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                                                     In dit Bulletin  
 Contacten 

 ‘Vissen’ vangen  

 Heeft de aarde een mond om te eten?  

 Mijn volk wordt vernietigd door gebrek aan kennis 

 De profetieën van Veronica Lueken  

 Mensheid en milieu verzieken steeds meer 

  

 
         

Christiane Krüger uit Duitsland  
 
Beste Gerard 
 
Allereerst wil ik je bedanken voor je onvermoeibare werk in dienst van de HEER en ik 
kijk altijd uit naar je bulletinuitzendingen. Met het Lorberwerk ontvingen we een 
enorm groot geschenk. Ik lees de Lorberwerken sinds ongeveer 1981 en ik ben lid 
van het Swedenborg Centrum in Berlijn. Peter Keune vertelde mij over je tijdschriften, 
voorheen vanuit Italië. 

 
Ik weet dat je al eerder op de hoogte bent gebracht van het "Derde Testament" 
(Mexicaanse Openbaring). Dat viel niet in goede aarde. Geen wonder, want met 
Lorber en Swedenborg hebben we al genoeg te doen! Onze gemeenschap voelt 
hetzelfde! Er is geen verdere behoefte. Het resultaat van de goddeloosheid die ons 
als mensheid is overkomen, is duidelijk!I 

                      Datum:   15-06-2022,  Nummer 76 

 
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.                  

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 
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Mijn 54-jarige zoon was alcoholist en hij leest al enige jaren het 3e Testament en is 
er enthousiast over. Hij is van zijn verslaving af. Hij kent een paar boeken van 
Mayerhofer en Lorber (natuurgetuigenissen) van vroeger. Het "Grote Johannes 
Evangelie.", dat ons zo waardevol is, bleef helaas ongelezen op zijn familieplank en 
dit werd in die tijd eruit genomen. Nu heb ik het hem voor de 2e keer gegeven (hij 
woont nu alleen) maar zijn geestkracht is op dit moment niet voldoende......Nu zal ik 
het kort maken: 
 
In 2018 hield ik met Michael uit onze gemeenschap een 3-delige combinatie van een 
toespraak en een lezing onder het motto "De lichten zullen elkaar herkennen" Gr.Ev. 
deel 9, hfdst. 94 vers 14 e.v  met de bron als: www.drei-offenbarungen.net en met  
49 pagina's door Manfred Bäse.  
Voor deze 3 tearooms zoals wij deze noemen heb ik een tekening gemaakt, een 
bijlage (die nog verbeterd kan worden)! Er staat niet Swedenborg of Lorber of een 
Mex. Openb. maar alle 3 zijn verbonden zoals Vader-Zoon-Heilige Geest. 
Trouwens, een Lorber-expert uit Paraguay leverde de belangrijkste bijdrage aan de 
vertaling uit het Spaans (Mexico). "Inleiding tot het "Boek van het ware leven" is 
gratis verkrijgbaar bij de Unicon Foundation: www.unicon-stiftung.de (dit kan ook 
worden gedownload als pdf-bestand). 

Info: In 2018 publiceerden 2 Zwitserse vrienden van Lorber een boek: "De zin van 
het leven" Waar vandaan - waarheen? Er zijn ook om de 14 dagen interviews met 
de twee auteurs op de Zwitserse gezondheidstelevisie. Ik zal aanvullende informatie 
sturen. Ik wens jullie nu verder veel succes met de documentatiegeschriften en met 
Gods zegen. 

Vriendelijke groeten, 

Je Lorbervriendin Christiane Krüger 

Antwoord 

Beste Christiane, 

bedankt voor de mooie bijdrage. Fijn dat je daar ook aan dacht; Ik ben ervan 
overtuigd dat elk bedrag, hoe gering ook, ons werk van boven tot grote zegen is. 

Wat betreft het boek: "Het Derde Testament", zoals je zelf al stelt, dat ook al een 
paar keer door ons werd becommentarieerd. Ik begrijp het helemaal dat je 54-jarige 
zoon van zijn alcoholverslaving is afgekomen door het lezen van ‘Het Derde 
Testament’.   

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, sommigen ervaren dit ook in de kerken, ongeacht 
welke kerk, omdat elke kerk zichzelf tot doel stelt de Heer te dienen en Zijn woord te 
brengen. 

