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

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

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg
van het Jakob-Lorber-Bulleti
Bulletin nr. 24. Reacties worden wederom naar de
binnenkomende volgorde gepubliceerd:
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Contacten en reacties
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https://youtu.be/yMqWFvc4T7
u.be/ MqWFvc4T7c
Gods zegen
Jan Pool

Antwoord
Dag Jan,
Met interesse en genoegen je bericht ontvangen. Je bericht kon eerst in deze uitgave
gepubliceerd worden. Een thema om over na te denken. Hopelijk functioneert de link
nog. G.
==================================================================

Wilhelm Erdmann uit Duitsland
Hallo Gerard,
Dank je wel voor het bulletin van oktober.
In de publicatie van oktober schrijft Klaus Opitz:
„Over de Aarde gaat nu een geestelijke zondvloed, zoals eens meer dan
vierduizend aardse jaren geleden in de tijden van Noach een materiële vloed is
geweest. Het doodde toen bij een ieder het lichaam en dit doodt echter beide, dat
wil zeggen ziel en lichaam.‘ (HiG.03_48.11.17,02) (1848)
De geestelijke zondvloed doodt door de geest der heerszucht. In de Nieuwe
Openbaringen vormen zes goddelijke eigenschappen, naar de volgorde van Lorber,
via een Jakobsladder vanaf de Hel tot in de liefdehemel, de hoogste van de drie
hemelen, die in de Nieuwe Openbaringen worden beschreven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liefde: Ze staat voor de Goddelijke Liefde of ook voor de man met een
vaste verbinding tot God.
Wijsheid: Ze staat voor de naastenliefde of ook voor de vrouw en de ruimte
van het buitenleven.
Wil: Het staat voor het lichaam of ook voor de eigenliefde.
Goddelijke Orde: Ze staat voor de zelfzucht of ook voor het dierenrijk.
Ernst: Het staat voor de hoogmoed of ook voor het plantenrijk.
Geduld: Ze staat voor de heerszucht of ook voor het rijk der mineralen.

In deze geestelijke zondvloed moet men geduld hebben met de mineralen, want de
mineralen kunnen gemakkelijk door hun geest van heerszucht de ziel en het lichaam
verstoren. Het is geen toeval, dat het daaraan ten deel vallen slechts de ramen en
deuren, met de NO de introductie van mineraalstoffen ontstond.
De mineralenstofjes, het mineraalwater is een verdunde bloemenstof, dat
heerszuchtig maakt. De planten maken hoogmoedig. De dieren maken zelfzuchtig.
De gerichtheid op het lichaam daagt de eigenliefde uit. De vrouwen dagen de
naastenliefde uit. De mannen de liefde tot God.
Als gevolg van van ontkrachte voedingsmiddelen uit de supermarkten zal dat steeds
meer mensen heerszuchtiger maken. In de huidige tijd bereiken veel mensen niet

meer het stadium van de naastenliefde en verstoren zo hun lichaam en veelvoudig
ook hun ziel.
Rudolf Steiner, nadat hij de Werken van Lorber heimelijk had gelezen, heeft dit
gevaar [h]erkend en de Reformhuizen op de weg geleid, echter zonder op de
Werken van Jakob Lorber te wijzen. De beweging van Lorber beschermt zich
tegenwoordig met hun biologische winkels voor de geestelijke zondvloed.
God zei gegroet,
Wilhelm

Antwoord
Beste Wilhelm,
Dank je wel voor je bijdrage, waar ik toch grote vraagtekens bij wil plaatsen!!! Het
stoot me erg tegen de borst, dat volgens jou de planten ‘hoogmoedig’ zijn. Jammer
genoeg heb je geen bronnen aangegeven als evident naslagwerk. Als je toekomstig
iets schrijft, dan stel ik het erg op prijs het geschrevene te ontvangen met degelijke
achtergrondinformatie [dus bronnen]
In Lorber heb ik nog nooit gelezen, dat planten hoogmoedig zijn, wel bestaan
er natuurlijk slechte en goede planten, evenzo ook slechte dieren en mensen.
[Zie verder de door mij hieronder aangegeven bronnen!]:
[HGt.01_121,20] [F] ‚Of welke zegen zal hij verspreiden met zijn onrijpe planten,
waarvan hijzelf nog volstrekt niet weet en ook niet weten kan of ze zuiver of onzuiver
zijn, misschien zijn zij wel helemaal vol met dodelijk gif?! [Huishouding van God, deel
1, hfdst. 121: 20]
‚Een heel ander geval is het met de oorspronkelijke plantenstadia, die reeds als
zodanig in het eerste bestaan treden. Deze moeten tevoren alle plantenstadia
doorlopen voordat ze in het dierlijk leven kunnen worden opgenomen. Daar er echter
ook een geweldig onderscheid is tussen planten en planten, want er zijn edele en
niet edele, goede en niet goede, volgt hieruit ook dat vooral de edele zo dicht bij de
dierenstadia staan en de edelste zelfs zo dicht bij de menselijke trap, dat ze al gauw althans gedeeltelijk - in het menselijk wezen en grotendeels in het edelste deel van
het dierenrijk kunnen worden opgenomen. Van zulke planten zegt men dat ze maar
een korte overgangslijn te doorlopen hebben; maar er zijn ook heel veel onedele
planten; bij dezen duurt het heel lang voor ze in de meer edele planten worden
opgenomen en dan zegt men, dat ze een lange overgangslijn hebben’. [Maan en
Aarde, hfdst. 15:3]
[Maan en Aarde: hfdst 21:10] - [F] ‚Want er zijn goede en kwaad aardige sterren, zoals er
dientengevolge ook goede en kwaadaardige planten en dieren zijn.

De door jou aangegeven zes punten komen daarmee niet overeen, zoals ik dat
weet uit de vertrouwde Lorberwerken. Je ‚vertelt‘ hier geheel andere dingen en
dit maakt ‚onzekere‘ lezers nog meer ‚onzeker’ of het kan zelfs grote
‘verwarring‘ stichten. Dit geldt eveneens over wat je over vrouwen schrijft, dat

alleen maar vrouwen de ‘naastenliefde’ uitdagen en niet de mannen en dat
mannen slechts de liefde tot God uitdagen [en niet vrouwen] en dat alle dieren
zelfzuchtig zijn, evenals de mineralen.

