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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 Zich 2000 jaar
geleden in de Jezus Christus [25-28 n. Chr.] De geestvrienden van de JezusOpenbaring [h]erkennen in deze eeuwige Openbaring een nieuw en groot Woord van
God en beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.
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In dit nummer:
 dronk Jezus rode of witte wijn [een vervolg en slot]
 bestaat incarnatie of reïncarnatie?
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Dronk Jezus rode of witte wijn?
Dat Jezus wijn dronk bij het heilig Avondmaal, spreekt wel voor zich. Daarover is
geen discussie nodig. Toen Jezus gedurende drie jaar in Palestina met zijn
discipelen rondtrok, dronk Hij regelmatig wijn maar altijd met water. De ooit
eerder gestelde vraag - of Hij nu witte of rode wijn dronk – was al
aangekondigd in een artikel van het JBL februari 2019, en daarover werd met
enkele Lorber-vrienden nog wat aanvullende informatie uitgewisseld.
Gerd Kujoth - een goede Lorber-kenner- zegt hierover: 'Deze vraag kan niet
zomaar worden beantwoord!' In de literatuur van Jakob Lorber [o.a. ‘De Huishouding van
God’ 3-363:2-5, is niet duidelijk of dit rode of witte wijn was. ‘Andere Lorber-vrienden
zullen wellicht denken: "Wat moet het geschrijf over de kleur wijn voor enig nut
hebben, aan welke wijnkleur Jezus destijds de voorkeur gaf?!"
De wijn staat in samenhang met het oog - en dus ook met het licht, en dat is in een
eerdere publicatie al een keer uitgelegd; zo betekent bijvoorbeeld ‘wijn’ in het
Hebreeuws JA-JIN en ‘oog’ A-JIN.

Gerd schrijft in verband met de bovengenoemde tekst in HGt-03: 'Wat echter over de
oorsprong van wijn geschreven staat, toen Noach voor het eerst een wijnstok kreeg te
zien en vertelde hoe hij de wijn moest maken, dat kan alleen maar witte wijn zijn
geweest’ :
'En zie, hier aan uw voeten is een beboste plant; het is de wijnstok! Zijn
takken transplanteren behoorlijk in de aarde; bemest ze en begraaf ze zorgvuldig;
deze brengen je zelfs zoete druiven vol met het beste sap!’
[HGt.03_363,04]

[HGt.03_363,05] ‘Laat

het sap vervolgens gisten in de pot; en wanneer hij helder wordt,
drink het dan met mate en je zult zeer gesterkt, opgewekt en gelukkig zijn!’ ‘De Heer
wil het; doe het en je zult heel je leven gelukkig en opgewekt zijn!‘

Gerd: ‘Als je deze gebruiksaanwijzing volgt, dan krijg je witte wijn, zelfs als de
druiven rood waren. Want als je ook in de (rode) druiven knijpt en het sap alleen
maar laat gisten, krijg je witte wijn'.
Gerd: 'Laat het gisten in de puree van de mais’, daarover zegt de boodschapper van
de Heer niets..Daarom heeft men later ook geprobeerd geplette rode druiven te
fermenteren, en kreeg men op deze wijze rode wijn’.
Gerard: 'In feite is er nog steeds geen sprake van druivenbladeren, want rode,
groene of andere druivenschillen die in het gistingsproces worden opgenomen,
zullen toch de kleur van de wijn bepalen. Ik kan me niet voorstellen dat de zeer
waardevolle schillen geëxtraheerd en weggegooid worden. Want deze schillen
bevatten zeer waardevolle stoffen voor de menselijke gezondheid. Ik zou ik dit als
vanzelfsprekend beschouwen! Van groene druiven kan zeker witte wijn ontstaan inclusief de wijnkom. In het warme klimaat van bijv. Israël is koele witte wijn
geschikter ... Uiteraard moet hier wel een bepaalde logica mee verbonden zijn.
[De Heer:] ‘Wie ziet niet de zeer opvallende overeenkomst tussen deze bruiloft, die
op de derde dag na Mijn terugkomst uit de woestijn van Bethabara plaats vond, en
Mijn opstanding, die na Mijn kruisiging ook juist op de derde dag plaats vond?’
[GEJ.01_010,14]

‘Deze bruiloft kondigde op die manier profetisch aan, wat na drie jaar met Mij
gebeuren zou, [Joh.2:6]: ‘En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging
der Joden, elk houdende twee of drie waterkruiken van 2 tot 3 maten’ en daarbij werd in
wat ruimere zin tevens aangekondigd, dat Ik na drie jaar beslist als eeuwige
Bruidegom met Mijn volgelingen en degenen, die Mij werkelijk liefhebben, een echte
bruiloft, namelijk hun wedergeboorte tot het eeuwige leven, houden zal!’ [GEJ.01_010,15]

(En Jezus zegt verder tegen de dienaars: 'Schept nu en brengt het de
spijsmeester!’ En de dienaars deden dat meteen. (Joh. 2:8)
[De Heer:] ‘Neem nu een beker vol en breng deze naar spijsmeester om te proeven;
hij moet zijn mening daarover geven!' De dienaars brengen,diep onder de indruk van
de verandering van water, deze wijn direct naar de kok om te proeven.’ [GEJ.01_011,03]

