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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals
Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers in opdracht
van onze Heer Jezus. Allen gegroet in de Heer. De nieuwe leer der Waarheid is
bij Jakob Lorber op een niet mediamieke meegedeeld. Deze goddelijke leer
bestaat al meer dan 150 jaar in boekvorm en werd bijna 2000 jaar geleden aan
de leerlingen en het volk van Jezus in het toenmalige Palestina geleerd. Deze
‘Nieuwe Openbaring’ van Jezus – werd weer sinds 1840 geopenbaard, en
weliswaar door de Oostenrijkse schrijfknecht- of schrijfprofeet Jakob Lorber en
door vele Geschriften weer aangevuld. Hij kreeg zijn informatie niet via
ingevingen [trance], maar het werd hem bij vol bewustzijn door de HEER Jezus
Zelf gedicteerd.

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK
========================================

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg
van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 26. Reacties worden wederom naar de
binnenkomende volgorde gepubliceerd:

Gerard

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand], wordt in
het volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data –
wordt dan verschoven en wellicht in een navolgende publicatie opgenomen.
================================================================
===

-Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe================================================================

Wilfried Schlätzer uit Duitsland
Op 1 december heb ik Wilfried persoonlijk gebeld, hoe het intussen met hem gaat! Vooraf
hadden we elkaar kort geschreven via het E-mailverkeer. Wilfried is er bijna weer! Ik kon
hem duidelijk verstaan – hoewel wat moeizaam, wat natuurlijk begrijpelijk is – je moet geduld
hebben, als je met hem wil praten.
Zijn 75 jarige vrouw zei: ‚het gaat met mijn man steeds beter, ik moet hem verzorgen, zijn
eetlust is uitstekend, alleen met zijn ogen gaat het niet zo goed. Ik moet hem steeds naar zijn
slaapkamer brengen, natuurlijk met de rolstol, omdat hij niet kan lopen. Hij is immers half
verlamd. Maar zijn humor is gebleven. Hij is NOOIT ziek geweest, en dan opeens deze
‚beroerte!‘
Het verheugde de 80-jarige Wilfried, dat ik met hem praatte. Jammer genoeg kan Wilfried
voorlopig geen bijdrages meer aanleveren, want als hij schrijven wil via de tastatuur van zijn
notebook, moet zijn vrouw hem daarmee verder helpen, omdat hij problemen heeft met zijn
ogen. Alles, wat hij ook onderneemt, moet in ruggespraak met zijn vrouw gedaan worden,
zegt Wilfried.
Hij is nauw met onze Heer verbonden en dat maakt hem sterk. Ik heb hem Gods zegen
toegewenst en wij blijven met elkaar in contact.
Wilfried was altijd een erg beliefde spreker en schrijver: nationaal en internationaal. Veel van
hem werd gepubliceerd.
Goede broeder Wilfried, je kunt niet gemakkelijk deelnemen aan ons Bulletin, we missen je,
maar je hebt gelukkig veel geschreven en ons dus een enorme hoeveelheid aan geestelijke
informatie achtergelaten met jouw bezieling. We proberen daarvan wat te publiceren.
Alle broederliefde van mij en van al onze lezers. Moge de Heer je bijstaan! Gerard

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

Alwetendheid van God

Dat is zijn oneindige onmetelijke wijsheid, die wij niet kunnen bevatten. Dat God de
alwetende is betekent, dat alles in Hem is en dat Hij alles tegelijk ziet, voelt en weet in de
gehele onbegrijpelijke grote schepping. De reden daartoe is, dat Hij de wijsheid Zelf is en
ook het Licht Zelf. De Heer: Ik ben echter geheel een alwetende Bruidegom!
Daarom zie Ik ook precies, hoe het met iemands hart is gesteld! En Ik zeg daarom: ‘Wie tot
Mij wil komen, die kome, en hij zal onmiddellijk de eeuwige opname vinden. Maar een ieder
onderzoekt zijn hart precies! Want zolang er nog maar een vonkje vreemde liefde
daarbinnen huist, zal Ik daarin geen intrek nemen…! [Hemelse Geschenken 02_43.03.16,11]
God heeft echter in ieder mens, wel of niet gelovig – zijn eeuwige vuurvonk ingeplant, zodat
elk menselijk wezen bewust of onbewust, van de Godheid afweet!

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

Op de sporen van J E Z U S
zoals geopenbaard aan Jakob Lorber
geschreven door Helmut uit Oostenrijk

GEBOORTEGROT VAN JEZUS WEER ONTDEKT
Het volk dat Jezus aanhing, wandelde van Bethanië naar zuidwestelijke richting tot kort voor
Bethlehem. Daar, bij het oude Davidshuis aangekomen, maakt de Heer ons via het Grote
Evangelie bekend, deel 8, hfdst. 112:10: ‘….Maar wij rustten uit onder de bomen en keken
naar de mooie omgeving die, omdat deze herberg zich op een tamelijk hoge heuvel bevond,
van hieruit bijzonder goed tot zijn recht kwam. Want een klein uur hier vandaan naar het
zuidoosten lag Bethlehem met zijn oude ringmuren en torens op een en dezelfde heuvel;
SLECHTS EEN DAL met vele akkers, weiden en tuinen scheidde onze herberg, waar de
hoofdweg naar Bethlehem langs liep, van de stad van David. Maar vanaf onze heuvel zag
men nog een heleboel plaatsjes en ook alleenstaande burchten en hoeven, en naar het
westen ook grote en goed verzorgde wijngaarden, en in de wijde, reeds blauw gekleurde
omtrek waren hoge bergen te zien, die in hun majesteit een nog grotere bekoring aan de
hele streek verleenden.

