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Beste Gerard, 
  
Zou je mij op de mailinglijst voor het bulletin kunnen zetten. Als er een behoefte is, 
voel je vrij om berichten uit mijn boeken te gebruiken. De huidige is bijgevoegd. 

                 Datum:   15-10-2022,  nummer 80 

 
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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Met vriendelijke groeten, Samuel  
   

 

Onze Vader 
 
Ik word lachend wakker omdat ik bij Jezus hoor. 
Ik sta op met vreugde in mijn hart, want ik sta op voor Jezus. 
Mijn dag verloopt met ziende en meevoelende ogen. 
Deze eenmalige nooit terugkomende dag. 
 
Zoals nu, zal ik nooit meer op deze aarde lopen 
Nooit meer zal mijn liefde kunnen groeien, zoals nu 
Dit leven op aarde is voor alle eeuwigheid eenmalig. 
En het blijft voor alle eeuwigheid bestaan. 
 
's Avonds ga ik met Jezus zitten en kijken we samen naar het dagverloop 
Hij doordrenkt alles met liefde, wat ik heb gedaan. 
Hij vergeeft me mijn fouten in een oprechte omhelzing. 
Vaste hoop en geborgenheid begeleiden mij in de slaap. 
 
Dank u, lieve Vader, dank u. 
    

      
Antwoord 
 

Samuel uit het Beierse Woud vraagt me om hem toe te voegen aan de lezerslijst van 
het Bulletin en heeft ons een door hem geschreven bijdrage gestuurd die 
waarschijnlijk voor elke lezer van het Bulletin interessant is.  
 
Beste Samuel, 
Hartelijk dank voor deze mooie bijdrage en welkom bij onze Internationale-Jakob-
Lorber-Vriendenkring. G 
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De ‘eindtijd’ verloopt in fasen 
Paulus voorzegde in zijn tweede brief aan Thessalonicenzen de grote afval, welke 
zou leiden tot de vestiging van het pausdom. Want ‘de dag des Heren’ zou niet 
aanbreken voordat zich bepaalde ingrijpende veranderingen hadden voorgedaan. 
Ingrijpende gebeurtenissen zijn er altijd wel geweest in alle tijden, maar zoals we dat 
nu kennen en in zulke mate, heeft zich nog NOOIT voorgedaan. In zijn brief aan de 
T. zegt Paulus, dat er eerst de afval moet komen en de mensen van de 
wetteloosheid moeten zich openbare. De ‘zoon van het verderf’ [Satan] als 
tegenstander van de Heer, verheft zich als het ware steeds sterker tegen al wat God 
of aandacht van verering heet, zodat deze zich in de tempel van God plaatst en laten 
zien, dat hij een ‘god’ is. [2 Tess.2:3,4,7] 
 
Tot de Satan: ‘Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw 
wijsheid teniet doen gaan, [17] 
 
Bij Lucifer ontstond geleidelijk het verlangen naar zelfverheerlijking. ‘Gij hebt in uw 
hart uzelf gelijkgesteld met een god’. ‘En gij overlegde nog wel: ik zal ten hemel 
opstijgen, boven de sterren van God mijn troon oprichten en zetelen op de berg der 
samenkomst…’ ‘Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de 
Allerhoogste gelijkstellen. [6] – (Jes.14:13,14) 
Niet alleen Satan, zelfs geen enkel mens mag zich laten verleiden om gekozen te 
worden tot een hoofdpersoon van een [kerk]gemeente. De Heer heeft nergens in Zijn 
Woord ook maar enige aanwijzingen daarover gegeven. De paus heeft macht over 
de kerken gekregen door een wederrechtelijke toe-eigening. 
 
Nagenoeg keren steeds meer mensen de kerk de rug toe. Velen denken, ook 
theologen, dat de Bijbel een compleet afgesloten boek is. En dat is het ook. Maar ze 
vergeten wel, dat er een aantal Bijbeldelen niet ‘ingelijfd’ waren. Of de Bijbel dus wel 
zo compleet is? Gelukkig is de Heer ‘teruggekomen’ door Zijn Woord opnieuw te 
openbaren. Dat wil zeggen, dat er naast de ‘incomplete Bijbel’ Hij ons uitvoerig heeft 
meegedeeld, wat er in de Bijbel nog ontbreekt en hoe de Bijbel door Hem ‘opnieuw’ 
en voor een groot deel wordt ontsluierd.  
 
De Heer of Jezus heeft ons dus de Nieuwe Openbaringen gegeven. Wat Hij in Zijn 
leerperiode zo’n 2.000 jaar geleden verkondigde, dat konden velen van zijn 
leerlingen nog niet allemaal begrijpen. Gelukkig hebben we 2.000 jaar geleden de 
meest grootse Openbaringen voor deze tijd mogen ontvangen, eerst door Emanuel 
Swedenborg en later door Jakob Lorber, want hem werd het gegund om gedurende 
25 jaar een enorme hoeveelheid aan informatie neer te mogen schrijven, gedicteerd 
door de Heer voor de gehele mensheid. 
 
