereld’ beschreven onder leiding van de Heer. Natuurlijk bestaan er ook
boeken, geschreven door mensen met hun eigen ervaringen in de duistere gebieden.
Het zijn ervaringen die ook door mensen gedeeld kunnen worden.
De boeken van Mayerhofer en Leopold Engel bevatten ontegenzeggelijke Wijsheden
van onze Schepper. Een gewoon mens kan zulke wijsheden niet beschrijven.
Zou het niet al te voorbarig zijn om ‘ingewijden’ af te doen als ‘Satanisch’ terwijl de
menselijke ervaringsboeken toch gretig gelezen worden en niet afgedaan als
‘occult’?
Kijken we tenslotte naar de namen van deze schrijvers: LEO-POLD ENGEL heeft het
begrip [LEO = LEEUW en POLD betekent ‘land’ en ‘engel’ spreekt al voor zich.
Mayerhofer: MAYR betekent ‘licht brengen’ [of landwerker], Mayerhofer was een
hoge officier als militair, (politie). HOFER betekent ‘vruchtbare tuin of hof’. De
prachtige voornaam Gottfried [God en vrede] is al veelbetekenend.
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Jakob Lorber

Gottfried Mayerhofer

Leopold Engel

Afgezien van verdere interpretaties waren zij geestelijke landwerkers en werden zij
‘ingehuurd’, en vrijwillig gevraagd voor deze bijzondere schrijffunctie.
Als Mayerhofer zegt: ‘een vreemde kracht bewoog mij te schrijven’, kan dat een
normale uitdrukking zijn geweest. Een engel van de Heer die hen [of iemand] dat
dicteert, kan evengoed als een ‘vreemde kracht’ geïnterpreteerd worden.
Leopold Engel schreef graag en wat hij geestelijk beschreef, mocht blijkbaar niet
zoveel zijn. Ook hij stond in dienst van de Heer omdat de Schepper hem voor dit doel
het meest geschiktst achtte. Verder beschreef L.E. het verhaal van zijn vriend: ‘In het
dal der gelukkigen’, wat een echte aanrader is.
De benoeming van L. Engel en Mayerhofer wordt niet geaccepteerd en zelfs Satan
wordt erbij betrokken. Welke boosaardigheid zit hier achter? De critici’ op L.E. en
Mayerhofer geven echter geen bronnen aan.
De aanvaarding van L.E. in het 11e deel van het GJE bevat alles [zij het
gecomprimeerd] wat we ter afsluiting van de voorgaande 10 delen, in het laatste deel
nog nodig hebben. Als critici zouden we ons veel liever meer bezighouden met de
corresponderende literatuur. Het gevoel ontstaat dat sommigen bijvoorbeeld
Mayerhofer nooit echt hebben gelezen, zoals bijvoorbeeld de prachtige teksten in
'Festgarten' en in 'Lebensgarten'. Jezus' liefde doorspekt alle regels en
hoofdstukken. Als 'critici' alleen maar bij J. Lorber blijven stilstaan, lopen zij zelfs veel
'hemels brood' mis.
Door de bestaande wetten van de Heer, richt ieder mens zich vrijwillig en loopt [kiest]
men de weg, die hem het beste lijkt. Er is op het levenspad altijd keuze, en soms
moet je als het ware gedwongen een pad kiezen, of je dat nu graag of niet graag wilt,
en toch is er sprake van een vrije keuze en nooit een dwang. Zo bedoelt de Heer dat
ook met Satan in GJE11-30:4 waarbij Hij zegt, dat de verloren op een bepaalde wijze
gedwongen wordt om terug te keren als ‘verloren zoon’ naar de Vader.
Zoals bekend is het 10e deel van het GJE officieel NIET afgesloten en het is al weer
ruim 150 jaar geleden, dat Lorber de laatste zinnen zette in 1864. Dus er moeten nog
woorden komen van Boven aan een andere schrijver, iemand anders die de eindfase
van Jezus’ leven zal beschrijven of al heeft beschreven.
Toch wordt er door sommige ‘Lorberianen’ nog een afronding verwacht van het elfde
deel van de GJE. Wel merkwaardig om zo lang te wachten op een afsluitend geheel?
Terwijl het toch al weer zo’n 125 jaar geleden is, dat het elfde deel van het GJE aan
L. Engel werd gedicteerd, zelfs 27 jaar na Jakob Lorbers dood aan Mayerhofer.
Toegegeven dat we al meer dan voldoende genoeg hebben aan de 10 delen van het
GJE en ook aan de andere vele boeken, die persoonlijk aan Lorber werden
gedicteerd. Maar toch…
Het typerende is, dat wel mediale boeken graag gelezen worden en daarop wordt
geen commentaar gegeven, omdat het niet door de Heer wordt gedicteerd!!!! Toch
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zullen er ook ‘gewekten’ opkomen via de Heer en zij zullen profeteren over de
‘laatste dagen van deze tijd’. [2022]
‘En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten
zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn
dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En
Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur,
en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de
grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam
des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.’ [Handelingen 2:17-2]
Ook als we de boeken van Mayerhofer en Leopold Engel lezen, herkennen we de
ontegenzeggelijke Wijsheid van onze Schepper. Een gewoon mens kan niet zulke
wijsheden beschrijven. En zulke ‘schrijfprofeten’ worden helaas door sommigen
afgedaan als ‘satanisch’.
Afgezien van de interpretatie van deze namen waren het allebeide mijn inziens ook
geestelijke landwerkers en zij werden ‘ingehuurd’, en vrijwillig gebruikt voor deze
functie. Als Mayerhofer zegt: ‘een vreemde kracht bewoog mij te schrijven’, kan dat
een normale uitdrukking zijn geweest; want een engel van de Heer kan evengoed
eveneens als een ‘vreemde kracht’ geïnterpreteerd worden.
Leopold Engel schreef graag en wat hij schreef mocht daarom in de sfeer van Jakob
Lorber ook niet zoveel zijn; Maar ook hij stond in dienst van de Heer omdat de
Schepper hem voor dit doel het meest geschiktst achtte. Ondanks het feit dat er in
Hemelse Geschenken staat in de sfeer van: ‘Jij [Jakob Lorber], jij bent als niemand
voor en na jou!’ Dit wijst op de unieke positie van Lorber.
Maar L. Engel beschreef ook het verhaal van zijn vriend: ‘in het dal der gelukkigen’,
wat een echte aanrader is.
Wat de profetieën betreft: er worden zeven [kleine] profetessen in de Bijbel
beschreven:
o Mirjam · 2. Debora · 3. Chulda · 4. Jesaja's vrouw · 5. Noadja · 6.
Hanna · 7. De vier dochters van Filippus.
Echter met verschillen, want de Heer zegt in GJE8-213: ‘Weliswaar is er vanaf het
begin [vanaf Adam] geen enkele vrouw geroepen om als profetes voor een volk te
profeteren; maar als het hart van een vrouw vroom is en zij de geboden houdt en
haar kinderen wijs opvoedt in de ware eerbied tot God en in liefde, dan is zij ook
gelijk een profeet en neemt Gods geest ook in haar hart Zijn intrek.’
Maar vrouwen mogen niet op de troon zitten. Als de vrouwen op de wereldtronen
gaan zitten, zal de hele aarde opnieuw door een zuiveringsvuur gelouterd worden.
En in deze tijd leven we nu. [GJE1-167]
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