Wij - Gerard uit Nederland en Helmut uit Oostenrijk, gingen te voet vanaf de Jaffa-poort in
Jeruzalem en marcheerden eveneens precies naar dezelfde plek voor Bethlehem, waarover
de Heer het bovenstaande had meegedeeld. Dat wij op de juiste locatie waren bewijst de
uitspraak van de Heer in het elfde deel van het GJE, bladzijde 294: …’Vandaag bevindt zich
op deze plek een klooster met een kerk….’ De naam van dit klooster is: "Mar Elias
Monastery" en het ligt direct naast de hoofdstraat, de Hebron Road, dat rechtstreeks naar
Bethlehem leidt. Met een heel en een half uur waren wij naast het sterke autoverkeer er naar
toe gelopen, want we wilden toch op zijn minst een beetje de wandelweg van Jezus’
volgelingen nadoen... Op het internet is het klooster even zo gemakkelijk te vinden zoals ook
het beduidende dal waar de grot zich bevonden had. Ook de locatie van dit dal is
gemakkelijk via een satellietversie te achterhalen.

klooster "Mar Elias Monastery", gefotografeerd door Helmut
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150 jaar geleden, dus weer terug in de tijd, hebben vele duizenden overtuigde vrienden van
de Nieuwe Openbaringen de Woorden van Jezus over Zijn geboortegrot van dit dal gelezen
in het Gr. Joh. Ev. boekdeel 8, hfdst. 116:10: "[10] Kijk, daar dichtbij de stad is tamelijk
vooraan en niet ver van de weg een grot, die nog heden ten dage als schaapsstal dient!
Toen keizer Augustus de eerste volkstelling in het joodse land voorschreef, werd Ik daar
rond middernacht geboren uit een jonge vrouw, die nooit een man bekend had.’
Heeft onder de tienduizenden [Jakob-Lorber-lezers] niemand de wens geopperd, de
daarover gelezen tekst eens te toetsen, of die grot nog wel existeert of dat er op zijn minst
nog aanwijzingen zijn?
Dat is moeilijk voor te stellen, en toch was voor ons beide opvolgers in deze tijd daarover
niets bekend. Zo hadden wij beiden ons op weg begeven, om met de Austrian Airlines naar

Israël te vliegen en volgens de bekendmakingen van Jezus via Jakob Lorber te zoeken naar
de aangegeven grot.
De hoop was vaag, en scepsis overlapte de wens naar vervulling. Zou het ons vergund zijn
een bewijs van deze grot te vinden? Dat mocht wel het allergrootste zijn dat een mens op
aards materiële wijze dat als bewijs kon aantonen!
Daar stonden wij dus in oktober 2014 op de heuvel, links van het klooster. En precies zoals
de Heer had aangekondigd, zagen wij het in zuidoostelijke richting dicht in de buurt het
Bethlehem. Er waren geen ronde muren, torens en kantelen meer, de moderne hoge
bouwwerken hadden deze verdrongen. Elk dal met haar geschiedenisachtergrond lag er
eenzaam en verlaten bij tot onze voeten. Geen akkers, weilanden en tuinen, alleen maar een
kale woeste plaats met stenen, dor gras en een paar arm uitziende olijfbomen. De afmeting
van het dal werd op ca. 500 meter ingeschat en had min of meer een ronde vorm. Rechts,
dus naar het westen, rees de bodem van het dal snel steil omhoog, en daarboven liep er een
weg. Naar het oosten toe liep het kleine dal vlak uit, daar werd het door een rij lage
bewoonde huizen omzoomd.
Wij klommen dus naar het klooster – en vanaf de noordelijke helling gezien – daalden we af
naar het dal in ca. 15 minuten en zochten we met goede hoop en onzekerheid de grot. Een
smalle veldweg vlocht zich in bochten zuidwaarts weer licht stijgend.
2000 jaren na de grote tijd der tijden – de geboorte van Christus – moet er zich in dit dal veel
veranderd hebben. Het mag wel naïef genoemd worden, om vandaag de dag nog een bewijs
te willen vinden over de existentie van deze grot.
Maar een steenworp van de stoffige weg verwijderd naar de westelijk hoger gelegen steile
heuvel, vanuit het klooster gezien op de voorgrond van de dalvlakte, toonde zich een
zeldzaam bouwsel, dat door de omgeving zich liet zien als een gewelf. Bij het dichterbij
komen door stenen en distels, aanschouwden wij een opening in de helling, die daarachter
gelijk steil omhoog ging. Moet dat de rest zijn van een rotsgrot, de plaats waarover Maria
passend zei:- ‚daar is een grot, verder kan ik niet meer, want dat, wat in mij is, benauwt mij
geweldig…’
Met gemengde gevoelens, ja, maar ook met een zalig gevoel van vreugde, stonden wij daar
verbaasd kijkend en aangedaan voor deze kleine grot in de berg, het was daadwerkelijk een
grot, die ongeveer 2 meter diep in het gesteente doortrok, 3 meter breed en ca. 1.8 meter
hoog was. Alles uit een vaste massieve rots, het plafond eveneens, en met ca. 70 cm. dikte
en links en rechts omlaag, dat zich als een gewelf in afwaartse richting kenbaar maakte.
De rotsbedekking liet enige afbraakplekken zien. Er was geen twijfel meer aan, het kon en
moest wel – de door de Heer genoemde en door Lorber gedicteerde grot van Zijn geboorte
zijn! Maar waarom zo klein, veel te klein, om de heilige familie inclusief het rund- of os kar als
onderdak te kunnen dienen. Ongetwijfeld stonden we echter voor de overblijfselen van een
ooit grotere grot. Hoe groot mocht haar omvang vroeger geweest zijn? Welke vorm en
gestalte mocht zij gehad hebben? Deze slechts al te gerechtvaardigde vraag moeten wij
echter niet speculatief beantwoorden, maar er bestaat hiertoe een plausibele oplossing en
weliswaar direct ter plaatse.
Voor het gewelf van de grot waren er twee lager gelegen terrassen welke zich lieten
omheinen door een halve cirkel van 5 meter en verder door ca. 1 meter om de opening van
links naar rechts ongeveer 7 meter breder te maken. Om deze terrassen op de lagere
muurtjes op te stellen, kan ons daarbij de vroegere grootte van de oorspronkelijke grot
meehelpen, enz. zoals nu omschreven: want vroeger rees de grot tunnelachtig uit
berghelling naar buiten toe. Aardbevingen en onweer brachten na vele eeuwen het voorste
deel van de grot tot instorten. Wat deed men met de brokken stenen? De landwerkers deden
geen moeite, om de zware hompen steen te verwijderen. Ter plaatse bouwden ze daarmee

