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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals
Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers van onze
Heer Jezus. De nieuwe leer der Waarheid is bij Jakob Lorber op een niet
mediamieke medegedeeld. 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 – verteld
aan de leerlingen van Jezus - in de periode van 25-28 n. Chr., - werd weer in
1840 geopenbaard aan de Oostenrijkse schrijfknecht- of schrijfprofeet Jakob
Lorber. Hij kreeg zijn informatie niet via ingevingen, 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. 21. 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 toeGoede Jakob-Lorber-Lezeressen!
Goede Jakob-Lorber-Lezers!
Elke K. uit Nordhorn is helaas gestopt met de correctiewerkzaamheden.
Tot nu toe heeft ze heel wat gepresteerd en mij een grote aanzet gegeven,
om het Bulletingebeuren enthousiast verder te leiden. Ik blijf haar steeds
dankbaar! Ze heeft dit werk vrijwillig en gratis voor mij [voor ons] gedaan.
Dank je wel, Elke! God zegene je en moge je belonen.
Hoe moet ik het nu verder doen in de Duitse taal? Ik zal mij niet blameren,
omdat ik toch Nederlander ben. Of? Misschien zullen sommigen onder onze
lezers zich aan mijn grammatica storen? Daarom vraag ik om een grote
HELP!!!
Wie is misschien bereid om mijn grammatische lees,- en schrijfstijl verder
te corrigeren en behoorlijk in Duitse zinnen te veranderen? Als
tegenprestatie kon ik per bladzijde 3 € betalen, meer ook niet, omdat ik
immers toch afhankelijk ben van geldelijke donoren. In doorsnede zijn het
maar 4-8 bladzijden per maand, dus maandelijks een paar uurtjes. Help
mij alsjeblieft!
Gerard

SCHENKINGEN
Dankzij de verschillende giften kan dit BULLETIN [het augustus-2017-bulletin] verder
uitgegeven worden. Ik ben iedereen werkelijk erg dankbaar! Nu heb ik verzuimd om in het
Nederlandse Bulletin [het juli-nummer!] de sponsoring van M. en M. P. [70 €] bekend te
maken. Ook Maria uit Italië hartelijk dank! Vandaar deze correctie!
================================================================
Belangrijk
De stem van Bethanië – THE VOICE OF BETHANY – A Voz de Betânia:

August 2017 – English, Nr. 44 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_d24127aeda8e4b24b4aa23aed3880f8f.pdf
Agosto 2017– Espanos, Nr. 44– A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_9561b0d0b7d04d2a91260c17a5178d22.pdf
Agosto 2017– Português, Nr. 44 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_5a34b9df3f86483eaa05e2bac4e39463.pdf

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

Marianne uit het Saarland [Duitsland]
Beste Gerard,
goed, dat er een Bulletin Internationaal bestaat, waarmee jij ook veel werk hebt.
Vooral de internationale netwerken zijn zegenrijk.
Over mijn bijdrage:
Hier moet volstrekt niet de sympathieke Gerd Kujoth naar beneden gehaald worden!
Er is echter gebleken, dat het noodzakelijk is, om het werk in de originele tekst te
lezen, wil men de auteur beter begrijpen. Nu bestaan er 3 basisvormen, om met een
tekst om te gaan:

1.
2.
3.

Ik bestudeer deze diepgaand, om de bedoeling van de verklaring van de
auteur te ontdekken;
Ik maak gebruik van uittreksels, die echt zijn en bij mijn stellingen passen;
Ik illustreer de tekst willekeurig in mijn eigen interpretatie, om de eigen
positie op te waarderen (of: ik heb deze eenvoudig niet begrepen).

Er bestaan zeker nog vele andere vormen, dit zijn echter wel de meest
voorkomende.
Het gaat ons allemaal om de inzichten. En met de grootste moeite en zorgvuldigheid
is dat zeker waard.
Voor suggesties en voortgezette kritiek ben ik dankbaar. Of mijn uiteenzettingen
controleerbaar zijn, laat ik over aan de lezer.
Gods zegen voor jou en alle broeders en zusters,
Marianne Gies-Ruffing
Hochstraße 15
66450 Bexbach

Antwoord
Goede Marianne,
Dank voor je uitvoerige studie over de themapunten van Gerd K. und Wilfried S. Hier heb je
met grootste stelligheid de puntjes op de i gezet of de spijker op de kop geslagen. De dialoog
met Gerd en Wilfried is zeer overzichtelijk weergegeven. Je waardevolle bijdrage zal ik niet
extern, maar intern opnemen en graag de lezer ervan kennis laten nemen.
================================================================

Caspar uit Thailand
Beste Günter,
Hartelijk dank voor de mail met je verzoek. Je lijkt mij een nogal bezige persoon. Ja, wij
krijgen hier veel zendelingen die ook in Cambodja werken. Het is trouwens wel een
vakantieoord, geen dorp, voor zendelingen. Ik zal mijn voelhorens uitsteken.
Wat de tijd betreft, wanneer het zou lukken, zouden wij graag van je uitnodiging
gebruik willen maken om je een bezoek te brengen in het Zwarte Woud.
Tot nader bericht,
Caspar.
================================================================

Manuela uit Portugal
Beste Gerard,
groeten vanuit onze gemeente aan al jullie broeders en zusters in de Heer, en ook
naar de eensgezinde vrienden van Jakob Lorber. Het is mij een groot genoegen om
ons julibulletin aan jullie te presenteren. Goede broeder, dank voor je vriendelijke
woorden, alleen kan ik niet de eer van een werk, die ik niet zelf hebt gemaakt,
zomaar ontvangen. De Spaanse vertaling is gemaakt door José Luís, een lid van
onze kerk, en hij is geboren en opgegroeid in Venezuela, en een paar jaar geleden
naar Spanje verhuisd. Hij aanvaardde de uitnodiging van onze voorganger (pastoor)
om samen aan ons gemeenschappelijk doel te werken en de verspreiding van
het Woord van God.
Ik schrijf alleen maar de artikelen van onze bulletins van de afgelopen paar jaar en
ben verantwoordelijk voor de Engels vertaling, dat is het zo’n beetje. We zullen blij en
diep dankbaar zijn voor de integratie van ons bulletin en met onze link in het Bulletin
van jullie.
Je weet dat dit werk niet alleen aan ons toebehoort, maar aan God. We
gehoorzamen gewoon, wat Hij ons heeft opgedragen om te doen, binnen de
financiële beperkingen die we allemaal kennen, maar met vasthoudendheid en
toewijding aan dit werk.
We hebben alleen een probleem ondervonden met je link in het Bulletin: we konden
de Betania-Homepage niet openen met de link, dus met het adres, dat in jouw juni2017-Bulletin is vermeld. Wij zouden het erg op prijs stellen als je dit kunt oplossen,
en zijn ons ervan bewust, dat de tegenstrever zeer creatief is in het proberen te
voorkomen, dat wij het Woord van de Heer willen verspreiden.
Je doet prachtig werk. Dank je wel. God zegene jullie.
Je zuster in Jezus,
Manuela
.*.*.*.*.*.*.

Antwoord
Goede Manuela,
Ergens is het bij het koppelen naar jullie homepage iets fouts gegaan, wat de link naar ‚A
voice Bethanien‘ betreft, die jullie zelfs in drie talen ter beschikking hebben, zowel in het
Engels, Spaans en Portugees en wij deze linken in de onze mogen plaatsen.
Bij nader inzien kwam ik al een fout tegen, hoewel een link het op zich wel eerst deed. Dus
spijt me dat! Maar ‘jong geleerd is toch ook oud gedaan’! Ik ben je dankbaar, dat je me daar
direct op gewezen heb. Intussen heb ik alles weer ‚op de rit‘. Daarom dank ik je voor deze
noodzakelijke bemoeienis en wens ik je voor nu al het beste en Gods zegen. Gerard

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

Johannes uit Duitsland
Hallo beste Gerard,
Dank je !!! Ken jij Bertha-Dudde-vertalers in het Nederlands? Zo ja, kun jij mij wat
contactinformatie geven? Er moet in het bulletin specifiek ingegaan worden over de deling.
Sadhana – Luzifer, Adam – Eva,
Beste groeten, Johannes
“Just as one musical note by itself does not constitute a melody, still less a full harmony,
neither does one truth achieve anything.”
Emanuel Swedenborg, Arcana Coelestia 4197
.*.*.*.*.*.*.

ANTWOORD
Beste Johannes,
Er bestaan diverse homepages over Dudde in de Nederlandse taal, zoals bijvoorbeeld deze
link:
http://www.berthadudde.net/thema.htmlhttp://www.berthadudde.net/thema.htmlhttp://www.be
rthadudde.net/thema.html
Wat betreft de vertalingen van het Duits naar het Nederlands, kun je schrijven naar:
Bertha Dudde Kring
Postbus 194
6460 AD Kerkrade
Nederland
Marianne heeft het thema ‘Dudde‘ in dit Bulletin feitelijk eerst maar eens afgerond en
daarmee houd ik het onderwerp ‚B.D‘ liever voor nu gezien, tenzij je natuurlijk nog met erg
belangrijke feiten op de proppen wilt komen. G.
================================================================

Wilhelm uit Duitsland
Hallo Gerard,
Dank je wel voor het juli-bulletin. Bij het doorlezen van het juli-bulletin kwam bij mij het
sprookje ‚sneeuwwitje’ van de gebroeders Grim in het oog. Ik herkende in het sprookje een

prognose voor de Lorber-beweging. In haar kan men het verleden, heden en de toekomst van
de Lorber-vrienden hervinden.
Wilhelm
.*.*.*.*.*.*.