Ik citeer het volgende uit Lorber:
‘&Kijk, op deze aarde komen giftige mineralen, giftige planten en eveneens
bekende, giftige dieren voor! De giftige mineralen zijn helemaal giftig, de giftige
planten voor het grootste deel, en de giftige dieren, in verhouding tot hun gehele
lichaam, voor het kleinste deel. Jullie hebben ook gehoord dat de zielen van mensen
die puur van deze aarde zijn, een conglomeraat (opeenhoping) zijn van mineralen-,
planten en dierenzielen.’&[GJE.04-158:03]
‘Eerst bevinden de gifstoffen zich in de grove materie van de mineralen Daarna
komen zij reeds in wat mildere vorm in het daarvoor geschikte plantenrijk voor, en in

heel milde vorm zijn zij in bepaalde dieren van de laagste orde gevaarlijk voor het
betere, dus positieve uiterlijke leven, en onder bepaalde omstandigheden kunnen zij
zelfs ook het innerlijke, volkomen positieve, ware leven met zozeer te met doen,
maar toch erg beschadigen.’ [GJE.04-158:08]
‚Wel, de specifieke zielenkrachten van deze giftige wezens en hun intelligentievermogen gaan uiteindelijk samen en vormen uiteindelijk ook een gestalte, maar
altijd. Alleen een vrouwelijke, die dan natuurlijk ook altijd nog een bijzonder giftige
eigenschap heeft. Deze zielen komen uiteindelijk ook op de weg van het vlees
doordat zij ergens door middel van de geslachtsdaad op de bekende wijze worden
verwekt." [GJE.04-158:09]
Dus beste Wilhelm,
Natuurlijk waardeer ik je uiteenzetting, hoewel ik, wat dit thema betreft, niet bepaald
ermee kan instemmen. Waarvandaan bedoel jij te weten, welke getuigenis in de
N.O., die jij tot de aparte punten indeelt, waaronder bijv. de genoemde Jakobsladder.
Je neemt bovendien de 7e geest van God, de barmhartigheid, helemaal niet mee in
je tekst. Want deze Geest is toch de meest omvattende Geest, de Geest, die
voorafgaande van de zes Goddelijke eigenschappen, alles eerst in de verlossende
banen stuurt.
In het tweede punt voer je de vrouw aan, staande als beeld voor de wijsheid. De
Heer echter zegt ons toch herhalend, dat de vrouw de kokkin aan de haard van de
liefde van de man staat en dat eerst die de bekroning geeft.
Zonder je te willen grieven, beste Wilhelm, een mededeling met ‚Groet aan God’, te
eindigen, verschijnt dat voor mij persoonlijk als een naar eigen believen, niet bepaald
eerbiedig, als zou men een lege groet aan een onwillekeurig iemand willen
meedelen. Zie jij dat werkelijk anders?
In het volgende jaar hoop ik wat meer te kunnen publiceren over de mens en
zijn huidige voeding. Gerard
==================================================================

Euthanasie - Zelfdoding
Ex. 20,13: "Gij zult niet doden", en Mat. 5,21-22 : "Gij hebt gehoord dat tot onze
voorouders gezegd is: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het
gerechtF. ‘
Eerst een stukje mytologie: In het Oudgrieks betekent: Eu = goed en thanathos
= dood, dus een goede, milde of zachte dood.

Thanatos (Oudgrieks: Θάνατος, 'dood') is een figuur uit de Griekse mythologie.
Hij is de personificatie van de Dood. Zijn Romeinse tegenhanger is Mors of
Letus. [morsdood!]
Thanatos is een zoon van Nyx [niks, niets!] (de Nacht) en tweelingbroer
van Hypnos (de Slaap). Thanatos voorgesteld als een ernstige, gevleugelde
jongeman die een zwaard of een omgekeerde, gedoofde fakkel in zijn hand
houdt. Iedere sterveling die hij daarmee raakte was gedoemd naar de Hades af
te dalen.
Zijn taak bestond erin om de doden naar de onderwereld te brengen, als
de Erinyen dat al niet gedaan hadden.
Het woord 'thanatos' leeft nog voort in de Nederlandse woorden euthanasie, en
Thanatos vertegenwoordigt de doodsdrift.  = ^א ִֿ\ ְרצָחExodus 20:13 [Genesis 20:13]

Zelfdoding of zelfmoord?!
Niemand heeft het recht zichzelf van het geschapen leven te beroven. Het excuus
voor een zelfmoord kan diverse redenen hebben. Eén van de vele redenen is
bijvoorbeeld: ‘ik heb er zelf niet voor gekozen om op Aarde te vertoeven!’
[HiG.03_41.03.05,08]F.Wie de danser en de acrobaat prijst, waarlijk, die is een vorst
van de moordenaar, hoer en de zich van het leven beroofde. Want daar, waar de
grote vuurzee van de eeuwige wervelingen naar beneden bruist met donderend
geraas in de eeuwige toorndiepte, die zal Ik zo’n zanger al gauw de weg naar de
nieuwe kunstontdekkingsreizen sturen. – want wie de zonde prijst, is erger dan
duizend daders. Jullie echter moeten je hiervoor behoeden om je daarvoor te
verontschuldigen. [Hemelse Gaven 03_41. 03 05, 08]
.
En hoe staat het er nu voor met Judas, na zijn radeloze zelfdodingactie!?
[GS.02_007,10] Je vraagt nu echter ook naar Judas, of ook hij aan tafel zal zijn. Wat
denk jij, zou de verrader er ook bij horen? De prior zegt: o Heer, liefdevolste heilige
Vader, ik weet weliswaar dat Uw rechtvaardigheid even groot is als Uw liefde,
genade en erbarming, maar ik moet U eerlijk bekennen dat het me toch wat hard zou
voorkomen als ik deze verloren apostel werkelijk voor eeuwig zou moeten missen,
want U hebt toch zelf gezegd dat deze ene verloren ging opdat de Schrift vervuld zou
worden. Deze tekst heeft me dan ook heimelijk, met het oog op deze ongelukkige
apostel, steeds met stille troost vervuld. Want ik zei bij mezelf: misschien moest
Judas, alhoewel het zijn vrije keuze was, ook een U dienend werktuig zijn, dus een
apostel van de doden, opdat juist door zijn verraad Uw, zeker van eeuwigheid her
voorbeschikt plan heilig en heerlijk verwezenlijkt kon worden!... O Heer, liefdevolste
heilige Vader! Dat gaf me dan steeds weer hoop voor deze arme ongelukkige
apostel. Nog meer echter werd ik steeds getroost bij de gedachte hoe U aan het kruis
de Vader in U voor al Uw vijanden om vergeving vroeg; dan kon ik de arme Judas
ondanks zijn zelfmoord niet uitsluiten. Kennelijk was toch ook, volgens de Schrift, de
in hem gevaren duivel schuld aan zijn laatste daad. Daarom zou ik graag deze
apostel, ook al is hij niet hier, toch op z’n minst ergens een beetje gelukkig willen
weten.
[GS.02_007,11] De Heer zegt: luister, Mijn geliefde zoon, er bestaat niet één, maar
er bestaan twee Judassen Iskariot. De eerste is de mens die met Mij op aarde

