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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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Hans uit Nederland
Hans stuurde mij een bericht over de werkwijze van ‚Hemels Brood‘. Soms heb ik me
wel eens afgevraagd hoe en door wie deze teksten ontvangen worden. Wie is
degene die daarachter schuilt? Ik besloot er naar toe te schrijven en door
bemiddeling van Hans ontving ik van de schrijfster het volgende bericht:

…‘Je vraagt in je mail hoe wij aan de informatie komen. Onlangs kreeg ik het schrijven
van Hans de Heij aan jou als antwoord, ik denk niet dat ik het beter kan verwoorden
dan hij gedaan heeft. Het is elke dag weer een innerlijke beleving die ik als heel
waardevol ervaar en waarvan ik het gevoel heb dat het mensen kan helpen bij hun
leven op aarde en de vragen die zij wellicht hebben.’
‘Soms is er wel eens iemand die zegt dat de tekst niet overeenkomt met de teksten in
de boeken van Jakob Lorber, ik weet dan niet of de tekst wel begrepen is zoals die
bedoeld is. Ook zijn er mensen die vinden dat de teksten niet in de “Ik” vorm
geschreven zouden mogen worden. Ieder mag er het zijne van denken, ik schrijf de
teksten vanuit Hem in mijn hart zoals ik het voel voor wie er iets aan heeft, meer
niet’…
Vriendelijke groeten,
Ingrid F.
Hans gaf me nog wat informatie over haar website, waarin ze zich in het algemeen
voorstelt: Op hemelsbrood.nl schrijft zijzelf:
‘Van kind af aan heb ik in mijn hart beseft: wij zijn niet zomaar tot leven gekomen, wij
zijn het leven van onze Schepper. Wij leven van onszelf bewust en Hij leeft in ons
hart. In ons hart kunnen wij Hem ontmoeten en met Hem van gedachten wisselen.
Mij heeft dat heel veel gegeven. Elke morgen ga ik in mijn hart naar Hem en elke
morgen schrijf ik op wat Hij mij in mijn hart laat weten. Ik voel daar Zijn enorme liefde
voor alle mensen in. Voor mij heeft dat een waarde die ik graag met mijn
medemensen deel. Want voor mij is het Zijn liefde waardoor wij leven, zo herken ik
dat in mijn hart. Ik gun het iedereen om in zijn hart ook die liefde van Hem te ervaren.
Misschien herken je, na het lezen van de stukjes, wel wat ik bedoel. Dat hoop ik.’
Hans schrijft verder: ‘Reeds van begin af aan toen ik deze stukjes hemelsbrood
leerde kennen, zijn ze allemaal voor mij waarheid. Mijn gevoel zegt mij steeds: ja, ja,
dit is waar! Nog nooit heb ik iets kunnen ontdekken dat in strijd is met de Leer die
Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring heeft ontvangen. Bovendien heb ik geregeld
kunnen constateren dat deze stukjes hetzelfde zeggen, in andere woorden
weliswaar, als Lorber in de N.O.’
Zie hieronder voor een voorbeeld: [hemels brood = het geestelijke ‘manna’!]
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Manna
‘Ik lees dat lezers van het bulletin vaak bezig zijn met de vernietiging van deze
aardbol en de daaraan gepaard gaande ellende. Er is echt veel en groot lijden, het
leven hier op aarde wordt steeds moeilijker en nu is velen ook nog eens angst
aangepraat (ivm covid), maar het gaat er volgens mij om dat de mens, ja heel de
mensheid, leert begrijpen dat ons aller leven hier op aarde gericht dient te zijn op het
leren leven van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Dat we daarin op God
waarachtig kunnen vertrouwen.’
‘Juist hier op aarde kunnen we dat samen doen, leren zijn. Maar er zijn zoveel
verschillende opvattingen over het doel van het aardse leven, dat deze zienswijze op
de achtergrond is geraakt. De meeste mensen denken en geloven, of er wordt
gezegd dat zij goed voor zichzelf moeten opkomen, zichzelf moeten redden, zorgen