Uit de Jakob Lorber literatuur zegt Jezus de Heer, dat elke gemeenschap waar men 
zich prettig voelt, het doel op zijn eigen niveau heeft. En dit kun je eveneens 
vergelijken met het "Derde Testament". Ieder dus in zijn eigen sfeer of vlak. 

http://www.drei-offenbarungen.net/
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We komen tenslotte allemaal EENS - zelfs de worm - bij het doel dat de ziel zich ooit 
heeft gesteld om het pad naar het ware licht te kiezen. Voor mij persoonlijk blijft de 
literatuur van Jakob Lorber natuurlijk ook het grootste goed en de liefde, die altijd op 
de voorgrond staat, wordt er ook in benadrukt. 

Maar ik herhaal hier nogmaals graag dat elke ziel datgene nodig heeft als het maar 
op haar eigen manier komt, dan zal het zeker door de Heer gezegend worden. Dank  
voor je berichten en met verbondenheid in Jezus, onze enige Vader. G. 

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

 

 ‘Vissen’ vangen  
 

Abram zei: Zie, mij hebt Gij geen zaad geven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn 

erfgenaam zijn! [Genesis 5:3] – [Genesis is de GNOSIS en geschreven door 

MOZES!] 
 
‘En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods,  en het gezang van het 
Lam  zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heer, Gij almachtige God, 
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!  Johannes noemt 

hier het GEZANG van MOZES en die van het LAM.’ [Openb.15:3] 

 
„De zonen van God“ betekent in het Hebreeuws: beni ha elohim, wat overeenkomt 
met het Hebreeuwse getal 153 van 2 + 50 + 10 +    5 + 1 + 30 + 5 + 10 + 40 [אלוהים 
 = en 1+5+3=9x17  153 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 [ינב

153 
 

Bovendien openbaarde de Heer zich op 15 maart [15-3] ZIJN KINDEREN weer 

voor het eerst sinds lange tijd: de grote VISTIJD! 
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Het is "creatief" te zeggen dat de 153 vissen de waarde hebben van "de kinderen 
van God" in het Hebreeuws en dat de Heer met Zijn grote VISSEN ook op de 15e van 
de derde maand. [15. maart] begonnen is met de Nieuwe Openbaringen om Zijn leer 
met de mensheid te delen. (Johannes 21:11) 
 
In Mattheüs 13:47 is het koninkrijk als een sleepnet, dat in een meer wordt geworpen 
en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.  
Het driehoeksgetal van 17 [1+2+3…+17 = 153] - De zeventien volkeren worden bij 
het Pinksterverhaal in Handelingen 2 beschreven.  
Noen = 50-6-50 = 106 x 153 = 162.18    

Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor 
netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. (Bron: Ezechiël 
47:10, Nieuwe Bijbelvertaling). Hier heeft ‘GEDI’ in het Hebreeuws de getalswaarde 
17 en ‘eglaïm’ nota bene de getalswaarde 153. Omdat het hier ook over een 
visvangst gaat, zou Johannes met zijn 153 vissen een subtiele verbinding gelegd 
hebben met Ezechiëls woorden. [Ezech.47:10] 

De Bijbel vertelt expliciet dat er 153 vissen in het net waren, dat kan voor de 
apostelen een bijzondere betekenis hebben gehad. Allereerst kende men in de 
oudheid 153 soorten vis. Jezus had al eerder discipelen tot ‘vissers van mensen 
geroepen’ (Markus 1:17) maar zij richtten zich uitsluitend op Israël. Het getal 153 
vertegenwoordigt alle soorten mensen oftewel de gehele wereld. 

Nu blijkt dat 153 de getalswaarde van het woord Paaslam is en eveneens van de 
Hebreeuwse woorden: ‘uitstrooien’ of ‘werpen’ en van de uitdrukking ‘zonen Gods’. 

Het getal 153 is de getalswaarde van de negen letters van de Hebreeuwse woorden 
bnj h'lhjm (Benei Elohim), ‘De Zonen van God’   

2 + 50 + 10 + 5 + 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 153 

Maar er is nog meer aan de hand met dit getal. Door een gelukkig toeval  is 153 
tevens een veelvoud van het Godsnaamgetal 17 (9 x 17) en bovendien het 
driehoeksgetal van 17, de som van de getallen van 1 tot en met 17. 

