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Goede vrienden van Jakob Lorber en aanverwante
dienaren zoals Emanuel Swedenborg en Gottfried
Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer Jezus
Beste geestverwanten,
Dit keer en ook in de volgende uitgaven beperken we ons tot maximaal 16-22
bladzijden, om het te lezen gedeelte een compacte gestalte te geven. De
veelzijdige thema’s variëren van ‘kenmerken van ware en valse profeten’
[Maria uit Italië en Wilhelm E uit Duitsland], wat’ theosofie’ en ‘gezondheid’ is
[Mariëtte], ‘de gulden snede’ [Gerard], afscheid nemen en overgang naar nieuw
leven [Klaus Opitz] -‘de jongste dag’ als laatste moment, ‘de ziel van de mens’,
visioen van negentigjarige’ [Wilhelm] en een afsluiting met ‘zelfbeschouwing’.
Allen hartelijk dank voor de deelname! Door omstandigheden is er een
vertraging ontstaan om toegestuurde kopij in de eerst volgende uitgave te
publiceren. Ter wille van het overzicht en het vele werk wordt verzocht niet
meer dan 4 bladzijden aan te leveren. G.

- Wederom wensen wij je een zegenrijk leesgenot toe **************

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

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg
van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 11. Reacties worden wederom naar
binnenkomende volgorde gepubliceerd:

Gerard

Op te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 20e van een maand] wordt in
de volgende uitgave verwerkt. Binnenkomende kopij buiten genoemde data,
wordt opgeschoven en vanzelfsprekend in een navolgende publicatie
opgenomen.

=======================================================
Maria uit Italië
Dank voor de uitvoerige uiteenzetting over de profetie uit naam van Klaus Opitz. Hieronder
volgt een korte bijdrage, indien gewenst. Vriendelijke groeten,
Maria
Kenmerken van ware en valse profeten (04.07.1842)
00] Naar het eerste boek der Koningen [1 Kon.19:7-18]
01] Als je het hier besprokene alleen slechts opmerkzaam verwerkt en het gelijkluidende
antwoord van deze allergrootste profeten van Israël bevat, dan kan het je onmogelijk
ontgaan, dat een echte profeet zich heel duidelijk van een valse profeet onderscheid, die
alleen maar een dienaar van Baäl is en een blinde Farizeeër in de volmaakste zin van het
woord.
02] Opdat echter jij en ieder ander datgene precies merken en moeten weten, hoe de zaken
voorstaan tussen een ware en een valse profeet, zo wil Ik uit de citaten van de profeet Elia je
slechts op het volgende opmerkzaam maken. En luister dus dan:
03] Voor Wie alleen dan ijverde de ware profeet Elia? IJverde hij voor wereldse rechten,
voor wereldse macht en geweld en voor wereldse inkomsten, bestaande uit goud en zilver?
- Hij spreekt:
»Ik heb om de Heer, de God Zebaoth geijverd!«
04] Zie, als dan iemand ijvert zonder en om de enige ware God en dus ernaar handelt, zoals
het de profeet Elia heeft gedaan, zeg Mij, is dat een valse profeet? – Dus is de ijver het
zekerste en onmiskenbare kenmerk van een ware en een valse profeet.

05] Wanneer echter de ene ijvert om een werelds aanzien van zijn kerk en van zijn leider, dat
begraven is in goud, zilver en alle edelstenen, een ander echter ijvert alleen om Mij - welke
van de twee profeten is dan wel alleen de ware?
- Ik bedoel, om dat in te schatten, zal
niemand zijn toevlucht moeten nemen tot de rekenkunde.
06] Omdat echter Elia een volkomen ware profeet was, op welke wijze herkende hij Mij, toen
Ik aan de deur van de berg Horeb voorbijtrok, omdat hij zelf nog daarin verborgen lag? Misschien in een grote sterke wind? – Zie, Ik ben dus ook niet in datgene, die daar veel wind
en opzien baarde. Want dat is de aard van de echte, blindste Farizeeën.
07] Of heeft Elia Mij herkend in het daarop volgende vuur? – Zie, Ik ben dus ook niet in die
vuurijveraars, uit welke monden alleen maar het ene gericht op het andere spat, omdat ze
God daar alleen maar in een richtend vuur zien, maar nooit in de liefde willen erkennen.
08] De ware profeet Elia echter heeft Mij, de God Zebaoth, alleen maar in het stille, zachte
waaien of suizen herkend, dat betekent met andere woorden niets anders dan: Elia heeft Mij
alleen maar waarachtig herkend in de liefde!
09] Als jij (Jakob Lorber) Mij echter evenzo zacht waaiend in de al-enige liefde beseft, gelijk
Elia, hoe ben jij dan bijgevolg een valse profeet? Laat de wereldprofeten maar praten en
tegen ons roepen! Aan het einde zal zich wel tonen, wie dan naar het huis van de bruid
geleid zal worden!
10] Elia werd echter beroepen tot een rechter over Israël in de liefde, daarom moest hij
vertrekken naar Damaskus en tot de koningen om te zalven Hasael en Jehu en tot de
profeten Elisa, zodat deze ontvangen mochten die, die zich niet gebogen hebben voor Baäl,
en met het zwaard van de trouw afzonderen het kaf van de Baäl door Mijn zuivere tarwe.
Wat echter daar geschiedde in het krachtige voorbeeld, zie, dat geschiedt ook nu oprecht in
de geest. Daarom zal aan het einde toch de liefde over alles zegevieren en te gronde richten
en tot schande maken al die »winden«, »aardbevingen« en al het »vuur«!
11] Nu echter oordeel zelf en vindt de ware profeet uit de onechte menigte, die een dienaar
van de wereld is.
12] Elia is dus een ware profeet. Maar evenzo ook een ieder, die Mij dan vindt, zoals Elia Mij
gevonden heeft – namelijk in de liefde. Begrijp dat! Amen. (Hemelse Gaven 2 bladzijde 112)