[Opmerking van Gerard: als dit witte wijn was geweest, dan zou deze wijn nog
steeds de kleur van het water hebben aangenomen; maar omdat dit zo
opvallend was, deze blijkbaar [rode kleur] - zodat de dienaar verbaasd keek na
deze opvallende omzetting van het water in een andere kleur wijn!] ... Het zou
hier ook rode wijn geweest kunnen zijn omdat in deze tekst de samenhang met
het Heilige Avondmaal en de kruisiging van Jezus wordt genoemd.]
‘De bruidegom antwoordde echter: 'Jij praat nu toch wel als een blinde over de kleur!
Kijk, deze wijn is nergens ter wereld geperst, maar kwam zoals eens het manna, uit
de hemel op onze tafel. Daarom moet deze beslist beter zijn dan iedere wijn die op

Aarde te vinden is!' [GEJ.01_011,06]

[Opmerking: Van witte wijn, geschonken uit een vat, weet je niet meteen of dit
wijn of water is – beiden lijken op elkaar. Rode wijn herken je onmiddellijk aan
de kleur! Mijn vrouw heeft ooit op een feestje mij als grap een glas witte wijn
ingeschonken [zonder dat ik het zag] en het bleek gewoon WATER te zijn! ....]
‘De kok gaat meteen met de bruidegom de eetzaal in en overtuigt zich ervan, dat
de zes vaten geheel met de beste wijn gevuld zijn. Als hij zo het wonder in zich
opneemt, zegt hij: 'Heer, vergeef mij mijn zonden! Dat kan alleen God doen, en God
moet hier bij ons zijn! Want zoiets kan geen mens doen.’ [GEJ.01_011,09]

[Opmerking: ‘Maar toen de kok naar de kannen keek [die dus NIET
DOORZICHTIG waren !!] zag hij onmiddellijk daarin de KLEUR van de wijn.’ Als
de wijn blank was geweest, dan zou hij niet onmiddellijk overtuigd zijn geweest
- of tenzij hij deze had gedronken. Hier hebben we het kennelijk over RODE
WIJN. Ook in verband [en dat drie keer !] met het lijden van Jezus aan het kruis.
De kerken drinken ook altijd RODE WIJN.
Hoe wijn in de tijd van Noach werd gemaakt, kan volgens mijn mening alleen
maar witte wijn of rode wijn zijn geweest. Omdat de druiven groen of rood
waren, en je de schil van de druiven niet weggooit, maar alles bij elkaar houdt
voor gisting, is de wijnkleur afhankelijk van het soort druiven, dat eerst later
wordt bepaald. Witte wijn was zeker eerder en gedronken en bijv. vaak
gedronken in Griekenland (Rhezina)
Het eerste gebruik van wijn existeerde al voor 6000 jaren en nieuwe soorten
druiven werden in veel latere jaren toegevoegd. Alles is in ontwikkeling, maar
de basisvoorwaarden blijven voor altijd bestaan.]
‘Maar zoals Ik het water in wijn veranderde, zo zal ook door het woord uit
Mijn mond het natuurlijke zinnelijke van de mens in de geest veranderd
worden, als hij tenminste daarnaar leeft!’ [GEJ.01_011,19]
En Ik zal antwoorden: "Omdat jullie vroeger niet in staat was om Mijn liefdewijn
geheel naar waarde te schatten, waardoor slechts misbruik het gevolg zou zijn
geweest! In deze tijd echter, waarop jullie zich zat hebben gedronken aan jullie
slechte door mensen samengestelde wijn, waarop jullie in dranklust rustiger bent
geworden en het goede van het kwade kunt onderscheiden, nu kom Ik en breng
geen nieuws wat jullie nog niet kennen maar dezelfde wijn die jullie vroeger reeds
gedronken hebbent, alleen van al zijn slechte elementen gezuiverd, als een zuivere
goddelijke drank, die , slechts diegenen verdienen, die, zinnelijkheid en materialisme
ver achter zich latend, hun geestelijke natuur onderkennen en slechts naar

geestelijke drank en spijze smachten’. [PH.01_008,15]

[Opmerking: dat betekent: RODE WIJN, de kleur van rood is van liefde en
sensualiteit! Rode wijn werd vooral in Israël gedronken. Het wordt rood als de
schil van een blauwe druif NIET wordt verwijderd na het persen en dan blijft de
most over. De rest wordt meestal NIET uitgefilterd. Een wijn kan dus ook rood
worden van rode blauwe druivensap. Het hangt ervan af of je het eruit filtert
of niet.
Wat Gerd over Noach beschrijft, is mogelijk toch witte wijn, maar het kan
misschien ook rode wijn zijn. Volgens de logica had het dus allebei kunnen zijn.
In het oude Israël worden de druiven ingevoerd in een perskuip. In de meeste
gevallen blijft het vruchtenoverblijfsel [sediment] aanwezig als most en dus
wordt daarvan witte of rode wijn gemaakt, afhankelijk van de kleur.
Rode wijn wordt in de Bijbel vaak gezien als een symbool van bloed.
Druivenbloed in de Bijbel. Gen. 49:11 en Jesaja 63:2. Witte wijn wordt niet in de
Bijbel genoemd. In afbeeldingen van Egyptenaren zijn druiven bijna altijd zwart
en wordt de wijn in rood of donker weergegeven. Het grootste deel van de
wijnen in Israël bestond uit rode wijnen.]