een lagere muur in de halve cirkel om de resterende opening rondom en vulden de bodem
op met gesteente en grond tot het einde van de grot. Daardoor had zij weer de gelijke vlakte
als tevoren. De grot was nu korter, smaller en lager, maar steeds nog goed nuttig.
Er kan zeker wel een jaar of duizend voorbij zijn gegaan als de overgebleven rest van de
grot een, of meerdere aardbevingen niet doorstaan heeft, en instortte, en om voor het
opbouwen van een verdere muur – nu al dichter tot het einde van de grot leidde. Opnieuw
werd de bodem met aarde opgevuld en dat verkleinde het einde van de grot tot maar op 1.8
m. hoogte.
Buiten de grot was nu alles verdwenen, het gesteente had geen steun aan beide kanten
gevonden, en slechts meer van de rest van eens een grote grot, was een overblijfsel van
juist 3 x 2 x 1,8 m – van het binnenste van de berg met een aantoonbaar einde van de grot.
Aan de hand van deze gedachtegang die het antwoord mocht geven voor het binnengaan
van de grootte van de geboortegrot van de Mensenzoon, blijkt nu, dat het om een gewelfde
massieve rotsachtige grot heeft gehandeld, en aan de hand van de ligging van de
opgeslagen terrassen die van voren een breedte hadden van 7 meters en evenzo in de
diepte. De hoogte mag weliswaar aan de opening een dergelijk 3 meter zijn geweest, hoog
en breed genoeg voor een os en ezel, naast een kar.
Wij twee zwakke reizigers uit de 21ste eeuw stonden een tijdje stil voor deze opening in de
berg. De gedachten stegen omhoog, af en toe een zachte woordenwisseling, een zekere
verlegenheid en onzekerheid had ons beiden gegrepen. Stonden wij werkelijk voor de grot,
en zagen wij de restanten van de voormalige geboorteplek, waarin Christus in deze wereld
als Verlosser der mensheid binnenging, en de schepsels op alle sterren in alle universum de
weg door de materie naar de geest van God opende? Het leek zo!
Alle verklaringen van de N.O. werden bewaarheid in de directe omgeving van
Bethlehem [Zuid]. Het klooster, de vallei, de overgebleven restanten van een grote
rotsgrot – nu nog steeds na meer dan 2000 jaren!
OCTOBER 2017
We waren opnieuw weer onderweg daarheen, en wilden nogmaals genieten van de
gevoelens die deze plek ons had gegeven. Er zouden deze keer ook meer foto’s gemaakt
worden, maar bij de reis van drie jaar geleden werd de camera van Gerard gestolen boven
op de olijfberg. Ditmaal gingen we niet te voet, maar zaten in de bus nr. 231, die kort voor of
na het klooster Mar Elias stopt, in de veronderstelling, dat de stopknop boven de zitplaats in
werking wordt gesteld. Gelijk al bij het uitstappen verwonderde ons de grote veranderingen,
die hier had plaatsgevonden. Een brede snelweg doorkruist de noordelijke helling
halverwege, en beneden het klooster van west naar oost, de westelijke steile helling, aan
wiens voet de grot zich had bevonden, was met een aantal smalle terrassen daarlangs
doorgetrokken. Hij was nu niet meer steil maar een onopvallend terrassenterrein, en het
weggebrachte materiaal had men onmiddellijk bij de nieuwe wegenbouw verbruikt.
En hoe zag het er beneden uit in het dal, bij de gewelfde opening in de rots? Die was met
een enorme machine verwoest, die voor 3 jaar geleden nog als een grot existeerde! Overal
grote stenen of brokken, en intussen overwoekert met laag struikgewas, maar van de grot
geen spoor meer te bekennen!
Zeker was dat een teleurstellende realiteit, maar niets in een materiële wereld kan op den
duur toch voortbestaan. Om dat te accepteren, behoort eveneens tot de menselijke scholing.
En zo moet dit ontnuchterende afscheid ons tot troost zijn, dat de Heer in het hart van ieder
mens een eeuwige geboortegrot heeft geschapen, waarin wij altijd kunnen ingaan en ons
heil kunnen vinden. De weer herontdekte en evenwel nu toch ook niet meer de existerende