leefde en de andere is de satan, die in zijn toenmalige vrijheid deze mens aan zich
schatplichtig gemaakt had. Deze tweede Judas Iskariot is weliswaar nog al te zeer
volkomen de basis van de aller-onderste hel, maar niet de mens Iskariot, want hem
werd het vergeven. En om te weten in hoeverre, hoef je maar om te keren. Want
degene die daar juist met jouw broeder spreekt en nu ook nog een liefdeverraad
pleegt door jouw broeder al bij voorbaat van Mijn grote liefde te getuigen, is nu juist
die Judas Iskariot over wie jij je zorgen maakte.
[GEJ.04_152,01] [1] (DE HEER:) "Ook bij zelfmoordenaars vind je verschillen.
Iemand, die zich het leven beneemt omdat iemand anders zijn grote hoogmoed te
veel vernederde en hij geen kans zag zich daarvoor te wreken, maakt zich schuldig
aan een erge soort van opzettelijke zelfmoord. Een dergelijk motief van zelfmoord
kan aan een ziel nooit volledig goedgemaakt worden. Duizendmaal duizenden jaren
zijn nodig om zo'n ziel zo ver te brengen dat zij tenminste een huid over haar dorre,
alle liefde missende, schijnbare beenderen heeft, om nog maar niet te spreken over
de belichaming van haar gehele wezen; want juist de belichaming is een product van
de liefde en wekt ook weer liefde op.
[GEJ.04_152,05] [5] Eerder hebben wij het er al over gehad dat er verschillende
soorten zelfmoord kunnen zijn, en de ergste heb Ik reeds uitvoerig vermeld. Wel, een
zelfmoordenaar van de ergste soort komt in het hiernamaals niet in de vorm van een
menselijk geraamte te voorschijn, maar in die van een draak, een slang of een wild,
verscheurend dier. Waarom? Dat kunnen jullie je nu toch wel gemakkelijk indenken!
Zo'n ziel zal nooit meer tot een volledige levensvoleinding kunnen komen.
[GEJ.04_152,08] [8] Kortom, als een ziel eenmaal op grond van een slechte
opvoeding geen enkele liefde, ook geen eigenliefde, meer heeft, is ook de gehele ziel
doordrongen van de ergste vijand van het leven, namelijk de hel, en daardoor wordt
zij zelf een vijand van haar eigen leven en bestaan en probeert dat steeds op de een
of andere pijnloze wijze te vernietigen! Bij zo'n totale vijandschap ten aanzien van het
leven moet tenslotte dat leven wel geheel uit haar voegen gelicht worden, en in het
hiernamaals kan zo'n ziel dan onmogelijk anders zichtbaar worden dan geheel
teruggebracht tot de vormen die oorspronkelijk aan haar ten grondslag lagen, en dit
slechts als skeletten zonder vlees, die enkel het noodzakelijke gericht in zich dragen.
[GEJ.04_152,11] Maar nu rijst bij jullie de vraag of zo ’n ziel ook pijn lijdt. En Ik
antwoord jullie: bij tijden de grootste en brandendste pijn, en soms weer helemaal
geen! Als zij om weer tot leven gewekt te worden, wat nog altijd mogelijk is, in zekere
zin wordt wakker geschud door geesten die haar daarvoor benaderen, voelt zij overal
een brandende pijn; komt zij echter weer tot rust, dan heeft zij geen gevoel of
bewustzijn en dus geen enkele pijn. [12] Er zijn verder nog veel soorten zelfmoord
waarvan de gevolgen niet zo kwaadaardig inwerken op de ziel als de beide die
hiervoor beschreven zijn; voor de ziel heeft echter geen enkele zelfmoord goede
gevolgen!
[13] Die waar Mathaël over sprak, was er nog een van de beste soort, vandaar dat
die zielook gemakkelijk en behoorlijk snel tot leven gewekt en gered kon worden.

Maar zo'n ziel houdt toch altijd een zwakke plek, en die bestaat uit het feit dat zij
bijna nooit meer het volledig kindschap van God kan bereiken; een ziel die zelfmoord
gepleegd heeft, komt vrijwel nooit hoger dan de zaligen van de eerste, buitenste en
derhalve onderste hemel, of zelfs maar tot aan de grenzen daarvan.
[GEJ.04_152,14] In de eerste, de wijsheidshemel, komen merendeels alleen maar
zielen van alle andere hemellichamen, en van deze aarde komen daar de zielen van
die wijze heidenen, die volgens hun kennis wel zeer gewetensvol en rechtvaardig
geleefd hebben, maar ook in het hiernamaals niets van Mijn persoon willen weten.
Als zij echter na verloop van tijd toch iets aannemen, kunnen zij wel in de tweede,
dus hogere of ook middenhemel, opgenomen worden; maar in de derde, binnenste
en hoogste, de eigenlijke liefde en levenshemel komen zij nooit ofte nimmer. Want
daar zullen alleen degenen komen, die al het volle kindschap van God bereikt
hebben.
[GEJ.06_020,15]F Maar nee, de tempel moet blijven en doorgaan tot het zijn tijd is.
Door zijn werken zal hij zichzelf vernietigen, maar niet zoals Ik deze steen vernietigd
heb, die daardoor slechts overgegaan is in een vrijer bestaan van de specifica, die
daarmee een vrij geestelijk zielenleven hebben gekregen. De tempel echter vernietigt
zichzelf als een zelfmoordenaar, wiens ziel daardoor in een nog zwaarder gericht en
in een veelvoudige dood overgaat! Daarom laten we hen begaan tot de maat van
hun tijd vol is, opdat zij later niet kunnen zeggen:F
[GEJ.06_163,02] IK zei: 'Heeft God hun dan het lichamelijke leven gegeven om te
vernietigen?! Het leven van het lichaam is het middel dat God de mens gegeven
heeft waardoor hij het leven van de ziel voor eeuwig kan en moet verkrijgen. Als hij
echter het middel van te voren vernietigt, hoe moet hij dan het leven van zijn ziel
behouden en eigenlijk eerst verkrijgen? Als een wever eerst zijn weefstoel stuk
maakt en vernietigt, hoe kan hij dan daarna zijn linnen weven? Ik zegje:
Zelfmoordenaars -uitgezonderd waanzinnigen -zullen moeilijk ooit of ook helemaal
nooit het rijk van het eeuwige leven bezitten! Want als iemand eenmaal zo'n vijand
van zijn leven is, heeft hij geen liefde voor het leven; een leven zonder liefde is
echter geen leven, maar de dood. –Weet je nu waar je aan toe bent?'
[PH.01_038,22] Zulke zielen van zelfmoordenaars zullen aan gene zijde te maken
krijgen met zeer moeilijke omstandigheden en de aaneengeknoopte weg naar
volledige rijping af te leggen hebben, omdat ze onrijp uit deze wereld zijn gegaan en
eveneens onrijp in een andere wereld zijn binnen getreden.
GEJ5-169: [2] F. Maar als men door allerlei wereldse verleidingen van Mijn paden is

afgeweken, heeft men het natuurlijk aan zichzelf te wijten als Mijn hulp in tijd van
nood uitblijft, en dat net zo lang als de gevallene zich niet vol ernst, berouwen geloof
tot Mij zal richten! - [3] Ik zal weliswaar eeuwig een en dezelfde trouwe herder blijven
en achter Mijn schapen aangaan die op de een of andere manier verdwaald zijn;
maar het schaap moet wel gaan blaten en zich laten vinden, overeenkomstig de hem
eigen en onaantastbare vrije wil.

GJE8-38:[1] (De Heer:) 'Dergelijke geesten, al zijn ze ook niet van het goede en
zuivere soort, kunnen dus voor een mens niet gevaarlijk worden, en het is goed om
voor zulke zielen te bidden. Want het gebed van een van ware liefde en erbarmen
vervulde ziel in vol liefdesvertrouwen op Mij heeft een goede invloed op zulke
werkelijk arme zielen aan gene zijde, want het vormt een bepaalde stof van
levensether om hen heen, waarin zij als in een spiegel hun gebreken en
tekortkomingen zien, zich beteren en daardoor gemakkelijker tot het levenslicht
komen.