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

Mariëtte uit Nederland
Dag Gerard,
Hier enige aanvulling voor het volgende Bulletin betreft de verwijzing naar de ‘Kundgaben’
van Michael Nehmann - Lebenswinke. / Herz-Verlag.
Deze mededelingen hebben, zo in het vorige Bulletin er al op werd gewezen, meer met de
wijsheid dan met de liefde te doen. Ik was jaren heel enthousiast over deze mededelingen,
en velen lezen ze nog, maar dan mag men toch nog eens een keer lezen met welke grote
schoonheid en wijsheid Lucifer kan optreden, zodat zowaar de engelen moeilijkheden
hebben om hem te bestrijden, (te weerstaan).
Ik lees deze mededelingen dan ook liever niet meer en dat geeft ook meer rust. In een
Kundgabe waar Helga en Michael nog samenwerkten, zegt Jezus over gerechtigheid
betreffende de liefde en wijsheid, dat een deel van Zijn liefde op grond van haar wijsheid
gerechtigd is, en dat slechts Zijn liefde gerechtigd is omdat ze wijs is, en zich hier en daar
voor de wijsheid buigt, namelijk dan, als de wijsheid in de hoogste liefde voor Hem, de zoon
zich naar de Vader in de hoogste liefde [toe] neigt. Deze wijsheid is de overwinning van
de gerechtigheid. Want wegens de gerechtigheid ben Ik nooit gekomen, dat is echter de
maat die de tegenstander eist. De tegenstander eist gerechtigheid, maar Ik wens de liefde.

***
Ik stuur je hierna nog informatie over Franz Schumi toe, welk onderwerp je als suggestie
naar voren bracht voor het volgend Bulletin. Hoop, je stemt hier mee in en zou het geplaatst
kunnen worden.
Wat Bertha Dudde betreft: de A-4 van Michiel over de Kundgabe-opheldering BD zal ik je
nog toesturen. Dit moet gescand worden maar weet nog even niet hoe dat op mijn printer
werkt, moet nog even wachten op assistentie. Ik zie dat het te laat is om alles nog in het
volgende Bulletin op te nemen, maar bij deze dan voor de eerstvolgende.
Met vriendelijke groet en gezegende dagen gewenst. In de liefde van de Jezus.
Mariette Lammers
Antwoord

Dag Mariette,
In de voorgaande rondbrief [nr. 10] schreef Wilfried Schlätz het een en ander al over Franz
Schumi. Ik publiceer je artikel over Schumi wel, maar met enige bedenkingen. Schumi heeft
zich gedurende vele jaren de ‘schrijver van de Heer’ genoemd, en vervolgens stapte hij
daarna uit het leven? Het lijkt erop, dat Schumi, die destijds gewoon goddelijk plagiaat’
pleegde, de Heer allerminst op de voorgrond stelde [al lijkt dit van wel!], en – zoals Wilfried
Schlätz al schreef – dat S. zichzelf pretendeerd als een ‘goddelijke schrijver!’…Bovendien
schreef Schumi ook, dat Swedenborg bij zijn heengaan[sterven] in de eerste hel
terechtkwam. Dit staat echter in sterk contrast met de Geestelijke Zon, door Jakob Lorber
gedicteerd, die de situatie van Swedenborg juist en heel zuiver schetst, en hoe deze in de
hoogste hemel werd opgenomen. Daarom geldt ook hier, hoe mooi en ‘koesterend’
geschreven: geef acht op wat hij schrijft. Want hoeveel ‘achting’ Schumi van de mensen
krijgt, daarbij stel ik de vraag, of het geschrevene van hem nog wel waardig is voor ieders
ziel? Nu we bewust weten, dat zijn geschreven woord met enige vraagtekens te lezen is, zo
is hier meer dan overduidelijk, dat we aan de Nieuwe Openbaringen van Jakob Lorber toch
een grote schat van bron hebben, waaruit een ieder, die dat wil, zijn ‘levensgoud’ kan putten.
G.