geboortegrot van onze Schepper en Vader beëindigen we met met de meest troostvolle
toezegging woorden van Jezus: Een belofte, dat alleen het vleesgeworden Woord van God
voor en na Hem mogelijk is.

"Z I E, I K B E N B I J J U L L I E A L L E D A G E N T O T A A N H E T E I N D E
D E R W E R E L D‘‘

voormalig geboortegrot van Jezus, gefotografeerd door Helmut
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Opm. redactie: alleen het gewelf van deze enige grot is in de verte met het blote oog
zichtbaar vanuit het oude Davidshuis. We hebben ook een paar andere grotten gezien, maar
deze vielen uit het blikveld van het Davidshuis. G

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

Over geesten en bewoners van de Maan
De Maan en zijn geesten & bewoners
Dwergachtige gestaltes met donderde stemmen
Swedenborg, hoofdstuk 7

111. Er verschenen enige geesten boven mijn hoofd en daar vandaan werden
stemmen gehoord als donderslagen, want hun stemmen klonken als de donder uit de
wolken na de bliksem. Ik meende dat er een grote menigte geesten was, die de kunst
verstond om hun stemmen met zoveel geluid te maken.
Zeer eenvoudige geesten die bij mij waren, lachten om hen, wat mij zeer verwonderde.
De reden van hun gelach werd mij spoedig duidelijk, die lag namelijk daarin, dat de
geesten die het geluid van de donder maakten, niet met velen waren, maar zelfs met
weinigen. Bovendien waren ze klein als kinderen en hadden hen vroeger door zulk een
geluid bang gemaakt, terwijl ze toch in het geheel geen kwaad konden doen.
Opdat ik zou weten wat voor geesten het waren, kwamen er enigen naar beneden, van
de hoogte af waar ze het donderende geluid maakten. Tot mijn verwondering droeg de
een de ander op zijn rug en zo kwamen ze naar mij toe, met hun tweeën. Hun
gezichten waren niet onschoon, maar langer dan de aangezichten van andere geesten.
Hun gestalte was die zoals van kinderen van zeven jaar, maar forser, dus ze waren
dwergen.
Door de engelen werd mij gezegd dat ze geesten van de maan waren. Een, die door
een ander gedragen werd, kwam naar mij toe en keerde zich naar mijn linkerzijde,
onder de arm, en vandaar sprak hij tegen mij en zei, dat als ze hun stem laten horen,
dat die dan zo dondert dat ze op die wijze de geesten verschrikken, die hen kwaad
willen doen. Sommigen jagen ze er zelfs mee op de vlucht, zodat ze veilig kunnen
gaan waar ze willen.
Opdat ik zeker zou weten wat hun geluid was, trok hij zich van mij terug naar enige
anderen, maar niet helemaal uit mijn gezicht, en donderde daar op dezelfde wijze. Ze
toonden mij bovendien dat ze hun stem uit de buik als een gerommel doen
voortkomen, en op die wijze ontstaat dit gedonder. Er werd waargenomen dat dit
daardoor ontstond, dat de bewoners van de maan niet, zoals de bewoners van andere
werelden, uit de longen spreken, maar uit de buik, en dus door een verzameling van
lucht die zich daar bevindt. De maan is immers niet omringd door een atmosfeer, zoals
andere werelden hebben.
Ik werd onderricht dat de geesten van de maan in de Grootste Mens betrekking
hebben op het borstbeen of xiphoide, waaraan van voren de ribben zijn verbonden en
waarvan het witte peesvlies afdaalt, dat het aanhechtingspunt is voor de buikspieren.
[Opmerking: Jakob Lorber beschrijft over de MAAN een identieke realiteit!]
[bron: Over de aardbollen in ons zonnestelsel – hfdst. 7 – Swedenborg]