Genadelicht over zelfmoord
In de verzamelhandschriften van de innerlijke Woorden ‚Vader en Kind’ door Ida
Kling, werd een genadelicht gegeven over zelfmoord.
‚Mijn kind, schrijf een woord van troost en liefde aan Mijn kind, dat zo pijnlijk
de zelf gekozen dood van de broeder betreurt. Jullie treuren, lieve kinderen, omdat
jullie weten, wat het betekent, om met eigen hand de levensdraad te doorsnijden.
Jullie treuren om de ziel van je broeder, die ongerijpt uit haar lichaam scheidde, niet
achtend op de stem, die hem een halt toeriep en zei: ‘Jij dwaas, wat wil je dan
doden? Jij bint immers onsterfelijk! Je bent eeuwig en je kunt je alleen maar van
deze vergankelijke omhulsel ontdoen, maar niet van je onsterfelijke geest, die jou nu
waarschuwt en de wanhopigste poging aanzet, om jou te redden.
‚De stem van het licht deed tevergeefs moeite! – Een andere stem, die uit de
duisternis klonk, was verleidelijker. Deze zei: ‚knip je levensdraad door, die jou met
dit ellendig leven verbindt, dan krijg je rust! Dan zul je verlost zijn van al je lijden!
Er bestaat inderdaad geen beter leven. Het sprookje van hemel en hel volstaan niet
meer; dat zal nu spoedig verdwijnen, zoals al het andere ook verdwijnt. Laat daarom
je niet langer meer kwellen door een of andere existerende Godheid! Kom gewoon
en volg mij, en je zult je spoedig jezelf overtuigen, dat je nergens een godgelijkend
wezen zult ontmoeten.
Je bent vrij, maak daarom gebruik van zo’n vrijheid, en doe het, zoals vele honderd
duizenden dat voor jou al gedaan hebben en nog zullen doen! Dan heb je rust, zoals
iedereen hier. Je hebt immers toch niet veel van de wereld te verwachten. Wat
verlies je dan, als je van haar afscheid neemt? Een eind aan iets maken is veel
eervoller, dan zo verder leven.
‚Zie, dat is de taal der duisternis, die zo‘n wezen volledig van haar macht ontneemt,
haar steeds meer in zijn duistere gebied trekt, totdat de ziel eindelijk het aandringen
niet langer weerstaat en zich geheel en al door de duisternis laat opslokken.
Maar waar is dan de gehoopte vrederust, met die deze machten hun offer zochten te
vangen? Waar is het gewenste vergaan van al datgene, wat bestond? – Is niet
veelmeer een nieuwere wereld verrezen, veel angstaanjagender dan de eerste was?
In de weliswaar voorheen existerende nog zo gehate mensen, waren er nu slechts
ware duivels van afschuwelijkste gestaltes om de verleide ziel te begroeten en
welkom te heten.
In deze hel van alle hellen wordt de ziel wakker uit haar dromen en erkent de
gruwelijke realiteit; realiseert zich, dat ze verloren is, en ziet in, dat elk ‚sprookje‘

waarheid is, ja de volle waarheid – en ook, dat er een hiernamaals existeert, een
eeuwigheid en een God bestaat. – Maar, waar is nu deze God? - Juist zoals de
duivel hem beloofd heeft, zo vindt hij als mens: wijd en zijd geen wezen die op God
gelijkt, alleen maar de ene duivel na de andere duivel!’
Maar hoe gedraagt de ziel zich verder? Wat doet ze in haar onaangename
gezelschap? Is ze in alle ernst voor eeuwig daar verbannen? Ik zeg jullie: zolang een
wezen niet in de diepste kern een duivel is, zal het ook niet eeuwig bij de duivels
wonen. Want een nog niet tot de hel gerijpt wezen zal zo weinig in de hel vertoeven
zoals eveneens een nog niet volledig rein wezen de hemel in kan gaan. Zulk een
wezen ontvangt de hel slechts daarom om te proeven, te ervaren: ten eerste, om de
hel, waardoor het zich gevangen en adviseren liet, nu ook scherp in het oog te
nemen, en op de tweede plaats, om het satanische, met welke zo’n ziel behept is,
juist in de hel, bij de duivels, af te leggen, wat daar op z’n vroegst mogelijk is door de
op de hoogst vergrote zielenangst, om eeuwig in dit oord te moeten vertoeven.
Deze korte kwelling verteert het echte duivelse van de ziel en versterkt de walging en
de afkeer van haar omgeving steeds meer, zodat de ziel zich tenslotte scheidt van de
hel, om enige tijd aan zichzelf overgelaten te blijven, en weliswaar zolang, tot de tijd
van haar leven op aarde haar einde had bereikt.
Gedurende deze tijd moet de ziel meer en meer tot zelfkennis komen, en zo haar
misstap en haar zonden leren inzien en in het volste berouw eindelijk [tot de ordening
van God] moet terugkeren, d.w.z. zich in alle ernst tot een beter leven wenden en
met betere hand haar juiste daden verrichten.
Is een ziel zover gekomen, dat ze de serieuze wil heeft, om een waar leven te
koesteren en te leven, dan stuur Ik, de hemelse Vader, haar een leider, die haar op
de juiste pad wijst en ze sterkt, om op dezelfde weg verder te gaan.
Dan zal geleidelijk het geloof aan één God ook weer verschijnen, en het zoeken naar
God zal de ziel op het goede pad wijzen en haar dichter en dichter naar het licht
brengen.

Een accountant met een bijna doodservaring wegens zijn geplande zelfdoding
beschrijft het volgende verhaal: ‘Toentertijd wilde ik niet dood, maar toch had dit
gesprek een zelfmoordgedachte geplant. Ik schreef een afscheidsbrief en nam 5
kalmerende pillen uit het potje. Ik mixte de verschillende dranken door elkaar en
bracht een toost uit tegen de lege stoel van mijn vrouw.
"Ik drink op het niets, het absolute niets". De pillen gleden makkelijk naar binnen en
de valse warmte van de alcohol golfde door me heen. "Ik ben op weg", dacht ik, "en
ik kan niet meer terug"!! Met mijn 2e borrel was ik door de kalmerende pillen heen en
mijn vingertoppen en tenen begonnen te tintelen. "Hm misschien werken de pillen
toch niet", zei ik tegen mezelf. Ik voelde me niet dronken, alleen een beetje verdoofd
en licht in het hoofd. Ik voelde een knagende angst dat iemand mijn poging zou
proberen te stoppen.
Net als bij al het andere dat ik belangrijk had gevonden, dus nam ik nog een handje
slaappillen. Mijn hand was nog steeds vast toen ik het laatste beetje bourbon in
schonk. Wat moet ik doen als dit niet werkt?... Ik dronk alle drank op en nam de rest
van de pillen in, en toen zag ik een donkere vorm die op een wolk leek naar me toe
komen. Het kwam dwars door het plafond van de keuken en overspoelde me. Ik
voelde dat ik heel snel door deze tunnel voortbewoog. Ik zag een licht aan het eind
van de tunnel en ik vroeg me af of ik daar heen ging. Ik wist op dat moment niet of ik
dood of levend was. Maar ik herinner me dat ik omkeek naar mezelf, die bewusteloos
op de keukenvloer lag.
Ik lag daar, totaal onbewust van dit andere deel van me, dat ergens naar toe scheen
te gaan. "Is dit hoe het is om dood te zijn?" vroeg ik me af. "Nee!" was het antwoord
dat ergens vandaan kwam.
Tot mijn schrik zag ik een wezen van een ongelooflijke schoonheid, dat liefde,
mededogen en warmte uitstraalde. Het was een wezen, gevormd door een prachtig,
helder, wit licht, en er kwamen zilveren draden uit het middelpunt. Ik aarzelde om iets

