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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 Jezus-Openbaring [h]erkennen 

in deze eeuwige Openbaring een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen 

tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.  

       ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 

                                      

 Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe 

 
In dit nummer:  
 

• Respons verbeteringen bulletin * Woorden van de Heer 

• Zelfmoord & uitoefenen v.d. liefde * Begrafenis  

• Genesis 20     * Het houden van honden 

• Het juiste bidden    * Pyramiden 

• Bestaat de hel?    *   
 

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

  



 
Contacten en reacties 

 

           
                      Gerard 

 

www.zelfbeschouwing.info            E-mail: zelfbeschouwing@info 
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RESPONS VERBETERINGEN BULLETIN 

Goede mensen, 

Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de directe en indirecte respons betreffend de lay-

out en de inhoudelijk maandelijkse uitgave van dit blad. Alle suggesties zal ik ter harte nemen 

en opties in de ‘oude’ opzet eventueel verwerken. E-mails kwamen binnen, waarvan de 

afzenders vooral de nadruk legden op ‘privé’, dus zonder vermelding van hun namen. Dat zal 

ik zeker blijven respecteren.  

E. uit Frankrijk schrijft: ‘De bulletins zijn bedoelt om echte ontmoetingen met elkaar, een echte 

broederlijke uitwisseling te hebben. We zouden elkaar in de huidige tijd [!] moeten ontmoeten 

om ons onderling te helpen, en misschien om te praten over de alledaagse problemen van het  

transformeren  van de geestesstof van de Nieuwe Openbaringen door Jakob Lorber, dus om 

elkaar te helpen, en om zichzelf te versterken.’   

Een ander schrijft: ‘Ook voor mij geldt, dat er in een Lorber-Bulletin ook alleen over Lorber 

geschreven en gediscussieerd moet worden. Er bestaat over de Swedenborg-literatuur zoveel 

informatie en groeperingen, dat – zo vind ik dat, dit niet echt in jullie bulletin past… Het Jakob 

Lorber Bulletin International zou dan veel beter thuishoren onder de algemene noemer 

‘Nieuwe Openbaringen ‘en dat met zo’n aanhef…’  

Nog iemand schrijft: ‘soms heb ik het idee, dat het bulletin de uitstraling heeft van: ‘kijk eens  

wat ik weet!’…   

Commentaar van de redactie: 

 heel fijn, dat deze algemene sfeer in een paar woorden kon worden  weergeven. De redactie 

probeert haar best te doen, legt vooral  het accent  op Bijbel  en Jakob Lorber,  en dat alle 

http://www.zelfbeschouwing.info/


samenhangen uit één goddelijke bron komt. Heel moedig van een schrijfster: ‘kijk eens, wat ik 

weet!... Dat was wel even slikken hoor…  

Alle binnenkomende opmerkingen hebben zeker veel nuttigs meegedeeld maar ‘het mes snijdt 

echter nog steeds aan twee kanten!’  Een waarheid als een koe. De redactie werd verder door 

een aantal lezers aangemoedigd. Ik van mijn kant zou graag wat meer respons willen krijgen 

op ingezonden thema’s!  En goede lezers:  het is voor mij als zeventigjarige best nog veel werk 

om elke maand het bulletin van het ‘allerbeste’ te voorzien. Mijn ogen zijn niet al te best. Ik 

doe dit in de eerste plaats voor mijn en jullie Schepper, op de tweede plaats voor diegenen die 

echt mee willen werken om dit alles zo te gestalten, zoals de Heer dat ons steds aanbeveelt. 

Op de derde plaats – wil ik niet alleen met de Lorberlezers communiceren – maar zeker ook 

met ‘nieuwkomers’ – goddienstig of atheïst – ze zijn steeds welkom. Niemand mag uitgesloten 

worden! Over een paar jaar zal waarschijnlijk zich dat  'uitkristalliseren', d.w.z. dat serieuze 

strevers nog veel meer met elkaar contact zullen opnemen ... 

Van Klaus Opitz, - natuurlijk bekend bij ons in het bulletin, mocht ik zijn reactie eveneens 

publiceren. Hij schrijft:   

Beste Gerard, 
 
Jouw verzoek, je te informeren over de positieve en negatieve punten in het bulletin wil ik je het 
volgende schrijven:  Ik bedoel hiermee, dat de basisintentie o.k. is:   

 
In de toekomst wil Jezus geen 'officiële kerken' meer, maar hij heeft bijv. Gottfried Mayerhofer 
geopenbaard: "... en dat er voor dit doel bijeenkomsten zullen zijn, waar door wederzijdse 
uitwisseling van ideeën, gedachten en ervaringen, een gemeenschappelijke Waker voor 
iedereen zal worden en dat te vervullen wat ik ooit aan de wereld gaf in Mijn twee 
liefdegeboden! Dat is de gehele organisatie van een zogenaamde kerk! " (Zie de tekst in het 
voorafgaande bulletin „over het duizendjarige vrederijk“) 
 
Jezus wil dus persoonlijke uitwisseling in gespreksgroepen, samenkomsten en natuurlijk ook 
schriftelijk.   

 
Daarom is het goed voor het bulletin, wanneer eens weer wordt bericht over gespreksgroepen in 
binnen- en buitenland en dat schriftelijk bepaalde thema’s nader worden uitgewerkt, ook wanneer 
dat geschiedt in zogenaamde verkorte versies. Voor zover mogelijk eveneens onderwerpen met 
actuele aanknopingspunten. 

 
Wat moet verbeterd worden: 
 

1. De juiste bronvermeldingen of referenties 
(niet bijvoorbeeld slechts ‚Hemelse Gaven, deel 2’ aangeven) 
Vaak wil men graag nog eens de tekst opzoeken, om te zien in welke  samenhang de 
tekst staat of wie deze heeft gesproken of geschreven.   
  

2. In het lettertype moet onderscheid gemaakt worden tussen eigen tekst en citaat.   
Citaten bijvoorbeeld cursief en eigen tekst recht – of omgekeerd.  

 



3. Teksten moeten gemarkeerd worden met de naam van de auteur om persoonlijke 
vragen mogelijk te maken.   

-.-.- 
 

 
 
Maria uit Italië schrijft: 

 
Beste Gerard 

 
Eerst wil ik mij verontschuldigen aan alle Duitstalige vrienden vanwege mijn gebrekkig Duits 
en ik hoop dat er geen reden is voor enig misverstand in deze brief. 
   