„ Ook op de Maan leven, evenals op de Aarde mensen en talrijke andere wezens, alleen met dat
onderscheid, dat geen Maan aan de voortdurend naar de planeet toegekeerde zijde bewoond is, maar
altijd aan de tegenovergestelde kant, omdat hij aan de kant waarmee hij naar de planeet is toegekeerd
niet voorzien is van lucht, noch van water, van vuur of van alles wat maar voor het organische leven
nodig is. (Aarde en Maan .01_001,04)

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

De Aarde zal binnenkort gereinigd worden
De tijd, dat de Aarde plotseling ‘gereinigd’ zal worden, komt steeds naderbij. We weten
immers nu, in welk jaar de Heer dit ca. 2000 geleden heeft gesproken – [25-28 n. Chr.].
We weten ook dat dit ‘gebeuren’ - na Zijn voorzegging in 27 n. Chr. binnen de 2000 jaar
zal geschieden. Dat kan vandaag zijn, het kan ook overmorgen, volgende week of
volgend jaar zijn, maar zeker vóór 2030!!! En we leven nu in 2018, dus binnen een
limiet van 12 jaar.
We staan aan de voet van een zeer belangrijke ontwikkeling, dat het 1000ejarige
vrederijk eraan komt. Maar voor dit zo ‘ver’ is, zal de Aarde een groot gericht moeten
ondergaan, dat is de ‘grote reiniging’, die vooraf plaats zal moeten vinden. Voorzegd
in Matth. 24 en vele citaten uit de Geschriften van Lorber via de Heer, die daarover
getuigen.
Er is dreiging van de Natiemachten: ze grommen, doen hun muil [mond] open en
tonen hun militaire parades [onoverwinnelijk gedrag van China, N. Korea en Rusland!].
Ook deze heersers zijn slechts pionnen in de wereld en het zal geschieden naar de
vrije wil van de mens. De Heer zegt in Lorber: ‘De mensen laten het gericht over
zichzelf komen, en weten zich geen halt toe te roepen aan het verziekte materialisme,
en de wetten van God worden niet meer nagekomen. Tussen al die miljarden mensen
leeft het ‘goede kruid’ naast het ‘onkruid’. Zij moeten elkaar toch dienen’. Volgens
Lorbers boeken heeft kruid en onkruid zeker een groot nut.
Het is verbazingwekkend, dat de Nieuwe Openbaringen niet gepredikt wordt in de
kerken en dat er zo weinig over wordt gepraat. De Paus, de kerkelijke verenigingen en
de reguliere ‘religieuze’ wereldraad: ze hebben het allemaal natuurlijk wel geweten
over de existentie van de Jakob Lorber’ geschriften sinds 1840, alweer bijna 2 eeuwen
later; ze doen alsof hun neuzen bloeden. Past niet in hun stramien. Anders hebben zij
niet meer de ‘macht’. De Bijbel wordt beetje voor beetje ‘ontsluierd’. Onmondige
mensen mondig maken kan niet, denken zij. Blijkbaar net als bij de Farizeeërs 2000
jaar geleden: ook zij ignoreerden Jezus en wisten dingen veel beter.
‘Wie echter volgens Jezus zelf het ‘gericht’ naar zich toetrekt, dus het gericht
‘uitdaagt’, die krijgt het naar wens, want God richt niet, maar ieder mens richt zichzelf.
Het komende gericht vóór 2030 is niet in een bepaalde tijd te bepalen maar het komt
wel! Het is in overeenstemming met de wil van de Heer en met Zijn Wijsheid. Het zou
immers onverdraaglijk zijn de tijd te weten en dat zou invloed hebben op je handelen
en denken. Het zal ook het jongste, een laatste gericht op Aarde zijn. Vanaf die tijd zal

het een paradijs op Aarde zijn en een wolf en een lam zullen weer vreedzaam in een
stal wonen en met elkaar uit dezelfde voederbak eten. [GJE6-174:7,8]
In 4183 zegt Jezus: ‘in nog geen 2000 jaar komt het gericht!’ Een kleine berekening:
4183+2000 = 6183. Anderzijds zegt de Heer in de ‘Huishouding van God’ tegen Lucifer:
‘Ik geef je nog 7 x 930 jaar’ om naar Mij wel of niet terug te keren! 9 x 930 = 6510-6183
= 327 jaar, d.w.z. dat het definitieve gericht voor Lucifer en zijn aanhang bepalend is in
het jaar 2018+327 = ca. 2345 [minus ca. 3-4 jaar] = 2345-4 [kalenderjaarfluctuatie!] =
2341+18= 2359
Hoe valt dat echter te rijmen met het 1000e jarige vredesrijk? Wanneer bijv. in
2022+1000=3022, dan zou dat 1000e rijk nog ca. 700 jaar duren? Misschien kan iemand
uit het lezerspubliek daarover wat meer informatie geven. Echter… een duizendjarig
vrederijk hoeft m.i. niet specifiek 1000 jaar te duren! G.
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Woorden van Jezus tot de gehele mensheid
Nog veel dingen heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen dat nu niet verdragen. Maar
wanneer Diegene zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid [Heilige Geest van de
Heer], zal Hij in alle Waarheden leiden; want Hij zal niet van Zichzelf uit spreken, maar wat
Hij zal gehoord hebben, dat zal Hij spreken [de Heilige Geest via de Heer], en de
toekomende dingen zal Hij jullie verkondigen. [o.a. de Nieuwe Openbaringen met
toekomstige voorspellingen!
Er zal een 'Eeuwig Evangelie' aan de mensen verkondigd worden. [vlak vóór het gericht
volgens Joachim van Fiore – gestorven in ca. 1205 n. Chr.] Hij baseerde dat komend
‘Eeuwig Evangelie’ op de tekst uit de Openbaringen van Johannes: 'En ik zag een andere
engel vliegen in het midden van de hemel, die een ‘eeuwig Evangelie’ verkondigen moest
aan de aardbewoners en aan alle naties en geslachten en talen en volken ...'. (Openb. van
Joh. 14,6)
Hoewel door alle tijden heen er ook grote ‘schrijfprofeten’ zijn geweest zoals Hildegard van
Bingen, Jakob Böhme, Swedenborg, was het aan Jakob Lorber gegeven via een engel in
opdracht van de Heer om het ‘eeuwig Evangelie’ te schrijven. Het was niet Jakob Lorber die
dit bedacht, want hij was een begenadigde ‘schrijfknecht’, zoals hij door de Heer werd
genoemd. Deze Jakob Lorber was voorbestemd om nog eenmaal op deze Aarde terug te
komen, als voormalig familielid [Lot] van de aartsvader Abraham.