Het effect van het licht moet anders zijn; maar de werking van liefde blijft
dezelfde zoals warmte op zichzelf maar één werking heeft, namelijk: het
verwarmt rood op dezelfde wijze als blauw, en alles kan ermee gloeiend
gemaakt worden; de kleur van de ware, levende gloed van liefde is eeuwig
één en dezelfde, en gloeiend goud is niet anders dan een gloeiend stuk ijzer.
[Ste.01_033,19]

Swedenborg zegt hierover:
708: ‘Wijn heeft dezelfde betekenis als bloed, zoals duidelijk is uit de woorden van
de Heer toen Hij de beker nam en zei: ‘Dit is mijn bloed’ (Matt. 26, Mark. 14, Luk. 22).
Evenzo uit dezelfde tekst: hij (Juda) wast zijn kleed in wijn en zijn mantel in het bloed
van de druiven (Genesis 49:11). Dit verwijst naar de Heer. Jehovah der heerscharen zal
een feestmaal bereiden voor alle volkeren ... een vette maaltijd zal een feestmaal zijn
van zoete wijnen (d.w.z. wijnen zonder gist) ... van verfijnde zoete wijnen (Jes. 25:6). Dit
verwijst naar het sacrament van het Heilig Avondmaal, dat door de Heer moet
worden gebruikt.
709: Uit dit alles kan nu duidelijk zijn, wat onder het lichaam en bloed van de Heer
moet worden begrepen, evenals brood en wijn in drievoudige zin:, het natuurlijke,
het geestelijke en het hemelse. Elk religieus persoon in het christendom kan weten of

als hij het nog niet weet, dat er evenzoveel geestelijk als natuurlijk voedsel
bestaat, het laatste voor het lichaam, het eerste daarentegen voor de ziel.
‘Om dit te doen tot Mijn herinnering (Luk. 22:19) en verder: de Mensenzoon is gekomen ... om
Zijn leven als losprijs voor velen te geven (Matt. 20:28; Mark. 10:45). Ik geef Mijn leven voor de
schapen (Joh.10:15,17; 15:13).

Swedenborg zag in een visioen waarin hij de hemelse echtparen bezocht uit de
gouden Oertijd, die in tenten wonen op een plateau bebost met ceders en olijven,
omringd door donkerblauwe wijndragende druiven, de mannen gekleed in
hyacintkleurige mantels en in witte tunieken, de vrouwen in paarse toga’s, en de de
sierlijke witte Rococo-schapen ontbraken zelfs niet, die "de onschuld en vrede van de
bergbewoners belichamen.
In Askelon zijn vele potscherven gevonden met daarop geschreven: ‘rode wijn en

sterke drank’. Een logische gevolgtrekking hieruit zou kunnen zijn dat er rode naast
witte wijn is geproduceerd. Als er alleen maar rode wijn in de omloop is, dan zou
de aanduiding ‘rood’ op de pot zeker ook niet nodig zijn geweest, dus moet er
ook witte wijn zijn.
In het binnenland van Judea, in Lachish, is een wijnvat ontdekt met een inscriptie in
de vroegste Semitisch geschriften: “wijn gemaakt van zwarte druiven”.
Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een donkere wijn.
Er waren verschillende productiemogelijkheden:






De druiven konden in de wijngaard worden gedroogd, waardoor ze een
donkere kleur kregen, door ze uit te spreiden op matten in de Zon. Hierdoor
werd de suiker geconcentreerd en ontstond erg zoete wijn of wijn met een
hoog alcoholpercentage.
Er zijn ook inscripties gevonden over: ‘gerookte wijn en donkere wijn. Er
bestaat een vat in Hebron (700 v. Chr.) met daarop de Hebreeuws/Arabische
tekst “kohl”. Kohl stond in de oudheid ook voor diep rode oogschaduw.
Sommige wijnen waren zo sterk en zwaar gekleurd dat deze in sommige
gevallen met water werden verdund.
Ammonitische wijn uit het centrale deel van de hoogvlakte, voorbij de Jordaan,
was zo’n zware wijn in de productie. Deze wijn stond er om bekend dat deze
zo sterk was, dat hij het lichaam tot zinnelijke zonde aanzette.

In het oude Midden-Oosten was men reeds bekend met twee typen wijn zoals wij die
vandaag nog kennen:



rode en witte wijn.
Bij rode wijnen zijn kleurvariaties mogelijk van zeer donkere en bijna zwart
gekleurde wijn tot lichte rosé wijn.

In Israel dronk men vooral de rode wijn:

















Rood wordt pas een wijn als de schil van een blauwe druif na het persen niet
wordt verwijderd en op de most blijft liggen; Restanten van de schillen werden
vaak niet weggefilterd.
Een wijn kan ook rood worden van druiven met rood sap. In bijna alle
gevallen is het sap van een druif echter blank.
In het oude Israel werden de druiven in een perskuip getreden. Dit betekent,
dat in de meeste gevallen bij het vertreden, de schillen aanwezig bleven in de
most en er dus rode getinte wijn ontstond.
Rode wijn werd als symbool van bloed gezien. Als een bepaald
voedingsmiddel zo rood als bloed was, ging men toentertijd al uit van een
stimulerende werking.
Wijn wordt in de Bijbel druivenbloed genoemd. (Gen. 49:11, Jes. 63:2).
Maar dit betekent niet, dat alle wijn in de Bijbel persé rood was. Alhoewel witte
wijn niet wordt benoemd in de Bijbel, zullen er ongetwijfeld naast blauwe
druiven ook witte druiven aangeplant zijn geweest.
Het grootste deel van wijn in de oude wereld was echter rood omdat de
schillen mee fermenteerden.
Bij afbeeldingen van de Egyptenaren zijn druiven bijna altijd zwart, het
druivensap en de wijn zijn in rood of donker afgebeeld.
Het merendeel van de wijnen in Israel bestond uit rode wijnen.
Sommige wijnen waren, zoals eerder vermeld, zo sterk en zwaar gekleurd dat
deze mogelijk werden versneden met water. Zo was de verhouding water en
wijn 1:2 bij de Romeinen heel gewoon, maar ook bij Joodse gelovigen wel
gebruikelijk. (2 Makk. 15:39)
“Niemand die oude wijn heeft gedronken verlangt naar jonge wijn”. (Lukas 5 :
39).
De beschrijving over witte wijn is in Bijbelse bronnen niet te vinden. In
Rabbijnse teksten is er wel sprake van witte en heldere wijn.
In de ‘Neues Bibel-Lexikon’ (1988 – 2001) p. 1072 wordt aangegeven, dat in
dergelijke hete zones [bijv. van het Midden-Oosten] het verbouwen van witte
wijnen problematisch en ongebruikelijk was.