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

Inleiding uit het boekje:
‚Die Anfangslehre der christlichen Theosophie‘
Wat is theosofie en wat haar doel? - ,Beproeft alles en
behoudt het goede” - Franz Schumi 1848-1915.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Onder de Griekse naam ’Theosofie’ is de goddelijke wijsheid te verstaan, die de apostel
Paulus gebruikte om de geestelijke naam Christus als ,Godszoon’ juist uit te drukken,
daarom betekent de aanwijzing ‘Theosofie’ zoveel als Godswoord en tegelijkertijd het
diepere en geestelijke daaruit, en is daarom de reine leer van Christus en daarmee de
hoogste, geestelijkste en zuiverste interpretatie van het Bijbelwoord.
2. Er moet worden opgemerkt, dat onder de Naam ,,christelijke Theosofie” welk Mijn directe
Vaderwoord betekent, dat, waar Ik, Jezus Christus Zelf Mijn kinderen onderwijs, het ware en
reine Woord Gods te vinden is; terwijl onder de naam ‘Indische Theosofie’ Mijn levens- en

lijdensgeschiedenis word ontkent, en Ik daarom niet als God word voorgesteld, maar enkel
als een verlichte meester of een christelijke Boeddha.
3. De Theosofie als de goddelijke leer uit de wijsheid Gods, heeft de opgave de echte leer,
zoals Ik Jezus deze Zelf heb geleerd en door de Evangelisten in fragmenten liet opschrijven
en verbreiden, omdat het Nieuwe Testament slechts een uittreksel is van de grote leer, die Ik
in Mijn driejarige leer,- en ambtperiode voordroeg. – Ze streeft ernaar, door steeds diepere
bewijsvoeringen in deze leer middels Mijn nieuwtestamentische goddelijke openbaringen om
ze voortdurend te bewijzen, dat er een God is, dat de mens een ziel heeft, en dat deze na de
lichaamsdood voortleeft en dat er daarom een geestenrijk is. Aldus omvat het drie
hoofdzaken waartegen de huidige materialisten God, ziel en het voortleven na de dood vecht
als ontkennende wereld met al haar beschikbare middelen.
4. De theosofie is aldus de reine geestelijke leer van God en heeft met kerkelijke ceremoniën
niets te maken, omdat Ik Christus Zelf leerde: God is een Geest en wie Hem aanbidden wil
zal Hem in de geest van zijn liefde in het hart en in de waarheid door de uitoefening van de
werken der naastenliefde aan armen, behoeftigen en zieken aanbidden, omdat ze Gods
kinderen en daarom broeders en zusters tot alle mensen zijn.
5. Ze heeft aldus tot doel: de mensen tot ware kennis van God te leiden en ze in alles te
beleren, wat goed, edel, geestelijk en goddelijk is, daarmee ze de tijd van haar wandeling op
Aarde, die de beproevingsschool van de mensen is, juist gebruiken en zich daardoor
veredelen, vergeestelijken en vergoddelijken, daarmee ze eens tot Mij, hun geestelijke Vader
in de hemel kunnen komen.
6. De christelijke Theosofie heeft niets anders nodig dan de boeken te lezen, welke Ik, Jezus
Zelf - tot schrijven heb gedicteerd en liet verbreiden; want deze boeken houden zelfs de leer
in van het duizendjarige Rijk, die Ik begonnen ben op te richten, dat schering en inslag wordt.
7. Dogma’s, die men filosofische-religieuze systemen of mensenreglementen noemt, zijn er
daarom in de christelijke theosofie niet. Wel echter de mogelijke vervulling van de tien
geboden, als inhoud van de twee liefdesgeboden van Jezus en het leven en het handelen
naar Mijn zeven deugden als Mensenzoon, die Ik, Jezus in het christelijk theosofisch
gebedsboek verklaarde.
8. In deze hoog geestelijke leer heerst volkomen vrijheid voor de mensen, omdat ieder zelf
voor zijn doen en laten voor God verantwoordelijk is. Ik, Jezus, ben de weg door de
voorbeelden in Mijn leven; Ik ben de waarheid, omdat het oerlicht van de liefde en wijsheid
van God is, en Ik Zelf ben het eeuwige leven, omdat het het geestelijke leven is welk het
leven van de hemel uitbeeldt.
9. Ik ben jullie Vader, daarom zijn jullie kinderen van God en allen voor mij gelijk, en daar
jullie allemaal een geestelijke Vader hebben, zijn jullie geestelijke broeders en zusters onder
elkaar. De christelijke theosofie is, daar ze uit Mij, Christus Zelf stamt, het licht van de
wereld, het goddelijke liefdesideaal. Want de ware religie moet door God Zelf gegeven
worden en niet een menselijk maatwerk zijn, dan leidt ze op de kortste weg direct tot God
vanwaar ze is uitgegaan, en deze voorkeur van alle religies heeft de christelijke theosofie.
[Opmerking: Franz Schumi verwijst in ‚zijn theosofie‘ jammer genoeg – geen enkele keer
naar de Nieuwe Openbaringen van Johannes, waar de theosoof Swedenborg wel een keer
in Robert Blum [Hemel en Hel] wordt genoemd. [RB.01_032,17]. Hoewel, wat Schumi hier
schrijft, is wel allemaal juist, maar dan was het toch beter geweest dat hij had toegegeven,
dat dit alles van hem zelf was [in plagiaatvorm!] Hoe kon hij dit zo lang voor zich houden en
voor zichzelf nog verantwoorden? De theosofie wordt weliswaar hier en daar in het GJE
benadrukt, maar toch in zijn totaliteit spaarzaam. Theo = God en Sophie = schouwen. Wat
dat betreft klopt de betekenis ervan en past theosofie in onze huidige tijd, zoals het ook in
het GJE 29 x wordt genoemd. G.]