De Wederkomst van Jezus heeft echter in alle stilte reeds plaatsgevonden in het Woord, de
‘Nieuwe Openbaringen’ dat de Bijbel geenszins vervangt, maar juist toelicht [ontsluiert]. Alle
geopenbaarde Geschriften via Jakob Lorber getuigen van de Goddelijke Heilige en Bijbelse
Geest. Hoe ontving Lorber zijn informatie? Zelf zei hij daarover: ‘Niemand, ook al staat hij
nog zo dicht bij mij, kan iets horen wat op een stem lijkt, maar voor mij klinkt deze stem der
genade toch duidelijker dan een nog zo hard echt geluid. Maar dat is dan ook alles wat ik U
uit mijn ervaring kan zeggen’. Over deze Nieuwe Openbaringen zegt Jezus:
‘Deze uitleg, die zelf licht is, in het licht van Het Licht, en zal vanzelf de dwalingen
bestrijden en te niet doen’. [GJE1-1:1]
In het diepste verborgene gebeurde het dan [in 1840], dat via de 'schrijfknecht van God',
genaamd Jakob Lorber – DE HEER de grondslag legde, om Zijn eeuwige plan in een relatief
verborgen tijdsperiode, Zijn plan tot uitvoering te brengen en het gereed te maken, waardoor
DIT op eens te voorschijn kwam als ‘LICHT’ in de duisternis, en wel te verstaan ZIJN
‘Wederkomst als HEER op de ‘WOLKEN’.
Lorber was door de Heer Zelf aangesteld tot Zijn schrijfknecht! Lorber zelf daarover: 'Wat
betreft de manier waarop men het innerlijke woord hoort kan ik over mijzelf slechts zeggen,
dat ik het heilige woord van de Heer steeds in de hartstreek hoor als een heldere, lichte en
zuivere gedachte, alsof deze gesproken werd. Niemand, ook al staat hij nog zo dicht bij mij,
kan iets horen wat op een stem lijkt, maar voor mij klinkt deze stem der genade toch
duidelijker dan een nog zo hard echt geluid.’
De Heer spreekt tot Lorber voor de gehele mensheid en zegt in GJE1:2: ‘[3] Het is nu echter
tijd, om de ware innerlijke betekenis van zulke teksten aan allen te openbaren, die het
waard zijn daaraan deel te hebben. [met een onmisbare waarschuwing].
Het Licht of leven van God riep wezens uit zichzelf op, en dit licht of leven was het licht en
dus ook het leven in deze wezens, in deze uit Hem geschapen mensen. En deze wezens en
mensen waren zo een volledig evenbeeld van de bron van alle licht, wat in hen de
voorwaarden schiep voor een leven gelijk aan het Zijn, het Licht en de eeuwige diepste
grond van het Zijn.’ [GJE1-1:13]
GJE1-9: [14] De Heer Jezus: ‘Dit is het einde van het eerste hoofdstuk van het Bijbelse
evangelie van Johannes. Met de hierbij gegeven uitleg moet het op de juiste manier te
begrijpen zijn; maar niemand moet nu denken, dat het begrip, dat hier gegeven is, alles
omvat! O, dat doet het niet; het is echter wel een praktische wegwijzer, waarmee ieder,
die van goeden wille is, in allerlei diepten van de goddelijke wijsheid ingeleid kan
worden en daardoor in elk vers op allerlei manieren de zin van het leven kan zien en
herkennen. Bij dit alles is, zoals reeds gezegd, deze gegeven uitleg een waarachtig
richtsnoer, waarmee alles gemeten en beoordeeld kan worden. [Johannes 1]
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Levensgestalte van de Mens
Hildegard van Bingen, Jakob Lorber en Swedenborg hebben de wonderbaarlijke
gestalte van een mens, te midden van de blauwe etherlucht aan de hemel gezien, en
onafhankelijk van elkaar.
Zij hebben elkaar dus NOOIT gekend! En dat kon ook niet. Van Bingen was de eerste,
die een mensengestalte zag, en zes honderd jaar later zag ook Swedenborg deze
gestalte.
Eveneens werd ook Jakob Boehme daarmee begenadigd. Een paar honderd jaar later
ontving Jakob Lorber deze mededeling op schrift.
Böhme hoorde een stem uit deze mensengestalte, en Deze zei: ‚Ik ben de bovenste
vurige kracht, ik heb alle levende vonken ontvlamd!’
De mens is het werk van God. De Heer was er altijd van eeuwigheid en dat zal nooit
eindigen. ‘Eeuwigheid’ staat voor de Vader, ‘Woord’ staat voor de Zoon.
De Zoon wil terugkomen; iedereen ziet Hem op de wolken [‘de Nieuwe Openbaringen!’]
De wolken lossen zich op en zo zal de Bijbel zich ook geleidelijk ontsluieren via de ons
gegeven Nieuwe Openbaringen.
Op een dag zul je bekend gemaakt worden met deze heilige Geschriften, voor
degenen, die er nog geen kennis van genomen hebben. Tenminste, als je dat wilt en er
voor ‚openstaat‘. Als het dan zo ver is, eerst dan zal Hij hier en daar lijfelijk [in een
geestelijk lichaam] tot ons komen!
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DE ZAAIER
JEZUS sprak in Jesaïra het volgende op de boot, terwijl de bevolking aan de rand van het
meer Galilea naar Hem luisterde:
GJE1-191: [4] ‘Een zaaier ging eens een goed en gezond gewas zaaien (Matth.13:3). En
terwijl hij zaaide, viel er een deel op de weg; toen kwamen de vogels en pikten het op.
(Matth.13:4) Een deel viel op rotsachtige grond waar niet veel aarde lag, en het schoot
daarom snel op, omdat er weinig drukkende aarde op lag; (Matth.13:5) maar toen de zon
opkwam en fel begon te schijnen, verwelkte de in de koele en vochtige nacht opgeschoten
kiem al gauw omdat hij geen wortels had, en verdorde. (Matth.13:6) Een deel viel tussen de
dorens, en deze groeiden veel breder Uit dan het gewas en verstikten het. (Matth.13:7) En
een deel viel tenslotte op goede grond en droeg vruchten, een deel honderdvoudig,
een deel zestig voudig en een deel dertigvoudig. (Matth.13:8) Wie oren heeft om te
horen, die hore. (Matth. 13:9)
[11] Jezus verklaring: ‘Als iemand de woorden over het Rijk van God, die Ik uitspreek, wel
hoort, maar in zijn hart niet begrijpt, omdat dat hart van pure wereldgelijkvormigheid net zo
platgetreden is als een weg, dan ziet de boze maar al te snel het niet in de aarde gevallen,