Ik betreurde het [destijds] ten zeerste dat het Italiaanse initiatief van een internationaal 
tijdschrift van Lorber niet kon doorgaan en ik ben erg blij dat het nu vanuit Nederland is 
hersteld. 
   

Wat ik prettig vind in het bulletin? 
1.) Het bevestigd, dat overal in de wereld – en op zijn minst bij sommige lezers - dit 
onuitsprekelijk grote Werk wordt gekend en gewaardeerd. 
2.) Er zijn Lorber-kenners, die goede samenvattingen van verklaringen kunnen 
schrijven, en die over het gehele Lorber-werk per uitgave worden verspreid.  
3.) In het bulletin vond ik nieuwe verdiepingen, zoals. bijvoorbeeld de cijferkunde, 
waar ik nog niet aan had gedacht. 
4.) Er komen geen twistgesprekken voor.  
5.) De interpretaties zijn [naar mijn idee] erg correct.  
6.) De afbeeldingen bevallen mij 
7.) De antwoorden zijn beleefd en vriendelijk.  
  
Helaas kan ik nog geen negatieve punten vinden. Misschien later….! 
 
Goede voortzetting met hulp van de Heer! 
M.a.I. 
 

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

  

Het gaat over het oefenen van liefde  
       van Johannes 

   

1.Mannen veroorzaken niet alleen problemen, maar ze hebben vooral problemen (en 
niet in het minst vanwege die problemen). Het zelfmoordcijfer van mannen is drie keer 
hoger dan die van vrouwen. Stel je voor, dat dit bij vrouwen zou gebeuren, de 
feministen zouden op hol slaan. Waarschijnlijk was de diagnose van een ongeneeslijke 
ziekte maar een oppervlakkige oorzaak, de werkelijke problemen waren waarschijnlijk 
meer van psychologische aard. Hier was klaarblijkelijk niet de kracht om een ziekte te 
verduren. Of de feitelijke redenen worden niet eens onthuld, omdat het al vaak genoeg 
is, wat familieleden vertellen, wat het verst van de waarheid staat.  

 
Depressie en eenzaamheid 



2. Depressie, eenzaamheid (veel vrienden zeggen niets, vaak hebben mensen met veel 
vrienden niet eens een echte vriend). Dat moet een bijzonder begaafde vriend zijn, die 
zelfs een gewone broer of zus kan vervangen; de Heer geeft zelfs de schuld daaraan 
wanneer ouders maar één kind. Aangezien  zelfmoord blijkbaar in een opwelling maar 
echter niet door lagere motieven plaatsvond, kan de ziel zeker nog gered worden. In 
ieder geval dank aan onderstaand omschreven boek. Dat ziet er interessant uit.   

3.Ja, het is altijd triest, wanneer mensen niet meer weten wat ze moeten doen en hun 
vertwijfeling naar verschrikkelijke mogelijkheden grijpen. Mijn eigen moeder zocht jaren 
geleden ook nog – vanwege haar ziekte – naar een oplossing. Het laat nooit helende wonden 
achter en we kunnen alleen maar hopen, dat God deze wonden geneest en onze geliefden de 
genade schenkt, die Christus ons heeft beloofd. Op dit moment praktiseer ik zelf de Godsdienst 
in een eenvoudige taal, weliswaar voor ALLEN maar de doelgroepen zijn demente en 
gehandicapte mensen.  

(Positief geval van een geestesvriend) 
Mijn zoon heeft sinds enkele jaren MS en het huidige medicijn is zo goed ontwikkeld, dat het 
goed onder controle kan worden gehouden. 

4. Een kind kwam thuis van school. Haar moeder had zich opgehangen vanwege een 
ongeneeslijke ziekte. De verteller meende, dat vrouwen meer kwetsbaarder zijn dan mannen 
die zelfmoord plegen. 
 
5. Een paar jaar geleden pleegde de moeder van de voormalige kleutervriend van A. vanwege 
een langdurige depressie zelfmoord met wie ik een paar dagen kort daarvoor contact had 
gehad. Zulke daden kunnen alleen met Gods hulp en genade vermeden worden. Men kan zelf 
slechts waakzaam zijn. 
 

               
 

   ZELFMOORD 
                        door Johannes 
 

Mijn dochter kwam naar huis voor een begrafenis vanwege broeder P. in een jonge gemeente. 
Ze trok met hem regelmatig op en was met hem als kerklid goed bevriend.  
P. hing zichzelf echter op in zijn appartement met een touw op 35-jarige leeftijd, hij was 
alleenstaand, had geen echte vriendin, was klassenleraar op het gymnasium, was enig kind 
en een kleinzoon in zijn familie. Oma en opa waren ook bij begrafenis. 



Hij werd pas na 2 dagen ontdekt omdat hij een reis van 3 weken naar Amerika had geboekt 
met vrienden tijdens de vakantie maar niet verscheen. Hij bezocht als toerist met zijn vrienden 
de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Kort voor zijn dood ontmoette hij vele vrienden. 
Het was een heimelijk afscheid. 

 

 Suïcideoorzaak verklaart MS-ziekte. (Multiple Sclerose) 

Hoe moeten we op Aarde of aan gene zijde existeren? In welke situatie bepalen wij onze vrije 
keuze? Het ziekteverloop van P was überhaupt niet gevorderd. Dat stemt ons nog droeviger. 
Ongeveer 120 mensen kwamen naar de begrafenis. Moge de Heer zich over hem ontfermen.  

Hoe moeten de kinderen uit zijn klas hiermee omgaan? Moge de Vader deze klasgenoten en 
aanhorige familieleden bijstaan.  
 
PS: Als je een zelfmoordsignaal ontdekt bij iemand, geef dan het besproken boek door. Of die 
persoon dat boek leest, is zijn zaak. We zouden alleen vanuit de broederliefde moeten 
proberen de liefdestem van ons hart te volgen. Het kinderboek van een speciaal soort is 
vertaald in het Italiaans, Koreaans en er wacht nog een uitgever in Italië en Korea de vertaling 
af. Elk land kent dit zelfde probleem. Dit boek roept op om het leven te waarderen en is geschikt 
voor alle leeftijden. Het maakt ook mogelijk om de andere wereld bewust te leven. Elk zesde 
hoofdstuk heeft een inhoudelijke basiskleur die overeenkomt met de inhoud en de tekst wordt 
vergezeld met delicate aquarelschilderijen. De lezer is ook getuige van alle glorieuze dingen 
die voor onze normale ogen gesloten zijn. 
 