***
Dit boekje van de aanvangsleer der christelijke theosofie is aan te vragen bij Herz-Verlag
GbR <info@Herz-Verlag.net>

Ook kan men daar een boeken- en brochurelijst bestellen waar ook alle boeken van FranzSchumi in staan vermeld met een korte beschrijving. Alles is wel in het Duits of in gotisch
schrift [fractuurschrift], er zijn geen vertalingen van deze boeken. Maar voor diegene die
werkelijk interesse hebben en enigszins de Duitse taal machtig is, is dat toch zeker de
moeite waard.
Om bv. het boekje van ‘das Gebetbuch’ te noemen: ‘levensbronnen’ uit de liefde van de
eeuwige vader voor Zijn kinderen, die moeite doen Zijn geboden te vervullen en om eens bij
Hem te wonen.
[Vaterworte – 177 bladzijden.]
De inhoud van dit boek bevat meer hooggeestelijke levensregels dan gebeden. Bijzonder op
de voorgrond komt het onderzoek over de zonden, omdat men daar met alle mogelijke
gevallen aan herinnert wordt. In het bijzonder komen de zeven deugden van Jezus als
Menszoon naar voren en dit is voor iedereen tot navolging; verder op welke wijze men
bidden zal om verhoord te worden; - de belering hoe men zonder ophouden bidt, zonder te
bidden, en hoe men bij iedere gelegenheid zich geestelijk behoort te gedragen, en meer van
zulke hoogwaardige ophelderingen. Dan volgen heerlijke gebeden, psalmen, gebedsliederen
voor verschillende gebeurtenissen in het leven, allemaal dictaten, stromend uit de eeuwige
liefde, daarom het mooiste gebedboek van de wereld. [Mariëtte]
***

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

Klaus Opitz

Afscheid nemen en de overgang naar een nieuw leven
Het afscheid van een mens uit dit leven is voor de achtergeblevenen vanzelfsprekend altijd
iets pijnlijks, want er ontstaat een kloof, een nieuwe situatie.
Tijdens de jeugdperiode en gedurende het verdere leven willen we niets afweten van de
dood, hoewel veel dingen ons daaraan herinneren, dat al het zichtbare blijkbaar vergaat of
nog juister gezegd, dat het onderworpen is aan transformaties en hogere
ontwikkelingen: een ontwikkeling via het rijk der mineralen, de plantenwereld, de
dierenwereld tot aan de mens toe als afsluiting en hoogst mogelijke vorm van de
ontwikkelingsfasen.

In een tekst van de Nieuwe Openbaringen werd aan Jezus
gevraagd: waarom wij mensen eigenlijk toch leven, en hoe het bij
ons na de dood zal zijn en hoe wij het beste in alle wijsheid van het
leven kunnen worden ingewijd… En Jezus antwoordde:
'Mijn beste Mucius, juist deze drie vragen, die jij stelt, omvatten in zich de gehele wijsheid
van alle hemelen en de redenen voor Mijn leraarschap op deze Aarde…
De mens leeft vanuit tweeërlei werelden, die hij in zichzelf dient te verenigen. Enerzijds is hij
de sluitsteen van de uiterlijke, materiële schepping, waarin hij de kroon van de
schepping wordt genoemd en als zodanig wordt geprezen, anderzijds is hij het beginpunt
van de zuiver geestelijke wereld, die met hem de eerste fase van het volledig vrije
zelfbewustzijn heeft bereikt. Hij is dus aan de ene kant het begin, aan de andere kant het
einde van een keten en dient in zichzelf, door zijn daartoe geëigende leven en de vrije
ontwikkeling, de juiste schakel te vinden waarmee hij die twee ketenen tot één kan
maken. (GJE.11_009,07 e.v.)

Er wordt in de volgorde de bovengenoemde vragen dan door Jezus uitvoerig beantwoord.
De complete tekst is te vinden onder GJE.11_009,01e.v. De gehele tekst met dezelfde
vraagkwestie is daar te lezen waarbij nu een kort citaat:
‘Zie, ieder sterfgeval is een overgang van het ene extreme naar het andere, van het leven
naar de dood, een verandering van het vaste lichaam in eenvoudige elementen, een
afscheiding van het geestelijke van het materiële of, wanneer u het nog beter wilt
uitdrukken, het begin van het geestelijke en het einde van het materiële leven.’
(Predikingen01_041,08)