voor hun eigen welzijn en welvaart, terwijl er niets beters is dan elkaar steunen,
helpen in voor en tegenspoed. Want dat is: Heb God (de Liefde Zelf) lief boven alles
en je medemens als jezelf. Dit leert God de mensheid nu al ruim 6200 jaar.’
Wij, jij en ik weten dat de mens zelf de ellende hier op aarde schept door tegen Gods Leer in
te gaan. Als wij mensen slechts 50 jaar volgens ZIJN orde (van de liefde) leven, dan gaat
alles goed!
Een citaat uit GJE4-144:1:
De Heer: “Leef slechts 50 jaar lang volgens Gods orde, dan zul je van enige calamiteit nooit
iets te zien, te horen, te ondergaan of te lijden hebben. 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 sprinkhanen plagen
en dergelijke meer, zijn louter gevolgen van de tegen de orde ingaande handelwijze van de
mensen.”
Zie ook HB 6582, die zegt precies hetzelfde. [Hemels Brood 6582]:
‘Hoe denk je dat de wereld eruit zou zien als niemand zou liegen, als iedereen elkaar
zou helpen en als iedereen alles met elkaar zou delen, als niemand méér zou willen
dan een ander en als niemand zich belangrijker zou vinden dan een ander, als er
geen onderlinge strijd zou zijn om de beste te zijn en eer te krijgen’
‘Hoe denk je dat de samenleving zou zijn als niemand het nodig zou vinden om de
leiding over zijn medemensen te hebben, omdat alle mensen Mij als hun leider
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zouden hebben aangenomen, als Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid als de
basis van Mijn leiding door iedereen geaccepteerd zou zijn en het beste voor
iedereen tezamen en iedereen persoonlijk zou bewerken? Als iedereen te
vertrouwen zou zijn, als niemand iets van een ander zou eisen, als niemand een
ander meer kwetst, daar zelfs niet aan denkt, als alles in vrede met elkaar gebeurt,
alles wat nodig is en niemand dat eerst alleen voor zichzelf bepaalt, maar juist voor
elkaar en met elkaar? Als mensen hun werk kiezen vanuit hun talenten en niet vanuit
status en inkomen, als elk werk gewaardeerd wordt als even belangrijk en er geen
onbelangrijk werk meer zou zijn? Hoe zou het op aarde zijn, als iedereen vol vreugde
dienstbaar aan elkaar zou zijn en er niet gemeten zou worden met verschillende
maten, als iedereen even dienstbaar de ander steeds zou laten voorgaan? En dat
allemaal niet uit plicht, uit verstandelijke overwegingen, gedwongen door regels en
wetten, maar vrij, vanuit de eigen wil, vanuit de eigen keus?’
‘Ik zeg jullie, dan zou er geen oorlog meer zijn, dan zou er geen ellende meer zijn,
geen pijn en verdriet, geen ziekte en verlies, geen zorgen en geen nood. Maar dat
zou alleen zo zijn als iedereen in zijn vrijheid voor ware liefde in waarheid en wijsheid
zou kiezen, voor Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, volmaakt
zachtmoedige liefde en haar wijsheid zou kiezen, uit de eigen overtuiging dat dat
voor alle mensen en voor zichzelf het beste is om te kiezen. En Ik zeg jullie, die keus
was vanaf het begin van de mens op aarde al de beste, maar nog is dat niet voor
iedereen duidelijk. Over zo’n lange tijd nog niet. Maar geef met elkaar de moed niet
op, want wat nu nog niet is, gaat wel komen, de vreugde en blijdschap van die ware
liefde.’
Redaktie: Je kunt meer informatie krijgen [weliswaar in de Nederlandse taal] via de
homepage: https://www.levendhart.nl/ en https://hemelsbrood.nl/ [allemaal van
dezelfde schrijfster, die van de Heer meestal dagelijk informatie ontvangt, en in
eerste instantie bedoeld is voor haar zelf en haar familie, maar zij mag het dan weer
‘uitdelen’ aan degenen, die er ook van willen ‘eten’.