Boek:  Wat gebeurt er, als ik sterf? [‚Was passiert, wenn ich 
sterbe?‘] 

                                      door Ulla Frank   

                                          [Duitstalig] 

Een oproep tot leven voor lezers van alle leeftijden, 48 blz., gebonden, 

vierkleurig, EUR 18,80*, Bestelnummer.-Nr. 0912, ISBN-13: 978-3-7999-0260-1  

 

Redactionele opmerking: het thema ZELFMOORD wordt uitvoerig in de 
NIEUWE OPENBARING van Jakob Lorber beschreven – GJE - boekdeel 4, 

hoofdstuk 151.   

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

                        
        Het Woord van de Heer 

 
In de huishouding van God staat: ‘Het Woord van de Heer is het gesprokene van God Zelf, 
waar niets aan verandert kan worden; het Woord is daarom heilig! Of datgene wat gelezen 
wordt uit het Heilige Woord ook in de harten van de mensen vloeien, is hier vergelijkbaar met 
een tuinman. De akker waarin wordt gezaaid, betekent het natuurlijke gemoed van de 
mens.’ [Huish. v. Gt.01_096,10]  
 

En verder in de NO: ‘De graankorrels die voorheen werden gezaaid, betekenen de 
waarheden uit het Woord van de Heer. Zulke waarheden [zaadkorrels] moeten in ons 
uitgekiemd en gerijpt worden en dan wortel schieten, zodat daarvan het ‘verdiende 
brood’ ook kan gegeten worden. Dit brood betekent het goede, waardoor het geestelijke 
leven van de mens wordt gevoed en in stand gehouden blijft’ [zie GEJ.01_191,11] 
 

En verder staat daar: ‘Hoe zal het zaad zich ontwikkelen om tot een groeidom te komen? Eerst 

https://www.dmsg.de/multiple-sklerose-infos/was-ist-ms/


moet daartoe de akker van onkruid en stenen bevrijd zijn en moet zij verzorgd worden, tot er 
een verstandige voedingsopname volgen kan. Voor de mens betekent dit, dat bij hem de 
valsheden en de boosheden moeten verwijderd worden. De akker moet ook nog bemest 
worden, wil het koren overvloedig groeien.’  
 

                                          
 

Swedenborg: ‘De leer van de Heer bereidt het menselijk gemoed voor, waardoor het echte 
ware zich daarin kan ontwikkelen. De graankorrels zijn de waarheden uit de woordelijke 
zin van de Bijbel. Deze uitgangspunten zijn van de echte ware leer, ze kan echter niet 
geheel tot groeidom komen als het gemoed niet eerst wordt voorbereid.’ 
 
Daarom wordt ons gezegd, dat de Bijbel nog veel beter gelezen en begrepen kan 
worden, wanneer wij de extra verklaringen van de Heilige Schrift ontvangen, zoals 
bijvoorbeeld van Swedenborg, Lorber of Jakob Boehme. En dat is alleen mogelijk om zich 
in verbinding te stellen met de Heer, zoals ook met de Hemel bij het lezen van de Bijbel, het 
Woord van God. Uiteraard is het niet nodig hiervoor een theoloog te worden.   
 

Zowel Lorber als Swedenborg beschrijven identieke teksten, bijv.: ‘Zoals planten hun 
vruchtbare werking uitoefenen, moeten dergelijke planten ondergeploegd worden, zodat hun 
bestanddelen intens met de Aarde vermengd worden. Op deze wijze moet de leer van de Heer 
in het verborgen met haar belangrijkste werk vooropgesteld worden. Over zulke leerstellingen 
moeten wij nadenken en dat in ons laten doordringen. De inhoud van de Bijbel is zo oneindig, 
dat hij – door welk systeem ook - nooit door een of ander leerstelsel optimaal kan worden 
weergegeven.’ 
  
‘De landman die zijn akker bevrucht, zal met de plantaardige eigenschappen, die hij kweken 
wil, rekening houden. De Bijbel zal voor ons nog meer leesbaar gemaakt worden met alle 
mogelijke verklarende informatie door Gods gezonden grondbodem, zoals zojuist al 
beschreven. Met dit einddoel is echter duidelijk geworden, dat de mens zich met de Bijbel wil 
bezighouden en mag hij tot dit doel daaruit zijn geestelijke voeding ontvangen, wanneer hij dat 
wil. Ook het verzamelen van Bijbelteksten mag tot dit doel nuttig zijn.’  
 

Door inspanning dat het denken prikkelt, worden wij ons bewust van datgene, waarover wij 
ons eerst niet bewust waren. Het eigenlijke brood, bereid uit granen, is als het Woord van 
God, waarmee en waardoor wij ons mogen voeden.   
 
Met bonen kunnen wij ons ook voeden. In vroegere tijden bestond van tijd tot tijd de 
voorstelling, dat een verblijf in een bloeiende akker met veel bonen een ‘roesje’ 
veroorzaakt. [Hij is in de bonen!]. Deze uitdrukking leeft vandaag nog verder in enkele 
landen.  
 

Wat in ons leven is verzorgd, is een levende vastgelegde energie. Deze energie heeft zijn 
oorsprong van de Zon. De speciale energie uit de Zon doet het leven in ons allen groeien.  De 



graankorrels stellen de waarheden voor in woordelijke zin. Daaruit halen wij het 
geestelijke. Graankorrels moeten echter zeer fijn gekauwd worden, dus hiervan ‘letterlijk’ 
bevrijdt worden en ze praktikabel te maken. 
 
Wat de mens voedt is het goede, dat in de waarheden verborgen ligt. Dit is het goede, dat van 
de Heer is, zoals ook de Zon. De woorden van God (graankorrels) zal onze ziel verlichten, 
zodat de gemoedtoestand vruchtbaar wordt. Het Woord, de woorden uit de Bijbel, zoals 
ook het brood uit de graankorrels, zijn vanuit God tot ons gegaan.  
[bronnen: de Bijbel, Matth. 13 [gelijkenis van het onkruid en het tarwe]  - korte uittreksels van Jakob Lorber en Swedenborg,    

 

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

Genesis 20 

Ook de Bijbel heeft – naast de Nieuwe Openbaringen via Jakob Lorber – een zeer grote schat aan 
gegevens voor het denkhart in het vat. Ik las onlangs uit het eerste boek van de Bijbel [de 
oorspronkelijke oude tekst] en het volgende roerde mij zeer: 

 
1 En Abraham reisde van daar naar het land van het zuiden, en woonde tussen Kades en 
tussen Sur; en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar.  