Waarom vragen zich velen toch af, hoe het met de zo vaak erge
en pijnlijke overgang is van de Aarde naar het geestelijke gebied?
‚Kijk, wat is de dood van een mens eigenlijk?! Niets anders dan dat de rijpe vrucht van de
boom valt, en dat vallen gebeurt ook vanzelf, zonder veel toedoen van de vrucht…Als een
mens volkomen gelovig is geworden, en als Ik hem in het hart heb gelegd dat het zijn tijd is
om de banden met zijn vlees los te maken, omdat zijn aardse dagtaak volbracht is, zal Ik
hem zelfs de kracht geven om zelf die banden te verbreken, en dan ontslaapt hij zacht
en in vrede voor de ogen van de zijnen.
Dat is de dood zoals hij moet zijn, maar zoals hij slechts in de meest zeldzame gevallen
kan intreden, omdat de mensen het ogenblik dat ze weggeroepen worden meer vrezen dan
al het andere en hun overgang niet veroorzaken door normale slijtage, maar door de
lichamelijke machinerie met geweld te verwoesten. Het verkeerde leven heeft daarom ook
de vele ziekten teweeggebracht, die met de eigenlijke dood niets te maken zouden moeten
hebben, omdat niet deze ziekten, maar de volledige rijpheid van de ziel [de dood] de
overgang moet bepalen.’ (GJE.11_030,14e.v.)
‘Als de mensen maar zouden leven volgens de orde die hun reeds sinds het oerbegin heel
duidelijk geopenbaard is, dan zou er niet één mens zijn die zich over het bittere van de
dood kon beklagen…Ik weet wel dat de mensen als gevolg van hun grote blindheid nu en al
sinds lange tijd met name bij het sterven heel veel lijden, en wel ten eerste omdat ze voor
het grootste deel geen enkele zekerheid hebben over het voortleven van de ziel na de dood
van het lichaam en zeer velen reeds het geloof van de Sadduceeën [onderdanen van een
oud-joodse partij, redaktie] aanhangen, en in de tweede plaats omdat de mensen door
hun uiterst ongeregelde leefwijze hun lichaam met allerlei onreine geesten hebben gevuld,
waaruit mettertijd onvermijdelijk ook allerlei verschrikkelijke en pijnlijke ziekten moeten
ontstaan, die een vroege dood tot gevolg hebben.
En daarom ben Ik ook Zelf in het vlees op deze Aarde gekomen, om de mens de wegen te
laten zien die hij moet bewandelen om zich er ten eerste weer echt bewust van te worden
dat en hoe zijn ziel, zijn eigenlijke ik, na de dood van het lichaam verder leeft, en ten
tweede om te laten zien hoe hij, zolang hij op deze aarde moet leven, tot op hoge leeftijd
gezond en krachtig blijft en zijn heengaan
En zo kan Ik jullie als Heer van het leven de volledige verzekering geven, dat degene die volgens de werkelijke betekenis van het woord! -Mijn brood zal eten en Mijn wijn zal drinken,
de dood niet zal zien, voelen en smaken.
Met andere woorden: wie volgens Mijn leer zal leven, zal haar alles zalig makende
werking ook ondergaan…’ (GJE.08_082,01/08_082,07ff)

Velen zullen zich nu afvragen, hoe ze er van verzekerd zijn, dat er
daadwerkelijk een leven na de dood bestaat?
(De Heer:)

'Maar dat de zielen van alle mensen, goed of slecht, na de dood van het
lichaam voortleven, daarvan hebben bepaalde meer in zichzelf gekeerde mensen bij
alle volkeren op Aarde meer dan vele duizendmaal duizenden van de meest sprekende
en overtuigende voorbeelden meegemaakt, doordat ze vaak jarenlang contact en
leerzame omgang hadden met de zielen van lichamelijk gestorven mensen.
Maar als pure en geheel materiële wereldse mensen daar niet in willen geloven, omdat zij
nog nooit iets dergelijks gezien hebben, kan dan soms aan God de schuld gegeven worden?
Deze wereldse mensen zoeken het immers nooit en dus vinden ze het ook niet; maar
zij die het zoeken, vinden het ook onder alle volkeren op Aarde. (GJE.08_129,01 e.v.)

Er bestaat in de Nieuwe Openbaringen een hele rij van berichten
over het sterfproces, over het opnieuw ontwaken en eveneens het
verdere leven in de geestelijke wereld. Hier moet vooral gewezen
worden op het bericht van Mathael, die helderziend was en zelfs
omgang kon hebben met engelen en die een sterfteproces
beschilderd tot en met de ontvangst in de engelenwereld. Een kort
uittreksel:
‚Een grote geest die een lichtgrijs, plooiend gewaad droeg [een engel], zei tegen mij, toen Ik
hem op wens van mijn vader naar een geneesmiddel vroeg: 'Kijk eens naar de stervende!
Haar ziel stijgt reeds op uit haar borstkuil, de plaats waar de ziel het lichaam
gewoonlijk verlaat!" Ik keek nu beter naar de stervende. Uit de borstkuil verhief zich een
soort witte nevel, deze breidde zich steeds meer over de borstkuil uit en werd ook steeds
dichter; maar van een of andere menselijke vorm merkte ik lange tijd niets.
Toen Ik dat zo wat zorgelijk bekeek, zei de lichtgrijze, grote geest tegen mij: 'Let maar eens
op hoe een ziel haar aardse woning voor altijd en eeuwig verlaat!. Maar ik zei: Waarom
heeft deze scheidende ziel dan geen gestalte, terwijl jullie, die ook pure zielen zijn, toch heel
gewone mensengestalten hebben?' De geest antwoordde: 'Wacht nog maar even; pas als de
ziel helemaal uit het lichaam is, zal zij alles wel netjes bij elkaar rapen en er dan ook mooi en
vriendelijk uitzien!
Terwijl ik die nevel zich steeds meer zag uitbreiden en verdichten boven de borstkuil van de
zieke, leefde het lichaam nog steeds en steunde zo nu en dan als van iemand die door
een nare droom wordt geplaagd. Na ongeveer het vierde deel van een Romeins uur
zweefde de nevel ter grootte van een twaalfjarig meisje ongeveer twee handbreedten hoog
boven het lichaam van de stervende vrouw, en was met haar borstkuil alleen nog door een
vingerdikke nevelkolom verbonden. De kolom had een roodachtige kleur, werd nu eens
langer en dan weer korter; maar na iedere keer langer en weer korter worden, werd de
nevelkolom dunner en het lichaam vertrok zichtbaar van pijn tijdens het langer worden.