te zeggen, en toen realiseerde ik me dat dit ongelooflijke wezen van licht mijn
gedachten kon lezen. "Nee" zei hij weer. "Dit is niet wat dood zijn is.
Kom ik zal het je laten zien". Ik herinner me dat ik met hem zweefde naar een of
andere put. In deze put had je een deprimerend uitzicht over een landschap, dat
totaal zonder schoonheid en leven was, waar mensen in rond schuifelden, met
gebogen hoofden en afgezakte schouders, op een terneergeslagen manier.
Ze hielden hun hoofden gebogen en keken naar hun voeten terwijl ze doelloos
rondliepen en af en toe tegen elkaar aanbotsten, wat hen evenwel niet deed stoppen
met waar ze mee bezig waren. Het was een afschuwelijke gedachte dat ik tussen
deze verwarde, verloren zielen geworpen zou worden, maar de stem scheen mijn
angst te begrijpen en nam deze weg met de volgende woorden: "Dit is een HEL die
je zelf gecreëerd hebt. Je ZOU uiteindelijk naar de aarde terug moeten gaan en een
nieuw leven helemaal opnieuw moeten ervaren, waarin je dezelfde moeilijkheden
tegenkomt als tijdens dit leven. Tot dan zul je bij deze verloren en verwarde zielen
moeten blijven.
Zelfmoord is geen ontsnapping". Ik kreeg een breedbeeld blik op mijn leven te zien.
Het was een enorme confrontatie met de werkelijkheidF Het vooruitzicht, dat ik alles
wat me tot zelfmoord had gedreven, in een ander leven weer zou moeten
meemaken, was schrikwekkender dan ik wilde toegeven. Ik huilde. Het wezen van
licht scheen te begrijpen, dat ik overliep met gevoelens van wroeging, medelijden en
liefde. Hij zei, met strenge stem zoals een vader tegen een zoon, "Je kunt maar niet
met je leven doen wat je zelf wilt. Heb jij jezelf gemaakt, jezelf het leven gegeven?
Nee. Je kunt evenmin de dood kiezen". Ik kon niets zeggen, ik kon niet denken, ik
huilde alleen maar. Deze stem moet van de Heilige Geest zijn dacht ik.
De stem, zachter nu, ging verder, "Ik ben nog niet klaar met je, je werk is niet af, ga
terug en doe wat je altijd al had moeten doen". Het eerste wat ik zag toen ik wakker
werd was: de opluchting op het gezicht van mijn dochter. Nancy was 's nachts
wakker geworden en had tevergeefs geworsteld, om het kleine vonkje leven in mij,
brandend te houden. "Oh papa", zei ze "ik was zo bang dat we je kwijt waren, je
voelde zo koud aan en ik kon zelfs je hartslag niet voelen".
Ik zal mijn ervaring aan de rand van de HEL nooit vergeten en zeker niet wat ik daar
heb geleerd. De op zich negatieve Bijna Dood Ervaring, is niet negatief als er iets
goeds uit voort komt. Ik ben nu pastoraal werker en houd daarnaast de boekhouding
bij van kleine bedrijvenF.I
===============================
Zelfmoordenaars hebben vaak de onjuiste veronderstelling, dat er na het leven in
ieder geval met alles voorbij is en dat zij van alle nood en zorgen zijn verlost. De arts
Dr. med. Raymond A. Moody, die in zijn boeken ‘het leven na de dood’ ook aan de
weer tot leven gebrachte zelfmoordenaars ondervraagd heeft, schrijft: ‘Iedereen zei,
nadat ze het een en ander tijdens een bijna doodervaring hadden meegemaakt, nooit
weer aan een zelfmoord zouden willen denken.

Hun algemeen en nieuw standpunt was nu, dat ze een ernstige grote fout hadden
begaan maar nu erg vrolijk konden zijn, dat hun suïcidepoging was mislukt. Een van
hen zei bijv. : ‘terwijl ik aan de overkant was, werd er bij mij heel vast ingeprent, dat
er twee dingen absoluut voor mij verboden zijn, namelijk door mijzelf te doden en ook
anderen te doden’.
‚Als ik zelfmoord pleeg, dan zou het zijn, alsof ik Gods geschenk - voor mij bedoeld in Zijn aangezicht zou smijten.‘ ‚Iemand te doden, dan zou het zijn, alsof men Gods
plannen met deze mens dwarsboomt.
Deze Duitstalige link zou jullie misschien kunnen interesseren:
http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/german_rawlings_zur_holle_und_zuruck.pdf

Zelfmoordenaars kunnen onder omstandigheden eeuwen lang aan gene zijde,
in zielsmatige ellende vertoeven, en zou er stellig vele gebeden voor nodig zijn,
die nuttig blijken, om hulp te vragen.
Over de zelfmoord van Judas zegt de Heer hierbij het volgende:
[GJE4-125:11] ‘Overigens zal hem op deze wereld bij Mij een ontzettend zware
rekening wachten. Een verraderlijke handeling en de daarop volgende bitterste
vertwijfeling zal een zelfmoordenaar van hem maken, en een strop en een wilg
zullen zijn treurig einde op deze wereld zijn! Want hij is iemand die God
beproeven wil, wat een grote misdaad is en moet zijn. Wie het echter waagt een
misdaad tegen God te begaan, zal dat ook tegen zichzelf niet achterwege laten.
Eerst tegen God en dan tegen zichzelf!‘
GJE4-125:12: ‘Maar Ik zeg jullie dat aan gene zijde de zelfmoordenaars moeilijk
ooit Gods aangezicht zullen zien! Ik zou jullie daarvan ook zelfs de
mathematisch vastgestelde oorzaak kunnen aangeven; maar dat loont
werkelijk de moeite niet. Het is voldoende dat jullie van Mij geloven wat Ik jullie
aanduidde over het gevolg van de zelfmoord. De oorzaak daarvan ligt altijd in
een soort domheid, voortkomend uit vertwijfeling, en die is een gevolg van een
misdaad tegen God of tegen Zijn geboden’.
Max Seltmann beschrijft in zijn boekje ‚Judas Iskarioth, zijn lot aan gene zijde‘. We
ervaren daar een kinderliefde van zijn dochter, die tot Jehova bad. Zij wilde alles op
zich nemen, zodat haar vader daarmee niet te lijden had.
In GJE6-163:2 zegt Jezus: ‚De zelfmoordenaars – uitgezonderd waanzinnigen zullen moeilijk ooit of ook helemaal nooit het rijk van het eeuwige leven
bezitten! Want als iemand eenmaal zo'n vijand van zijn leven is, heeft hij geen
liefde voor het leven; een leven zonder liefde is echter geen leven, maar de
dood.
In GJE4-152:1: (DE HEER:) "Ook bij zelfmoordenaars vind je verschillen. Iemand,
die zich het leven beneemt omdat iemand anders zijn grote hoogmoed te veel
vernederde en hij geen kans zag zich daarvoor te wreken, maakt zich schuldig aan
een erge soort van opzettelijke zelfmoord. Een dergelijk motief van zelfmoord kan