In de Bijbel werd er alleen maar rode wijn geschonken. De Genesisschrijver
onderbouwd zijn mening met de vergelijking van druivenbloed. [Genesis 49:11]. Het
bewijs hiervoor wordt gezocht in de vondst van een wijn met daarop de inscriptie
Jajin KaHoL. Mogelijkerwijze was dit een donkerzwart druivensoort.
Een goede Lorberkenner en Lorbervriend, stuurde mij een kort citaat per e-mail:
'Welke wijn heeft Jezus gemaakt en ook zelf gedronken?...’ Zie ook het 4e boekdeel
van het GJE, hfdst.189:5.: ‘In de baai van Markus zegt de Nubiër O .... "Maar wat
voor water hebben we hier te drinken ... Maar bovenal bewonder ik dit water.
(Wijn) - Waar is deze waterbron?". Het gaat hier blijkbaar over de witte wijn! ...
Ik wil dit onderwerp nu definitief afsluiten en wil de Lorbervrienden hartelijk danken
met het meedenken over dit onderwerp, dat tot in de details werd uitgeplozen. Het
eerste deel daarover werd – zoals medegedeeld – al beschreven in het meinummer
van 2019. G
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Bestaat

Inkarnatie

echt?

Wat betekent incarnatie eigenlijk? Komt de mens nog eenmaal terug op deze Aarde,
of is het dan definitief voorbij met zijn leven op deze Aarde? Om hierover een degelijk
antwoord te krijgen zullen we wat moeten spitten in de ‘vleselijke materie’.
Dus wat betekent reïncarnatie feitelijk? Een terugkeer in het vleeslichaam? Als we dit
woord in drie delen opsplitsen, krijgen we drie lettergrepen:
RE = opnieuw
KARNA = vlees of lichaam [identiek aan KARMA]
Tia als achtervoegsel betekent 'INGAAN’
Het Hebreeuwse woord voor incarnatie is GiLGaL [Hebr. getalsmatige waarde 66 uit
3-30-3-30]. (3+3= 6 en 30+30 = 60]
KARNItins ontbreken vaak in het bloed van vegetariërs. Gilgal betekent eigenlijk:
'daal diep in de stof af'. Het wordt ook wel tweemaal als de 6e letter v.h. Hebr. alfab.
Aangehaald, het cijfer-letter-teken ‘WW’ van ‘pas op!’ of ‘wee u, wee u!’. - Het leven
is als een cirkel van 6 x 60 [360] graden, als één ronde.
Als we het voorbeeld navolgen, wat betreft de Bijbelse tekst in Johannes 16:33, dan
worden we daarin getroost en gesterkt, ondanks alle mogelijke benarde
omstandigheden Want ook de Heer is ons voorgegaan in het ‘vlees’... “In de wereld
zul je leed hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen [met
wonden!] ...“
De ziel schept als het ware haar eigen lichaam [tijdens de zwangerschap van de
moeder] en dat lichaam is dus een ware kopie van de ziel. De ziel zelf is weliswaar
[ontstaan] geschapen uit geestelijke substanties, maar wel [meestal] via de weg van
de materie. [GJE1-214:10,11]
Als de ziel – eenmaal als mens op de Aarde geleefd te hebben – geleefd in de zin
zonder God met toorn en wraak, dan heeft zij zich al een plek in de hel bereid – en
dat is een ware tweede dood van de ziel, van waaruit ze moeilijk gered kan
worden. [GJE6-65:5].
Het ziet er voor de ziel dan erg treurig uit aan gene zijde en het kan [volgens de
beschrijving van Jakob Lorber] wel miljarden aardse jaren duren, om daaruit –
weliswaar met kwellende methoden door de helse geesten – te komen tot enige
verbetering. Een dag op Aarde is meer waard dan 100 jaar in de helse sfeer, als we
rekenen volgens de aardse tijd. [GJE6:65:6]

De leer van de incarnatie wordt nooit aangetoond of onderwezen in de Heilige
Schrift. We hoeven maar één keer te sterven.
De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.
24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;
25 Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik geboren.
26 Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld.
27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
28 Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;
29 Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de
grondvesten der aarde stelde;
30 Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn
aangezicht spelende;
31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.
32 Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren. [Spreuken 8:22-32]
22
23