ANTWOORD
Beste Wilhelm,
Dank je wel voor het opsturen van de kopij ‚Lorber-vrienden als Sneeuwwitje‘ [de
verleden tijd, de tegenwoordige tijd, en de toekomst van de Lorber-vrienden] – Helaas is deze
tekst [meer dan zes bladzijden] voor het bulletin te veel en de inhoud daarvan past niet
helemaal bij de Lorber-lezers.
Beste groeten,
Gerard
================================================================

Maria uit ITALIË
Beste Gerard,
Mag ik hopen, dat de vertaalster Relane ook mijn volgende brief in de Duitse taal corrigeert.
Ik zou haar en jou hiervoor erg dankbaar zijn. Een gift voor het bulletin volgt nog.
Dus beste Gerard,
Dank je wel voor je uitvoerige antwoord over het onderwerp Maria, dat ik in het algemeen
bijzonder met je deel.
Ik zou enkele persoonlijke overwegingen hiertoe willen toevoegen:
Het argument, waarom Maria meer gewaardeerd wordt dan God Zelf, ligt volgens mij en voor
zover ik dat begrepen heb, in de onbegrepen Drievuldigheid van God.
In het christendom wordt onderwezen, dat er slechts één God bestaat, en dat is juist, maar de
meeste Christenen geloven, dat er in werkelijkheid drie Goden bestaan, waarvan de
eigenschappen niet al te duidelijk zijn gedeeld. Maria daarmee vergeleken is er maar één, en
de moederliefde wordt door iemand goed begrepen.
(Een eindeloos grote dank aan de Heer, die 150 jaar geleden dit ‚geheim’ via Jakob Lorber
heeft onthuld en dank ook aan onze geestelijke broeder Wilfried Schlätz voor de
gedetailleerde samenvatting!)
Dat Maria, net zoals Jezus de Heer, zich aan de mensen kon tonen, lijkt niet zo bijzonder te
zijn. In de tijd van Jezus verschenen ook engelen en gestorven profeten aan de mensen. In de

huishouding van God is de overleden Abel aan zijn broeder Kajin verschenen. Waarom niet
de christen MARIA, de beste vrouw van de wereld?
Als men de boodschappen van Maria, d.w.z. de ‘geloofwaardigen’ doorleest, komt er al heel
duidelijk naar voren, dat er voor Maria geen nieuwe Bijbel of een Openbaring klaarligt, maar
ze herinnert slechts herhaaldelijk aan het eeuwige Woord van onze intussen ter beschikking
staande Bijbel, die de mensheid grotendeels vergeten heeft, of liever gezegd nog niet
voldoende kent.
Bovendien wil Maria volgens uw mededelingen helemaal niet worden aanbeden, maar ze
roept uitsluitend de aanbidding van Zijn Zoon aan en de inachtneming van Zijn Woord. Ik
denk dat Maria één van onze beste collega’s in het verbreiden van het Evangelie.
Hier een voorbeeld uit Medjugorje, boodschap aan Mirjana van 2 juli 2017
„Lieve kinderen! Ik dank jullie, dat jullie gehoor geven aan mijn oproep, en dat jullie hier
vanwege mij, jullie hemelse moeder, zich hier rondom verzameld hebben. Ik weet, dat jullie
met liefde en hoop aan mij denken. Ook ik voel liefde voor jullie allemaal, hoe ze ook mij over
alles geliefde zoon voelt, die mij door Zijn barmhartige liefde steeds weer naar jullie stuurt;
Hij, die Mens was, die daar was en God is, de Ene en drie-enige; Hij, die vanwege jullie met
lichaam en ziel heeft geleden; Hij, die zich gemaakt heeft tot het brood, om jullie zielen te
voeden en deze zo redde.
Mijn kinderen, ik leer, hoe jullie Zijn liefde waardig kunnen zijn, zodat jullie je gedachten tot
Hem afstemmen, zodat jullie Mijn zoon leven. Apostelen van mijn liefde, ik voorzie jullie met
mijn mantel, omdat ik jullie beschermen wil als een moeder. Ik vraag jullie, bidt voor de
gehele wereld, Mijn hart lijdt. De zonden stapelen zich op, ze zijn talrijk, maar met hulp van
jullie, die jullie deemoedig, bescheiden, vervult met liefde, verborgen en heilig zijn, zal mijn
hart zegevieren
Heb vooral mijn zoon lief en de hele wereld door Hem. Vergeet nooit , dat elk van jullie
broeder iets kostbaars in zich draagt – de ziel. Daarom, mijn kinderen, houdt van al diegen,
die mijn zoon niet kennen, dat ze door het gebed en de liefde, die uit dit gebed komt, beter
worden, dat et goede in hen zegevieren kan, waarmee de zielen gered worden en het eeuwige
leven hebben.
Mijn apostel, mijn kinderen, mijn zoon heeft jullie gezegd, dat jullie elkaar moeten liefhebben;
dit zei geschreven in jullie harten en door het gebed beproefd, om deze liefde te leven. Ik dank
jullie.”
Lieve groeten,
Maria
.*.*.*.*.*.*.

ANTWOORD
Goede Maria,

Eerst iets over Relana. Zij is verantwoordelijk voor de ENGELSE vertaling. Ik echter
voor de Duitse en Nederlandse uitdrukking met correctieondersteuning.
Over MARIA van JEZUS: zo bezien, heb jij gelijk! Ik vrees echter, dat onze Heer bij
voorbaat al niet wil, dat MARIA-verschijningen als Engelwezen onvoorwaardelijk
nodig zijn. Dat zou immers nog meer Maria-vereringen in de hand werken. En juist bij
haar, MARIA?
Deze mededelingen herhalen zich in de verklaringen steeds weer meer en leveren
niets op, wat een christen onbekend zou zijn.
Voor niet christenen is dat sowieso om het even, en voor deze hoeft Maria niet te
verschijnen. Welke christen wist niet, dat hij bidden moet, en aan Jezus en Zijn
woorden geloven en ze in de daad moeten omvormen!
We weten allemaal, dat de mensheid zondevol is, en iedere gelovige voelt, dat de
wereld een chaos te wachten staat. Mij lijken de voortdurende uitnodigingen tot boete
en gebed als een nooit triomfantelijk lippengebed en identiek met de rozenkrans
waarbij een gelovige in zijn innerlijk leeg blijft.
Waarom deze verschijnselen van Maria niets anders zijn dan steeds die herhalende
woorden: ‚bidt, bidt, bidt en geloof, geloof, geloof, doe boete, doe boete en nog eens
doe boete!’ Drukt het ‘Maria-weten’ zich steeds uit met dezelfde inhoudelijke
woorden? Het begint mij te lijken op een lege nimbus of aureool, die alleen maar de
lichtgelovigen aanspreekt.
Natuurlijk bestond en bestaan er nog steeds VERSCHIJNINGEN van Engelen, zoals
jij dat beschrijft. Aan MARIA is zeker ook gegeven en weliswaar via de genade van
haar HEER [en niet haar hemelse zoon!] om een belangrijke rol te spelen, maar
volgens m.i. veelmeer voor ‘gestorven’ mensen aan GENE ZIJDE, om zich daar te
tonen als mogelijk één van de meest hogere ENGELWEZEN met individuele
boodschappen. Maar iets in mij zegt, dat er aards gezien, wat niet klopt. Maar toch
zal ik je brief en vooral de bijlage serieus tot me nemen. Maria, DANK voor je
aanwijzing.
Liefde en Gods zegen,
Gerard
================================================================

Gerd Kujoth uit ZWITSERLAND
Beste Gerard,
Je schrijft nu al twee keer in het JL Bulletin, dat de leertijd van Jezus van 24 tot 28 n.
Chr. heeft geduurd. Eerst dacht ik, dat het een schrijffout van je was, maar nu geloof
ik, dat jij het zo bedoelt. Dan heeft Zijn leertijd echter 4 jaar geduurd.
Daarom wil ik je voorrekenen, dat het de jaren 25 tot 28 waren.

Jezus is op de 7e januari geboren worden. Tot de 7e januari van het jaar1 waren het
6 volle jaren, zonder het jaar nul gerekend.
Vanaf de 7e januari van het jaar 1 tot de 7e januari van het jaar 25 waren het 24 volle
jaren. Samen waren het op de 7e januari van hat jaar 25 dus 30 volle jaren.
Toen legde Hij Zijn gereedschap neer, ging de woestijn in en trad in het voorjaar van
het jaar 25 na Zijn doop door Johannes met Zijn leerambt, op de voorgrond, dat 3
volle jaren duurde.
Het leerambt werd beëindigd in de paastijd door Zijn dood aan het kruis en
vervolgens met Zijn hemelvaart in het jaar 28. n. Chr.
Het bovenstaande is niet bedoeld voor publicatie in het JL-Bulletin, maar meer voor
jou gedacht.
Hartelijke groeten en Jezus zegen,
Gerd Kujoth
.*.*.*.*.*.*.