Na ongeveer twee uur volgens de Romeinse tijd raakte de nevelkolom helemaal vrij
van de borstkuil en het onderste deel zag er uit als een gewas met zeer veel wortelvezels.
Maar op het ogenblik dat de nevelkolom loskwam van de borstkuil zag ik twee
verschijnselen.
Het eerste bestond uit het volledig dood gaan van het lichaam, en het andere was dat de
gehele, witte, nevelachtige massa in een oogwenk veranderde in de mij maar al te bekende
vrouw van de buurman. Meteen omhulde zij zich met een wit, geplooid hemd, groette de
rondom aanwezige, vriendelijke geesten, vroeg echter ook meteen duidelijk waar zij nu was
en wat er met haar gebeurd was; ook toonde zij zich direkt erg verbaasd over de mooie
omgeving waarin zij zich nu bevond. [de volledige tekst is na te lezen in het GJE4_128.05
e.v.]

Nog verder een korte tekst betreffende het thema sterfteproces:
‘Als wij echter door God geroepen worden de wereld te verlaten, dan zal een engel van
God vooraf….in één ogenblik al het geestelijke uit de materie vrij maken. De materie
geeft hij over aan de volledige ontbinding, maar de ziel en haar levensgeest en ook alles
wat zich in de materie bevindt en bij de ziel behoort, zal hij, terwijl hij het samenvoegt tot een
volmaakte mensenvorm, volgens de eeuwige onveranderlijke wil van God, naar de
geestelijke wereld overbrengen!...’ [GJE2-195-2]

De vraag blijft nog over, hoe de betroffene dit sterfteproces zelf
ervaart?
De bekende Lazarus uit het Nieuwe Testament zegt hierover na zijn
opwekking door Jezus:
'O, ik zie nu in de geest opnieuw helder en duidelijk wat ik in dat uur van de dood voelde en
dacht!
In het begin had ik een onnoemelijke angst, toen ik merkte dat het leven in mij wilde
uitdoven. Daarna trad er echter een kalmte in, en ik voelde de behoefte om diep te slapen.
Het huilen van mijn zusters, die bij mijn bed stonden, kwam mij zinloos voor; want ik
wist immers dat ik weer wakker zou worden. Toen sliep ik in. (GJE.11_064,06 e.v.)

Er bestaat rijkelijke informatie, welke ons nu met betrekking tot de
geestelijke zielstoestanden over de hemel en hel verder kunnen
leiden. Enkele tekstvoorbeelden:
"Als de mens sterft, wordt de ziel uit het lichaam genomen. De ziel komt dan als een
zelfstandig geestelijk mens op een plaats, die geheel overeenkomt met haar innerlijke
gesteldheid. Op die plaats kunnen slechts de vrije wil en de liefde haar helpen. Zijn de
wil en de liefde goed, dan zal de plaats ook goed zijn, die de ziel voor zichzelf
gereedmaakt met de kracht en macht, die God haar heeft gegeven. Zijn de wil en de
liefde echter slecht, dan zal hun werk ook slecht zijn…’’ (GJE.02_018,01)
‘Pas aan gene zijde treedt hij een nieuwe wereld binnen, die hem de wonderen Gods en
het heelal steeds meer onthult, waar hij met zijn geestelijk oog ziet en niet met zijn zwakke
lichamelijke ogen, die hem de materiële wereld tonen. Bij het aanschouwen van de grote

wonderwerken ziet hij nu echter in, dat de echte zaligheid alleen gelegen is in
werkzaamheid, en dat God Zelf het meest werkzame Wezen is. Al naargelang zijn
vooruitgang kan hem dan ook een passend werkterrein worden gegeven, dat hij met grote
ijver behartigt; en in die bezigheden en bij het zien van zijn nuttige werk zal hij de ware
vreugde en hoogste zaligheid genieten.’ (GJE.11_011,07f)