Alles - inclusief de mens - is door de waarheid gemaakt. Wie de waarheid doet, zal
de waarheid begrijpen. De Schepper geeft elke persoon talenten - zelfs bijzondere
talenten.
Als de mens weer naar de aarde mocht terugkeren, dan zou de Bijbel ons duidelijk
hebben geïnformeerd. Er is echter wel een mogelijkheid – om met de hulp van
engelen vanuit het hiernamaals - [maar zelden op deze aarde] opnieuw geboren te
worden….
Er zijn veel geestelijke sferen waarin mensen hun ontwikkelingsstadia [scholingen]
kunnen voortzetten, zoals de aarde ook een examenschool is. Als de ziel al de
gewoonte heeft om het kwade of slechte lief te hebben, dan neemt hij een aantal van
deze vormen aan vanuit de lagere sferen en zal hij ook van binnen en met zijn
gezichtsvermogen er zo gaan uitzien: namelijk als een dierlijk wezen.
Mensen kunnen hun vorige bestaan op aarde niet herinneren omdat ze een
samenstelling hebben van verschillende mineralen, planten en dieren, en uiteindelijk
van drie intelligente hogere dieren. God heeft ons voorzien van middelen om ons
te helpen bij onze eigen keuzes te maken.
De ziel verlaat het dode lichaam pas na de tweede dag van zijn dood. Aangezien
de ziel al het geestelijke bestaan in zich heeft, zal ze zich onmiddellijk in haar eigen
wereldsfeer bevinden, d.w.z. in de wereld vanuit zijn vergelijkbare geestelijke sfeer.
Op andere zonnewerelden, waar mensen ook zo leven, bestaan naar men zegt ook
wel fysieke incarnaties. Omdat in GJE1-213:1 de Heer spreekt met de Stoïcijnse
Philopold: ‘Kijk, dit is al het twintigste lichaam waarop je fysiek leeft; Je totale
vleselijke leeftijd in jaren van deze aarde is in zo'n groot aantal, dat het aantal van
het fijnste zand in alle oceanen, de aarde, ver overtreft.’

[Opmerking: dat betekent dat er vóór de schepping van deze aarde al veel
materiële werelden waren die onmetelijk oud zijn in vergelijking met de
allerlaatste geschapen aarde in het universum: de aarde
Nog een opmerking: er zijn zielen van boven en beneden [d.w.z. van de aarde Philopold was een ziel van boven en hoefde daarom niet via de aarde de ronde
te maken in de wereld van mineralen, planten en dieren en dit in tegenstelling
tot de zielen die van beneden komen, die deze ronde wel moeten maken! - Zo
ook Lazarus uit Bethanië en Robert Blum, die zielen van boven waren!]
In het volgende hoofdstuk van GJE1-214 vinden en lezen we de meest
verbazingwekkende woorden die er zijn over de incarnaties van Philopold [die
destijds in zijn vorige leven MURAHEL heette]. Zijn innerlijke oog werd geopend en
na een tijdje kwam hij weer bij zichzelf en vroeg zich af waarom de mens op aarde
geen geheugen van zijn vorig bestaan heeft.
Omdat hij - Philopold-Murahel van een andere ster kwam - en niet het materiële pad
van minerale planten en dieren hoefde te doorlopen, moest hij een nieuw schepsel
worden en het KINDSCHAP VAN GOD verwerven. [GJE1-214:9]
Volgens Jakob Lorber leven er niet meer dan 10.000 zonbewoners op onze aarde
die de weg door de stof [de aarde] niet nodig hebben. [GJE1-215:5]. De te
gematerialiseerde ziel lost volledig op in materiële dingen en wordt dierlijk en
dierlijker en als hij dan weer een 'nieuwe ziel' wil worden, moet hij eerst duizenden
miljoenen jaren de ronde doen in de materie via mineralen, planten en dieren en als
er weer eens een kans komt om op deze aarde een volgende incarnatie aan te gaan
is dat mogelijk of via een andere aarde of hemellichaam…
‘Deze pure wereldse en vleselijke mensen zien er uiterlijk weliswaar vaak heel mooi
en aantrekkelijk uit, vooral het vrouwelijk geslacht, hetgeen heel begrijpelijk is door
de steeds grotere eenwording van hun ziel met het vlees. Maar zulke mensen
worden daardoor ook zwak en heel ontvankelijk voor alle slechte, fysieke indrukken.
Hun lichamen worden gemakkelijk ziek en het geringste contact met een
besmettelijke ziekte is dodelijk voor hen, terwijl mensen die een vrije ziel en daarin
een vrije geest hebben, alle vergiften van de aarde over zich heen kunnen laten
komen zonder ook maar de geringste schade te lijden. Want een vrije ziel en daarin
een vrije geest hebben kracht en middelen in overvloed om iedere zwakke vijand
krachtdadig te bestrijden, terwijl een ziel die in alle levensuitingen aan haar
vervloekte lichaam zit vastgeketend, op een aan handen en voeten gebonden reus
lijkt die zich zelfs niet tegen een lastige vlieg teweer kan stellen en moet dulden dat
een zwakke dwerg hem heel op z'n gemak, maar des te pijnlijker, met een mes het
hoofd van de romp scheidt.’

Wereldse mensen, vooral vrouwen, zijn vaak erg mooi en weelderig van uiterlijk; de
gemakkelijk te begrijpen reden ligt in de steeds grotere eenwording van de ziel met
haar vlees. Deze worden gemakkelijk ziek. Een gezonde ziel kan alle gifstoffen op
aarde over zich heen laten komen. [GJE3-11:6]
Er zijn zelfs scholen waar mensen veel belang aan hechten, zoals sport, gymnastiek
en yoga, en zij maken uiteindelijk het lichaam zacht met allerlei zalven en oliën. [GJE312:3] Men hecht te veel waarde aan het lichaam en doet niets van Gods orde. [GJE312:6].