        

 
 

2 Als nu Abraham van Sara, zijn huisvrouw, gezegd had: Zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, 
de koning van Gerar, en nam Sara weg. 

3 Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts, en Hij zei tot hem: Zie, gij zijt 
dood om der vrouwe wil, die gij weggenomen hebt; want zij is met een man getrouwd. 

4 Doch Abimelech was tot haar niet genaderd; daarom zei hij: Heer! Zult Gij dan ook een 
rechtvaardig volk doden? 

5 Heeft hij zelf mij niet gezegd: Zij is mijn zuster? En zij, ook zij heeft gezegd: Hij is mijn 
broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen, heb ik dit gedaan. 

6 En God zei tot hem in den droom: Ik heb ook geweten, dat gij dit in oprechtheid uws 
harten gedaan hebt, en Ik heb u ook belet van tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u 
niet toegelaten, haar aan te roeren. 



7 Zo geef dan nu dezes mans huisvrouw weder; want hij is een profeet, en hij zal voor 
u bidden, opdat gij leeft; maar zo gij haar niet wedergeeft, weet, dat gij voorzeker sterven 
zult, gij, en al wat uwes is! 

8 Toen stond Abimelech des morgens vroeg op, en riep al zijn knechten, en sprak al 
deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. 

9 En Abimelech riep Abraham, en zei tot hem: Wat hebt gij ons gedaan? en wat heb ik tegen 
u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? gij hebt 
daden met mij gedaan, die niet zouden gedaan worden. 

10 Voorts zei Abimelech tot Abraham: Wat hebt gij gezien, dat gij deze zaak gedaan 
hebt?......................................................... 

 

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

     

Begrafenis 

    
De doden worden in Israël begraven. Van verbranding [halve crematie!] is dan slechts sprake 

in enkele gevallen. [1 Sam. 31:12,13] en de botten werden dan niet verbrand. [Amos 6:10]. 

Maar lijkverbranding was vroeger veeleer een onterende straf. [Lev. 20:14] of het niet begraven 

worden. [Psalm 79:3] [dus een prooi voor wilde dieren]. 

In een gezin was voor het begraven van de ouders allereerst de zoon des huizes aangewezen. 

[Matth. 8:21]. In de oudste tijden werd de dode in zijn eigen kleding ter aarde besteld. [1 Sam. 

28:14] – zie ook Handelingen 5:6,10 en Gen. 23:2,4. 

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

 
 



Het juiste vragen 

  
    (ingekort) 
door Klaus Opitz 

 

In de tekst, die hierna volgt zijn er altijd weer uitspraken die nadere opheldering vereisen, bijvoorbeeld 
wanneer Jezus aan zijn schrijver Gottfried Mayerhofer het volgende dicteert:… "waarin Ik de biddende 
graag verleen wat in geestelijk opzicht voor hem of voor zijn naaste het beste is." (is het verzoek om 
gezondheid daarbij inbegrepen?), [Predikingen, hfdst. 24:20 e.v.] of „hoeveel gevallen zou Ik je kunnen 
opnoemen, waar zoal niet om gebeden wordt! De één wil geld, de andere gezondheid, de derde het 
welslagen van zijn ondernemingen‘… of „vraag en bidt; maar verlang niets onmogelijks, niets wat 
werelds is!’ In een aanvulling op de hoofdtekst moet daarom aangetoond worden, onder welke 
voorwaarden het verzoek om genezing in geval van een ziekte wordt bedoeld of uitgesloten wordt.   
  
 

Het juiste bidden 
Gottfried Mayerhofer: „Het juiste vragen“, uit „Predikingen van de Heer“, hfdst. 24 

 
…„Kijk naar de wereld, hoeveel onzin wordt daar van Mij verlangd! Hoeveel ingebeelde voorsprekers 
en voorspreeksters worden aangeroepen, die bij Mij ten gunste van de biddende[n] moeten 
voorspreken. Wanneer de mensen ook maar een beetje zouden nadenken over hun eigen manier van 
doen, dan zouden zij zich voor hun eigen kortzichtigheid moeten schamen en blozen, hoe zij God de 
Scheper en Heer van de oneindigheid, voor nietszeggende dingen in het bekrompen profane leven naar 
beneden zouden willen halen. Zij bedenken niet, dat het meeste kwaad en de meeste ongelukken niet 
door Mij, maar door het gedrag van de mensen zelf komen.  
 
Wanneer Ik de mensen laat doen wat zij willen en zij zich ziektes en ongelukken op de hals halen, 
waaruit zij vervolgens geestelijk nut kunnen trekken, waarom zou Ik dat verhinderen, wat juist het 
beste voor de mensen is en tot hun geestelijk heil dient? Ik kan toch alleen de geestelijke vooruitgang 
en niet het wereldse goede leventje van iedere enkeling als hoofddoel van zijn aardse leven voor ogen 
hebben! 
Hoe zou Ik Mijn kinderen dat kunnen laten toekomen, wat juist schadelijk voor hen zou zijn?  
 
Kortzichtige, lichtgelovige mensen! U komt Mij vaak voor als kinderen, die met alle geweld hun handen 
in het vuur willen steken, omdat zij nog niet ervaren hebben dat vuur niet alleen licht geeft, maar ook 
brand.  
 



Hoeveel gevallen zou Ik u kunnen opnoemen, waar al niet om gebeden wordt!  De één wil geld, de 
ander gezondheid, de derde het welslagen van zijn ondernemingen, de vierde jammert, omdat de 
dood een leegte in zijn familie bracht, de vijfde zou zijn kinderen in luxe en welzijn zo naar de hel willen 
zien lopen enz, enz.: maar niemand bedenkt, dat bij het verhoren van hun gebeden het geestelijk wel 
en wee van de toebedeelden vaak nog erger, nog slechter zou worden. 
 