De evangelist Johannes: „schouw naar de natuurwetmatige sferen van jullie Aarde of
het geestelijke Middenrijk, die ook wel de naam ‚Hades‘ heeft, en ongeveer datgene
is, wat jullie als Romeinse gelovigen, evenwel behoorlijk onjuist, onder het
‚vagevuur‘ verstaan. Het beste kan dit Rijk vergeleken worden met een grote
toegangskamer, waar allen zonder verschil van rang of stand binnentreden en zich
daar tot de verdere toetreding in de eigenlijke gastvertrekken zich min of meer
voorbereiden.’
Dus dit Hades is daar ook de eerste natuurwetmatig en geestelijke toestand van de
mens, waarin hij direct na de dood terechtkomt. Want niemand komt of meteen
in de hemel noch in de hel [trapsgewijs in de drie sferen], tenzij hij in het eerste
geval iemand is op de Aarde, die of volkomen is wedergeboren uit pure liefde tot de
Heer, of hij moet in het tweede geval een kwaadwillige boosdoener zijn tegen de
heilige Geest.
‘In het eerste geval zou het dus de hemel zijn zonder intrede in het middenrijk,
in het tweede geval zou echter onmiddellijk de onderste hel te verwachten zijn.
De hemel in het eerste geval daarom, omdat zulk een mens de hoogste volmaking in
zich draagt, en in het tweede geval daarom de hel, omdat in zo iemand al het
hemelse is verdwenen…’ (De Geestelijke Zon.02_120,02 e.v.)
‘Wees daarom voor niemand in de wereld aan gene zijde al te zeer bezorgd; want Gods
liefde, wijsheid en grote ontferming heersen overal, ook in de grote wereld aan gene
zijde. Zij die ze grijpen en zich ernaar zullen voegen en richten, zullen niet verloren gaan;
maar voor degenen die dat hier en ook aan gene zijde niet zullen doen geldt de stelregel dat
hem, die het kwade dat hem schaadt zelf wil, geen onrecht geschiedt’ (GEJ.10_002,06)
„Wanneer jullie de wereld eens de rug zullen toekeren, dan zullen jullie haar eerst
herkennen, met welk lachwekkende belangrijkheid haar vaak dingen of betrekkingen
zijn opgelegd, die het niet waard waren, en jullie om deze reden zomaar een minuut
laten bezighouden of ongerust te maken.‘ (Levensgeheimen.01_029,90)

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

De gulden snede
Mozes was zich dergelijke wetenschappen bewust; hij leerde overigens ook in Egypte en zijn
door God geïnspireerde profetische uitlatingen, die hij in het 6e en 7e deel van Genesis
beschreven heeft, maar door de Farizeeërs achterwege werd gelaten, om het volk liever
‚dom’ te houden, dan hen op de hoogte te houden van de bijzondere samenhangen en zij
hebben het volk dus ‘monddood’ gemaakt. Daarmee hadden zij [de Farizeeërs] alleen die
kennis voor zich alleen. Gelukkig had de Heer dit voorzien en via Jakob Lorber heeft Hij de
twee achterwege gelaten boeken van Mozes weer laten beschrijven in het Grote Johannes
Evangelie 1-11.

Elke vorm van wetenschap mag toegepast worden, maar de voorwaarde is, dat wij de dingen
niet mogen mythologiseren en er een menselijke waarde aan toekennen, die niet uit God
zijn. De ‘mythologie’ is bijv. bij Jakob Lorber alleen maar uit een menselijk afkomstig
bestaande fantasiegedachte.
Zoals al een keer beschreven in het vorige bulletin, begint elke hebreeuwse letter met een
‘jod-teken’. [dus als een komma!] - zo hier bijvoorbeeld het hebreeuwse woord voor Mozes:

מֹ שֶׁ ה
En dit heel kleine teken – het allerkleinste nederigste teken [de deemoed!!!] in het alfabet
heeft enerzijds als getallenwaarde de 10, omdat het de 10e letter is. – en deze 10, die ook
weer alles omvat, heeft anderzijds de waarde 14, omdat de JoD [de hand] uit de letter J=10
en D=4 [samen 14] bestaat. De letter O kent men niet in de hebreeuwse taal en heeft dus

י

ook geen waarde. Het letterteken Jod zien we dus hiernaast:
- Het hebreeuwse alfbet
bestaat uit 22 schrifttekens. De Heer Zelf is ook naar onze kleinste planeet naar moeder
Aarde of Gea in ons zonnensysteem gekomen en uit het geslacht van David: D=4 V,W=6

ָדָ וָ ד

D=4 =14.
De Heer bewerkte Zijn drie-enigheid ook via de 3 x 14 geslachten, om
Zijn aardse belichaming voor te bereiden!
De geschriften van Swedenborg en Lorber zijn even zo heilig als de Bijbel, omdat ze de
geestelijke zin van de Bijbel – en nota bene door God Zelf is uitgelegd.
In deze wonderbaarlijke boeken en geschriften wordt de geestelijke taal, onze rekenkunde
en die van alle zonnesystemen met hun talrijke planeten, zoals alle geestelijke werelden,
uitvoerig beschreven. Hoe symetrisch is onze lichaamsbouw, onze ledematen, ja ons gehele
lichaam wordt in getallen uitgedrukt. Maar we kunnen het bijna niet vatten. De hebreeuwse
taal [spraak] is een Goddelijke taal. Wij mogen ons wel met deze aard van rekenkunde
bezighouden, in zover deze wetenschap in samenhang staat met God en met het wezen
Adam, waarbij we nu de samenhang van de gulden snede uitleggen. Feitelijk is de mens een
‚gedeeld‘ wezen en tot een breuk gekomen.