Jezus genas veel zieke mensen in Palestina en hoe was dat voor HEM mogelijk? HIJ
zegt er zelf over:
[De Heer:] ‘Ik ben een genezer. Hoe kan Ik dat, vragen de dode en daarom geheel
blinde mensen zich af. En Ik zeg jullie dat Ik van geen mens het lichaam genees,
maar als een ziel nog niet te sterk met haar lichaam is vermengd, maak Ik slechts de
ziel vrij en Ik wek, voor zover mogelijk, de in de ziel begraven geest. Deze versterkt
meteen de vrij geworden ziel en die kan dan gemakkelijk alle gebreken van het
lichaam in een oogwenk weer in de normale orde terugbrengen. Dat noemt men dan
een wonderbaarlijke genezing, terwijl het toch de gewoonste en natuurlijkste,
lichamelijke genezing ter wereld is! Wat iemand heeft, kan hij ook geven; wat hij
echter niet heeft, kan hij ook niet geven! [GJE3-12:8,9]
‘Iedere ziel moet zich ooit zelf tot ontwikkeling brengen: hier gemakkelijk, of in het
hiernamaals moeilijk, daarvoor zijn haar de middelen ingeplant. Verzuimt zij het hier,
omdat zij zich te veel door de wereld en haar verlokkende schatten heeft laten
verleiden, dan zal zij het in het hiernamaals moeten doen.’ [onder zeer zware akelige
omstandigheden!!!] [GJE4-238:10]
‘Van de tienduizend miljoen [geesten uit de hel] de ongelukkigen in het hiernamaals,
wie het tienduizend keer erger hebben dan een arme en vervolgde bedelaar op
aarde, daarvan is er niemand die opnieuw wil incarneren. In GJE5-188 lezen we over
zielen van andere wereldlichamen, hoe moeilijk zij het vinden om op onze aarde te
incarneren.
Na een cyclus van vele tijden op deze aarde of op een ander hemellichaam, is er een
hernieuwde incarnatietest die verloren zielen te doorlopen hebben zonder ook te
weten dat ze ooit al een incarnatietest eerder ondergaan hadden.’ [GJE5-232:2] - Slechte
zielen komen in het hiernamaals bij hun eigen soort terecht. [vers 4].
Het wordt zeker wel toegestaan, als een helse geest in de hel – die zich na lange
tijden bevrijd van haar gezelschap met hulp van engelen in een beter gezelschap kan
komen of opnieuw incarneren op een totaal ander werelddeel als baby bij arme
ouders en opgevoed wordt als een eerlijke en flinke werker, religieus is en als hij
tenslotte sterft bij de goede zielen samenkomt en tenslotte wordt zijn geest uit God
gewekt, dat zijn geestelijke eigendom als tweede ik is. [GJE5-232:11]

Ja, hoe God zorgt voor de nog zo donkere ziel tot het ware leven en licht. [GJE5-232:12].
Ook al moet dat aeonen van aardse jaren duren!
De mens – als afstammeling van Adam – de eerste [gevallen oergeest!] moest via de
weg van de materie ook weer een zuivere ziel worden. [GJE6-53:6]
Als de ziel eenmaal rijp geworden is, verlaat ze het lichaam voor altijd. [GJE6: 53: 11].
Het lichaam wordt dan verteerd. Wat dan substantieel aan hem overgebleven is en
ook van de ziel is, dat wordt ook teruggegeven aan de ziel.
Zeer materiële ingestelde mensen gaan na hun dood in het geestelijke rijk naar de
maan en moeten daar duizenden jaren leven als geestelijke wezens in zeer slechte
armoedige en zeer primitieve harde omstandigheden. [GJE6-157: 18:]
Geestelijke wezens leven ook hier op deze aarde, maar we zien ze niet omdat ons
innerlijke oog voor hen gesloten is. GJE6-157:18: 'Dus na vele lange eindeloze perioden
worden zulke materiële mensen meer en meer zuiverder en kunnen ze uiteindelijk
genieten van een grote gelukzaligheid: maar ze kunnen nooit komen waar een van
de geringste van Gods kinderen daar komen zal.’ [in de derde hemel]
De maanbewoners moeten daar hun incarnatie accepteren, omdat de incarnatie op
de andere wereldhemellichamen doorgaans vluchtiger en gemakkelijker is. [Aarde 134:11]. Maar er zijn ook zwervende geesten die van de ene planeet naar de andere
komen.
In het Grote Evangelie van Johannes en ook in de Huishouding van God wordt op
sommige plaatsen beschreven dat er slechts af en toe een reïncarnatie mogelijk is,
maar in zeldzame gevallen. GJE1-2:1: 'De geest van de profeet Elias woonde in
Johannes, en hij was dezelfde engelengeest die Lucifer in het vroege begin [van de
geestelijk wereld] overwon.
Maria van Jozef leefde ooit in de tijd van Adam onder de naam PURA [HGT2-112: 23] 'O Adam, Adam! Kijk goed naar dit meisje en het is zuiver in zijn hart als de Zon van
de Middag.
Oh, hier betekent het woord PUR 'puur' of 'rein'. En URA betekent 'tijdloos' [van uur =
LICHT. Uur wordt geschreven als het hebr. woord: WOR.
Pura kwam dus uit de hoogste hemel van God ['Zon van de middag!') En zij werd in
haar kindheid meer dan drieduizend jaar later door de engelen in de tempel van
Jeruzalem opgevoed en gevoed als MARIA [van Jozef].
Adam wilde aan het einde van zijn zeer lange aardse leven nu toch eens eindelijk
sterven en bad de Heer daarover: Tegen Adam zei de Heer: ‘Je ziel met je geest uit
Mij wil Ik van je lichaam verlossen en ze leiden naar de juiste plaats. Ik zal je een
engel sturen en van je lichaam verlossen. Je lichaam zal weer deel worden van de
aarde, zodat de slang [Lucifer] haar deel wordt. [HGT3-115:10-14]