De mensen hebben geen nieuwe kerken nodig [die al weer meestal na 50 jaar zich 
onderling opsplitsen of afscheiden]. Waar het hun in de kern van de zaak ontbreekt, 
is bewustzijn of op opheldering, waar het steeds fout gaat. Deze opheldering heeft de 
Heer ons gegeven met een uitgebreid evangelie. De Bijbel is daardoor op alle fronten 
grotendeels weer ‘opgehelderd’.  Een betere aanvulling kan ik mij persoonlijk niet 
indenken. 
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De zin of het nut van het leven is om ‘je naaste’ te ontdekken, zodat jij jezelf ermee 
kunt vergelijken.  Tot het tijdpunt om jezelf weer ‘teruggevonden’ te hebben en een 
begin kunt maken van je individuele ontwikkeling. Alle mensen zijn in principe een 
spiegelbeeld van God en dan wordt het streven om God in jezelf te vinden en 
helemaal op Hem te concentreren en te luisteren naar je innerlijke stem, de stem van 
het geweten en met de Heer in jou het leven te leven. Het hoogste streven is je ziel 
te verbinden met de jouw inwonende geest. Door oefeningen te doen en dus steeds 
maar te oefenen kun je sneller tot het doel komen, weliswaar met hulp van de Heer. 
 
Ik las een prachtig gedicht en wil het hier graag plaatsen: 
 
Dan zijn de regeringen radeloos,  

Hun leugens grenzeloos; 

Hun schulden talloos, 

Hun besprekingen doelloos; 

Hun opheldering hersenloos, 

Hun politici karakterloos. 

 

Christenen zijn de gebeden loos, 

De kerken zijn echter krachteloos; 

 

De zeden zijn heden teugelloos,  

De mode schaamteloos; 

 

De criminaliteiten zijn mateloos, 

De vergaderingen eindeloos, 

De uitzichten troosteloos. 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

Bovenstaand schetst precies ons huidig wereldbeeld. 2.000 jaar geleden had Jezus 
nog zoveel willen vertellen aan zijn leerlingen, maar dat zou teveel voor hen zijn 
geweest.  [Joh.16:12,13] 
 
De archeologie heeft onlangs botrestanten gevonden van ‘mensenwezens, van ruim 
200.000 jaar geleden. Wat de archeologen niet weten dat dit restanten waren van de 
‘voormensen’, zoals beschreven bij Lorber als de Pre-Adamieten. Want Adam werd 
als EERSTE MENS ‘geformeerd’ in 4151 v. Chr. [wereldse Jaar 4025-4026 v. Chr.]  
 
De mens bestaat uit een drie-eenheid [triniteit = lichaam, ziel en geest!] volgens 
Thess.5:23. Het bewustzijn van de mens is niet afhankelijk van zijn hersenen, maar 
van zijn hart, Het ‘geweten’ in de mens is het licht van zijn hogere ik. [RB1-35:1 = 
Hemel en hel, deel 1] De eerste mens hoefde de ontwikkeling van het kindzijn niet 
door te maken. Adam werd als volwassen mens geschapen met de maat van 12 
schoenmaten. In zijn tijd was de maat van een schoen 31,6 cm. En 12x31,6 cm = 3,8 
meter. In die tijd waren de mensen groot en zij werden de ‘Nephilim’ genoemd. 
Num.13:33 en Gen.6:4 spreken over grote reusachtige mannen en vrouwen. Een 
enorme verschijning. 
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Adam moest het voorbeeld worden van gehoorzaamheid aan zijn Schepper, maar 
werd door het vrouwelijk deel van hemzelf [dat was Eva] verleid tot het eten van de 
verboden vrucht  via de slang [dat is Satan]. 
 
De profeet Jesaja heeft de ondergang van Satan in een visioen gezien. Hij schrijft: 
‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij Morgenster, zoon des dageraad; hoe zijt gij ter 
aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel 
opstijgen, boven de sterren van God mijn troon oprichten… Ik wil… mij aan de 
Allerhoogste gelijkstellen. Maar in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het 
diepste der groeve…’ [Jes.14:12 e.v.]  
 
Johannes op Patmos zag de satan geketend in de afgrond, duizend jaar:  ‘En ik zag 
een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten 
in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij 
bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die 
boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 
voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten’. 

[Openb.20:1-3].  [Hiermee zouden dan de zeven jaren bedoeld zijn, dus aan het einde 
van ‘het duizendjarige Rijk’!] 
 