 De Godsnaam Jahweh, in het Hebreeuws "JHWH"  = 1+0+5+6+5 = 17  

(De Jod is gerekend als 1 + 0) 

De 17 kan staan voor de 17de dag van het jaar, de 17de dag van de eerste maand, 
de dag van de opstanding van Christus (17 Nisan). Op de 10e van de eerste maand 
nam men het paaslam in huis en was de "intocht" in Jeruzalem.  

Een week later stond de Heer op uit de dood en was het dus de 17e van de eerste 
maand.  

Israël trok op de 17de van de eerste maand door de Schelfzee. Een beeld van 
opstanding. Daar werd het volk Israël geboren. De 17de was ook de dag waarop de 
ark van Noach rustte op de berg Araràt. Dat was weliswaar de 17e van de zevende 
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maand, maar later wordt die zevende maand toch tot eerste maand gesteld. Dan 
krijgt de nieuwe wereld als het ware gestalte. Als je het uitrekent blijkt diezelfde 17de 
dag ook de dag te zijn waarop Abraham in Kanaän aankwam, hoewel het niet 
expliciet vermeld staat. De 17e was ook de datum waarop Esther voor de koning 
verscheen en redding kreeg. 

1 tot de macht 3 plus 5 tot de macht 3 plus 3 tot de macht 3 = 153 =1+ 125+27 

                                            

Getal 153 heeft het spiegelbeeld 351, dat weliswaar ook zelf de driehoek van 26 is 
(de som van 1 t/m 26).  Zoveel driehoeksgetallen komen er niet voor. Getal 26 is ook 
de getalswaarde van JHWH is (10+5+6+5); de joodse traditie telt ook de cijfers bij 
elkaar op (‘kleine telling’): 1+0+5+6+5 = 17. Dit getal verwijst naar het bittere einde 
van een oude wereld en het goede begin van een nieuwe wereld.  
 
Zowel 26 als 17 zijn ‘heilige’ getallen. [in het wereldse is 26 juist een onheilig getal]. 
In Joh. 17:17 staat: ‘Uw Woord is de waarheid’ en dat heeft de  getalswaarde 26 x 62 
= 1612. 

Jozef werd door zijn broers verkocht naar Egypte toen hij 17 jaar was (Gen. 37:2). 
Vader Jakob werd bedrogen met het bloed van een geitenbokje (Hebr. gedi, 
3+4+10=17). ‘Goed’ is tov (9+6+2=17). 

Hier betekende het begin van Jozefs ellende de doorgang naar een nieuwe tijd, 
zowel voor Israël als de ‘wereld’ (dat is Egypte). Na zijn grote droefheid leefde Jakob 
nog 17 jaar in deze ‘nieuwe wereld’ (Gen. 47:28).   

De 153 mannen die door het vuur van Elia stierven vertegenwoordigen de zonen 
van God die later door het vuur gedoopt zouden worden. Zij zijn dezelfde als de 153 
grote vissen die discipelen na de opstanding van Jezus vingen. [Joh.21:11]  
 
De Hebreeuwse letters voor ‘Zonen, kinderen van God’ blijken samen het getal 153 
op te leveren. Met deze omschrijving is de verteller van het evangelie begonnen: 
‘Wie Hem ontvangt en in Zijn naam gelooft en er naar handelt, heeft het voorrecht om 
een kind van God te worden. (Joh 1:12).   
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     Het proces van iedereen om één-na-één tot leerling te maken... vis na vis... 

Het getal 17 en 153 zijn allebei te vinden in de profetie van Ezechiël 43, waar we 
vissers (!) hun netten zien uitspreiden langs de Dode zee. Tussen En-Gedi (3-4-10 -
geit] en En- Eglaïm [70-3-30-10-40 = 153 - kalven].  

Er is ook een verwijzing naar de eindtijd zoals Ezechiël die beschrijft. Het gaat hier 
om de kinderen van Israël.   