aan een ziel nooit volledig goedgemaakt worden. Duizendmaal duizenden jaren
zijn nodig om zo'n ziel zo ver te brengen dat zij tenminste een huid over haar
dorre, alle liefde missende, schijnbare beenderen heeft, om nog maar niet te
spreken over de belichaming van haar gehele wezen; want juist de belichaming is
een product van de liefde en wekt ook weer liefde op.
Lothar Schuller zegt daarbij: ‚Als het woord incarnatie hier wordt gebruikt, dan
betekent dat volgens mij, dat het de specifieke en geheel volkomen samengevoegde
zielendeeltjes zijn, die weer bij elkaar komen’.
Verder in GJE4-152:5: F ‚ Wel, een zelfmoordenaar van de ergste soort komt in het
hiernamaals niet in de vorm van een menselijk geraamte te voorschijn, maar in die
van een draak, een slang of een wild, verscheurend dier. Waarom ? Dat kunnen jullie
je nu toch wel gemakkelijk indenken! Zo'n ziel zal nooit meer tot een volledige
levensvoleinding kunnen komen’ en volgende tekstenF
GJE4-152:10 ‚Als een zelfmoordenaar op de hiervoor beschreven wijze in het
hiernamaals verschijnt, kun je je wel voorstellen hoe moeilijk het zal zijn en hoe lang
het zal duren eer zo'n zielook maar zover komt om in een menselijk geraamte over te
gaan en vervolgens uit zichzelf een huid en zelfs vlees te krijgen.‘
GJE4-152:14 ‘In de eerste, de wijsheidshemel, komen merendeels alleen maar
zielen van alle andere hemellichamen, en van deze aarde komen daar de zielen
van die wijze heidenen, die volgens hun kennis wel zeer gewetensvol en
rechtvaardig geleefd hebben, maar ook in het hiernamaals niets van Mijn
persoon willen weten. Als zij echter na verloop van tijd toch iets aannemen, kunnen
zij wel in de tweede, dus hogere of ook middenhemel, opgenomen worden; maar in
de derde, binnenste en hoogste, de eigenlijke liefde en levenshemel komen zij
nooit of te nimmer. Want daar zullen alleen degenen komen, die reeds het volle
kindschap van God bereikt hebben.’
Bronnen:
gebruikte literatuur: ‚de zelfmoord en zijn gevolgen’ GL 1/2016
Internetuittreksels; uit de Jakob-Lorber-Geschriften met aangegeven bronnen!
================================================================
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1.Nu ontbreekt de wereld het in alles aan geestelijk licht
1.1. „De wereld ontbreekt nu in alles het geestelijke licht,
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steeds meer ellende teweegbrengen en roof en moord en groot bloed
vergieten, zoals het nu al op meerdere plaatsen zichtbaar begint.“
(HiG.03_48.06.14,12)
2.Wanneer er een andere weg naar de vrije ontwikkeling bestondO
2.1. „Als er een andere weg zou bestaan voor een zelfstandige vrije
ontwikkeling van het leven, die nog minder pijnlijk zou zijn, dan zou de
Godheid deze zeker in haar orde opgenomen hebben, Maar bij de
verhoudingen van de levenszaken zoals die zijn en noodzakelijkerwijs moeten
zijn, is nu eenmaal geen betere weg mogelijk. De weg is dus ook goed en
doelmatig. En omdat de zaak zo ligt en niet anders, is ze zelf al het grootste
bewijs van het zichtbare, grijpbare bestaan van God, zonder wie niets kan
ontstaan, zijn en bestaan.
Maar als het bestaan van God daardoor duidelijk bewezen wordt, waaraan
verdient Hij het dan gesmaad te worden door zulke wijze mannen zoals jij er
een wilt zijn?“ (RB.01_027,06 e.v.)
2.2. De vaste bestemming van de Aarde is [nu] eenmaal, om dáár kinderen
van Gods geest voor de gehele oneindigheid op te voeden’. (GEJ.02_205,09)
3. Leer het daarom van Mij
3.1. IK [Jezus] zei: ‘Als die boeken [Bijbel] over de innerlijke, geestelijke

wijsheid zo geschreven waren dat zij voor ieder natuurlijk, werelds
verstand al op het eerste gezicht volkomen begrijpelijk zouden zijn, dan zou
de mens ze al gauw ter zijde leggen en er niet eens meer naar kijken. Wat
voor nut zou hij er dan van hebben?!
Nu bevatten ze echter geestelijke zaken van het eenvoudigste schepsel tot aan
het hoogste hemels goddelijke en kunnen daarom door geen enkel
natuurlijk, werelds verstand ooit volledig begrepen worden, maar alleen
door de zuivere, volledig aan gene zijde aanwezig zijnde geest van de mens.
Juist het niet begrijpen van deze geschriften houdt de geest in de mens
wakker en laat hem zien wat en hoeveel er nog mankeert aan de eigenlijke
levensvervolmaking.
Hij zal die geschriften daarom vaker ter hand nemen en daar zijn
gedachten over laten gaan, waarbij hem zo nu en dan toch een en ander wat
duidelijker wordt. Wanneer hij zo door zijn moeite en zijn ijver een glimp van
de geest heeft opgevangen, zal hij wel steeds ijveriger gaan speuren naar de
innerlijke, geestelijke waarheden en op die wijze steeds meer licht krijgen
en ook een inniger verbinding krijgen met zijn innerlijke geest van gene
zijde, en dan zal hij ook zijn naasten meer licht kunnen geven, wat heel
heilzaam voor hen is.
‚Maar dat zou nooit gebeuren als deze geschriften slechts op zuiver natuurlijke
wijze gegeven waren; als zij zo gegeven zouden zijn, zou er niets geestelijks en
hemels goddelijks aan de woorden ten grondslag gelegd zijn, zoals Ik dat jullie
al meermalen heel duidelijk heb laten zien.’ (GJE.06_101,09 e.v)

3.2. ‘Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de letterknechten van Mijn
Bijbel de eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich zou kunnen
verontschuldigen, als zou hij er niets van geweten hebben en Mij door deze
uitspraak zou willen beschuldigen, terwijl de hele schuld toch op hemzelf zal
vallen. Daarom wees sterk, gij weinigen, die verspreid in verschillende
landstreken Mijn parels nog in eigen hart bewaren! Vertrouw op Mij! (Prediker
26:23)
3.3. "...Want wie God niet goed kent, kan nooit volmaakt in een God