Zij bedenken niet dat juist lijden en ongeluk de hoekstenen zijn waaraan de wankelende mensen zich 
stoten, wanneer zij profane zaken huldigen en de geestelijke vooruitgang aan de kant zouden willen 
zetten. 
 

Jullie, vaders en moeders van gezinnen, u wilt voor uw kinderen al het goede hebben, 

gezondheid, rijkdom, een lang leven en een goede positie in de wereld. Nu, wat u wilt als 

nietige creaturen in Mijn schepping, zal toch door Mij, denk Ik ook geoorloofd zijn! Het zal Mij 

toch ook wel toegestaan zijn Mijn kinderen zo op te voeden, dat zij van al het goede en 

mooie dat Ik in Mijn schepping, en nog wel voor hen alleen, opgestapeld heb, in volle 

mate kunnen genieten en dat zij geestelijk gezond, rijk aan liefde en in Mijn nabijheid 

over grote dingen gesteld kunnen worden. 

Zie, Ik wil niets anders dan wat u zelf wilt; alleen bestaat er dat onderscheid, dat u mensen, 

andere scholen moet doorlopen om Mijn kinderen te worden, dan dat u uw kinderen wilt 

laten bezoeken. Hier lopen onze standpunten dus uiteen. 

Daarbij moet Ik nog opmerken, dat u zich slechts om een korte tijdspanne bekommert waarin 

het uw kinderen naar uw begrippen goed moet gaan, terwijl Ik zorg draag dat het eeuwige, 

toekomstige leven van Mijn pupillen vol zaligheden en nimmer vermoede genietingen 

zal worden. 

Jullie merken hieruit op, dat Ik Mij op dit punt vaak als de onverbiddelijke moet voordoen en 

uw dwaze vragen in het zand moet schrijven, opdat zij bij de eerstvolgende windvlaag weer 

verwaaien, terwijl Mijn verordeningen in onvergankelijke, eeuwige stenen als wetten 

geschreven staan. Denk daarom goed na over uw gebeden en verlang niet van Mij de 

ondergang van Mijn kinderen! Ik heb ze voor het eeuwige leven, voor het geestes - en 

engelleven geschapen en niet voor een luxueus leven in het vuil van de wereld om Mij 

misschien eens een bevlekte ziel over te dragen. 

Wanneer u dus bidt en Mijn hulp aanroept, bedenk dan dat Ik al vooruit weet om wat u tot Mij 

bidt en dat u Mij niets nieuws kunt vertellen! Bedenk dat de mensen, wanneer het niet Mijn wil 

geweest zou zijn om hen door hun eigen fouten wijzer te laten worden, niet in deze bittere 

omstandigheden terecht gekomen zouden zijn. Bedenk, dat uw enige troost uw vertrouwen 

in Mij is! Ook Ik had vertrouwen, toen Ik in de hof van Gethsemané onder de drang van Mijn 

grootste lijden dat Ik daar als mens moest ondervinden, bad: "Vader, neem deze bittere 

beker van Mij weg!" En toch werd de beker niet van Mij genomen, maar Ik moest hem 

ledigen tot aan de laatste druppel. Bedenk, dat Ik daar sprak: "Niet Mijn wil, maar Uw wil 

geschiede, O Vader!" 

Wat Ik eens uitriep, waarop Ik Mij vrijwillig aan Mijn lot overgaf, dat moge ook uw enige 

troost en leidster zijn tijdens uw aardse levensloop! 

Ja bid! Bid in Mijn naam, smeek vurig tot Mij! Het smeken geeft u troost, geeft u vrede, 



en u hebt uw plicht en wat u verschuldigd was tegenover Mij gedaan. Laat het verhoren 

of het niet verhoren van uw gebeden echter aan Mij over! Ik zie beter en verder en kan 

niet alles verhoren, wat blinde en onmondige kinderen wensen. U geeft uw kinderen immers 

ook niet alles wat zij willen, en waarom? Omdat u als volwassen mensen duidelijker ziet en 

verstandiger bent. En wat kleine kinderen met betrekking tot u zijn, dat bent u met betrekking 

tot Mij, en zelfs veel minder. 

Vertrouw daarom op Mij! Ik weet te geven en te nemen, wanneer de tijd daar rijp voor is. 

Mijn wegen zijn ondoorgrondelijk, en vaak juist daar waar bij u tranen van verdriet in overvloed 

vloeien, vieren Mijn geesten en engelen een vreugdefeest.*) *) omdat de vertrouwende dichter 

bij Jezus kwam. 

Het was het vertrouwen in Mijn altijd liefdevolle bedoelingen, dat Ik ooit Mijn leerlingen 

aanraadde. Datzelfde vertrouwen zou Ik ook bij jullie willen opwekken; want zonder dat 

kunnen jullie geen stap voorwaarts maken, zonder dat moeten jullie wel aan je lot wanhopen 

en tot het loochenen van God komen. Vertrouwen is de draad die jullie veilig uit het labyrint 

van het leven voert aan de hand van een liefhebbende Vader, die vaak juist daar waar Hij jullie 

het verst verwijderd leek, het dichtst bij was. 

Vraag en bid; maar verlang niets onmogelijks, niets wat werelds is! Geest bent u en geest 

ben Ik! Ik kan alleen oordelen als een geestelijk wezen, en ook u moet er een gewoonte van 

maken om reeds tijdens uw leven hier aan het geestelijke in u de voorkeur te geven boven 

het wereldlijk- materiële. 

Dan geldt ook voor jullie, wat Ik eens tegen Mijn discipelen zei: "Wat gij in Mijn naam vraagt, 

dat zal jullie gegeven worden!" Daarvan kunnen jullie verzekerd zijn, temeer omdat Ikzelf 

het je nu hier bij herhaling beloof! Amen. Predikingen, hfdst. 24 

 
Nawoord 
 
In dit korte nawoord moet worden aangetoond in welke mate de verhoring over het vragen voor een 
ziektegeval is bedoeld, als in de aangehaalde teksten daarover steeds weer wordt gesproken, en dat 
we niet naar wereldse zaken, maar naar geestelijke dingen moeten vragen.  
 