       

 
Tijdsaanduidingen 
Zowel Johannes, Daniël en Jesaja en nog veel meer Bijbelse profeten verklaren ook 
de verschillende tijdsaanduidingen.  Het is belangrijk te weten dat vaak met ‘dag’ het 
jaar wordt bedoeld. Één dag in de profetie betekent één jaar in de geschiedenis. Zo 
is het gesteld met de veertig dagen in de woestijn, want zolang bleven de twaalf 
verspieders weg, om het land Kanaän te verkennen. Toen de Hebreeën [het joodse 
volk] na hun terugkeer het verslag hoorden, wilde zij het Beloofde Land niet in bezit 
nemen.  Toen sprak de Heer een oordeel over hen uit: ‘Overeenkomstig het aantal 
dagen, gedurende jullie het land hebben verspied, zo zult gij uw ongerechtigheden 
veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar. ‘ [Num.14:34] 
 
Eveneens gebruikte de profeet Ezechiël deze methode om de profetische tijd te 
berekenen. Het koninkrijk Juda zou veertig jaar moeten boeten voor zijn 
ongerechtigheden. De Heer zei tegen Ezechiël: ‘Als jij dit hebt volbracht, dan zul je 
opnieuw gaan liggen op je rechter zijde; dan zul je de ongerechtigheid dragen van 
het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik je een dag op’.  [Ezech.4:6] 
 
Dit ‘jaardag-principe’ word ook gebruikt bij de berekening van de ‘tweeduizend 
driehonderd avonden en ochtenden.’ [Dan.8:14] en de periode van 1260 dagen, die 
ook wordt aangeduid als ‘een tijd en tijden en een halve tijd’, [Dan.7:25] de ‘twee 
en veertig maanden’] [Openb.11:2; 13:5], de ‘twaalfhonderd zestig dagen’ 
[Openb11:3, 12:6] en de ‘drie en een halve dag’. [Openb.11:9]  
 
We hebben in het JBL-bulletin in de voorgaande jaren al eens geschreven over het 
getal 42 en 40. Als we bij Abraham beginnen te tellen tot Jozef van Maria, dan tellen 
we 42 generaties. Hier wordt de 42 toch met 40 in verband gebracht. We hebben het 
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over 40 dagen vasten, in werkelijkheid zijn het 42 dagen [6 x7 weken]. Tot het getal 
4,40 of 400: 
 

1+2+3+4=10 of 10+20+30+40=100 of tenslotte: 100+200+300=400=1000 – Het 
Hebreeuwse teken T=Taw betekent ‘het einde van iets’ = 400. 
         1000 

  100 
    10 
==== 

         1110  
 
We zien hier de drie-enigheid als 111, samen met de volkomen [0] oneindigheid [0] en 
de Hebreeuwse letter Taw = 400 en 22e letter van het Hebreeuwse alfabet, dat ‘kruis’ 
en ‘daad’ betekent. De drie-enigheid is ook van toepassing op de mens. Bij de Heer 
[God] geldt dat als Vader, Zoon en Heilige Geest!] 
 
In het tweede boek van Mozes [Exod.1:9] wordt de 72 oudsten beschreven, maar 
toch bleven er 2 achter in het kamp, die wel bij de 72 meegeteld werden. De 42 
zonen van Israël moesten zich ophouden in de woestijn, maar moesten er niet 42 

jaren, maar 40 jaren vertoeven. [zoals eerder boven beschreven!]  
 
De overlevering vertelt dat er van vader Zacharias tot elk einde van een periode het 
42 generaties duurt…Elia verborg zich 42 maanden voor Ahab en er is in die periode 
geen regen gevallen. Deze 42 maanden  stellen de 42 generaties van de kerk, en 
aan het einde ervan werd Jezus geboren. 40 jaren waren de zonen van Israël in 
Egypte. Er is een verbinding tot de geboorte van Jezus. Dat het volk 40 jaren in de 
woestijn beproefd werd betekende de periode van de antichrist. Dit is ook zeker op 
onze tijd toe te passen:  
 
De tijd van Jezus’ geboorte van 9 v. Chr. tot 25 n. Chr. [sterftejaar van Jezus!] tot 
2.000 n. Chr. beslaan precies 5 x 400 jaar. Elke 400 jaar beslaat een zekere ‘leer- en 
proefperiode’ der mensheid. In 2025 n. Chr. is het precies 2.000 jaar geleden, dat de 
Heer Zijn Hemelvaart voltrok.  Wij zullen Jezus ‘terugkomst’ zeker binnenkort weer 
opnieuw ervaren, volgens Jakob Lorber. 
 
Niemand kon in die tijd weten wat of waarom de Heer zijn volk 40 dagen en daarna  
40 jaren beproefde. Alleen de oude vaderen wisten het. Zij kenden de wetten der 
analoge, de wet volgens de leer der overeenkomsten.   