geloven, en Hem nog minder boven alles liefhebben en dus ook nooit
volledig deel hebben aan de geest van God. Want uit een onjuiste kennis van
God komen langzaamaan tengevolge van de vrije wil van de mensen, allerlei
soorten dwalingen onder de mensen, die dan als een duizendkoppige hydra
voortwoekeren, de mensen tot afgodendienaars maken en hun de poort tot het
ware, eeuwige leven versperren, zodat zij dan aan gene zijde als zielen
moeilijk ooit binnen kunnen komen; want wat een ziel hier binnen een dag
voor haar levensvervolmaking kan doen, kan zij aan gene zijde vaak niet in
duizenden aardse jaren doen. Mijn oude leerlingen hebben over God al wel
veel uitgebreidere kennis; maar jullie nieuwelingen zijn al met al daarin nog
zwak, en daarom wil Ik jullie daarin sterken.' (GJE.06-228:19)
3.4. „FAlles, wat Ik jullie hier geef (Nieuwe Openbaring), is voor Mijn kinderen waar
en getrouw; want Ik geef het niet aan de wereld, maar aan Mijn zwakke kinderen.
Daarom moeten zij Mijn liefde en wijsheid en Mijn woorden en Mijn genade niet
met de maatstaf van de wereld meten. Want Ik wil niet schitteren voor de wereld,
maar slechts door jullie geliefd zijn. Want Ik heb genoeg Zonnen om voor de ogen
van de wereld iets te laten schitteren. Maar als jullie met je wereldse geleerdheid
aanmerkingen hebben op Mijn geschrift wat denken jullie dat Ik dan eens met je
wereldse onzin zal doen?
Leer het daarom van Mij; pas als jullie door Mij onderwezen zijn, zullen jullie
zien en erkennen wiens voorschriften hoger staan, - de Mijne of die van de
wereld. Want de wereld heeft het woord in de zin, Ik echter heb de zin in het
woord, - daarom dwaalt degene die niet naar Mij op zoek is, op een ontzettende
manier! (Huishouding van God, deel 1, hfdst. 34:34-36)
4.Geen boodschap volledig onthuld
4.1. F"Maar jullie weten niet, dat vanuit de hemel nu eenmaal geen boodschap
volkomen ontsluierd tot de mensen op Aarde kan komen, maar dat elke
boodschap nog altijd door een huls omsloten is. Want zonder zo’n hulsachtige
omsluiting kan geen boodschap, die zuiver geestelijk is, uit de hemelen tot de
mensen komen, evenmin als iemand van jullie in staat zou zijn om de
etherische voedingsstoffen die voor het lichaam geschikt zijn, zonder
toevoeging van grovere materie in zich op te nemen’. (Geestelijke Zon, deel 2,
hfdst. 15:03)

4.2. Bruno*): „FGoed, omdat jullie het door Mij vertelde inzien, dan wil Ik in de naam
van de Heer de zaak van God verder aan jullie weer doorgeven:
*) De spreker in Jakob Lorber, „Van de Hel naar de Hemel. De geestelijke leiding van
Robert Blum“
„ODaarom heeft de wijze Schepper alleen door een onveranderlijke vaste orde
aangebracht, waar ze noodzakelijk is en tot heil van de mensen dient. Maar die
dingen echter, waarmee de vrije menselijke geest zich moet bezighouden, zijn
door God kriskras door elkaar geschud, met de bedoeling, dat de geest de
beste gelegenheid moge vinden om zich voor het bereiken van bepaalde
voordelen te oefenen, waardoor hij zich die waardigheid en kracht eigen maakt,
die hier, in deze zuivere geestenwereld, vereist is voor het eigenlijke, van
daadwerkelijke liefde vervulde, eeuwige bestaan. De goddelijke leer is zo
gegeven, dat iedere geest daaruit dat voedsel kan halen, dat het beste bij hem
past, zich daarmee kan voeden, daardoor kan groeien en tot volmaaktheid kan
komen.’ O (Van de Hel tot de Hemel, deel 1_114:12,13)
4.3. „Ik wil Mijn leer echter zo geven, dat niemand slechts door het

evangelie te lezen of door er naar te luisteren de kern van de levende
waarheld bereiken kan, maar deze alleen kan bereiken door Mijn leer toe te
passen, en door de toepassing zal Mijn licht in iedere mens steeds helderder
gaan schijnen! (GJE.01-113:13)
5.Wat Ik jullie geef, dat is slechts voor het hart
5.1. „Kijk, ieder mens heeft een tweevoudig kenvermogen: een uiterlijk, dat is het
hoofd- of eigenlijke uiterlijke zielsverstand. Met dit kenvermogen is het
goddelijk wezen nooit te vatten en te begrijpen. Omdat het alleen aan de ziel
wordt gegeven om de geest in haar voorlopig van de godheid te scheiden en
de godheid een tijdlang voor de geest verborgen te houden. Wil een ziel nu met
dit uitsluitend negatieve vermogen God zoeken en vinden, dan verwijdert ze
zich steeds meer van haar doel naarmate ze dit hardnekkig langs deze weg
blijft najagen.
Maar de ziel heeft nog een ander kenvermogen, dat niet in haar hoofd maar in
haar hart zetelt. Dit vermogen heet innerlijk gemoed en bestaat uit een geheel
eigen wil, uit de liefde en uit een met deze beide gemoedselementen
overeenstemmende voorstellingskracht. Heeft dit eenmaal het begrip van het
bestaan van God in zich opgenomen, dan wordt het begrip van het bestaan van God
in zich opgenomen, dan wordt het meteen door de liefde omvat en door haar wil
vastgehouden, en dat vasthouden is dan pas ‘geloven’.
Door dit geloof, dat levend is, wordt de ware geest gewekt. Deze kijkt dan naar
wat hem wakker gemaakt heeft, herkent het en neemt er meteen bezit van, richt zich
daarna op als een machtig licht uit God en doordringt dan de ziel en verandert alles
in haar in licht. En dit licht is dan het eigenlijke geloof waardoor iedere ziel zalig
kan worden.’ [Van de Hel naar Hemel, deel 1-35: 2-4]

5.2. „Waarlijk, Ik zeg tegen jullie allen: Wie vanuit zijn hart Mij niet als Vader zal
bekennen – en wel als de enige, ware Vader -, die zal niet aan Mijn borst
komen!
Wanneer jullie roepen: ‚Abba!`, roep het dan in je hart, in deemoed, in liefde en in
alle waarheid vanuit de liefde en in alle waarheid vanuit die liefde; dan zal Ik je
verhoren!
Degene van jullie, kinderen, die voortdurend zal roepen: `Heer, Heer, God van alle
gerechtigheid, God van genade, God van liefde en alle erbarmen!, die zal Ik
weliswaar niet verwerpen en Ik zal hem het leven laten, - maar het zal zeer
moeilijk voor hem zijn ooit hier aan te komen in het oord van het volkomen
zalige vrije leven. [De Huishouding van God, deel 2, hfdst. 46:3]
5.3. "Mijn schepping en Mij te begrijpen is niet een verstandelijke zaak, maar
het is een zaak van het hart, van het gevoel! (Sg.01_026,30)
5.4. "...Zoals iemands liefde tot Mij zal zijn, zo zal ook diens licht en bijgevolg
ook zijn wijsheid zijn." (Huishouding van God, deel 2, hfdst. 86:05)
6.Problemen bij de ontwikkelingswegen
6.1. "Want besef, hoe meer je in het zelfinzicht ontwikkelt, hoe meer je je Mijn leer,
Mijn schepping, Mijn materiële en geestelijke wereld zult leren kennen, deste meer
zullen bij jou de moeilijkheden van het voorwaartschrijden bij je opstapelen.
Volg je Mijn leer, dan kom je terecht in de gradatie van Mijn kinderen! En ‚een
kind van de schepper van de oneindigheid van God‘ genoemd te worden, bereikt
men niet al te gemakkelijk, zoals men dat in het gebruikelijke leven aanneemt.
Geen overwinningskroon zal zonder strijd gewonnen worden, en wil je eens
overwinnaar worden over de vaste materie, dan moet je in je eigen geest eerst zelf
vrij worden, geheel onafhankelijk in de schepping er voor gaan.
Je moet de oude, wereldse Adam van je afleggen en de nieuwe geestelijke Adam
tot je nemen. De oude mens als product van de wereld moet gestorven zijn, en de
nieuwe geestelijke weer opnieuw geboren worden, of je moet `een opnieuw
wedergeborene` zijn, zoals Ik eens zei: `Wanneer jullie niet wedergeboren
worden in de geest en waarheid, zullen jullie niet in Mijn Hemelse Rijk kunnen
ingaan." (uit: Gottfried Mayerhofer, "Wie erreicht man den geistigen Magnetismus?
of van de weg naar de wedergeboorte“, „Heilung und Gesundheitspflege“, Lorber
Verlag))
6.2. "Ik zeg jullie: zoekt, zoals altijd, nooit de eer van de wereld; want deze is een
pest voor de ziel en geest, en hun gevolgen komen vroeg of laat, de Aarde
verwoestend, te voorschijn." (Hemelse Geschenken, deel 3_49.04.06,29f)
6.3. ‘Mijn leerlingen mogen geen kniesoren zijnO
Daarom zeg Ik jullie allen nog eens, dat jullie volkomen vrij van geest, en vrolijk
en opgewekt door de wereld moeten gaan, zonder aan de wereld te hangenO