1. "Zeg tegen de zieken, dat zij over hun ziekte niet bedroefd moeten zijn, maar dat zij zich vol ernst tot 
Mij moeten wenden en Mij volledig moeten vertrouwen. Ik zal ze troosten en er zal een stroom van 
kostelijke balsem in hun hart uitgegoten worden en de bron van het eeuwige leven die zich in hen 
openbaart, zal nooit opdrogen; zij zullen genezen en verkwikt worden als het gras na een onweersbui. 
[De Huishouding van God, deel 1, hfdst.1:3] 

 
2. "Wanneer een mens zich realiseert dat zijn ziektetoestand afhangt van de verkeerde manier van 
leven, waar hij zondigt tegen Mijn natuurwetten, dan kan hij niet van mij verlangen, dat Ik de eenmaal 
vastgestelde wetten vanwege hem zal wijzigen.  
 
Hij moet van een God een ander idee hebben, dan van een mens; want een mens kan dwalen, zich 
vergissen, en om die reden kan hij afwijken van zijn voorgeschreven wetten, deze omzeilen of zelfs 
helemaal afschaffen, maar dat kan Ik als God, als allerhoogste Wezen echter niet; bij Mij is alles 
volkomen, vanaf het bestaan der existentiële dingen tot in de eeuwigheid. Ik kan hoogstens zo 



handelen, zodat een verhoogde levensactiviteit tot snellere resultaten leidt, maar Ik kan niet handelen 
tegen de basisprincipes, die Ik heb vastgesteld.  
 
…Daarom aan jullie allemaal, die Mij om hulp roepen en eerst dan het meest, wanneer de mensen 
jullie niet meer kunnen helpen, bedenk dan wel Mijn woorden:   : 
In de eerste plaats moeten jullie je zelf helpen, jullie lichaam van vreemde stoffen te reinigen, zodat 
de ziel daarmee ook op datzelfde kan inwerken, en zij zich niet passief opstelt en rustig moet toezien, 
hoe vreemde invloeden het haar toevertrouwde kleed [lichaam] voortijdig verstoort en deze dan als 
een vroeggeboorte halfrijp of helemaal onrijp laat aankomen, waar ze alleen als volwassene uit het 
aardse bestaan kan voortschrijden als een uitgerijpte vrucht op een levensboom.   
 
Bedenk, dat Mijn zegen alleen daar zegen heeft, waar de bodem daarvoor tot de opname bereid is.   
Begin dus in de eerste plaats daaraan te werken, om de afvalstoffen grondig te verwijderen, die jullie 
in jullie lichamen misschien al jarenlang hebben opgehoopt, en dan, wanneer dit opgeruimd is, zal 
Mijn zegen zijn juiste werking hebben…’ (Gottfried Mayerhofer, "genezing door middel van magnetisme.  volgens: 

"Geistiges Leben" 4/2015, blz. 28)  

 

3. 'Maar aan Mijn hulp zal het jullie niet ontbreken. Wat jullie zelf kunnen doen met de 

jullie toegemeten kracht, moet je ook zelf doen; maar wat daarbovenuit gaat, dat zal Ik 

dan wel zorgen. Want waarlijk, Ik zeg jullie: Wat je de Vader in Mijn naam en binnen Mijn 

orde, die jullie bekend is, zult vragen, dat zal je ook gegeven worden naar de mate waarin 

het voor jullie ziel nuttig is. (GJE.06_021,9) 

4. „Maar als je helemaal gezond wil worden, vertrouw Mij dan geheel en al, en meer dan oudere 
mensen en dokters, anders kan Ik je niet helpen. Ik kan vanuit Mijn grote genade het wel toelaten, 
dat je half gebrekkig genezen zult worden door de artsen; maar helemaal gezond en wel, dat zal 
waarschijnlijk er heel moeilijk of nooit van komen! 
 
Kon je maar weten, hoe graag Ik zo menig mens zou willen helpen, als hij maar tot Me zou komen 
met vol vertrouwen, geloof en liefde;  maar nu komt de beste nauwelijks met een kwart geloof, met 
een zesde vertrouwen en een achtste deel liefde; kijk, onder zulke omstandigheden is er voor Mij dan 
ook weinig te doen onder dit soort van zieken.’ (uit: Jakob Lorber, Genezing en Gezondheidszorg, pagina 220) 

 
5. "Mijn woord en het levende geloof zijn altijd de beste remedie voor het lichaam en er is geen 
betere apotheek. (Hemelse Gaven 3_48.09.03,06) 

 
6. "... Trouwens, het beste medicijn is te allen tijde in Mij vertrouwen te stellen, zodat Ik zal helpen 
wanneer het daarvoor de tijd is, op welke manier dan ook." (Uit: Gottfried Mayerhofer, "De kracht van het 

gebed", "Lebensgarten") 

 
7. "Ik Zelf kan (weliswaar) daar niet genezen, waar Ik de ziekte juist als geneesmiddel voor de ziel 
heb toegelaten!’ (uit: Gottfried Mayerhofer, "De kracht van het gebed" - "Festgarten") 

 

De volledige tekst „Die rechte Bitte“ is te bekijken in www.JESUS2030.de, bij de linker zijkolom onder 
„Gebet / Meditation / Gesundheit (2)“ 
 

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

 



 
 

Het houden van honden 
door Helmut op de Filippijnen - De  ‘wolf’  Hasjima van Gerard 

 

Wat een gelukkig gevoel. Als een geschenk van God. Het dier geeft mij van ganser harte alle 

liefde waarin het staat tot de Schepper. Op dezelfde manier beantwoord ik deze liefde met 

heel mijn hart. Als hij over een paar jaar sterft, moet ik mezelf troosten met het feit, dat ik op 

een dag, wanneer ik de lieveling opnieuw ontmoet in het koninkrijk van God, dezelfde liefde 

zal oogsten. Deze keer echter niet langer in de pels en poten, maar als een persoon zoals ik 

en beseffend dat we al van elkaar in de wereld hadden gehouden, ik al een stap hoger, hij dan 

nog steeds als een voormenselijke ziel. 

Maar nu ook geperfectioneerd, en we zien van het bovenaardse eeuwige heden terug naar de 

aardse momenten waarin wij als mensen en dieren warm gehecht waren, en hij - nu als mens, 

mij bedankt voor de liefde die hij had ontvangen en dus een goed begin in zijn leven als een 

nieuw mens kreeg.  

We kunnen er zeker van uitgaan, dat ook wij tegenover een andere broeder of zuster staan en 

beseffen, dat zelfs een mens ons heeft liefgehad toen wij geen mens waren. 