 
De Heer zegt in de Nieuwe Openbaringen: ‘De mensen hebben de wetenschap der 

analogie, de leer van de symboliek door hun eigen schuld verloren, door hun 
eenzijdige verstandelijke ontwikkeling. Zij hebben zichzelf buiten het verkeer met de 
geesten van alle gewesten en de hemel gesteld. Zij kunnen daarom deze innerlijke 
schrift niet meer begrijpen. Ze lezen de geschreven woorden volgens de dode letters 
en begrijpen niet, dat de letter nooit tot leven gebracht kan worden, maar dat alleen 
zijn innerlijke zin levendig maakt.’ [GJE9-93] 
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In een werkelijke ‘open’-‘baring’’, dus ‘in het vrije geboren worden’, is dat voor 
iedereen toegankelijk. Zo’n scheppingsleer vinden wij in de 10 boekdelen door Jakob 
Lorber in de NO [Het elfde deel hoort eigenlijk bij het 10e deel, maar door Leopold 
Engel afgemaakt!]. Het Grote Johannes Evangelie [GJE] dat Lorber sinds 1840 
ontving door de gave van het innerlijk woord, dat hij 25 jaar lang neerschreef.  
 
Behalve, wat er in de Bijbelse evangeliën staat, beschrijven de tien Johannesdelen 
uitvoerig de drie leerjaren van Jezus in Palestina, van circa 2.000 jaar geleden.  
 
De diepste vragen en antwoorden geeft Jezus aan ons door voor deze tijd. 
Swedenborg beschrijft als het ware de oerreligie van Egypte, en beide ‘zieners’ 
[Swedenborg] en ‘hoorders’ [Lorber] mogen met alle recht het ‘Nieuwe 
Openbaringwerk’ worden genoemd.` 

       
 
     

Omgeven door goede en kwade ‘machten’ 
De tijd der benauwdheid 
 
Engelen bestonden al voor de schepping van de mens. Toen de aarde werd 
gegrondvest juichten de Morgensterren tezamen en jubelden al de zonen van God. 
[Job 38;7] Er bestaan goede en kwade engelen. De profeet Daniël zag ‘duizendmaal 
duizenden en tienduizend maal tienduizenden’ hemelse boodschappers. De apostel 
Paulus sprak ook van ‘tienduizendtallen van engelen’. [Dan.7:10, Hebr.12:22]. Ze 
gaan uit als Gods boodschappers en ‘snellen heen en weer als bliksemschichten’  
[Ezech.1:14], en zo verblindend is hun heerlijkheid en zo snel is hun vlucht. Elke 
volgeling van Jezus krijgt een beschermengel toegewezen. Deze hemelse bewaker 
beschermt de rechtvaardige tegen de Boze.  
 

               
 
De wereld lijkt in beslag genomen te zijn door ‘kwade machten’. De rechtbanken zijn 
hier en daar al corrupt. Politici worden gedreven door winstbejag en wellust. Juristen 
laten zich omkopen [de goeden niet te na gesproken] en passen allerlei bedrieglijke 
praktijken toe. Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft van verre, 
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want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. [Jes.59:14] 
De aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de 
inzetting ontdoken en het eeuwig verbond verbroken.  [Jes.24:4 e.v.] 
 
De apostel Paulus heeft over de ‘eindtijd’ gezegd: ‘Er komt een tijd, dat [de mensen] 
de gezonde leer niet [meer] verdragen. [2 Tim.4:3]. Deze tijd is nu aangebroken! 
 
Over de heidense wereldse inwoners zegt Johannes in het laatste boek van de 
Bijbel: ‘Wanneer het probleem zo scherp zal zijn gesteld, zal iedereen die Gods 
wetten overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen, het merkteken van 
het beest ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht die men 
verkiest te gehoorzamen in plaats van God. De waarschuwing uit de hemel luidt: 
‘Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd 
ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is 
toebereid in de beker van Zijn toorn’.  [Openb.14:9,10] 
 
Daniël, die ook de toekomst in het vizier had, schreef in opdracht van de Heer: ‘Te 
dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; 
en er zal een tijd zijn van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken 
bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek 
beschreven worden bevonden’.  [Dan.12:1] 
 
Paulus spreekt over zijn trouwe medearbeiders, wier namen staan in het boek des 
levens. [Fil.4:3]. Daniël overzag de toekomstige eeuwen en ‘een periode van grote 
benauwdheid’. Zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. Hij voorzegde, dat 
Gods volk zal ontkomen: ‘al wie in het boek beschreven wordt bevonden’. Johannes 
zegt in de Openbaring dat ‘alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van 
het Lam’, de stad van God zullen mogen betreden.  [Dan.12:1, Openb.21:27] 
 