ANTWOORD
Beste Gerd,
Oftewel heb ik een denkfout gemaakt of een oude schrijffout overgenomen. Dat
laatste ligt echter meer voor de hand. Vanzelfsprekend corrigeer ik deze fout. En..
natuurlijk, zo moet het zijn: van 25-28 n. Chr. Evenwel heb ik je verklaring
of uiteenzetting natuurlijk allang begrepen. Daarom nu, zal ik het niet voorziene euvel
onmiddellijk in orde maken en ik ben je echter zeer dankbaar, dat je mij daarop hebt
geattendeerd. G.
================================================================

Niet-christelijke godsdiensten
door Klaus Opitz

In het laatste nummer van het JLI-Bulletin juli 2017 werden teksten over het
onderwerp “tot de christelijke kerken“ weergegeven; in deze editie moet het thema
niet-christelijke religies ter sprake worden gebracht.
Jezus geeft ons, zoals bekend, in de Nieuwe Openbaringen geen analyses van de
verschillende niet-christelijke (heidensen) godsdiensten, maar Hij spreekt ervan „hoe
erg ze van de godsdienst verschillend zijn, welke Ik slechts kinderen uit de
hemel van alle hemelen gaf’.
1 "...De geest, die in de originele (Evangeliën) lag, (is) ook in de naschriften volledig
behouden gebleven; aan de letters ligt het immers toch al niet, maar slechts aan één en
dezelfde geest. Of is er tussen de Geest van God wel een verschil [d.w.z. noodzakelijk in
Hem Zelf, omdat er slechts één Geest van God bestaat] als Hij zich hier op Aarde op
eindeloos verschillende vormen manifesteert en dat op een Zon nog eindeloos gevarieerder
doet? Zie, het is en blijft toch steeds één en dezelfde heilige Geest’!
‘Zo is dat ook het geval bij de afschriften van Mijn Woorden. Hoe verschillend ze er ook
van buiten uitzien, ze zijn van binnen toch met één en dezelfde geest vervuld, en meer is niet
nodig’!
‘Ten overvloede kunt u nog de religies van vreemde volken nemen, zoals bijv. van de Turken
(Moslims*)), de Perzen, volken aan de rode zee, Hindoes, Chinezen en Japanners! Hoe
zeer zij ook afwijken van het geloof, dat Ik alleen aan de kinderen uit de hemel der

hemelen gaf, toch is ook in hen, hoewel veel dieper verborgen, dezelfde geest van God als
een sturende kracht aanwezig’!
*) „De Koran noemt Isa (Jesus) `Zoon van Maria`, niet echter `Zoon van God` (en niet de
geïncarneerde God Zelf] … Isa is gestorven, tot God verhoogd geworden (3,48). Hij is echter niet
gekruizigd geworden (4,154ff). Hoe de andere profeten en afgezanten dat voor hem deden, heeft
Isa (alleen) de opdracht ontvangen, om de dienst van de mensen tegenover de ene en enige
God te verkondigen.“ (uit: Tworuschka, Islam Lexikon, 2002, Patmos Verlag)
Betreffende het onderwerp Islam zie ook onder www.j-lorber.de/islam

… ‘Dat zich in de vaak zeer dikke en verweerde schors, die jammer genoeg door velen al
voor de boom zelf aangezien wordt, allerlei vervuilingen en vele soorten wormen en insecten
bevinden, die leven van het slechte voedsel dat de schors hen geeft. Omdat de schors uit
de levende boom, maar nooit de levende boom uit de schors groeit, heeft de schors ook
iets levends van de boom in zich, en daarom is het te begrijpen, hoe in en uit haar zoveel
wormen en allerlei insecten toch een hoogst uiterlijk en vergankelijk levensvoedsel
vinden’.
‘Oorlogen, vervolgingen, verwoestingen vinden slechts plaats op de schrale en levensarme
bast, terwijl het hout van de levende boom fris en gezond blijft. Daarom moet levend hout
zich ook niet bekommeren om wat er eigenlijk alleen maar in de dode bast gebeurt; want de
bast zal blijven liggen als het hout verzameld wordt’. (gezien als zogenaamde
‚tussenverklaring‘) [GJE.01_134:15-19]
2 Ik zeg jullie daarom: ‘kijk altijd naar het hart van een mens, en laat het jullie in
eerste instantie niet uitmaken hoe de liefde van die mens jegens God tot
uitdrukking komt’! (GEJ.11_028,05)
3 ‘In de loop van de tijd zullen weliswaar de eigenlijke wereldmensen van Mijn leer
grotendeels hetzelfde maken wat de Egyptenaren, Grieken en Romeinen van de
oerleer hebben gemaakt, die Adam en zijn eerste nakomelingen kregen. Maar naast
die afgoderij zullen er toch velen zijn, die Mijn leer en Mijn macht net zo rein zullen
bewaren en bezitten, als ze nu uit Mijn mond komt, en daardoor zullen zij ook
steeds de macht hebben en bezitten, die hen door het levende geloof in mijn woord
tijdelijk en in het hiernamaals voor eeuwig verleend wordt! Zo ben Ik dus Heer en
vrees daarom geen heer en diens wetten!" (GEJ.02_107,03)
4 ‘De oude Indische religies zijn de oudste die jullie kennen; want [echter] de oude
Egyptische religie in haar echte leer was de oudste, en de kennis daarvan is
verloren gegaan. Al die leraren waren zulke sterke zielen, die voor zichzelf door
het bladerdak heen braken, de weg toonden, ook het ware en echte hebben
beschreven en uitgesproken, maar die toch niet anders konden schrijven dan voor
hun tijd, waardoor er nu veel vervallen is geraakt, wat in zijn samenhang van de
dingen gemakkelijk te begrijpen is...’ (GEJ.11_075,08)
5 ‘Als de Oudegyptische religie geheel en al bekend zou zijn in haar oudste
grondtrekken, die door de latere godencultus slechts vervaagd in de huidige tijd zijn
gekomen, dan zou men zeggen: de christelijke religie is aan de oude Egyptische
religie ontleend -zo sterk lijken deze op elkaar, met name wanneer men de
wezenlijke trekken van Osiris, Isis en Horus nauwkeurig in hun aanvankelijke
oerbetekenis zou kennen’... (GEJ.11_075,13)

6 ‘Denk nu eens op die manier aan de geestelijke zon! Het licht dat van haar uitgaat
wordt door het steeds golvende oppervlak van de geschapen levenszee opgenomen,
en deze speelt met dat licht, en er ontstaan daardoor allerlei karikaturen, die nog
wel het matte licht afstralen, maar tevens ieder spoortje van de goddelijke oervorm
vernietigen. Op gelijke wijze is het hele heidendom en nu ook het Jodendom een
vertekening van al het zuiver goddelijke’. (GEJ.02_148,08f)
7 ‘En ook de heidenen, die niet geloofden en niet gedoopt zijn, zullen in het
hiernamaals in hun beste sfeer zich op zo'n plaats bevinden dat zij van heel veraf
Mijn hemelen zullen zien en daarover zullen oordelen zoals thans de mensen
oordelen wanneer zij naar de aardse sterrenhemel kijken’. (GEJ.04_109,10)
8 „…De Vader neemt onze woordvoerder bij de hand en zegt tegen hem: kijk, in die
streek daar beneden wonen doorgaans mensen, die enkel door hun geloof in Mij
een rechtschapen leven hebben geleid. Daaronder bevinden zich overwegend de
zogenaamde protestanten en nog andere christelijke sekten. Verder op de
achtergrond wonen heidenen die op Aarde volgens hun geloof een rechtschapen
leven hebben geleid en pas hier het geloof in Mij hebben aangenomen. Daar, nog
meer op de achtergrond, het gedeelte dat zich uitstrekt tussen middag en avond, ligt
het woongebied van katholieke christenen, die zich deels rooms- deels griekskatholiek noemen, maar zich hier zonder beschadiging van hun leven en hun
vrijheid niet volledig van hun dwalingen hebben kunnen zuiveren. Zij zijn daarom
geenszins ongelukkig, maar genieten eveneens een grote zaligheid. Ook zijn ze
beslist niet aan hun omgeving gebonden, maar kunnen na een diepere
bewustwording van de eigenlijke waarheid ook verder vooruitkomen’. (Geestelijke
Zon, deel 1, hoofdstuk 59:9]
9 ‚Mocht iemand vragen: waar zijn dan de hier [aan gene zijde] nieuw aangekomen
heidenen? Dan zeg Ik jullie dat ook zij meestal in deze omgeving belanden, maar
dat desondanks zulke plaatsen van aankomen hier streng van elkaar gescheiden
zijn, zodat een heiden onder deze omstandigheden niet in de buurt kan komen van
plaatsen waar gelovige christenen van welke sekte dan ook, terechtkomen.
Dat onderscheid wordt zelfs in de hel gemaakt en nergens wordt, zoals jullie
misschien denken, alles zonder enige orde door elkaar geworpen. Zo’n
onderscheid is namelijk absoluut noodzakelijk, want zouden zulke geesten bij elkaar
gelaten worden, dan zouden ze elkaar tengevolge van hun innerlijke
kwaadaardigheid dermate te gronde richten, dat ze langs geen enkele weg, behalve
langs die van totale vernietiging, meer te bereiken zouden zijn.
Jullie moeten je dat als volgt voorstellen: zoals er op Aarde verschillende
elementen bestaan die elkaar voortdurend vijandig bejegenen en vernietigen,
zo bestaan er in de geestelijke sferen eveneens zulke basiselementen die niet
met elkaar in aanraking mogen komen. Zouden ze wel met elkaar in aanraking
komen, dan zouden er in de geestelijke sferen soortgelijke effecten tevoorschijn
komen als men op Aarde zou krijgen wanneer men vuur en droog stro of vuur en
buskruit bij elkaar zou brengen of wanneer men water over een uit leem opgetrokken
gebouw zou laten stromen. Daarom is in de geestenwereld, waar voor geen geest
enige terughoudenheid meer mogelijk is, zo’n onderscheid strikt noodzakelijk.