Een prachtige aansluiting op bovenstaande stuurde Maria uit Italië ons vorige
maand:
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Jezus over het toestaan
ontberingen en ziekte

van

toegestuurd door Maria uit Italië

‚En ik zei tegen je: Hoe wil ik je zoveel kinderen geven en het lieve land, de
mooiste erfenis onder de volkeren! En ik zei je: Je zult niet van mij wijken‘.
(Jeremia 3:4)
‚Maar het huis van Israël had geen respect voor mij, zoals een vrouw haar minnaar niet
respecteert, zegt de HEER.‘ (Jeremia 3:20)
‚Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u. Zie, Ik sta aan de
deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem
inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.’ (Openb.3,19-20)

[1] ‘Aangezien de zon echter reeds was ondergegaan, zei Ik tegen de Grieken: 'Ik
laat jullie helemaal vrij; als jullie een onderkomen vinden, kunnen jullie vannacht hier
in Nahim blijven, of ook naar huis gaan. Noch het ene noch het andere zal voor jullie
een nadeel zijn.'

[2] ‘De Griek, die de vader van het blinde meisje en het hoofd van het Griekse dorpje
was, zei: 'O, Heer, Heer, Heer van eeuwigheid, met een onderkomen zit het hier wel
goed! Wij zijn weliswaar met ongeveer honderd personen, maar bij de gelukkige
weduwe kunnen en - met Uw almachtige hulp - zullen we allemaal een heel ruim
onderkomen vinden. Als wij vannacht in Uw gezelschap mogen blijven, dan blijven
wij, ook al zouden vannacht thuis al onze wereldse prullen te gronde gaan; want één
woord uit Uw goddelijke mond te horen is eindeloos veel meer waard dan alle
schatten der aarde en meer dan de zon, de maan en alle sterren! Wij blijven daarom
hier. Voor wat de herberg zal kosten hebben wij genoeg geld bij ons; en al zou het
ons al onze goederen kosten, dan bleven we toch bij U, o Heer, Heer, Heer! Want al
hebben wij ook al onze aardse goederen om Uwentwil verloren, maar daarbij Uw
genade echt gevonden, dan hebben wij daardoor een eindeloos grote winst geboekt!
Daarom blijven wij in Uw nabijheid, bereid tot ieder offer dat wij kunnen opbrengen!'

[3] Ik zei: 'Blijf dan -voor al het andere zal Ik wel zorgen!Want waarlijk Ik zeg jullie:
wiens gezindheid en geloof in het vervolg niet zal zijn als dat van jullie, diens ziel zal
het rijk Gods nauwelijks kunnen verwerven! Als jullie op die manier in je hart steeds
bij Mij zullen blijven, zal Ik, krachtig werkzaam in de geest, ook bij en temidden van
jullie blijven; en degenen bij wie Ik zal blijven zullen nooit gebrek en nood hoeven te
lijden, niet wat hun aardse behoeften betreft en nog minder wat betreft de behoeften
van hun ziel.’
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[4] ‘Gebrek, nood en allerlei ellende laat Ik alleen onder de mensen komen als ze
helemaal afvallig van Mij zijn geworden, en deels duistere en domme afgodendienaren en deels puur zelfzuchtige en goddeloze wereldse mensen zijn
geworden. Want nood en gebrek dwingen de mensen na te denken over de
oorzaken van hun ellende en maken hen vindingrijk en scherpzinnig, en op die
manier zullen er heel snel verstandige en wijze mannen opstaan uit een volk, die hun
medemensen de ogen openen en hun de bronnen van de algemene ellende tonen.
Dan verlaten velen hun verlammende traagheid om zich te wapenen voor de strijd
tegen die machtig geworden leeglopers, die als tirannen heersen over de volkeren
die ze met blindheid hebben geslagen en die de eigenlijke aanstichters van de
algemene ellende op deze aarde zijn. Zij zullen door vaak harde strijd helemaal
overwonnen en verdreven worden of op zijn minst gedwongen worden om de
volkeren zulke wetten te geven dat daaronder te leven valt. En zo doen dan altijd
geluk en welstand hun intrede onder de mensen, al naargelang de mensen weer zijn
teruggekeerd op hun weg naar de enig ware God.’