Er is een ‘gedenkboek’ voor God geschreven, waarin de goede werken staan 
opgetekend van hen, die de Heer vrezen en Zijn nam in ere houden. [Mal.3:16] Hun 
woorden van geloof en hun daden van liefde staan in de hemel opgetekend. De 
Psalmist zegt in dit verband: ‘Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn 
tranen in Uw kruik; zijn zij niet in Uw boek?  [Psalm 56:9] 
 
Er is ook een boek met de zonden van de mensen. God zal elke daad doen komen in 
het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.  Van elk ijdel woord, dat 
ieder mens zal spreken, zal hij rekenschap geven op de dag van het oordeel. ‘Naar 
je woorden zul je gerechtvaardigd worden en naar je woorden zul je veroordeeld 
worden. [Pred.12:14, Matth.12:36,37] 
 
De geheime bedoelingen en beweegredenen zijn opgeschreven in het feilloze 
register, want God zal wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de 
raadslagen der harten openbaar maken. [1 Kor.4;5]. Zie, het staat voor Mij 
geschreven.. uw ongerechtigheden van uw vaderen samen, zegt de HEER. 
[Jes.65:6,7]  God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene. 
[Pred.12:13,14]. De apostel Jacobus vermaant zijn broeders: ‘Spreek zo en handelt 
zo, zoals het betaamt, die door de wet der vrijheid geoordeeld worden’. [Jak.2:12] 
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Het vonnis [gericht] zal worden uitgesproken aan de hand van boeken in de hemel, 
waarin de namen en werken van mensen zijn opgetekend. De profeet Daniël zegt: 
‘De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.’ Johannes, de ziener 
van Patmos, heeft dit thema ook beschreven en voegt er nog aan toe: ‘En nog een 
ander boek werd geopend, het [boek] des levens; en de doden werden geoordeeld 
op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken’.  
[Openb.20:12] 
 
‘Er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een 
mens op aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot!’ [Openb….:17,18]. De 
profeten van het Oude Testament hadden de dag des Heren in heilige visioenen 
aanschouwd: ‘Jammert, want de dag van de Heer is nabij; Hij komt als een 
verwoesting van de Almachtige’. [Jes.13:6] Vervolgens: ‘Ga in de rotskloven en 
verberg u in de grond voor de verschrikking van de Heer en voor de luister zijner 
majesteit.  
 
De tijd van benauwdheid, zoals er niet geweest is, is al aangebroken. Velen zijn te 
onverschillig om zoiets mee te maken. De apostel Johannes hoorde tijdens een 
visioen een luide stem in de hemel: ‘Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u 
nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft’. [Openb.12:12] 
 
De demonen zullen ervoor zorgen dat er spectaculaire verschijnselen van 
bovennatuurlijke aard aan de hemel te zien zullen zijn. De geesten van duivelen 
zullen uitgaan naar de koningen der aarde. [alle premiers of volksleiders] Zij bezetten 
de gehele aarde om de mensen te misleiden en hen over te halen zich achter Satan 
te scharen in een van zijn laatste strijd tegen Gods heerschappij. 
 

      
        

Bennu, de asteroïde die de aarde ernstig kan 
ontregelen 

De Nasa sonde Osiris-Rex heeft deze prachtige beelden gemaakt van Bennu, een 
asteroïde, die de aarde zou kunnen vernietigen. Het stuk ruimtepuin, dat gemakkelijk 
een tiental hectare oppervlakte zou kunnen vullen, zweefde op het moment van de 
foto zo’n 115.870 kilometer van de aarde. Dat is op de schaal van het zonnestelsel 
zeer dichtbij. 

Volgens de Nasa is er een kans dat Bennu de aarde de komende periode of tijd 
raakt, maar die is slechts 1 op 2700. Mocht dat echter gebeuren, dan komt er een 
kracht vrij van 80.000 atoombommen. De asteroïde kan de aarde dus in potentie 
vernietigen. Vandaar dat Nasa het brok goed bestudeert, zodat we er meer over 
weten en de kansen op een aanvaring goed kunnen inschatten. 
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Bennu is echter om meer redenen interessant als onderzoeksobject. De asteroïde is 
miljarden jaren oud en was er al toen de aarde nog een hete massa was waar niets 
op leefde of groeide. Er bestaat al langer het vermoeden dat Bennu zelfs een rol kan 
hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde. Wellicht is de asteroïde eerder 
op de aarde gebotst, waarbij sporen van leven op onze planeet zijn achtergebleven. 