                               
 
Genesis 48:16: ‘En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden van 
het land! Wees zoveel als de vissen in het midden der aarde [van de wereld].  
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*.*.*.*.*  

BESTAAT ER EEN VOEDINGSMOND VAN DE 

AARDE OP DE NOORDPOOL? 

 
door Helmut Nadlinger uit Oostenrijk 

 

Volgens de informatie die de schrijfknecht van God Jakob Lorber 150 jaar geleden 
ontving, is het antwoord hier een duidelijk "ja". Zelfs de grootte van de rand van de 
mondkrater en de omvang van de kloofafgrond die naar het binnenste van de aarde 
leidt, worden aangegeven van 20 tot 30 mijl. 

 

Maar waarom is er tot nu toe niets van dien aard gevonden en ontdekt ondanks de 
modernste onderzoeksmethoden met satellietfoto's, radar, vliegtuigen die in grote 
aantallen over de Noordpool vliegen en ook wetenschappers die direct aan de 
Noordpool werken!? 
 
De Heer vertelt ons hierover vanuit Zijn almacht dat niemand deze plek ooit mag 
vinden, omdat de mensheid in hun onwetende domheid en egoïsme verwoestende 
schade zou aanrichten op de planeet. 
 
Bestaat er niet een andere, meer natuurlijke reden waarom men deze [noordelijke] 
monding van de aarde, deze enorme krater waar ijskristallen met al hun geestelijke-
psychische inhoud doorheen worden gezogen, niet ontdekken kon? 
 
Nergens in de Nieuwe Openbaring staat dat deze krater zich direct en precies op het 
noordelijkste punt van de Noordpool bevindt, noch dat er een zichtbaar gat is om in 
te vallen. 
 
Laten we toch in gedachten een gerechtvaardigde stap verder gaan en de mens 
beschouwen als een stoffelijk product van het aardse lichaam: waar is zijn orgaan om 
voedsel op te nemen? 
 
Zeker, in het hoofd, maar net zo weinig moet liggen in het midden van de aarde als 
verzorgende mond. Evenmin onze mond zich niet in het midden van het hoofd 
bevindt, maar aan de onderkant ervan, zo moet de "monding van de aarde" zich 
waarschijnlijk ergens aan de uiterste rand van de Noordpool bevinden.  
 
En deze plek kan ook in het noorden van Groenland zijn! En de onheilspellende 
"kloofdiepte"? Deze kan liggen onder dikke ijslagen waaruit de aarde magnetisch de 
onderste kristallen aanzuigt, die dan van bovenaf nieuwe groei krijgen en daarom 
nooit zichtbaar zijn. 
  
Onder "Meteorietinslag op Groenland" vind je op internet het nieuws en ook foto's 
van een ronde krater met een diameter van 31 km met steile wanden, volledig bedekt 
met een ongelooflijk dikke laag ijs, zodat het bestaan ervan alleen kan worden 
bevestigd met een speciale radar van een vliegtuig die dat zouden kunnen 
herkennen en vastleggen. Er wordt aangenomen dat het de kraterinslag van een 
meteoriet is. Maar is dat werkelijk zo?  
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        *.*.*.*.* 

 

In Hosea 4:6 staat: “Mijn volk wordt 
vernietigd door gebrek aan kennis”. 
 

            

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft via het Wit-
Russische telegraafagentschap BelTA verklaard dat de Wereldbank en het IMF 
hem een omkoopsom van $940 miljoen USD hebben aangeboden in de vorm 
van “Covid Relief Aid”. In ruil voor deze 940 miljoen dollar, eisten de 
Wereldbank en het IMF dat de president van Wit-Rusland: 

 Zijn mensen in lockdown plaatsten. 

 Dwingen om mondkapjes te dragen. 

 Een streng uitgaansverbod instelt. 

 Een politiestaat instelt 

 De economie te laten crashen 

President Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland weigerde het aanbod en 
verklaarde dat hij een dergelijk aanbod niet kon aanvaarden en zijn volk boven 
de behoeften van het IMF en de Wereldbank zou stellen.  

Nu redden IMF en Wereldbank failliete luchtvaartmaatschappijen met miljarden 
dollars, en in ruil daarvoor dwingen ze CEO’s van luchtvaartmaatschappijen om 
ZEER STRIKT BELEID uit te voeren, zoals VERPLICHTE mondkapjes voor 
IEDEREEN, inclusief KLEINE KINDEREN, wier gezondheid zal lijden als gevolg van 
dit beleid. 