maar op de vast gestampte, wereldse gladde buitenkant van het hart blootliggende woord,
en pakt met gemak weg wat eigenlijk in het hart gezaaid is maar toch aan de werelds gladde
buitenkant bleef plakken; en zo'n mens lijkt dan op de weg waarop het zaad, of wel Mijn
woord, viel. (Matth.13:19)
- [12] Het zaad dat op de rotsgrond viel, betekent het volgende: Een mens hoort het woord
en aanvaardt het met veel vreugde. (Matth.13:20) Maar omdat zo iemand net als een steen
te weinig levensvocht, waarvoor een moedig hart alleen borg staat, en ook te weinig grond,
ofwel vaste wil, in en boven zich heeft en daarom ook net als een steen afhankelijk is van het
weer om vochtig of droog te zijn, en dus met het weer meedraait, ergert hij zich erg en wordt
kwaad als hij allerlei ellende en vervolging ter wille van Mijn woord moet ondergaan (Matth.
13:21) en lijkt daarom juist op een door de zon verhitte steen, waarop Mijn woord natuurlijk
geen wortels kan krijgen en tenslotte helemaal verdorren moet.
14] Het zaad, dat tussen de dorens viel, betekent: Dat een mens het woord hoort en ook
aanvaardt, maar daarbij bezig is met allerlei wereldse zaken en de daarbij behorende
zorgen, of met bedrieglijke winsten of de nog bedrieglijker rijkdom. Zulke ijdele zorgen hopen
zich van dag tot dag op, tieren net als alle onkruid welig in het hart voort en verstikken maar
al te makkelijk en te snel Mijn gezaaide woord. (Matth. 13:22) - [16] Het in de goede aarde
gezaaide zaad betekent echter: Dat een mens Mijn woord hoort en het opneemt in de grond
van zijn hart, waar het altijd en immer helemaal juist en levend begrepen wordt; zo'n mens
lijkt dan op een goede grond waarin het zaad valt en afhankelijk van de wil en de kracht van
de mens gemakkelijk honderdvoudige, of zestig voudige of dertigvoudige vrucht opbrengt
aan goede werken.
(Matth. 13:23) Honderdvoudig betekent daarbij dat hij alles voor Mij doet, en zestig
voudig dat hij veel voor Mij doet, en dertigvoudig dat hij behoorlijk wat voor Mij doet.
[17]
Er zijn dan ook drie hemelen in Mijn rijk: de bovenste voor de honderdvoudige vrucht,
daaronder die voor de zestigvoudige vrucht en de onderste voor de dertigvoudige
vrucht. Minder dan dertigvoudig telt niet mee, en wie minder dan dertigvoudig heeft,
raakt het kwijt aan degenen, die dertig, zestig en honderdvoudige vrucht hebben. Zo
wordt dus genomen van degene, die niet heeft, en toegevoegd bij degene, die reeds
heeft, opdat hij dan overvloedig heeft!
[19] Als iemand een akker heeft, die hem veel vruchten opbrengt, omdat de grond goed is,
maar ook een akker heeft, die ondanks alle bemesting slecht blijft en nauwelijks meer
vruchten oplevert dan wat er op gezaaid wordt, -dan vraag je je af: Wat zal de eigenaar
doen? Wel, hij zal de geringe opbrengst van de slechte akker nemen en bij de goede en
rijkelijke vrucht van de goede akker doen en hij zal het jaar daarop niet meer zaaien op de
slechte akker, maar alles zaaien op de goede akker! Die zal dan de volle oogst geven, maar
de slechte wordt overgelaten aan het onkruid, de distels en de dorens.
[23] Of doen jullie, als Mijn leerlingen, onrecht, als je Mij volgt en tempel en Farizeeën en
alle Schriftgeleerden verlaat, en daardoor het laatste vonkje vertrouwen dat je in hen had, bij