Osiris-Rex draait sinds december rondjes om Bennu. Daarbij is al de belangrijke 
ontdekking gedaan dat de asteroïde water bevat. Dat betekent in theorie dat er 
sporen van leven te vinden zijn aan geloofwaardigheid. Bennu is het kleinste object 
ruimte ooit waar omheen een satelliet in een baan is gebracht. [bron: www.fagt.nl] 

 
 

Een man die zich verkleedde als een landloper 
en om een stuk brood vroeg bij een kerk.  
Interessant is deze link:  IMG_5531.MP4 
 
 

 
 

De eerste Romeinse volkstelling 
De ‘eerste telling’ moet onderscheiden worden van een tweede volkstelling waarover 
Lucas het heeft in de Handelingen en waarvoor de joodse geschiedschrijver Flavius 
Josephus het jaar 6 n. Chr. opgeeft. 
 
De Farizeeër Gamaliel verwijst naar deze tweede telling tijdens een dramatische 
discussie binnen het Sanhedrin met betrekking tot de apostelen : «In de dagen der 
volkstelling stond Judas de Galileeër op en sleepte een grote menigte mee» 
(Hand.5:37) met de bedoeling iedereen te intimideren die zich wou laten inschrijven 
in de Romeinse registers.  
 
De Bijbel en Jakob Lorber spreken over een EERSTE TELLING die 14 jaar ervoor 
geschiedde en dit was astronomisch in het jaar 8 v. Chr. en historisch 9 v. Chr.  

IMG_5531.MP4
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In goede onderzoeksbibliotheken bevind zich een boek met de naam “Solar and 
Lunar Eclipses of the Ancient Near East from 3000 B.C. to 0 with Maps”, van 
Manfred Kudlek en Erich H. Mickler, daarin staat een lijst met alle zons- en 
maansverduisteringen, die in de jaren voor de christelijke 0-telling vanuit Jeruzalem 
zichtbaar waren.  
 
Een maansverduistering in het jaar 9 v.Chr. was op 3 augustus 9 v.Chr. en op 28 
november 9 v.Chr.   

 

  
 
 

 

Wel eens over nagedacht? 
De menselijke creatie van een verpakte vorm van ‘slavernij’. Waarom wordt je 
naam bij staatsaangelegenheden steeds met hoofdletters geschreven? 
Bijvoorbeeld je burger-service-nummer. Je postcodenummer in rechte haakjes. 
Vroeger kregen alle slaven een nummer.   

We zijn geschapen door God, en de Kroon op Zijn Schepping. We zijn dus goddelijke 
wezens, van vlees, en bloed, die van hun ouders een passende naam hebben 
gekregen, en tot een familie behoren. Eerst waren we als een vrij mens geboren van 
vlees en bloed. Als dan de vader of moeder van hun pas geboren kind aangifte doet 
op het gemeentehuis, dan wordt je meteen al bij de overheid als een ‘handels- 
persoon’ bestempeld.   
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Signalen van een eindfase  
 
In Jakob Lorber is voorspeld dat de mens zijn milieu zal vernietigen en dat het lot van 
de katholieke kerk in de ‘eindtijd’ beschoren zal zijn.  
 
‘Maar desondanks zal het tot allerlei gevechten en kleine oorlogen komen, ter 
verdeemoediging van alle machthebbers die Mijn licht willen tegenhouden. Want van 
nu af aan zal Ik met al die machthebbers geen geduld en mededogen meer hebben. 
Dat kun je wel geloven, omdat Ik het je Zelf verkondig.’ [GJE10-27:8] 
 
Het fanatisme en deze terreur is 2.000 jaar geleden al aan de discipelen voorzegd: 
‘Als Mijn leer echter eenmaal met het zwaard onder de volkeren verbreid zal gaan 
worden, zal het er weldra heel ellendig uitzien op deze aarde. Het bloed zal in 
stromen vloeien, en alle zeeën zullen op treurige wijze gekleurd worden’. 
 
‘Wees daarom allemaal vreedzame arbeiders in Mijn naam, en vermijd alle getwist 
en geruzie! Werk alleen door Mijn liefde in jullie harten; want in de liefde ligt de 
grootste kracht en macht verborgen!’ [GJE10-106:14] 
 
'Allen die de wederoprichting van een rijk Gods op aarde met uiterlijk vertoon 
verbeiden, zullen in hun blinde hoop zeer worden teleurgesteld, want een zodanig rijk 
zal op aarde nimmer in de levende waarheid uit Mij en in Mij worden opgericht.' … 
(GJE10-73: 9,10]  
 
'Wanneer zij een concilie over hun doctorwijsheid houden, juist dan zal Ik hun op het 
hoofd van hun wijsheid slaan en hen te gronde laten richten. . .' (Gesch. H, deel 2,  
blz. 196) 
 
‘Nog steeds klampen de mensen zich vast aan ceremoniën en gebruiken, een 
teken, dat zij in wezen nog zeer materieel zijn, en alleen materiële zaken verlangen 
en begrijpen.’ [Predikingen, hfdst.18] 
 