[5] ‘Als de mensen zich nooit van God zouden afkeren, zouden ze ook nooit tot nood
en ellende vervallen.’

[6] ‘Als jullie dus ook in jullie nakomelingen steeds in geloof en daad volgens Mijn
leer in en bij Mij blijven, zullen jullie ook nooit ellende hoeven door te maken. Ook
ziekten van het lichaam zullen jullie zielen niet angstig en kleinmoedig maken; want
lichamelijke ziekten zijn altijd alleen maar de bittere gevolgen van het niet opvolgen
van de geboden die Ik de mensen altijd duidelijk heb meegedeeld.’

[7] ‘Wie zich reeds vanaf zijn jeugd trouw aan deze geboden houdt, zal tot op hoge
leeftijd geen arts nodig hebben en zijn nakomelingen zullen niet hoeven te lijden
onder de zonden van hun ouders, zoals dat bij de oude, aan God trouwe volkeren
vaak eeuwenlang het geval was. Maar steeds als de mensen begonnen te
ontaarden, is er ook weldra ernstig lichamelijk lijden over hen gekomen en hebben ze
de gevolgen leren kennen van het te weinig of helemaal niet in acht nemen van Gods
geboden.’

[8] ‘Want als er bijvoorbeeld iemand is die voor een of ander doel een kunstige
machine kan vervaardigen, dan begrijpt hij vanzelf ook hoe die voor een doelmatig
gebruik toegepast moet worden en hoe men de machine moet hanteren, zodat die
niet beschadigd raakt en vervolgens volledig ongeschikt wordt voor verder gebruik.
En als de deskundige maker degene die de machine van hem heeft gekocht om te
gebruiken, zegt en laat zien waar hij op moet letten om er een duurzaam en nuttig
gebruik van te kunnen maken, moet de koper toch ook precies in acht nemen wat de
meester van de machine hem heeft gezegd. Maar als de koper er mettertijd uit
eigenwijsheid of lichtzinnigheid niet meer op let hoe de machine behandeld en
gebruikt moet worden, dan is het aan hemzelf te wijten dat de machine beschadigd is
geraakt en voor het juiste gebruik dus geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden.’
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[9] ‘God is de grote Meester van de machine van het menselijke lichaam, dat Hij als
een uiterst kunstige machine voor de mensen heeft ingericht om er een nuttig gebruik
van te maken. Als de ziel deze tot leven gebrachte machine gebruikt volgens het
advies dat haar duidelijk is meegedeeld -en dat zijn de tien geboden van God -dan
zal het lichaam ook steeds zijn goed te gebruiken gezondheid behouden; als de ziel
echter mettertijd traag en zinnelijk is geworden en geen acht meer slaat op deze
geboden van de eeuwig grote Meester van de machine, dan is het ook aan haarzelf
te wijten als haar lichaam tot allerlei ellende is vervallen. Ik denk dat jullie Mij
allemaal goed begrepen hebben; laten we nu dus naar de herberg gaan.'

[10] ‘De Grieken bedankten Mij uitvoerig voor deze les, en ook Mijn leerlingen
zeiden: 'Dat was weer eens duidelijke taal!'

[11] ‘Daarop gingen wij op weg om ons naar de reeds vermelde herberg te begeven,
waar al een rijkelijk en goed bereid maal op ons stond te wachten.’
(‘Het grote Johannes Evangelie', deel 9, 35e hoofdstuk)

Uit de literatuur van Swedenborg en Lorber
‘geplukt’
1. Hoe lang heeft de Heer bestaan?
Van eeuwigheid; Hij is in alle tijd zonder tijd; en daarom zei Hij: ‘Vóórdat Abraham
was, BEN Ik [Joh.8:58]
[Bron: De ware christelijke Godsdienst 30 - Over de Goddelijke liefde en wijsheid 76 – Over
de Goddelijke Voorzienigheid 51]