Alle tranen worden weggevaagd, zegt de Heer. Uit deze tijdelijke rouw zal voor ons een 

prachtige dageraad ontstaan, want met tranen van hart worden de muren van de hemel 

gebouwd, zegt Jezus zegt in de NO. Wederkerige ‘liefde en trouw’, ook wanneer het alleen 

maar van een hond komt, dat is door God gewild. Dus weg met de misverstanden, en ook in 

de schepselen de alomvattende liefde van de Schepper herkennen. 



Overal in Lorber wordt toch gezegd, dat liefde op haar beurt weer liefde doet ontwaken, en bij 

God is geen liefde te klein of te onbeduidend om niet erkend en beantwoord te worden. De 

hond geeft zijn meester 100% van dat wat God hem instinctief heeft gegeven. 

We zouden en moeten dit ook erkennen en De gever van alle goede eigenschappen zeker 

danken met onze liefde.  

Bij Jakob Lorber: ‘Kijk, een hond die zijn baas goed kent en hem zeer toegedaan is wordt ook 

de nabijheid van zijn baas gewaar, loopt op hem toe en betuigd hem door allerlei sprongen, 

gelaatsuitdrukkingen en liefkozingen dat hij zijn baas liefheeft en hem goed kent.’… [GJE10-226:6]. 

Dit erkent het vlees van de hond niet, maar de ziel van de hond, die zich al op een hoger 

niveau van intelligentie bevindt. Vers 8,9,10: 'Wat drijft hem tot u, dan zijn instinctieve liefde en 

trouw aan zijn Heer. 

De Heer heeft niets tegen honden. Het zijn ook Zijn schepsels. Over honden zegt de Heer: 

'Waarom bewaren jullie honden in overmaat?' Dat betekent grote aantallen boven het normaal 

gebruikelijke! 'Overmatig veel' is in alle opzichten fout, dat zegt het woord al zelf:  deze mensen 

hadden te veel honden [in de Lorbertekst] die de armen er ook van weerhielden een aalmoes 

te vragen. Belet jouw hond iemand door alleen maar te blaffen? Waarschijnlijk niet! Ook staat 

de Heer vervolgens toch nog toe een hond te hebben; ... Wie dus al een hond erop na wil 

houden [!] die maakt hem vast aan een ketting, zodat bedelaars niet bang hoeven te zijn. 

[Opm. Red.: Het Hebreeuwse woord voor hond is KaLeB en betekent letterlijk: 'Als het hart', 

want Leb betekent hart, samen met de voorzetselletter K = 'als'. Wanneer er een 

hartverbinding is, dan is er een eeuwige trouw. Er is geen dier op Aarde, dat zo trouw en 

volgzaam is dan de hond.] 

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

Bestaat de hel? 

 
In de christelijke verkondiging is de hel behoorlijk uit de mode geraakt. Jezus waarschuwde in 

Zijn prediking voor de hel, en in het Lorberwerk wordt het bestaan van de hel verder ook 



bevestigd. Ja, met kwellingen en vuur en alles erop en eraan, omdat de ziel in staat is om pijn 

te voelen, zelfs meer dan in het aardse leven. Geen leuke boodschap, maar wel waar. Het is 

echter geruststellend dat de hel zelf alleen maar eeuwig is - de gevangene hoeft daar alleen 

maar zolang te blijven tot hij uit zichzelf daar zijn wezen verbetert.   

De Bijbel hierover: ‘Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de 

onderste plaatsen der aarde’. [Psalm 63:10] 

HEER! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in 

den kuil niet ben nedergedaald’. [Psalm 30:4] 

Jozef vroeg de Heer: ‘Maar dat ik bij mijn vaderen mag liggen; hierom zult gij mij uit Egypte voeren, en mij in hun 

graf begraven. En Hij zei: Ik zal doen naar uw woord!’ Gen. 47:30 

De existentie van het dodenrijk is tijdelijk, zoals blijkt uit de scherpe scheiding tussen het rijk 

van de dood en de hel.  

Jakob Lorber beschrijft in de GJE.05_071,08 dat dit dus ook de gehele Aarde is en kortom alles 

wat je   met je materiële zintuigen kunt waarnemen, dit een ware sheoula [hel] is. De ziel zou 

een geest moeten worden, en zolang zij dit niet is, heeft ze die weg te gaan. Gaat zij de weg 

naar de ‘avond’, dan loopt zij haar dood tegemoet.  

In de Nieuwe Openbaringen wordt hierover veel geschreven: ‘In die zin is ook de hele aarde 

en kortom alles wat je met je materiële zintuigen ook maar kunt waarnemen, een ware 'SHE 

OUL A '. Dit betekent voor de ziel, die een geest is of liever gezegd moet worden, de dood; 

want wie is opgehouden datgene te zijn wat hij was, is ook als datgene wat hij was, volledig 

dood. 

Een ziel is dan na het afvallen van het vlees ook dood als zij om de zojuist genoemde redenen 

alles, wat haar van een menselijk wezen eigen was, bijna totaal heeft verloren, en er hoogstens 

een dierskelet van haar overgebleven is. Er zullen weer voor jou ondenkbare tijden moeten 

verstrijken eer zo'n ziel, die geheel in materie is opgegaan, een mensachtig wezen wordt, en 

hoe lang zal het duren, tot uit zo'n ziel weer een volledig mens groeit! [GEJ5-71:8,9] 

De Heer verder: ‚Ik heb je nu hopelijk helder en duidelijk genoeg verklaard, wat eigenlijk Satan 

überhaupt betekent en wat de hel is en de eigenlijke eeuwige dood…’GEJ5-71-17 

IK zeg: 'Luister dan! 'SHE', of 'SHEI' of ook 'SHEA' betekent: 'hij dorst'; 'OUL' of ook 'VOUL': 

'de in zichzelf verlaten mens', men zou kunnen zeggen: dierlijke mens' [Os] ; en dan' A': 'naar 

de consistentie van datgene, wat de innerlijke wijsheid en kennis uitmaakt'. 