Wanneer iemand zou vragen: hoe ziet het er dan eigenlijk op die aankomstplaats van
heidense geesten uit? Dan moge hem gezegd zijn dat het voor een christelijke
geest niet veilig is om met wat voor geest dan ook zulke plaatsen te bezoeken.
Alleen de Heer Zelf zou iemand moeten brengen en begeiden, anders zou het voor
iedereen eerder gevaarlijk dan nuttig zijn om zulke plaatsen te bezoeken.
[Geestelijke Zon, deel 1, hoofdstuk 40: 2-6]
10 ‘Want een blind, fanatiek geloof, op waarheid of op leugen berustend, heeft nu
eenmaal voor het leven geen innerlijke waarde, en is naderhand moeilijk ooit nog bij een
volk dat daarin gevangen zit, weg te nemen.
En zolang een volk fanatiek gelooft, bevindt het zich geestelijk in het gericht en zodoende
in de diepste slavernij van de ziel, en het is alleen maar te helpen, zowel hier als in het
hiernamaals, door een langdurig onderricht door woorden en daden, en door een zeer
grondige en tevens zeer begrijpelijke uitleg van al het wonderbaarlijke dat in wezen de zielen
van het volk gevangen hield’. (GEJ.04_249:2)
11 ‘Zeg het aan de kinderen en zeg het tegen allen van welke godsdienst ze ook
mogen zijn – Roomsen, Protestanten, Joden, Turken [Mohammedanen,
Moslims], Brahmanen of duistere heidenen -, kortom aan allen zij het gezegd: op
Aarde is er sechts één ware kerk en dat is de liefde tot Mij in Mijn Zoon, die
echter de Heilige Geest in jullie is en zich openbaart door Mijn levende woord,
en dat woord is de Zoon en de Zoon is Mijn liefde en Hij is in Mij en Ik
doordring Hem geheel en Wij zijn één en zo ben Ik in jullie, en jullie ziel, wier
hart Mijn woonstede is, is de enige ware kerk op Aarde. In haar alleen is eeuwig
leven en zij is de enig zaligmakende’. [Huishouding van God, hoofdstuk 4:9]
12 ‘Dat er echter ondanks al jullie trouw toch valse leraren en profeten zullen
opstaan die heel veel mensen zullen misleiden, zullen jullie wel niet kunnen
verhinderen en dat zal jullie ook niet als schuld aangerekend worden, evenmin als
het een boer, die zuivere tarwe op zijn akker zaaide, waartussen zijn vijand 's nachts
onkruid strooide, tot zonde gerekend kan worden als op zijn akker tussen de tarwe
het onkruid woekert en het goede graan verzwakt’. (GEJ.08_027:)
Het is weliswaar de wens van Mijn liefde dat alle mensen van deze aarde de lichte
weg van de waarheid zullen betreden en zo het eeuwige leven tegemoet zullen
gaan; maar omdat Ik, om redenen die Ik jullie al genoemd heb, Mijn almacht volledig
moet terugtrekken, en zo is ieder mens volkomen vrij en kan hij uiteindelijk
geloven en doen wat hij zelf wil. (GEJ.08_027:8)
…’Werken die de mens verricht onder van buitenaf opgelegde dwang hebben voor de
ziel geen waarde, aangezien die de ziel niet opwekken maar terneerdrukken, omdat ze
niet vrijwillig met vreugde uit innerlijke overtuiging volbracht worden, maar alleen uit
angst voor de straf waanneer gedreigd wordt, terwijl men heimelijk ergernis, gramschap
en woede voelt’. (GEJ.08_027:10)

13 ‘Want bij Mij bestaan er geen Romeinen, Grieken,joden, Perzen of andere
volkeren. Er bestaan alleen mensen, die allemaal deel zullen krijgen aan het
Godsrijk in het hart en ook op Aarde’…
14 …’Maar de mensen, die in het geheel niet met Mijn leer in aanraking komen, krijgen
aan de andere zijde gidsen, die hen naar deze brug zullen brengen. Als de met Mijn leer
onbekende geesten de gidsen volgen, zullen ze ook over de brug tot het ware eeuwige leven
komen; als ze echter hardnekkig bij hun eigen leer blijven, dan zullen ze overeenkomstig
hun leer als schepsel slechts naar hun levenswandel geoordeeld worden en nooit het
kindschap van God bereiken! -Kijk, zo zit het in elkaar! (GEJ.01_081,11)
Moge Jezus alle mensen tot Zijn Leer leiden, de eeuwig geldende Religie der
Liefde!
De volledige versie van deze tekst is te vinden onder www.JESUS2030.de „Religionen / Kirchen (1)“
Thema „Zu Christentum und anderen Religionen (1. een juiste criterium over Godsdienst en
Openbaring, 2. God is de Liefde, 3. betreffende de christelijke kerken 4. de niet-christelijke religies, 5.
over het samenleven van de Godsdiensten, 6. over de Godsdienst der toekomst.

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

De Menswording van het Goddelijk Centrum in en als Jezus

[voortzetting en slot]
bewerkt door Wilfried Schlätz
voordracht gehouden in Hohenwart 2010
[ingekorte versie!]

Daaraan aansluitend heet het in de Heilige Schrift (Lucas 2:52): 'Hij nam
toe in jaren en in genade bij God en bij de mensen, en Hij bleef aan Zijn ouders
onderdanig totdat Hij Zijn leraarsambt aanvaardde ...,
[JJ.01_299,02] Vraag:... Hoe kon Jezus, Die immers Het Enige Eeuwige Goddelijke
Wezen was, nog toenemen in welgevallen en in wijsheid voor God en voor de
mensen, Hij, toch de God van alle Eeuwigheid?
[JJ.01_299,03] En hoe met name voor de mensen, daar Hij toch, reeds van alle
eeuwigheid, het absoluut volmaakte Wezen was?
[JJ.01_299,04] Om dit goed te kunnen begrijpen moeten wij Jezus niet uitsluitend willen
beschouwen als de enige God,
[JJ.01_299,05a] … maar moeten wij ons Hem veeleer voorstellen als een mens
[JJ.01_299,05b] in wie de Enige, Eeuwige Godheid Zich gevangen gaf, schijnbaar onwerkzaam, precies zoals de Geest (De goddelijke vonk in de mens) in ieder
menselijk wezen gevangen is.
[JJ.01_299,06] En alles wat een mens -ingevolge de goddelijke orde- heeft te doen teneinde
zijn geest in zichzelf vrij te maken,
[JJ.01_299,07] datzelfde was ook de ernstige taak van de Mens Jezus, teneinde in
Zichzelf het goddelijke vrij te maken. .., om er één in te kunnen worden.
[JJ.01_299,16. En precies zoals dat bij de mens het geval is, zo was dat ook bij de Godmens
Jezus.
[JJ.01_299,17a] Zijn [Jezus] ziel was net als die van ieder ander mens,
[JJ.01_299,17b] ja, die was zelfs met te meer zwakheden behept, omdat de Almachtige Geest
Gods Zichzelf wel in de allersterkste boeien diende te kluisteren, om in Zijn ziel te kunnen
worden vastgehouden.
[JJ.01_299,18] De ziel van Jezus moest dus wel de allergrootste verleidingen doorstaan
om -in zelfverloochening de ontkluistering te kunnen bewerkstelligen van Zijn
Godgeest, Zichzelf aldus voldoende sterk makend voor de volmaakte vrijheid van de
Geest aller geesten en daarmee één te worden.
[JJ.01_299,19a] Hierin bestond dus dat toenemen in wijsheid en genade van Jezus' ziel
voor God en voor de mensen,
[JJ.01_299,19b] namelijk in die mate, waarin de goddelijke Geest [het oorspronkelijk
gevangen Goddelijk Centrum] zich langzaam maar zeker, meer en meer verenigde met
Zijn uiteraard goddelijke ziel [met de geschapen, uiteraard relatief goddelijk aldaagse Ik van
Jezus] welke de eigenlijke [geschapen] Zoon is.
[GEJ.10_207,05] Nu denk en zeg je natuurlijk bij jezelf: 'Hoe zit dat dan? Want dan blijft
immers de hoogste en volmaakte geest toch nog eeuwig niets vergeleken bij Mij!'
[GEJ.10_207,06] Ja, Ik zeg je dat je daar gelijk in hebt: voor Mij is weliswaar alles
mogelijk, maar een tweede, volkomen aan Mij gelijk. Ik kan Ik niet scheppen,
evenmin als een tweede oneindige ruimte en een tweede eeuwig durende tijd;
[JJ.01_000,08] Eerst door de dood van Jezus wordt God-Zelf volledig Mens [ook een
volkomen geschapen mens], en door en vanuit die hoogste goddelijke genade-ingreep
de geschapen mens [wordt] tot een [relatief] nieuw verwekt Kind van God tot god.
[JJ.01_299,01]