Tegen PURA zei de Heer: ‘je zult geen man-vrouw worden: 'In plaats van tot de tijd
der tijden, omdat je vervuld zult worden met alle kracht van de liefde van mijn
oneindige geest! Amen. [HGT2-122: 25] ‘'Dan eerst, tot in de tijd der [grote] tijden, zul je
dan vervuld worden met alle kracht van de liefde van mijn oneindige Geest! Amen.
[HGT2-122: 25] – [Dat

is als draag- en pleegmoeder van Jezus]

Pura heeft nooit een man gehad. [HGT2-140:9] – Degene die zich over haar ontfermde
was de oervader JARED. [HGT 2-140:13]. De latere Engel Gabriel met Maria in de
tempel.
De Heer zei tegen de pleegvader Jared van Pura [de latere Maria]: ‘'Ze mag een man
niet benaderen voordat Ik het je niet nadrukkelijk ga vertellen! [HGT2-142:9]
In HGT 3-11:11 benadrukt de Heer, dat Pura in de tijd der tijden niet ‘verwekt’ meer zal
worden. Er is nergens in de Hemel en op Aarde zo’n prachtige mooie vrouw als jij!’
In het volgende verse van ditzelfde hoofdstuk staat: ‘'Hij was jouw getuige [Pura]; dit
gevolg! Zijn naam is Gabriel ...
In vers 15 wordt Pura weer teruggebracht naar de hemel met een vergeestelijkt
lichaam. Zij is dus niet gestorven. In JJ-1-114:3 is de latere Maria in de tempel van
Jeruzalem in gesprek met de engel Zuriel.
De incarnatie van Johannes de Doper wordt gezien als de aartsengel Michael,
samen met Zuriel en Uriel.
Maria von Josef was vroeger [in de periode van Adam]. Pura; dit was rond 3700 voor
Christus. Geboren in het 551ste jaar vanaf de tijd van Adams schepping], evenals
Sehel, die de oerengel Michael was, en later de profeet Elia en Johannes de Doper.
Van Elias werd gezegd: aan het einde van de tijden van deze aarde zul je nog wel
eenmaal opnieuw in het vlees [lichaam] naar de mensen van de aarde worden
gestuurd, maar niet meer met verborgen innerlijke geestelijke schouwing, maar des
te meer en zelfs nog helderder, want de beide vroegere keren onder de naam 'Sehel'
en de latere 'Elias', en broeder Moises zal je echter in de geest [be]geleiden. [GJE5235:9]

Jared, de latere engel Gabriël leefde op aarde 962 jaar. Deze Jared nam PURA in
zijn huis als haar eigen dochter. Pura was een wees. De zoon van Jared of Jered
was Henoch; deze stierf niet, maar werd weggenomen en werd opgenomen in de
hoogste hemel als de engel Raphael.
De geest van Abraham woonde in Jozef van Maria. Zacharias in de tempel was de
incarnatie van Mozes. MARIA werd geestelijk ontvangen door Anna [haar moeder,
die onvruchtbaar was] en zonder toedoen van Zacharias, die al een hoge leeftijd
hadden. [HGT2-112-23].

PURA was dus aards gezien, vaderloos en moederloos en heeft over de gehele
wereld geen naaste verwanten. [HGT2-140:9]
Jered mocht de pleegvader van Pura worden en werd door de Heer daarover
geïnstrueerd. [Opmerking: Pura had dus geen ouders, was plotseling op aarde en
waarschijnlijk werd ze later, net als Henoch, weer opgenomen in de hoogste hemel.
Jared zou later dus de aartsengel Gabriël zijn die een aantal keren aan Maria
verscheen om haar het goede nieuws te brengen]
Er bestaat enerzijds een ‘incarnatie’ en anderzijds een ‘reïncarnatie’- twee
verschillende en toch met identieke bewoordingen, maar verschil in de inhoudelijke
betekenis. De thema’s in de Bijbel geven ons grote uitzonderingen te verstaan. In de
Gr. Joh. Ev. 6-61:2-8 Jezus zegt: 'Weet nu dan, dat ook zielen uit andere werelden hier op
aarde een lichaam hebben, maar eveneens ook kinderen van de slang. [Lucifer].
De Bijbel is niet helemaal compleet. Het 6e en 7e boek van de geschiedenis van
Mozes en ook nog eens de oorspronkelijke evangeliën van Mattheüs en Marcus
hebben ooit bestaan. Deze boeken worden [verborgen] bewaard in het Grote
Tartarije, [dat is [Centraal-Azië] en nog andere gebieden op de aarde, en zullen ooit
weer teruggevonden worden.
Elke menselijke ziel heeft veel bestanddeeltjes [specifieke atoomdeeltjes] van hun
vader. De ziel was in de conceptie verdeeld en maakt zijn eigen individuele nieuwe
ziel met zijn eigen persoonlijkheid. Dit is een proces! En met hulp van engelen, die
door God zijn gezonden. De aarde is dus een plaats voor scholing voor alle zielen.
Maar als de ziel het te bont op deze aarde heeft gemaakt en erin is gebleven, kan
het door anderen in het rijk der geesten worden gezien als een wezen met een
dierlijk uiterlijk. Dat sommige mensen weer opnieuw op deze aarde geboren, ja, dat
bestaat wel, maar is niet gebruikelijk…
Hemelse gaven 2-246 laat