En als dit waar is van Wit-Rusland, zou het dan ook waar zijn voor andere 
landen?  

https://i2.wp.com/www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/07/Lukashenko.jpg?fit=797,530&ssl=1
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Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/904983969/loekasjenko-krijgt-miljard-uit-imf-
pot 

 
*.*.*.* 

De profetieën van Veronika Lueken in de 
70

e
 jaren  

Herinner je, Mijn kind wanneer de wereld 'Vrede! Vrede!' roept, dan weet je dat het 
einde niet meer ver weg is. 
 
De machthebbers zijn al bezig om deze grote wereldoorlog tot stand te brengen... 
maar vaak wordt de waarheid verborgen. 
  
Aan de rechterkant van de hemel staat nu een hele grote landkaart - de omtrek van 
Afrika - ik herken het. Onze lieve vrouw [Veronika] zegt: "Verdeeldheid en strijd; 
onenigheid en ruzie met het communisme". 
 
De omtrekken van Afrika verdwijnen nu en men ziet nu een andere omtrek 
verschijnen. Ik herken het als West-Europa. En onze vrouw zegt weer hetzelfde. Dan 
verschijnt er een omtrek van Italië...op de landkaart: Ook hier  "verdeeldheid en strijd, 
het bloed zal in de straten vloeien tijdens de revolutie." 
 
  
  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/904983969/loekasjenko-krijgt-miljard-uit-imf-pot
https://www.telegraaf.nl/nieuws/904983969/loekasjenko-krijgt-miljard-uit-imf-pot
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Ik wil jullie een signaal van waarschuwing afgeven als het zo ver is: als jullie zien en 
horen, dat er in Rome een revolutie gaande is en als jullie de heilige vader zien 
vluchten, en toevlucht zoeken in een ander land, dan weten jullie dat de tijd rijp is . 
 
Het is alsof alles in de lucht zou ontploffen - de flits! Het is zeer heet, erg warm. Het 
voelt alsof het in brand staat. Nu - de lucht is erg wit... Kleuren: tinten van blauw en 
rood, als van een explosie. NU - die stem, die stem... jullie waarschuwing voor het 
gericht - bliksem, vuur en een stem in jullie binnenste.   
 
Syrië heeft de sleutel tot het oplossen van wereldvrede of wereldoorlog. Iedereen 
moet weten dat er nu een plan is in Rusland, een plan tegen de Verenigde 
Staten en Canada. Uw natie en Canada zijn omsingeld... er worden 
voorbereidingen getroffen voor een grote invasie van de Verenigde Staten en 
Canada. 
 
Rusland is van plan de Verenigde Staten en Canada te veroveren met raketten. 
Ik zie een hele grote, verschrikkelijke oorlog. Ik zie het... het lijkt op een 
paddenstoel. Een enorme explosie en alles wordt vernietigd. 
  
Ik kijk nu in een straat... en mensen... rennen en schreeuwen. Moeders met hun 
kinderen op de arm rennen met vele anderen de stad uit, het platteland in. En als ze 
omkijken hoor ik een machtige stem zeggen: Kijk niet om, pak je spullen en vlucht! 
  
Oh mijn God, ik kijk terug en als ik terugkijk, zie ik wat op lichamen lijkt, maar ik kan 
ze niet zien... ze zien eruit alsof ze zijn verbrand, zwart van het branden... Nu zie ik - 
er is iets geëgaliseerd. Het ziet eruit alsof het vroeger een stad was, maar het is plat 
en er stijgt rook op en alles ziet eruit alsof het als een kaartenhuis is ingestort... en 
het land is zo goed als volledig verwoest. 
 
Het strafgericht zal uit twee delen bestaan. Een deel wordt uitgevoerd door mannen 
met hun eigen handen: een oorlog die zo groot zal worden dat deze bijna de gehele 
aarde zal wegvagen als het barmhartige hart van de Eeuwige Vader niet zou 

ingrijpen; en het tweede deel is het oordeel van de hemel door de 
kogelsfeer van verlossing. Jullie zullen enige tijd eerder gewaarschuwd 

worden voor de nadering van het Oordeel. Maar de boetedoening komt voor velen 
te laat: de Vader heeft de kogelbal [ster] al naar jullie toegestuurd. 
 