2. Vanuit welk centrum begint alle schepping?
Vanuit de Geestelijke Zon, welke zuivere Liefde is uit Jehovah God, Die in het
midden ervan is, en welke uitstraling heet liefde en wijsheid
[Bron: De ware christelijke Godsdienst 75 - Verklaarde Apocalypse 1196 (2)]
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3. Vanuit welk tweede centrum begint de schepping der
natuurlijke wereld?
Vanuit de natuurlijke Zon, welke zuiver vuur en daarom in zichzelf dood is, en welke
uitstraling heet warmte en licht.
[Bron: Over de Goddelijke liefde en wijsheid-163-6 - Verklaarde Apocalypse 1196 (2), 1207
(2) Swedenborg]
4.

Is het menselijk geslacht beperkt tot onze aardse bol?

Zulk een onmetelijk werk als de sterrenhemel kan niet bestaan van maar één enkele
aardebol. Wat zou dat zijn voor het Goddelijke, dat Oneindig is, en voor Wie
myriaden van aardbollen, alle vol inwoners, nauwelijks iets zou wezen?
[Bron: De hemelse verborgenheden 6696-8, Over de Aardbollen 3-4 – Swedenborg]

5. Wat is het verschil tussen mens en dier bij geboorte?
Het dier wordt in zijn wetenschap en hoedanigheid geboren, die louter natuurlijk zijn
en het niet kan veranderen; de mens wordt onwetend geboren, met het vermogen
om een eigen wetenschap en hoedanigheid te verwerven.
[Bron: Over de echtelijke liefde 96 - [De ware christelijke Godsdienst 48 – Swedenborg]

6. Wat is de dood?
Het loskomen van het geestelijk lichaam van het aardse lichaam?
[Bron: Over de Goddelijke Voorzienigheid 298 - De ware christelijke Godsdienst 103 - Over
de Goddelijke liefde en wijsheid- 14]

7. Wat neemt de mens met zich mee in het andere leven?
Alles wat hij ooit gevoeld, gedacht en gedaan heeft, vanaf het eerste tot aan het
laatste moment va zijn leven.
[Bron: De hemelse verborgenheden 2049 (4), 2116, 2747 - Over de Goddelijke
Voorzienigheid 227 – geestelijk dagboek 4481 – Swedenborg]

8. Wat is de wereld der geesten?
Een tijdelijke tussentoestand voorbereidend of voor de hemelse of voor de helse
staat.
[Bron: Over de hemel en de hel 421, 426 – Swedenborg]
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9. Is het niet onbarmhartig hen in de hel te laten?
Het is uit barmhartigheid dat het door hen gekozen leven, hetgeen zij liefhebben, hun
niet ontnomen wordt.
[Bron: Over de Goddelijke Voorzienigheid 338,340- Swedenborg]
Anderzijds: Lorber beschrijft in het boek ‘De Geestelijke Zon’: 'Het zou droevig
en buitengewoon meedogenloos zijn als iemand een bewoner van de hel zou zijn,
alleen maar omdat hij het perfect gemanifesteerde beeld van de hel in zich draagt.
Als dat het geval zou zijn, dan zouden ook alle engelen helse geesten moeten zijn;
want ook zij dragen blijkbaar het volmaakte beeld van de hel in zich. Als dat niet het
geval was, zou geen enkele engel ooit in staat zijn om deze plaats binnen te gaan en
de woedende geesten daar te kalmeren. Ikzelf zou de hel niet aan jou kunnen tonen
en openbaren als ik die niet volledig in mij had. Bovendien zou het ook zeer
gevaarlijk zijn voor de hemelbewoners als ze niet het overeenkomstige schijnbare
beeld van de hel in zich hadden, omdat ze niet konden zien wat de hel tegen hen
doet.’ [Geestelijke Zon2_117,05]

10.

Bestaat er zo iets als voorbeschikking?