het volgende bericht over dit thema achter: 'In deze tijd leven al
mensen voor de zevende keer en ze doen het nu voor de zevende keer veel beter.
Zij zullen nog een paar incarnaties moeten doormaken op een andere planeet in een
lichter stoffelijk lichaam voordat zij opgenomen kunnen worden in een zuivere
geestelijke sfeer, die men het 'onderste paradijs' zou kunnen noemen, en van waaruit
nog vele trappen naar het echte innerlijke hemelrijk leiden.
Reïncarnatie is weliswaar mogelijk, maar niet de gebruikelijke procedure. Op de
vraag: hoe komt het dan, dat ik dat droomde en die en die heb gezien in het vorige
leven? Daarop zegt Swedenborg: 'Omdat veel mensen geloven dat ze geïncarneerd
zijn, kan een overleden mens zijn eigen wereld van herinneringen als geest
overbrengen of projecteren in het geheugen van een ander mens die op aarde leeft.
De mens ervaart dan herinneringen die hem vreemd zijn. Dergelijke mensen zagen
zonder ongerechtvaardigd beelden van hun vorige leven.'

[Opmerking: je kunt nooit een ander bestaan hebben gehad om andere redenen,
omdat de locaties destijds nog niet bestonden dan diegene die wij nu slechts kunnen
waarnemen. Hoe vaak wordt er nu met veel verbeeldingskracht en zelfbedrog
aangegeven dat men zijn eigen vorige leven heeft gezien?]
De mensen op de planeet Uranus - de Uranuskinderen - worden door Lorber
beschreven als koppige mensen. Ook zij mogen volgens GJE3-237: 6-8 incarneren op
aarde.
[Opmerking: Robert Blum leefde van 10-11-1807 tot 09-11-1848 en werd neergeschoten; hij
was een van die zielen. Zijn aardse geschiedenis wordt in detail beschreven 'van de Hel naar
de Hemel' in twee delen onder Robert Blum, deel 1 en 2]
Ook in GJE5-232 vinden we een reïncarnatieverhaal van een heerszuchtige,
hooghartige heerser die na zijn dood lange tijd in de hel moest doorbrengen.
Uiteindelijk keerde hij terug naar de aarde om in een nieuw leven te worden gestuurd
met zeer eenvoudige omstandigheden in alle deemoedigheid ... Van de honderd
zielen op aarde zijn er zeker een of twee sterke geesten van boven.
De aarde is in het grote universum een hogeschool, zoals elk wereldlichaam dat is.
Zoals dat op elke school het geval is dat een bepaalde klas een of twee keer kan
worden herhaald, zo geldt dat ook voor het leven op aarde. Het is niet de
gebruikelijke manier, maar een noodmaatregel vanwege het gebrek aan
bekwaamheid of bereidheid van de leerling. Dit bestaat ook bij een noodgedwongen
incarnatie, en uitzonderingen niet uitgesloten ... [bijv. hogere engelengeesten mogen
als mensen terugkeren naar de aarde met een speciale missie]
Geen enkele student herhaalt honderd keer dezelfde klas. Na de tweede keer zou de
leraar zeker zeggen: 'Het heeft geen zin, de leerling moet naar een speciale school!'.
Op deze aard en wijze doet ook onze hemelse Vader het zo en Hij stuurt de onrijpe
leerlingen van de aarde, vaak al na de eerste incarnatie, naar andere werelden, waar
zij het kindschap van God niet meer zo snel kunnen bereiken, en in het ergste geval
dat helemaal niet meer kunnen bereiken, maar wel een geestelijke groei.
In het Grote Evangelie 2-140:1-2 laat Jezus de 12-jarige Jarah ervaren hoe de zielen
van onvolwassen mensen kunnen incarneren op een andere planeetzon. Al deze
onvolwassen mensen komen meestal naar de zon waar jij [Jarah] nu naar kijkt en
worden op de uitgestrekte scholen onderwezen in alle dingen die het leven
beïnvloeden. Dus de kinderen die vroeg stierven worden geïnstrueerd en opgevoed
in de centrale gordel van onze zon, echter meer in het geestelijke deel van de zon.
De onvolwassen zielen krijgen weer een lichaam in de zon waar je naar kijkt, maar
zonder geboorte. Deze wordt dan geestelijk met de ziel zelf en kan overgaan in de
pure geest.

Uiteindelijk moet de mens zijn eigen karma overwinnen [Matth.5:26]. Hij kan er pas
vanaf komen als alle taken zijn volbracht. Er kan slechts veel vergeven worden door
de genade van God. Onder leiding van de Heer moet de mens nog een aantal
dingen goedmaken. Een student, die kennis en ervaring welke hij in het volgende
schooljaar heeft opgedaan, niet wil toepassen of beoefenen, zal ook niet veel
vooruitgang boeken.
Jakob Lorber spreekt niet zozeer over het aflossen van schuld, maar eerder over
zuivering en volkomenheid. We moeten persoonlijk onze [karmische] schulden aan
anderen wel aflossen en waar mogelijk om vergeving vragen. De Heer heeft echter al
‘betaald’ voor de Luciferiaanse val met al zijn engelen [de latere demonen] op
Golgotha aan het kruis. Hij kwam voor ons ...
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