hen wegneemt en het aan Mij geeft, terwijl Ik door Mijn daden en woorden toch al zoveel
vertrouwen bezit?! Ik denk, dat het jullie nu wel duidelijk is dat er absoluut geen onrecht
gebeurt als, zoals Ik jullie vertelde, eenmaal van degene die niet heeft volgens dat getal dat
Ik noemde, ook dat wat hij heeft wordt afgenomen.
[24] Ik spreek echter alleen maar over het geestelijke en niet over de materie, want het
zou welonrechtvaardig zijn als men bij de weinig bezittende het kleine bezit weg zou
nemen en het aan een rijke zou geven, wiens voorraadschuren en kamers toch al te
vol zijn. Daarom betreft alles waarover Ik nu spreek, alleen maar het geestelijke en niet de
materie, waarvoor slechts een dwingende en harde wet kan en mag gelden tot de tijd van
haar eens komende ontbinding.
Opmerking: De Heer sprak dus over de 100, de 60 en de 30, samen 190. De
Hebreeuwse letter ”qof”, dat de Hebreeuwse getalswaarde 100 heeft, betekent “oog
van de naald”; de kameel, moet door het oog van de naald gaan. Met de 100, is het
eeuwige koninkrijk in zicht. Er zijn bepaalde getalssamenstellingen in de Hebreeuwse
[hemelse] taal, die met 190 identiek zijn. Zo heeft het gelijkende Hebreeuwse woord
voor ZOMER[land] een identieke betekenis. De hemel is het einde van de mensenreis
door de aardse woestijn, mits hij aan de voorwaarden heeft voldaan, die God voor de
mens heeft ingesteld. Ook bloesem en bloei hebben overigens dezelfde Hebreeuwse
waarden, zoals die van Kanaän [190]. De hemel is de eeuwige leefsituatie waar Gods
volk zal ‘opbloeien’. Bloeien [190] betekent op een gelijkend niveau ‘uitbotten’, zoals
de olijfboom in de zomer zal uitbotten. Egypte heeft de dubbele waarde van 190, namelijk
40.10.200.90.40 = 380 [Misrajim] en het betekent hier ‘lijden’, ‘strijd’, ‘vijandschap’, ‘honger’,
‘dood’, ‘dualiteit’; terwijl het Kanaän [190] [het beloofde land] in contrast staat met Egypte en
dat zich verhoudt als 1:2. 100-voudig, 60-voudig en 30-voudig is gezamenlijk 190 en het
impliceert: ‘vruchtdragen’, ‘voortbrengen’, ‘leven’ en ‘eenheid’ - (Markus 4:20) Maar het zaad
dat in goede aarde valt, zijn degenen die naar het woord luisteren, het aanvaarden en vrucht
dragen: 30, 60 en 100 keer zo veel. Dit staat in tegenstelling tot Egypte [= de dualiteit], in de
verhouding van de tweeheid naar de een[heid]: = de {hemel}. Matth. 13:23 ‘Het zaad, dat in
goede aarde valt, is diegene, die het Woord hoort en de betekenis ervan begrijpt. Zo
iemand draagt de [bloesem] en uiteindelijk de vrucht. G
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Link naar Portugal:
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_2dd18b65dad442a2b0d398d2498b39b0.p
df

Wat kunnen we in het volgende bulletin verwachten?
Vooruitstekende rots gevonden; 2000 jaar geleden wierpen zich twee duizend
varkens in het Galilese meer bij Gardara!
Heeft de wereld wel kennisgenomen van de Jakob-Lorber-Werken?

Voeding gezien vanuit Bijbelse perspectieven en Jakob Lorber!
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