De geschapen Mens Jezus als de Zoon
Dit zeg Ik nu echter: dat Ik de enige, eeuwige God
ben naar Mijn drievoudige aard: als Vader ben Ik dat volgens Mijn
[ongeschapen] goddelijkheid, als Zoon volgens Mijn volkomen [geschapen]
Mens-zijn en als Geest volgens alle leven, werking en inzicht.
Huishouding van God, deel 1-002:10]

[JJ.01_300,01]

Hoe heeft de Heer Jezus dan geleefd van Zijn twaalfde tot Zijn dertigste

jaar?
Hij heeft in Zichzelf voortdurend en op de meest levendige wijze gevoeld
[in Zijn almachtige alledaagse Ik] dat Hij de Almachtige Godheid was [in het begin v.h.
gevangen Godcentrum];
[JJ.01_300,02b] Hij wist ook in Zijn ziel [in Zijn alledaagse Ik] dat alles, wat in heel de
grenzeloze oneindigheid bestaat, voor eeuwig ondergeschikt is en moet zijn aan Zijn
geringste wenk. [de zachtste wenk van het begin van het gevangen Godcentrum].
[JJ.01_300,03] Daardoor was er in Zijn ziel [in Zijn geschapen alledaagse Ik] een meest
hevigste aandrang om over alles te heersen.
[JJ.01_300,02a]

Jezus mocht nooit een eigen wil in zich laten opkomen
… maar omdat Ik eerlijk gezegd wat Mijn innerlijk geestelijk wezen
[door het inwonende Godcentrum] betreft iets meer dan alleen maar puur een [geschapen]
mens ben, zo had Ik [als geschapen Mens] het eigenlijk moeilijker, …
[GEJ.06_088,11b] omdat Ik als [geschapen] Mens van deze Aarde nooit een eigen wil in
Mij mocht laten opkomen, maar steeds heel precies de wil moest opvolgen van
Hem [van het goddelijk Centrum] die door Mij in deze wereld wilde komen en de
mensen het eeuwige leven wilde brengen en geven.
[Er.01_070,08a]…evenals Ikzelf, toen Ik in het vlees op Aarde was, niet kon en mocht
doen wat Ik wilde maar alleen wat Diegene wilde, die Mij had gezonden .
Deze [het ongeschapen goddelijk Centrum] was wel in Mij, zoals Ik in Hem; maar het was de
Geest van God als Vader in eeuwigheid. [= het God-Centrum]
[Er.01_070,08b] Ik echter was en ben Diens ziel [= Diens geschapen alledaagse Ik]. Deze [ziel =
de geschapen alledaagse Ik van Jezus] bezit wel haar eigen kennis en bekwaamheid, zijnde als
de hoogste ziel en de meest voleindigde ziel van alle zielen; [als de hoogste volbrachte
geschapen alledaagse Ik]
[Er.01_070,08c] maar toch mocht deze ziel [deze hoogst volkomen, geschapen alledaagse-Ik
van Jezus] niet doen wat ze wilde, maar alleen dat, wat Degene wilde [wat het ongeschapen
goddelijk Centrum wilde] van Wie ze [van Degene van deze hoogst volbrachte, geschapen
alledaagse Ik van Jezus] was uitgegaan.
[Er.01_070,08d] Al wilde de ziel [de hoogst volkomen geschapen alledaagse Ik van Jezus] ook
de laatste bittere kelk terzijde schuiven, dan toch wilde Hij [het ongeschapen goddelijke
Centrum], die in Mij [in deze hoogst volkomen geschapen alledaagse Ik] was [en blijvend is],
dat niet;
[Er.01_070,08e] daarom deed Mijn ziel [Mijn hoogst volbrachte geschapen alledaagse Ik] ook
datgene wat Hij [het ongeschapen goddelijk Centrum] wilde, die in Mij was [en eeuwig] is.
[JJ.01_300,06] Hij verdeemoedigde Zijn trots door middel van de armoede; maar
bedenken wij hoe hard dit middel wel moest zijn voor Hem, aan Wie alles
toebehoorde, maar Die desondanks niets het Zijne mocht noemen!
[JJ.01_300,07] Hij legde Zijn heerszucht aan banden door middel van een meest
GEJ.06_088,11a]

gewilligste gehoorzaamheid tegenover hen, die in vergelijking met Hem praktisch
niets te betekenen hadden!
[JJ.01_300,08] Zijn eeuwige absolute vrijheid deed Hij geweld aan door Zichzelf hoe
ontzettend moeilijk dat ook was -aan de mens uit te leveren, voor de meest vernederende slaafse arbeid!
[JJ.01_300,09] Zijn uitermate sterke drang naar een goed leventje bestreed Hij door zeer
menigvuldig te vasten, zowel uit nood alsook door Zijn Ziel daartoe vrijwillig
gedreven!
[JJ.01_300,10] Zijn hang naar vrouwen onderdrukte Hij door veelvuldige zware arbeid,
door schrale kost, door gebed en door de omgang met wijze mannen.
[JJ.01_300,11] Op dit punt had Hij zelfs extra veel te verwerken doordat Zijn uiterlijk en
de klank van Zijn stem buitengewoon aantrekkelijk waren,
[JJ.01_300,12] waardoor de vijf dochters van Cyrenius over het algemeen dodelijk
verliefd op Hem waren en onder elkaar wedijverden om Hem het allermeest te
bevallen.
JJ.01_300,13] Dit soort van liefde beviel Hem wel, maar desondanks dwong Hij Zichzelf
telkens weer tegen elkeen te zeggen: 'Noli me tangere!' (Raak mij niet aan, laat me met
rust!)
[JJ.01_300,14] Waar Hij voorts de slechtheid van de mensen op het eerste gezicht
doorzag, en hun slinksheid en huichelachtigheid door had, zoals Hij ook listigheid en
egoïsme kende,
[JJ.01_300,15] daar is het begrijpelijk dat Hij vlug opgewonden raakte, en dat Hij
bijzonder gemakkelijk gekwetst en vertoornd kon worden;
[JJ.01_300,16 maar door middel van Zijn liefde kalmeerde Hij dan Zijn goddelijk gemoed,
waarvan dan barmhartigheid weer het gevolg was.
[JJ.01_300,17] Zijn leven voerde Hij met uitsluitend zware zelfverloochening, teneinde
daardoor de ontwrichte eeuwige orde te herstellen.
[JJ.01_300,18] Hieruit is gemakkelijk te zien, dat Jezus deze achttien jaren als [ware
geschapen Mens] heeft doorgebracht onder onophoudelijke verleidingen en bestrijding
daarvan.

Jezus waarste ongeschapen God en gelijktijdig geschapen Mens
Zoals jullie Mij nu als Godmens bij jullie zien, ben Ik met Mijn hele
oercentraal Wezen beslist volkomen en ongedeeld in jullie midden, hier in deze eetzaal op de
Olijfberg, en bevind Mij dus als hoogst ware [ongeschapen] God en [hoogst ware
geschapen] Mens tegelijk nergens anders.
[GEJ.08_027,04b] Niet op deze Aarde en nog minder op een andere; maar door de van Mij
uitgaande kracht, die de Heilige Geest is, vervul Ik toch alle hemelen en de aards materiële en
eindeloze ruimte met Mijn werkzaamheid. Ik zie daarin alles, van het grootste tot het kleinste,
ken alles, weet alles, bepaal alles en schep, leid en regeer alles.
[GEJ.08_027,04]

Jezus is het Goddelijk Centrum
Ik zeg jullie: Jezus is enorm groots, dat, wanneer deze Naam wordt
uitgesproken, de hele oneindigheid beeft van overgrote eerbied.
[GS.02_013,03a] Jezus is de waarachtige, meest eigenlijke, wezenlijke God [zowel]
als [ongeschapen] Mens [als ook als geschapen Mens]. Zoals stralen
[GS.02_013,02a]

voortkomen uit de Zon, zo komt uit Hem de gehele Godheid voort, die als geest
van oneindige macht, kracht en gezag de oneindigheid geheel en al vult.
[GS.02_013,02c] Maar met de naam Jezus duiden jullie het volmaakte, machtige,
wezenlijke centrum van God aan.
[GS.02_013,03b] Jezus is bijgevolg het alomvattende Wezen van de totale Godheid
oftewel: in Jezus woont de Godheid waarachtig, lichamelijk, wezenlijk in Haar
oneindige totaliteit. [Einde]
================================================================

Enkele opmerkingen over de vraag:

Komen Jakob Lorber en Bertha Dudde met elkaar overeen?
door Marianne Gies-Ruffing

„Ja“, zegt G. Kujoth [GK] in 3 bijdragen van het BI 2017. [nr. 18, 19, 20]
Zijn these: Bertha Dudde [BD] is een echte openbaring, want ze komt met de LorberOpenbaring overeen.
GK in BI nr.18, blz.19: “Als men het precies leest, dan wordt in de Lorber-openbaring
hetzelfde gezegd als bij L. Engel en B. Dudde.’ Klopt dat?
De vermeende overeenkomst tussen Lorber en Dudde moet aan de hand van teksten worden
herzien, die de auteur als bewijzen voor zijn opstelling noemt. Ik herhaal: alleen hier kan de
vertolking van Dudde uit het oogpunt van Kujoth bekeken worden, er wordt niet
gecontroleerd of GK Dudde op de juiste wijze heeft weergegeven.
Stelling 1: Jezus is een lichtwezen, een geschapen engel
Argument: „Er wordt in de Lorber-openbaring gezegd, dat de hemelse Vader Zich vóór Jezus
heeft getoond via een engel van de mensen’. [BI, nr.18, april 17, blz.18] De auteur ziet hier
het beslissende woord: ‚vóór‘ over het hoofd.