Dat men onder de letter A zoiets moet verstaan, laat de vorm zien van de oude Egyptische 

piramiden, die een nabootsing op grote schaal zijn van de hersenpiramiden, en die de 

bestemming hadden om de mensen als wijsheidsscholen te dienen, waarvan de naam en de 

inrichting van binnen vandaag de dag nog getuigenis afleggen. Want 'PIRA Ml DAl' betekent 

immers 'Geef mij wijsheid!' En de inrichting van binnen was ook zo dat de mens hierin, 

helemaal van de buitenwereld afgesloten, zijn innerlijk moest beginnen te beschouwen en zijn 

innerlijk levenslicht moest vinden. Daarom was het in de lange inwendige gangen van zo'n 

piramide ook altijd aardedonker en oerduister, en het werd niet eerder licht, voordat de mens 

met zijn innerlijk levenslicht alles begon te verlichten. [GEJ.05_072,02,3] 



Dit is voor jou wel een beetje vreemd om te horen, maar toch is het allemaal zo! Want als in 

het gemoed van een mens het innerlijk oog geopend wordt, bestaat er voor hem op aarde 

geen nacht en geen duisternis meer. Een als het ware tastbaar bewijs hiervoor leveren alle 

zeer sensitieve en in extase verkerende mensen. Deze zien met volkomen gesloten ogen heel 

veel meer dan duizend anderen met de allerbeste, gezondste en scherpste ogen; want zij 

kijken door de meest vaste en ondoorzichtige materie heen en kunnen gemakkelijk door de 

hele aarde heen kijken, en zelfs de sterren zijn niet zo ver weg dat de in extase verkerende 

(magnetische) mensen ze niet geheel en al zouden kunnen doorzien. [GEJ.05_072,04]  

Maar hoe mensen in de zalige toestand van extase kunnen komen -en dat tenslotte wanneer en hoe 
vaak ze maar willen -, dat werd hun nu juist in de piramiden geleerd en werd vooral zeer intensief 
beoefend. Omdat de piramiden daarvoor dienden, gaf men ze ook de zeer juiste en veelzeggende 
naam SHE OUL A. De oude Hebreeërs kortten het af tot SHEOL " de Grieken tot SCHOLE, de Romeinen 
tot SCHOLA en de Perzen en Indiërs tot SCHEHOL. [GEJ.05_072,05,6] 

En omdat de oude wijzen, door hetgeen zij in geestvervoering zagen, heel goed wisten in wat 

voor betreurenswaardige toestand zeer materiële zielen, die de wereld en zichzelf bovenmatig 

liefhebben, aan gene zijde na het afvallen van het lichaam geraken, noemden zij deze 

betreurenswaardige toestand ook SHE OUL A, hel! 

Dat een dergelijke toestand, in vergelijking met die van een ware wijze die leeft binnen Gods 

orde, met het begrip 'dood' werd aangeduid, komt zeker met de waarheid overeen. En omdat 

dat eeuwig en noodzakelijkerwijs een steeds eendere en blijvende eigenschap is van alles wat 

'wereld' en 'materie' heet, zal het ook duidelijk zijn waarom men zoiets de 'eeuwige dood' heeft 

genoemd! [GEJ.05_072,07,8] 

Zolang dan een ziel hier of aan gene zijde in zo'n toestand verkeert, bevindt ze zich natuurlijk 

ook in een toestand van eeuwige dood, en om zich daarvan los te maken is beslist een uiterst 

moeilijke levensopgave! Menige ziel kan er wel zo'n lange tijd voor nodig hebben als de 

levensduur van een wereld tot ze uit zichzelf weer zover komt dat ze iets is!' [GEJ.05_072,09] 

De Heer tot Helena: ‚Wil hij [de mens] beslist in de hel, dan geniet hij die in al zijn volheid.  Hij 

die zelf iets slechts wil, zal nooit onrecht worden aangedaan. Wie in de hel wil volharden, die 

blijve daar! Ik zal niemand tegen zijn wil in de haren uit zijn hoofd trekken. Als hem die 

gebeurtenis dan toch een keer te ruw wordt, dan zal hij er zijn eigen uitweg vinden. Maar als 

de hel hem gelukkig maakt, en als hij de eeuwige nacht liever boven het rustgevende licht 

verkiest, dan kiest hij toch datgene wat hem plezier geeft! [Bisschop Martinus, deel 2-164:11] 

 
 

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



               Pyramiden 
 
                                door Helmut N. uit  Austria 
 

In het Lorberwerk legt Jezus uit, dat de oude Egyptenaren de binnenkant van de mens konden 
zien en daarom de piramides als een kopie van de menselijke hersenen bouwden – welke ook 
een piramidevorm hebben -  Want 'pyramidi' betekent 'geef me wijsheid'.  
De Lorbervrienden bevonden zich nu in een dilemma: deze heel kleine hersencellen in het 
hoofd zijn namelijk driehoekspiramides, terwijl de oude wijzen in Egypte vierhoekige piramides 
oprichtten. Waarom deze fout? Wat is er aan de hand? 
 
Een Lorberexpertin genaamd Edit Mkeleitis [niet op het webnet vindbaar - Red.] had toen jaren 
geleden de inspiratie ontvangen, dat de Egyptenaren daar een geheel andere menselijke 
dimensie hadden ingebouwd. Daarmee waren de Lorberaanhangers gerustgesteld, en de 
'fouten' werden ontruimd. 
 
Of deze verklaring ook andere Lorbervrienden tevreden had gesteld, kan niet worden 
bevestigd. Maar het ziet eruit als een verlegenheidverklaring. Bij het lezen over de 
hersentheorie, die Jezus aan Zijn discipelen gaf, ontvouwde deze kwestie zich heel 
gemakkelijk, zonder ‘een verlichting’ nodig te hebben. Want Jezus verklaart namelijk, dat deze 
hersenpiramiden op alle VIER vlaktes worden beschreven en beschikbaar zijn voor de ziel om 
er naar te kijken.  
  
Dus op de drie oppervlakten en ook op de grondvlakte. De Egyptenaren konden hun piramides 
echter niet zwevend in de lucht bouwen zoals de miljarden hersenpiramides in het menselijk 
brein, daarom moest dit vierde vlaktegebied, dat verborgen op de grond was, zou al zijn 
vierhoekige piramides bouwen om eveneens vier piramides te bouwen met vier beschrijfbare 
oppervlakken. We hebben alle reden om ons te verheugen, te mogen leven en te zeggen tegen 
de Schepper: 'Goede Vader'. We hebben toch een vader die de enige Liefde Zelf is. Hij houdt 
meer van ons dan wij van onszelf, dat is zeker! 
 

   
 

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