De visioenen van de vuurbal: hij draait snel om zichzelf, hij passeert achter de maan. 
De maan ziet er aan de ene kant blauw uit, een deel lijkt te smelten. Aan de 
rechterkant van de maan verschijnt ze opnieuw als een vlammende ster, vonken 
vliegen wijd en zijd als een vuurwerk. De kleuren zijn diep rood en oranje. Nu de 
bolster dichterbij komt, wordt het heel, heel heet, en delen van de lucht worden 
wit...  
 
Op aarde stijgt het water vijftien keer zo hoog als de normale golven... 
Gebouwen storten in, allerlei dingen drijven voorbij... Dan zweeft uit de atmosfeer 
een enorme hemelbol [ster] als een brandende zon voort, een spoor van vuur 
erachter voortslepend, wervelend met grote snelheid door de lucht naar de aarde. 
Overal ondraaglijke, vuurzwangere hitte - steden staan in laaiende vlammen, mensen 
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rennen voor hun leven, vallen, velen zoeken kaarsen, maar de lucht is zwaar en 
verstikkend, zuurstof ontbreekt, zelfs de kaarsen willen niet branden. 
 
Alle lichten op aarde zijn uitgegaan. De vuurbal spuugt enorme wolken van hete stof 
uit, die vallen - hoestende spasmen. Grote rotsblokken beginnen te vallen, mensen 
rennen alle kanten op, maar er is geen veilige plek... 
 
Aahh, ik zie de lucht helemaal helderrood worden, bijna oranje...oranjerood. En het 
licht is zo fel dat het pijn doet aan mijn ogen. En ik zie deze enorme vuurbal... en 
terwijl hij door de lucht snelt, scheidt een deel ervan. En nu verdwijnt ze achter 
de zon. Ik zie deze enorme bol, de zon - het is een bal van vuur, en de vuurbol waar 
ik het over heb is een andere  vuurbal. 
 
En een deel ervan is van de vuurbal gevallen, en het valt op de zon, en, ooohh, er is 
een explosie... alles is verlamd. Nu zie ik mensen zich vasthouden aan de stoelen 
van hun huizen - alles trilt. Het is... het is... alsof de fundamenten van de huizen 
begonnen te trillen. En iedereen is bang, velen rennen de straat op. 
 
Maar anderen rennen naar de ramen om ze te sluiten en de jaloezieën te laten 
zakken. Ach, ach! Velen kijken naar buiten, ik zie ze uit de ramen kijken. Maar ze 
gaan niet naar buiten, ze mogen niet naar buiten... En nu zie ik deze zwarte, de 
grote, dikke rook... de maan is volledig bedekt, ik kan het niet zien, het geeft geen 
licht. Nu lijkt de zon ook deeltjes te sproeien... 
 
Nu zien we daar een stuk vurige rots, het is erg groot, het valt... het valt in het water. 
Nu is het water meer stoom, sissende stoom, en ik denk dat het stuk dat in het water 
viel erg groot was omdat het water heel, heel hoog stijgt. 
 
Een gezicht op de naderende hemelbol [ster] - gebouwen die instorten - stemmen 
schreeuwen in wanhoop - grote verzengende hitte - flitsen van vuur. De aarde lijkt stil 
te staan, te stoppen met draaien - lichten gaan uit - mensen lopen doelloos heen en 
weer in het donker - overal paniek. In een huis brandt een kaars, mensen klampen 
zich als beesten aan de deur vast om binnen te komen. 
 
Een ander huis heeft dichtgetimmerde ramen, er brandt ook een kaarsje, maar geen 
deur opent zich. Gloeiend vuurstof en brokken stenen beginnen uit de hemel op de 
mensen in de straten te vallen. Er wordt om genade geschreeuwd - bloed stroomt in 
alle straten. Veronika telt zo'n vijftig lijken die buiten liggen. Onder een gootsteen is 
een man te zien die een kruis uit de spleet houdt, een stem schreeuwt schril. - "Drie 
dagen, drie dagen". 
 