Het is toch een fundamenteel verschil, of God vóór Zijn belichaming in en als Jezus Zich van
een engel bediende, of dat Jezus zelf een geschapen engel was, zoals door Dudde werd
beweerd.
Ja, vóór de incarnatie in en als Jezus moest God Zich van een schepsel [engel] bedienen, om
Zich voor Zijn aan de materie gebonden schepsels zichtbaar te maken. Sinds Zijn
belichaming in en als Jezus is de bemiddeling via een engel niet meer nodig, omdat Hij Zelf
materie heeft aangenomen en op deze wijze voor de mensen nu zichtbaar werd.
Nooit en op geen enkele plaats van het Lorberwerk wordt gezegd, dat Jezus een geschapen
engel was, maar veelmeer wordt steeds benadrukt, dat Hij van oereeuwigheid God was. Een
voorbeeld van meerdere gelijkwaardige verklaringen: „Ik ben als Mens Jezus en toch echter
God van eeuwigheid“. [GEJ11-16,3
De uitkomst: geen overeenstemming van Lorber en Dudde.
Stelling 2: Hoofdstelling: Er bestaat geen menselijk gevormd Godcentrum.
Argument 1: God kan niet gepersonificeerd worden, Hij is onpersoonlijk. [BI, nr.18, april
17, blz.19] De motivering: bij L. Engel [GEJ11-75:9] staat: ‘God was, vóórdat de
inkleding in het vlees als Jezus plaatsvond, onpersoonlijk’. Ik citeer verder: “Daarom
kon ook niemand tot Zijn aanschouwing komen, maar alleen tot de gewaarwording van Zijn
Wezen, dat overeenkomstig de natuur zich slechts als licht waarneembaar kon maken, omdat
God Zelf puur Licht is’. [BI nr.18, blz.18]
[red.: Vóór Zijn Menswording in Jezus woonde God in een ontoegankelijk licht en was voor
geen enkel geschapen wezen zichtbaar. Zelfs de meest reine engelgeesten konden de
Godheid nooit anders zien dan als een Zon. (De geestelijke Zon, deel 12/13:7).

Deze plaats gaf al vaker aanleiding om te twijfelen over de ware natuur van Jezus. Betekent
dat nu ongeveer: ‘Jezus was alleen maar een mens, die zich omhoog gewerkt heeft en nu God
werd?’ GK citeert BD 8250: ‘Dat [onpersoonlijke, vormloze] Oerwezen van God nam verblijf
in de Mens Jezus en werd dus God-‘Mens’’. [BI nr.19, blz.14] Heeft Leopold Engel dit beeld
ook van God, en staat hij dan in contrast met de resterende Lorberwerken?
In geval van twijfel over de betekenis van een tekst bestaat de mogelijkheid een betere te
vinden: dan moet men elk apart woord serieus nemen, er niets mag eruit worden weggelaten,
wat zeker het nut ervan kan beïnvloeden, en men moet vooral de overige tekst van de auteur
checken, en ook zijn eigen interpretatie.
De uitkomst van dit onderzoek:
L. Engel zegt bij 1: voordat de vorm in het lichaam […] geschiedde, was God onpersoonlijk.
Dat geeft alleen zin, indien hij zeggen wil: ‚God was sinds de belichaming als Mens
persoonlijk.’ [GEJ11-75:9]
Engel zegt bij 2.: „alvorens de indaling in het lichaam als Jezus geschiedde’. Als is een
gelijkstellend voegwoord, die verklaart: dat God hetzelfde is als Jezus.
Betekent ‚onpersoonlijk’ nu bij Engel hetzelfde als bij Dudde: vormloos?

Engel bedoeld in 3. onder „onpersoonlijk‘: „niet in die materie gevormd’. De samenhang van
dit nuttige tekstcitaat is, zoals L. Engel uitlegd, dat verklaart waarom de oude religies in Indië
en Egypte God niet volledig konden onderscheiden worden. Daar de schepsels door de val
waren gebonden aan de materie, konden zij daarom slechts Zijn uiterlijk Wezen, Zijn
uitstraling als licht waarnemen. Zijn innerlijk Wezen, Zijn persoonlijk centrum was eerst
zichtbaar sinds Zijn incarnatie als Mens.
Als aanvulling tot 1. en 2.: Is Jezus ongetwijfeld bij L. Engel God Zelf, en bekleed met
materie? Om hiervan helemaal zeker te zijn, moet de grotere tekstsamenhang bij L. Engel
geraadpleegd worden.
4. L. Engel citeert al in het begin van het elfde deel. [Jezus]: ‘Maar Ik als de Mens en toch
God van eeuwigheid, stond daar alleen en riep Lucifer bij Mij, de gevallen aartsengel,
ter wille van wie dit allemaal was geschapen’. [GEJ11-16: [3]

‘Toen sloeg Ik je [Lucifer] in de boeien, en zie, diezelfde kracht staat hier in
persoon voor je en zegt tegen je: Ik ben de God die tot nu toe niet zichtbaar
was! Herken je Mij nu?’ [GEJ11-16: [10]
En in vers 15: ‘Uit liefde voor de schepselen van Mijn [!] hemelen en aarden
ben Ik teruggekomen, en uit liefde voor hen zal Ik het werk voltooien, ondanks
jouw [Lucifer] hardnekkigheid!’
Deze weinige voorbeelden tonen aan, wat L. Engel werkelijk bedoelde, toen hij zei: ‘God
was, alvorens de belichaming van Jezus geschiedde, onpersoonlijk.’ De stelling van Engel:
‘Jezus is God van eeuwigheid, nu zichtbaar, omkleed in de materie’.
Daarom kon L. Engel ook, zonder zich tegen te spreken, verdergaan: „Als de Mens Jezus nu
de personificatie van God wordt“ [en nog steeds volgens GEJ11-75:9].
De aandachtige lezer weet, wat hij hiermee zeggen wilde: ‚Ik echter, tot nu toe voor de
materiële mensen, ben slechts daar als Licht waarneembaar, en niet met materie omkleed
[onpersoonlijk!] daarom ben Ik nu een zichtbare Mens [Jezus] en toch van eeuwigheid God.’
De uitkomst hiervan is: er is geen overeenstemming van L. Engel en Dudde. God kan niet
gepersonificeerd worden en heeft zich in en als Jezus gepersonificeerd.
Argument 2 van de auteur over de onpersoonlijkheid van God [BI nr.18, blz.18 e.v.]. Hij
citeert Engel [GEJ11-75:10]: “Na de val van Lucifer, toen de materiële wereld zich
manifesteerde, was weliswaar de geestelijke Zon geschapen als zetel van de
Godheid; […] en voor de lichamelijke mens is, zolang zijn ziel aan dat lichaam
gebonden was, was vóór Mijn aardse leven [als Jezus] deze geestelijke Zon niet
zichtbaar geworden. […] nu echter ook voor allen, die aan Mij geloven.’
Waarom moet deze tekst de onpersoonlijkheid, de vormloze God bewijzen? De geestelijke
Zon wordt hier als zetel van de Godheid aangeduid, niet als God Zelf. Bovendien zegt Jezus,
dat sinds Zijn belichaming in de materie voor de gelovige mensen de Zon zichtbaar,
schouwbaar werd – omdat God in Jezus was gepersonificeerd
Conclusie: geen overeenstemming van L. Engel en B. Dudde.