Allen worden oor de hemel geschapen, en zo wordt elk mens onophoudelijk door de
Heer getrokken naar zijn bestemde plaats in de Grootste mens, die de hemel is.
Indien iemand er niet komt, ligt het aan hemzelf.
[Bron: Over de Goddelijke Voorzienigheid 329, 163-4 – Geestelijk Dagboek 322 Swedenborg]

11.

Waar leert de Bijbel dat er drie hemelen zijn?

Paulus zegt:’Ik ken een mens in Christus..die opgetrokken is geweest tot in de derde
hemel.. in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke dingen, die een mens niet
geoorloofd is te spreken. [2 Kor.12:2-4]
Volgens Lorber bestaan er drie HOOFDHEMELEN [RB.02_243,09]
‘In de ‘zevende hemel zijn’ is een allegorische uitspraak van de mens. De Bijbel kent
3 echte hemelen. Natuurlijk zijn er ook heerlijke sferen, die op de hemel lijken, maar
niet de werkelijke hemel zijn.
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12.

Hoe ziet de hemel er uit?

Gelijk in de natuurlijke hemel, daar een natuur, steden, huizen, klederen en
werkzaamheden, boeken, enz., doch alles is daar geestelijk en veel volmaakter.
[Bron: Over de Goddelijke liefde en wijsheid 163, over de hemel en de hel 170, 176-7, 184 –
over de echtelijke liefde 207, leer over het geloof 63 - Swedenborg]
Robert Blum kon zijn ogen niet geloven, wat hij in de hemel, in de midden-zon, allemaal zag:
'Vader, ik dank U voor zo'n grote genade! Nu zie ik al vormen, maar ze zijn nog
niet blijvend, want de kracht van het licht wist ze van tijd tot tijd nog uit. Toch komen
ze steeds als dezelfde weer te voorschijn. O, dat moet een buitengewoon
wonderbaarlijke wereld zijn! Werkelijk, zo'n wereld is ook al een hemel, want daar
moet het heel heerlijk te leven zijn als men eenmaal aan het licht gewend is.’
‘Aha, nu ontdek ik een enorm grote stad met grandioze, prachtige bouwwerken. Ze
lijkt op Uw heilige stad die verheven is boven alle steden van de gehele
oneindigheid. Merkwaardig! Zover mijn oog reikt, zie ik tuinen en de prachtigste
paleizen in een bouwstijl die mij volkomen vreemd is. Enorme arcaden strekken zich
naar alle richtingen uit; daarop staan de prachtigste zuilen, waarop paleizen van
onbeschrijfelijke schoonheid prijken. O, o, wat is dat schitterend!'
‘Nu beginnen ook alle andere constanter in het licht van deze tweede middenzon
te kijken en ontdekken geleidelijk ook datgene wat Robert heeft gezien. Ja, enkelen
zien nog meer. Ze worden een prachtige plantenwereld gewaar, een heleboel
merkwaardige dieren van allerlei soort en in de tuinen wandelen veel onbeschrijfelijk
mooi gevormde mensen. Uit hun montere bewegingen is op te maken dat ze
uitermate gelukkig en tevreden moeten zijn.’ [Hemel en Hel.02_297,5-7]

13.

Wordt God in de hemel gezien?

De engelen zien Hem in de zon daar als Mens omringd met zonnevuur. Zij worden
ook in alles van hun prachtige omgeving en in elk ding van hun leven het Goddelijke
duidelijk gewaar. Deze innerlijke waarneming is hun grootste vreugde.
[Bron: Over de Goddelijke liefde en wijsheid 130-1, de hemelse verborgenheden 10809, 920,
155 - Over de hemel en de hel 121, 270, 489 – Swedenborg]
Lorber schrijft:
De Heer: 'Voor ons allen, zoals we hier zijn, is God heel zichtbaar en woont Hij in
een beslist zeer toegankelijk licht. Alleen voor de op aarde nog sterk in het vlees
levende mensen moet God omwille van de vrijheid van hun wil onzichtbaar blijven,
zolang zij nog niet de volledige wedergeboorte van de geest hebben verkregen.
Hij blijft echter ook onzichtbaar voor geesten van jullie soort, omdat jullie niet
zuiver en wedergeboren zijn.' [Hemel en Hel.02_263,12]
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Bijbelse Kennis oprakelen!