Duisternis van de atmosfeer - Pas op voor de zonsopgang. Kijk niet naar de lucht - 
de bliksem. Sluit jullie ramen Trek je gordijnen dicht. Blijf binnen, waag je niet buiten 
je deuren, je komt niet terug. Bidt.  
 
Kniel neer op jullie vloer, bid met uitgestrekte armen en smeek jullie God de Vader 
om genade. Probeer jullie dieren niet in huis te nemen, maar de dieren van degenen 
die goed van geest zijn, zullen worden beschermd... Zorg dat jullie in je huizen 
gewijde kaarsen, water, dekens en voedsel klaar hebben staan. Amen. Ik zeg jullie, 
als de dag op de nacht volgt, zal er een grote duisternis over de mensheid komen. 
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Bron: http://www.zetatalk.com/german/proph0.htm 
 

*.*.*.* 

 

Mensheid & milieu verzieken steeds 

meer 
 

De Nieuwe Openbaringen zegt: 
Via Jakob Lorber heeft de Heer Zich enkele eeuwen geleden gemanifesteerd  of Zich 
kenbaar gemaakt via het Woord. De tegenwoordige tijd waarin we leven en nog 
verder zullen waarover Hij dan 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 [zo ook drugs], dan ben Ik een heel droge 
beschermheilige van hun hart geworden. Dan is er geen enthousiasme meer, geen 
liefdegloed van 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… [tv of een spannende 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] [Opmerking: hiertoe 
behoren ook de zogeheten ‘schijnpandemieën’ – al deze verschijnselen hebben zich 
het laatste jaar in een ras tempo ontwikkeld!]  
 
De Heer: ‘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 kan niet jubelen wanneer er een ernstige epidemie komt en het ene kind 

http://www.zetatalk.com/german/proph0.htm
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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 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. Waardoor 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 de 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 
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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] 
 
Wat deze beide engelen van God  en wat Ik als Heer en God Zelf van de toenmalige 
wederkomst van Christus voorzegd heb, dat is nu tot rijpheid gekomen en zal 
binnenkort geschieden; want alle voorbereidingen zijn nu al bijna in het werk 
gesteld. De mensenharten zien er nu uit zoals in deze tijden met hun grijsachtige 
verschijningen. Ze zijn vol met heerszucht, gierigheid, nijd, vreterij, brasserei en 
hoererij, vol met ruzie en twist,  smaalzucht, vol met roof, oorlog en pestilentie van 
diverse gesteldheden.’ 
 
‘De ontevredenheid en de liefdeloosheid en de volste onbarmhartigheid heeft van 
hen zich meester gemaakt, en daardoor is nu ook zulk een ellende over de aarde 
gekomen, zoals huns gelijke juist deze aarde nog niet gedragen, gevoeld en 
gesmaakt heeft.’ 
 
‘Daarom is het nodig, dat aan deze ellendigste tijd spoedig een einde komt, daar 
anders nog elkeen, die tot nu toe tot de uitgekozenen werden geteld, schipbreuk 
konden lijden. Alvorens Ik als de Heer en Schepper van al het leven kan 
terugkomen, moet de aardbodem van al het onkruid helemaal zuiver worden 
gereinigd; en deze reiniging geldt voor alle hoeken der aarde. Wie nu aan zijn ziel 
aanzienlijk ziek is en niet probeert, dat zijn ziel gezond wordt, die zal het niet zo lang 
maken, tot hij te gronde zal gaan!’ [Hemelse Geschenken, deel 3-49.04.06,09] 
 
We zitten nu werkelijk aan het staartje van de eindtijd. Daarvoor hoef je geen profeet 
te zijn. Het is puur een kwestie van letten op de ‘tekenen des tijds’. Sommigen zullen  
zeggen: ‘Daar heb je weer zo’n iemand, die dit en dat voorzegd, zodra er ook maar 
een oorlogsdreiging komt.   
 
Er komt spoedig een tijd, dat iedereen al het overvloedige zal verdelen aan zijn 
medemens. We zullen niet meer op de gebruikelijke voet verder gaan. En in plaats 
van zware industriële hulpmachines, zullen de paarden ons weer gedienstig zijn. Ook 
krijgen we een complete ware [geestelijke] RESET van BOVEN.  
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