'Dit volk vereert Mij in gemetselde kerken met klokgeluiden, met orgels en aller-
lei blaasinstrumenten, met geklingel en getingel, met wierook en brandende kaarsen, 
in gouden gewaden', 'doch in het hart hoeft men niet te vragen of het dicht bij Mij 
staat of juist ver van Mij verwijderd is.' (Gesch. uit de hemel, deel 2) 
 
En wat komt er uiteindelijk bij dit soort vervlakte religiositeit van het katholieke volk 

tevoorschijn, vraagt de Heer in de Nieuwe Openbaring [GJE9-209]. [De gevaren van 
de ceremoniële godsdienst en het ceremonieel bidden]. Zijn antwoord luidt: 'Zie, de 

mensen verwijderen zich steeds meer van God, in plaats dat zij in hun hart en in de 
liefde en in waar, levend geloof en vertrouwen steeds dichter en dichter bij Hem 
komen te staan...' '... en God moet uiteindelijk weer door de mond van een nieuwe 
profeet de mensen toeroepen en met luide stem zeggen: ‘Zie, dit volk eert Mij met 
zijn lippen en met ijdele, dode wereldlijke ceremonieën, doch het hart van deze 
mensen is ver van Mij.' (GJE9-209:4) 'Het werk van de schijn en van de ceremonieën 
zijn voor hen belangrijker dan de levende God zelf, die tot hun spreekt.' 'Laat dat 
alles varen, behoud enkel en alleen de liefde.'   
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‘Het licht, het ware rijk Gods kan nimmer van Rome uitgaan.' 'Want wat daar 
geschiedt, is slechts van zuiver uiterlijke aard.' (HG, deel 2) 
 
'De reden dat Ik nu zoveel brood uit de hemelen geef als sinds Mijn verblijf op aarde 
nimmer is geschied, dat juist nu het tijdpunt naderbij komt waarop de wereld een 
hoogtepunt aan dwalingen en afwijkingen van Mijn scheppingswerk zal bereiken.'  
 
'Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de tekstverklaarders van Mijn Bijbel (de 
dominees en priesters) de eigenlijke betekenis verklaren.' (Predikingen v.d. Heer, 
blz.89)   
 
‘Het wee staat nu vlak voor de deur. Er staat reeds een grote menigte 
scherpschutters paraat, en zij zullen hun doel niet missen.‘ [Geschenken uit de 
hemel, deel 3] 
 
Jakob Lorber spreekt hier niet vanuit zijn eigen brein. Voor hem geldt de opmerking, 
dat een uitgekomen profetie nooit is voortgekomen uit de wil van een mens, maar 
gedreven door de Heilige Geest van Godswege gesproken'. [2 Petr.1:21] 

 
Onze toestanden in het industriële tijdperk heeft de Heer aan Zijn apostelen met de 
volgende woorden geschilderd: 'In gene tijden zullen de mensen het grotendeels door 

het onvermoeibare onderzoeken en rekenen onder de twijgen en wijd uitlopende 
takken van de boom der kennis in vele wetenschappen en (technische) kunsten zeer 
ver brengen, en zij zullen met alle krachten in de natuur van de aarde, die de 
mensen thans nog verborgen zijn, wonderbaarlijke zaken teweegbrengen.’ [[GJE9-
89:10] 
 
Over onze tijd voorspelde Lorber het volgende: '... de machthebbers zullen van de 
mensen gebruikmaken alsof het dieren zijn en zij zullen ze in koelen bloede 
gewetenloos laten afslachten, wanneer dezen zich niet zonder enige tegenspraak 
aan de wil van de sterke macht onderwerpen. De machtigen zullen de arme mensen 
met velerlei vormen van druk kwellen en alle vrijere geesten met alle middelen 
vervolgen en onderdrukken. . .' (GJE1-72:2)  - [zie de zogenaamde corona-
pandemie!] 'Van nu af aan (25 n. Chr.) tot die tijd zullen nog duizend en bijna duizend 
jaar verstrijken.' (GJE1-72:3) 
 
‘Er zullen nog vele steden door vuur en water worden gelouterd.' [Geschenken uit de 
Hemel, deel 2] 
 
'Het ene volk wil groter zijn dan het andere, het ene rijk machtiger dan het andere. 
De hoogmoed der volkeren is alle perken te buiten gegaan, tot in de hoogste hemel 
is de stoom van de hel al opgestegen.' 'En ziet, de tijd is aangebroken, voor uw ogen 
onthult; een volk trekt ten strijde tegen een ander volk! Wanneer gij vraagt waarom, 
dan zeg Ik jullie: uit zuivere hoogmoed [trots].' (Wederk. v. J. blz.6) 
 