Maar wie zal zo'n bijzonder blijde boodschap met een treurig, bedeesd,
vreesachtig, angstig en moedeloos gezicht willen of kunnen overbrengen?

Daarom, voor altijd weg ermee en weg met de overdreven eerbied zelfs voor
Mij; want met dat alles zouden jullie nooit geschikt zijn om voor iets groots
geroepen en uitgekozen te worden, en nog minder om iets belangrijks en groots
te verrichten!
Als je Mij uit de grond van je hart liefhebt, is dat voor Mij volmaakt voldoende;

alles wat meer is, is dom, heeft geen nut en maakt van de mens, Mijn evenbeeld,
een laf schepsel dat voor niets groots deugt of bruikbaar is’. (GJE.06-018:10)
6.4. "Zo moet u Mij als God liefhebben en deze liefde aan de naaste bewijzen,
opdat u de ware afstammelingen van Diegene moogt zijn, die in alles zo vele
wonderen gelegd heeft. Dan zal u duidelijk worden, dat een wereld alleen dan
kan bestaan, wanneer liefde haar grondwezen, liefde haar bestaans - en
vervolmakingsdrang is.’ [Predikingen 43:33]
6.5. „De liefde alleen is de maatstaf voor Mijn Goddelijkheid, en met geen
andere maatstaf ben Ik te meten.“ (Huishouding van God, deel 2, hfdst. 138:26)
6.6. „ODaarom, Mijn kinderen, neem alles in volle ernst, neem mijn woorden
serieus, neem het met jullie tijd in alle ernst, zodat Mijn woorden niet aan dove
oren wordt gepredikt. Dit wenst jullie Vader tot de belering van jullie een tot jullie
geestelijke vooruitgang! Amen!“ (Levensgeheimen.01-020:58)
6.7. „Houdt allen nu grote standvastigheid aan Mij, zoals Ik jullie ook erg
standvastig houdt, dan zullen jullie binnenkort de heerlijkste gevolgen
ontvangen, en jullie als Mijn pure kinderen zullen in een betere toekomst, wat
de tijd betreft, ook voor eeuwig in de mate daarvan zich zeer daarop
verheugen.’
De volledige tekst is te vinden onder: JESUS2030.de, linker kolom onder
„Einführende Texte“.
================================================================

AANWIJZINGEN OF VRAGEN
Bijbelse tekst: Philémon 9

Dirk Mütze
Zo bid ik nochtans liever door de liefde… (Philémon 9:9]
Soms hebben we precieze aanwijzingen nodig, om iets kunnen uitvoeren. Soms
volstaat ook een eenvoudige vraag of tip, ‘om ons te motiveren “. Een reden hiervoor
kan zijn onze innerlijke houding tot een taak beschikbaar te stellen of tot diegene te
wenden, die ons de opdracht heeft gegeven.
Philemon was een gelovige uit Kolossensen en vanuit deze stad was er een
bijeenkomst in zijn huis. Paulus had een brief aan deze bijeenkomst geadresseerd

en een verdere brief aan Philémon. En de beide brieven hebben niet slechts diverse
onderwerpen, maar ze zijn ook zeer verschillend in de manier van de geuite
bewoordingen.
In de brief aan de Kolossensen formuleert Paulus herhaaldelijk aanmaningen of geeft
hij aanwijzingen om iets te doen. Bij de Kolossensen waren er verkeerde
ontwikkelingen in het geloofsleven. Ze stonden enerzijds aan een gevaarlijke zijde
om zich aan de wettelijke voorschriften te onderwerpen; anderzijds zochten ze naar
antwoorden in de filosofie. Ze hadden Christus als het hoofd een deel uit het oog
verloren. (Kol 2,19).
Paulus moest hen daarom in opdracht van de Heer duidelijke uitspraken doen
toekennen. Er waren veranderingen nodig. Ze moesten hun zienswijze wijzigen:
‘zoekt, wat daarboven is, waar Christus is.’ (Kol.3:1)
Dat hebben we soms ook nodig. De dagelijkse omgang met de Heer is niet meer zo
beschikbaar, we hebben verkeerde prioriteiten in ons leven neergezet, we zijn
misschien al in gevaar, om foute beslissingen te doen, of hebben dit al gedaan. Zoals
we uit het dagelijkse werk of uit de kinderopvoeding dit kennen, daarvoor zijn soms
meer dan woorden nodig. Hier ontmoeten we een citaat uit Gods Woord, en we
merken, dat de Heer duidelijk tot ons spreekt. Zijn doel is, dat wij weer ‚op het juiste
spoor‘ lopen en terugkeren naar de vreugde der gemeenschap.
Op een geheel andere wijze schrijft Paulus naar Philemon. Als apostel had hij het
recht, om te gebieden, maar hij maakt er geen gebruik van. Hij formuleert met een
hartelijk verzoek, en geeft aanwijzingen van hart tot hart. Hij [Paulus] appelleert aan
de beschikbare liefde tot de Heer Jezus en de broeders en zusters. Meer was niet
nodig. Philémon kwam ook uit Kolossensen, maar zijn visie, zijn omgangsgedrag
klopte. Dat was in zijn leven herkenbaar. Nadat Paulus zijn verzoeken had
geformuleerd, laat hij het overige doen aan Philémon over. Het vertrouwt erop, dat
Philémon uit de geleidde gemeenschap samen vanuit de Heer het juiste zal doen.
Dat is meer dan slechts gehoorzaamheid. Niet slechts te doen, wat nadrukkelijk
wordt verwacht, maar doen wat de Heer bevalt.’F zodat jullie mogen onderzoeken,
wat de goede welgevallige en volkomen wil van God is.“ (Romeinen 12:2).
Philémon is voor ons een waardig navolgend voorbeeld. Hij zag er niet op toe,
wat anderen doen. Maar hij richtte zijn blik op de Heer Jezus. Hij wilde dat uit
liefde doen, wat zijn Heer beviel.
Quelle: https://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network datum: 2 mei 2017
Redactionele opmerking: zie aanvullend eventueel de brief van Paulus aan de gemeente
van Laocidea.
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