Vraag 1:
Geen vader en geen moeder,
Geen zuster en geen broeder
Waarmee hij praten zou.
Met diepe slaap bevangen,
Kreeg hij op zijn verlangen
Uit ‘s Heren hand een vrouw. [Wie?]
Vraag 2:
Hij was een boerenjongen
Heeft menig lied gezongen
Dat nog ons hart bekoort.
Hij werd een dichter-koning als bekroning,
Wiens lied men in Gods woning
Zondags vaak met velen hoort.
Vraag 3:
Waar klonk, en dat wel onverwacht,
De schoonste lofzang in de nacht?
Vraag 4:
De duivel heeft mijn tong gebruikt
Toen heb ik uw geluk gefnuikt.
Ik was een dier.
Noem mij eens hier.
Vraag 5:
Ik was een jongen, klein en teer;
Men bracht mij bij een waardige heer.
Daar mocht ik blijven dag en nacht;
Mijn moeder heeft mij weggebracht.
Drie stieren, meel en ook wat wijn,
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‘T ging alles mee. Wie mag ik zijn?
Vraag 6:
Noem de voornaamste aardse vluchteling
Die met zijn ouders mee ging
Vraag 7:
Wij waren samen: mijn broer en ik
Al was hij rijk, hij had geen schik.
Hij had geen liefde en geen geloof,
Was voor Gods woorden zo koud en doof.
Mijn godsvrucht kon hem niet behagen;
Hij heeft in het veld mij doodgeslagen. [Wie ben ik?]
Vraag 8:
Zij scheen Gods zegen weg te dragen,
En tergde mij wel alle dagen.
Maar God heeft mijn gebed verhoord,
Schonk mij een kindje op Zijn word.
Dat werd, geleid door ‘s Heren hand,
De beste zoon van het vaderland [wie?]
Vraag 9:
Ofschoon mij weinig tijd meer restte,
Mijn laatste tempelgang was de beste,
Toen heb ik Christus zelf ontmoet,
Zo werd mij ook het sterven zoet. [Wie ben ik?]
Vraag 10:
Wie was, tot ons rampzalig lot,
Zijn vrouw gehoorzaam boven God?
*.*.*.*.*
Vraag 1: antwoord: Adam.
Vraag 2: antwoord: David.
Vraag 3: antwoord: In Bethlehem, toen de engelen zongen.
Vraag 4: antwoord: De slang in het Paradijs
Vraag 5: antwoord: Samuël [1 Sam.1:24]
Vraag 6: antwoord: Het Kindje Jezus
Vraag 7: antwoord: Abel [Gen.4:8]
Vraag 8: antwoord: Hanna, de moeder van Samuel
Vraag 9: antwoord: Simeon in de tempel
Vraag10: antwoord: Adam
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Hoeveel punten heb je?
6 punten: uitstekend
5 punten: voldoende
4 punten: matig
3 punten: geringe Bijbelkennis
2 punten: geen echte Bijbellezer
1 punt: weleens over de Bijbel gehoord
Heb je 6 punten en meer, dan bij je een prof.!

Wat kun je in het volgende bulletin verwachten?


Dit staat nog open
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In de volgende uitgave: weer iets goeds om te delen met elkaar!
Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:
JLBI Gerard
Volksbank
Banknummer
IBAN
SWIFT-BIC

Nordhorn
BLZ 280 699 56
101 840 2300
DE 83 280 699 56 101 840 2300
GENODEF1NEV

Stand Bank-Credit……
Vertalingkosten: Relana v. d. V.
Bankkosten
Stand Bankcredit

op 15 oktober
op 15 november
op 31 oktober
op 15 november

2022
2022
2022
2022

+
+

443,25 €
50,00 €
5,95 €
387,30 €