'Over de aarde komt nu een geestelijke zondvloed, zoals er 4.000 jaar geleden ten 
tijde van Noach een stoffelijke zondvloed is geweest. Gene doodde het vlees, deze 
echter doodt ziel en lichaam.' (Wederk. v. J., blz.27, hfdst.6) 
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Alle onheil, epidemieën, allerlei ziekten bij mensen en dieren, slecht weer, magere en 
onvruchtbare jaren, vernietigende hagel, grote, alles vernietigende overstromingen, 
orkanen, grote stormen, grote sprinkhanenplagen en dergelijke meer, zijn louter 
gevolgen van de tegen de orde ingaande handelwijze van de mensen!’ [GJE4-144:2]  
 

[Dit heeft niets te maken met de op zichzelf verschijnende natuurverschijnselen, 
maar wel dat mensen klimaat en weer kunnen beïnvloeden door zich te bezondigen 
aan de natuurlijke goddelijke wetten! – bijvoorbeeld schieten de Chinezen iets in de 
wolken [in de atmosfeer] om het weer te beïnvloeden!]  
 
'Tenslotte zal er een tijd komen dat de mensen erg knap en handig in alle dingen 

zullen worden, en allerlei machines zullen bouwen [periode vanaf 1800 tot heden…] 
die alle menselijke arbeid zullen verrichten als levende, met verstand begaafde 
mensen en dieren; daardoor zullen echter vele mensenhanden werkeloos worden, 
en de maag van de arme, werkeloze mensen zal veel honger kennen. De ellende 
van de mensen zal dan een ongelooflijke hoogte bereiken. Dan zullen er weer 
mensen door Mij worden opgewekt, deze zullen meer dan tweehonderd jaar lang 
de waarheid van Mijn naam verkondigen. Degenen die hun woorden ter harte 
zullen nemen, zal het tot heil strekken, ofschoon hun aantal maar klein zal zijn!’ 
[GJE5-108:1]   [Lorber vanaf 1840] 
 
'Vergeet niet dat dit aardse leven, dat zo vluchtig langs u heen snelt, een proeve, een 
proefleven is.' (Predikingen v.d. H.) 'Bedenkt, gij zijt niet van deze wereld! Gij waart 
tevoren geest en zult weer geest worden.' (Predikingen v.d. H.) 'Bedenkt, dat in 
geestelijk opzicht duizend jaar nauwelijks als een zeer kort ogenblik verdient te 
worden genoemd, wat bijgevolg de uiterst korte proeflevenstijd van een mens is!' 
(Geschenken uit de hemel, deel 2] 

Zowel in het evangelie als in de Nieuwe Openbaring is duidelijk gezegd, dat slechts 
een gedeelte van het uitgestrooide zaad op vruchtbare aarde zal vallen. 
 

De Heer: ‘Vanaf nu gerekend [circa 2.000 n. Chr.] tot aan die tijd zullen er duizend en 

niet nog eens duizend jaar voorbijgaan! Dan zal Ik dezelfde engelen, die je nu hier 
ziet, met grote bazuinen tussen de arme mensen sturen! Deze zullen de geestelijk 
dode mensen als het ware uit de graven van hun nacht opwekken; en als een 
vuurzuil, die van het ene einde der wereld naar het andere rolt, zo zullen deze vele 
miljoenen ontwaakte mensen zich over alle wereldmachten heen storten, en niemand 
zal hen kunnen weerstaan! [GJE1-72:3] 

 
[We zien in deze tijd al veel groeperingen ‘ontwaken’, weliswaar nog onbewust! Er 
bestaat geen twijfel, dat de opgang van de geestelijke en eeuwige waarheidszon nu 
ingetreden is’.]  
 
‘De Nieuwe Openbaringen en ondanks alle weerstand, kan niet worden verhinderd.’ 
[GJE8-46:4] De Heer zegt verder: ‘Mijn werk zal zich ongehinderd in het daglicht 
openbaren als een grote magneet, die alles aantrekt’. [Hemelse Geschenken, deel 1, 
blz.99] 
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‘Het aantal mensen, dat aanvoelt dat slechts een opvullen van het religieuze vacuüm 
het leven zelf als een verloren gegane dimensie betracht kan worden, een zin terug 
kan geven, en dat zal steeds groter worden.’ [Hemelse Geschenken, deel 1, blz.390]  
 

       
De volgende keer 
 

 Hemels brood [Ingrid F. uit NL] 

 Jezus over het toestaan van ontberingen en ziektes [Maria uit Italië] 

 Dertien vragen en antwoorden uit de Swedenborgse Geschriften 

 Bijbelse kennis oprakelen!  
[Tien vragen in gedichtvorm met antwoorden!]  
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