Argument 3: De schrijver rechtvaardigt hier, waarom God onpersoonlijk moest zijn. Omdat
God de liefde is, kon Hij geen vorm hebben. ‘God de Vader of de Liefde was wel een Wezen,
maar zonder de menselijke vorm, want onder ‘Liefde’ kan men zich geen enkele vorm
voorstellen.’ [BI nr. 18, 201, blz. 19]
Zou dit een steekhoudend argument voor de vormloosheid van God zijn, dan mocht ook Jezus
geen vorm hebben, omdat Hij o.a. zegt: ‚Ik ben de Waarheid, Ik ben het Leven‘. En dat Jezus
vormloos is, dat wil GK zeker niet beweren. Dat zijn toch slechts eigenschappen van God, die
Zijn menselijke gedaante niet uitsluiten.
Kujoths conclusie: „Als men het gewoon leest, dan wordt in de Lorber-Openbaring hetzelfde
meegedeeld als bij L. Engel en B. Dudde.’ BI nr. 18, 2017, blz. 19]
Mijn conclusie: Als men de tot nu toe gebrachte argumenten van de auteur met zijn
‚bewijsteksten’ vergelijkt, is er geen overeenkomst tussen Lorber, Engel en aan de andere
kant Dudde.
Argument 4: Het Godscentrum is vorm- en naamloos
Als antwoord op zijn eigen gestelde vragen, of er een ‚menselijk gevormd centrum van God‘
[zie onder in BI. Nr. 18, 2017, blz. 19] bestaat, citeert de auteur in BI 19 van mei 17, blz. 12
uit de Huishouding van God, deel 1-5:2: ‚De Godheid was vanaf de eeuwigheid de
doordringende kracht en is en zal eeuwig zijn de oneindigheid Zelf. In het midden van Haar
diepte was Ik van eeuwigheid de Liefde.’
Daaruit concludeert hij: ‚Het Goddelijk Centrum is een vlammenzee, een krachtveld, die de
Liefde of de Vader is, die geen vorm bezit en zonder naam is’. [BI 2017, nr. 19, blz. 13]
Commentaar: Ik kan het toch hebben over slechts één persoon en het midden is identiek met
het Centrum. God spreekt hier over Zijn oneindige, grenzeloze Buitenwezen, dat echter een
Centrum [Binnenwezen] heeft. In het centrum van de oneindige Godheid staat een Ik.
Bovendien heeft een vormloos [= onbegrensd] centrum een tegenspraak in zich. Iets
onbeperkt eindeloos kan niet gelijktijdig een centrum zijn! Waarvan?
Als verder bewijs voor zijn stelling, dat het Godscentrum vormloos zei en zonder naam [nr.
19, blz. 13], geeft GK een tekst aan uit het Grote Johannes Evangelie. [GJE3-226:11 e.v.]
Maar wat staat er nu precies in deze tekst?
Jezus: „Niemand echter zal ooit tot Mij in Mijn Rijk komen, als hij niet door de Geest uit Mij
getrokken wordt; Wie is echter deze Geest? Deze is de Vader van eeuwigheid, die ook in Mij
zal wonen. [11] Dezer Geest is zonder naam, maar Zijn Wezen is de Liefde. Hebben jullie
deze, dan hebben jullie ook de Geest, dan hebben jullie ook Mij; want Ik, de Vader en de
Geest zijn één!“ [12]
Hier wordt Lorber ten onrechte tot getuige opgeroepen! Het centrum is hier toch duidelijk
Jezus in Zijn Goddelijkheid. De ‘Geest uit Mij’ [Jezus] = de Vader = de Liefde: „want Ik
[Jezus], de Vader en de Geest zijn één“ – namelijk, dat het Centrum van God in
Mensengestalte en is daarmee noch vorm, noch zonder naam.

Een verder bewijs, dat het Godscentrum geen menselijke vorm bezit, zei verduidelijkt in een
dialoog met Jezus en Robert Blum: [Hemel en Hel2-283,13] Jezus: „Ik Zelf ben in principe de
Zon, maar dan nog is er een verschil tussen Mij en haar. Ik ben de basis [centrum] en deze
Zon is tegelijk een uitstraling [oneindig Buitenwezen] van Mijn Geest.“ [BI, nr. 19, blz.13
e.v.] Jezus situeert Zichzelf als centrum van de Zon. Het begrip ‚grondbasis‘ betekent
hetzelfde als Centrum, en dit Centrum heeft een mensengestalte en is Jezus.
Uitkomst: In dat, wat Jezus tot Robert Blum zegt, wordt rechtstreeks bevestigt, dat het
Godscentrum wel een menselijke vorm bezit – en weliswaar in Jezus.
Hetzelfde in deel 1 van de Geestelijke Zon-60:1-20. Volgens Kujoth kon de „eeuwige Liefde
en Wijsheid‘ [het vormloze Godscentrum, de Vader] „alleen in de stralen uit de genadezon
aan haar kinderen persoonlijk verschijnen’. [nr.19, blz.14] Klopt dat?
In vergelijking met de: Geestelijke Zon, deel 1-60:16, zegt Jezus: „Hoe onvolkomen gelukkig
waren jij en Ik, toen het Mij niet mogelijk was, Mijzelf als Vader overal heen in Mijn gehele
volheid vanuit Mijn Wezen te verplaatsen?’
Ook hier is het Centrum van God allesbehalve vormloos. Jezus is de Vader, Hij is het
Centrum, Hij heeft Mensengestalte! De apostel Johannes tot zijn metgezellen:
„Maar in de naam van Jezus benoemen jullie het volkomen, machtige centrum van God
– Jezus is de waarachtige, de meest eigenlijke, wezenlijke God als Mens. Zo komt uit
Hem de hele Godheid voort, die als Geest van oneindige macht, kracht en gezag de
oneindigheid geheel en al vult, zoals de stralen voortkomen uit de Zon – Jezus is
bijgevolg het alomvattende Wezen van de totale Godheid.‘ [Geestelijke Zon, deel 213:3+2]
Hier wordt juist het tegendeel van datgene beweerd, wat Dudde zegt. Bij Dudde is een
vormloos gestalteloos Wezen van God [als ‘centrum van God’] in de Mens Jezus ingevloeid,
die dan tot God is opgeklommen. Johannes daarentegen belijdt Jezus als de ‚meest eigenlijke
Wezen van God‘, waaruit eerst alle Godheid [oneindige macht en kracht uitstraalt!
In het aprilnummer van het BI [nr. 18, blz. 18] had de auteur nog de vraag gesteld: ‚bestaat er
werkelijk een menselijk gevormd Godscentrum? En ze met Neen beantwoord, zoals boven
weergegeven.
In het juninummer van de BI [nr. 20, blz. 20 e.v.] gaat hij nogmaals in op het thema
‘Godscentrum’, ziet een tegenspraak bij W. Schlätz en stelt vast: ‘dat het Godscentrum in de
Openbaring van Dudde existeert, en dat hierboven al door citaten is bewezen‘. [blz. 21]
Wat is hier gebeurd? Komen Lorber en Dudde toch met elkaar overeen, heeft G. Kujoth zijn
beoordeling herzien of moet W. Schlätz zich hier corrigeren, omdat er nieuwe feiten aan het
licht gekomen zijn? Niets van dit. W. Schlätz heeft alleen in deze een artikel [mei 17, blz. 1518] voorgedragen en bijna in mantravorm, bij wat hij (WS) onder het centrum van God
bedoelt: een citaat met bijna 20 citaten en met dezelfde betekenis: „Maar de echte Jezus
alleen is de ongeschapen, eindige, mens-vormige, dat aan Zijn Wezen voldoet, het
persoonlijke CENTRUM VAN GOD, van waaruit eerst alle oneindige Godheid uitstraalt.’

Dit is de definitie van het Godscentrum bij Schlätz. Voor de auteur blijkt deze definitie
helemaal niet te bestaan, of ze heeft helemaal geen betekenis voor hem. Eén enkele keer zegt
Schlätz in dit artikel en enigszins wat ingekort: „De BD-Godheid wordt weliswaar
uitgezonden, maar het ‘Centrum van God’ ontbreekt. [nr. 19, blz. 16] Precies bij dit enig
verkorte citaat grijpt G. Kujoth nu in, om zijn stelling Lorber = Dudde te ‘versterken’.
Hij citeert zelfs nogmaals Schlätz: „In haar [de nooit gevallen engelziel van de BD-Jezus]
leefde en woont niet het persoonlijk ongeschapen centrum van de Godheid, omdat dit bij
BD helemaal niet existeert!’ [WS], en gaat, zonder dat dit indruk op hem heeft gemaakt, dan
verder:
G. Kujoth: commentaar: ‘Dat het centrum van de Godheid in de openbaring via Dudde
existeert, is boven al door citaten bewezen.’
Ter herinnering: definitie Kujoth: „Het centrum van de Godheid is een vlammenzee, een
krachtveld, die de liefde of de Vader is, die geen vorm bezit en zonder naam is.’ [nr. 19, blz.
13]
Conclusie:
Het enige, wat hier is bewezen, is: een grotere contrast van het Godsbegrip tussen Lorber en
Dudde [Lorber: persoonlijk ongeschapen Centrum van God, gepersonificeerd in en als Jezus]
Dudde: God is vormloos, zonder naam, niet personifieerbaar, Jezus als engel-mens] dat is
eigenlijk bijna niet denkbeeldig.
Uitkomst: er is geen overeenkomst tussen Lorber en Dudde.
Het is echt onbegrijpelijk, hoe een uitgesproken Lorberkenner deze en al de andere vele
tekstplaatsen in het Lorberwerk [deze kunnen hier vanwege plaatsgebrek niet nadrukkelijk
worden opgesomd] die over God als Oermens getuigen, eenvoudig kan negeren.
Als de Dudde-stelling hier zou kloppen: „Er bestaat geen menselijk gevormd
Godscentrum‘, dan moesten vele delen van het Lorberwerk als vervalsing gekenmerkt en
afgezonderd worden, en weliswaar uitgerekend de centrale plaatsen over het Wezen van
God. Ook alle plaatsen, waar God in de IK-vorm spreekt, en minstens voor Jezus tijd. „IK“
was, is, blijft een persoonlijk voornaamwoord.
Er staat voor (pro) een persoon
(Nomen=naam), en niet voor een vormloos Wezen!!!
De vermeende vorm – en de naamloze Vader kan niet ‚IK‘ zeggen. Hij doet dat in het
Lorberwerk voortdurend, en wel vanaf het begin. Waarom? Omdat Hij niet vormloos is en
een Mensenvorm heeft. W. Schlätz heeft hier het hulprijke beeld geschetst van een oneindig
Buitenwezen Gods, dat vormloos, oneindig, almachtig is, en het ‚begrensde‘ Binnenwezen
van God, het Centrum van God, dat van oereeuwigheid een Mens is en door de incarnatie van
God in en als Mens bij de mensen zichtbaar en beleefbaar wordt, volgens de getrouwe
getuigenis bij Lorber: ‘in Zichzelf en op Zichzelf is God van eeuwigheid echter een
mens zoals Ik en ook jij, tot wiens evenbeeld de mens door Hem geschapen werd’.
[GJE6-88:3]

Stelling 3: God was in Jezus en Jezus werd voor altijd God.

Kujoth: „In de B.Dudde-Openbaringen wordt heel duidelijk gezegd, dat God in Jezus was en
dat de Mens [red. Jezus] voor altijd God werd’. Dudde: „Mijn [vormloze en gestalteloze]
Oerwezen heeft zich in Hem [de engel-Mens Jezus] gemanifesteerd’. [nr. 19, mei 17, blz. 14]
Maar er wordt nergens bij Dudde geciteerd, dat Jezus God was vanaf de oereeuwigheid.
Dit is het elementaire verschil tot het Godsbeeld in het Lorberwerk. Daar is God van
oereeuwigheid in Zijn centrum ook Mens, Oermens en in en als Jezus zichtbaar geworden.
De Bijbel laat ook geen twijfel meer over, dat in Jezus God Zelf naar beneden is gedaald,
Mens werd en in oneindige deemoed het verlossingswerk aan het kruis heeft volbracht. En
niet één van Zijn schepselen heeft gestuurd!
Bovendien wordt door Dudde deze precies gepostuleerde verbinding tussen een vormloos
oneindig Wezen [God] en een eindig Mens [Jezus] in het Lorberwerk van Jezus zelf als
onmogelijk bestempeld. De Heer in de herberg aan de Olijfberg: ‘Hoe kan er echter een
volledige, goddelijke verwantschap of een wezenlijke eenheid bestaan tussen een
geest zónder lichaam en vorm, en een geest mét lichaam en vorm? Kan van de
Zoon, die een lijflijke persoon is en, zoals jullie zien, een lichaam heeft, daarvan
gezegd worden dat Hij in de Vader is, wanneer de Vader geen lichaam, geen
gestalte en geen vorm heeft? Of kan de lichaams -, gestalte en vormloze oneindige
Vader in de Zoon zijn?’ [GJE8-26:13]
Wanneer men Dudde zou volgen en zeggen: Dudde is de echte openbaring en Lorber een
valse profeet. Dat zou eerlijk zijn! Of de „zielsbegrippen‘ bij Dudde en Lorber, zoals deze
hierboven geciteerd waren, „identiek“ zijn, zoals G. Kujoth bedoeld (in de uitgave van juni),
kan wegens tijdgebrek hier niet onderzocht worden.
Samenvattend:
Er werd hier niet onderzocht, of Dudde een echte openbaring is, dit mag de lezer echter zelf
beoordelen.
Op grond van de hier aangehaalde teksten kan niet gezegd worden, dat B. Dudde hetzelfde
zegt zoals bij Lorber en Engel. Er kon bij nauwkeurig onderzoek bij de voorgelegde
Lorberteksten geen overeenstemming gevonden worden in de wezenlijke punten. Uiteindelijk
gaat het om vragen van alle vragen überhaupt: ‘Wie is Jezus Christus?’ Bij Dudde is het
Centrum van God vormloos, onpersoonlijk en werd er een Schepsel naar de Aarde gezonden,
die de mensheid heeft verlost en tot God werd. Bij Lorber is Jezus geen engel, maar God van
oereeuwigheid. Hij had al vanaf oereeuwigheid een Mensenvorm, werd in en als Jezus
zichtbaar en heeft als God en Mens de wereld verlost. Dit zijn twee verschillende afbeelden
van God, en daarom kan in de wezenlijke punten er ook geen overeenstemming bestaan.
Belangrijke opmerking: Elke schrijver, ongeacht de naam, verdient respect, opdat men
mogelijkerwijze zijn getuigenverklaring, eerst nauwkeurig probeert te onderzoeken. Om dit
te doen, mag men zich niet met geïsoleerde woorden of zinnen tevreden stellen, waarin men
dan zijn eigen ideeën toevoegt. De betekenis ontstaat pas eerst dan in verbinding met de
overige tekst, zoals hierboven werd weergegeven. Eerst dan, wanneer de geuite bedoeling
door de grotere samenhang twijfelloos opgehelderd is, kan de eigen invoeging plaatshebben.
Dan pas, en eerst ook dan, is een discussie mogelijk. Eerst dan is een vooruitgang van meer
inzicht mogelijk.

De hier geoefende handelwijze, vooral in de juniaflevering, veroorlooft zich hier geen echte
discussie.
================================================================

Leeft de mens eenmaal op deze Aarde?
Dat ons leven op deze Aarde – [op deze wereld] een proefleven is, zal menig mens tot
nadenken stemmen. We ervaren het huidige leven als een realiteit, een feit, evenwel geldt een
mensenleven als een tijdelijke overbrugging.
Een terugkeer naar een nieuwe geboorte is niet mogelijk, maar er bestaan toch nog
uitzonderingstoestanden. Dat sommige mensen weer terug mogen in een menselijk lichaam,
geschiedt echter onder de genade van God en ze wordt uitgevoerd door hogere engelgeesten.
In Hemelse Geschenken 2-246 staat beschreven: ‚Er leven tegenwoordig al mensen voor de
zevende keer op de Aarde en het gaat nu deze zevende keer beter met hen. Zij zullen echter
nog enkele incarnaties moeten doormaken op een andere planeet in een lichtere [fijnere]
stoffelijk lichaam, voordat zij kunnen opgenomen worden in de zuiver geestelijke sfeer, die
men het ‘onderste paradijs’ zou kunnen noemen, van waaruit nog vele trappen leiden naar het
werkelijk binnenste hemelrijk…’
Bij Lorber lezen we dat, als een ziel door gebrek aan innerlijke mogelijkheden zich in het
geestenrijk [tussenrijk!] niet verder kan ontwikkelen, ze dan in het geestelijke rijk van een
ander hemellichaam kan overgaan of ook, als ze dat wil, weer in het vlees als aards mens kan
reïncarneren om zich verder te ontwikkelen en in een gelukkige toestand als schepsel
verblijven.
Het opnieuw geboren worden op deze Aarde is wel mogelijk, maar toch niet de gebruikelijke
gang van zaken. Het komt voor dat zielen weigeren om geestelijk te groeien en met geweld
tegen de goddelijke orde ingaan. Deze worden later in de onderste hel dan voorbereid om
opnieuw de eeuwigdurende materieronde door te maken. Want deze zielen zijn bijna verloren.
‘Aan een vrijwillige ommekeer is zeker niet meer te denken, omdat ze immers volledig door
de tegenpool zijn opgeslokt’
In GJE5-232:2 beschrijft Lorber via de Heer: [2] ….omdat het toch nooit zo kan zijn dat een
ziel totaal verloren gaat. En zou ze al door een te grote verstoktheid volledig door de volle
tegenpool verslonden worden -wat natuurlijk wel heel erg zou zijn -, zal ze het zich na een
lange tijdcyclus weer moeten laten welgevallen om nogmaals een lichamelijke levensproef
door te maken, ofwel op deze aarde of ook wel op een andere, waarvan er in de eindeloze
ruimte talloze zijn, zonder te weten of ook maar te vermoeden dat ze reeds een keer een
lichamelijke levensproef heeft doorgemaakt.
Hoe dat nu in zijn werk gaat, beschrijft Lorber in ‚de huishouding van God, eerste deel,
hoofdstuk 33:12 of blz. 117: ‚En er zullen aardwormen in zijn lichaam komen en dat geheel
met huid, haar en beenderen verteren; zijn ziel en geest worden dan weer duizenden jaren lang
[ d.w.z. wel zeker meer dan 360.000 jaren of miljoenen van jaren!] tot fundament van de
bergen. Zij moet als vast lichaam bijv. gesteente de berg] dienstbaar zijn in het duistere
bewustzijn [d.w.z. in het onderbewustzijn!] van haar ellende en haar volkomen nietigheid, tot

zij eindelijk weer volgens de genadige wil van boven [d.w.z. door wormen, vissen, vogels] in
een of ander dier wordt opgenomen [bijv. via gras, planten]. Van daaruit moet zij zich dan
weer trede voor trede ellendig, stom en zonder spraak door de hele dierenwereld opmerking:
vooraf door mineralen, planten] heen werken om tenslotte weer eens de waardigheid van het
mens-zijn te kunnen bereiken. Hierop moeten jullie goed letten; want je zult dan vele
duizenden malen moeten sterven, eer je wederom tot het leven uit de liefde en de genade van
God zult komen!
================================================================
Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:

Gerard Huige
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Banknummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEFINEV
================================================================
Stand rekeningnummer op 15-07-2017
Vertalingskosten: Relana v. d. V. [juli 2017]
Gift van Maria uit Italië [hartelijk dank!]
Bankkosten
Stand rekeningnummer op 15-08-2017
www.zelfbeschouwing.info

+ 233,25 €
- 100,00 €
+ 150,00 €
4,00 €
+ 279,25 €

E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com