De gulden snede verhoudt zich van a:b=b: [a+b]. In honderden ist dit 62:100=100:62. Het
getal 14 van David respectievelijk hand [beiden met dezelfde getallenwaarde 14], betrekt
zich tot het hebreeuwse letterteken J = JoD = 10 of 14. Bovendien is 1+2+3+4 10 ! En de
verhouding van 10 is daarom 1:4.
Hierbij moet ik sterk denken aan de tien geboden of de tien woorden [aanbevelingen] van
Mozes. Deze hebreeuwse woorden bestaan precies uit 172 woorden en 620 [10x62] letters!
DE GULDEN SNEDE VERHOUDT ZICH VAN A:B= B: [A+B]. In honderden is dit 62:100 =
100:62. De 10 geboden of woorden bevatten dus precies dat aantal woorden, die inharent
zijn met de 172e dag van het jaar. Dat is, gerekend vanaf 1-1 tot en met 21-6 en dit mag
geschreven worden als 216.
Bij 12.00 uur in de middag ontstaat er een overgangsfase in een andere periode van de tijd.
Het hoogste punt is dan bereikt. Het hebreeuwse woord in relatie tot ‘de gulden snede’ is
100:62 en het geeft met dit getal ons informatie over het woord ‘breken’, dat in het
hebreeuws ook de waarde 162 heeft: Be I Ts Sa = 2-10-90-60.
Het Bijbelse boek Spreuken [= spreken] heeft de letters SePhaR [60-80-200] en het verhoudt
zich met 1000 eenheden en is geformuleerd met de betekenis van cijfer, letter, boek of zelfs
geschiedenis! De gulden snede betrekt zich met deze 1000 eenheden in de getallen 618 en
382. Hoe komen we aan deze informatie?
Da Vinci interesseerde zich ervoor, hoe de delen in het menselijk lichaam met elkaar
samenhangen. Als de twee gedeelde eenheden [van de gulden snede] met elkaar worden
vermenigvuldigd, dan is de uitkomst:
:
618 x 0,382 = 236
618 x 0,618 = 382
=============
samen:
618

Wij zien, dat hier steeds één van de twee grondgetallen terugkomt. Het kleinste deel
verhoudt zich tot het grootste deel, maar de verhouding tot het kleinste en het grootste, moet
steeds gelijk zijn. [[681,691:382]. Het kan geen toeval zijn dat in Genesis 1 bij het 618e woord
[wel te verstaan in de hebreeuwse Bijbel!] daar beschreven staat: ‘en Hij plaatste, [stelde] de
mens’. Het hebreeuwse woord voor ‘stellen’ is NoaCh = 50-8 [Noah] = 58 = 5:8 !
In dit verband haal ik alvast Genesis 6:18 erbij: Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij
zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uwer zonen met u. De uitleg
hiervan volgt later. Een kleine berekening over de indeling van ons jaar kan hier misschien
wat opheldering geven:
382 als 0,382 x 365 = 139 [139,43]
618 als 0,618 x 365 = 226 [225,57]
=========================
Samen opgeteld: = 365
Om de indeling [verdeling] van de gulden snede op een juiste wijze na te gaan, is hier
trapsgewijs het volgende rijtje samengevat:
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,500
0,666
0,600
0,625
0,616
0,619
0,618 [0,617647]
0,618 [0,618181]
0,618
0,618
0,618

Beroemde bouwwerken hebben meestal de verhouding van 100:62. Wij mogen de
verhouding als gulden snede – het getal 618 – hier ook op 620 afronden [naar boven] , zodat
we eveneens de verhouding van 100:62 krijgen:
1
10
100
1000

:
:
:
:

0,618
6,18
61,8 = 100:62
618

Hebr. 6:18 in de Bijbel beschrijft: ‚Ook dat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het
onmogelijk is, dat God liegt…’, God heeft in dit tekstdeel Zich verbonden onder ede door
twee onveranderlijke dingen. De eed dient tot de bekrachtiging van alle tegenstrijdigheden.
De hebreeuwse getallenwaarde voor ‘de eed’ = 5-300-2-70-5 = 382 [HaShaBoH]. En
Genesis 6:18 beschrijft, dat God met Noach [58] een verbinding zal aangaan en waarop God
hem toezegt, dat Hij in de Ark naar binnen zal gaan. Als we de massa van de ark bekijken,
dan is deze omvang precies 300 bij 50 bij 30 [380]. En het hebreeuwse woord voor ark heeft
zelfs de getallenwaarde 382.
Swedenborg beschrijft niet zomaar, dat alle, ook afzonderlijke dingen, die in de natuur zijn,
hun overeenstemming hebben met geestelijke dingen. Evenzo ook alle afzonderlijke dingen,
die in het menselijk lichaam zijn. Maar wat overeenstemming is, dat weet men vandaag niet
meer precies. Vroeger was echter de wetenschap der overeenstemmingen de wetenschap
der wetenschappen. Het was zo universeel, dat de oudsten alle codes en boeken door

overeenstemmingen [equivalenta] hebben geschreven. De fabelachtige dingen der oudsten
waren niet anders, dan de hieroglyphen der Egyptenaren; het boek Job, het geijkte boek van
de oudste kerk, is namelijk ook vol met overeenstemmingen.
Swedenborg accentueert dus ook, dat in de Oudheid veel gebruik gemaakt werd van
coderingen, die in boeken met overeenstemmende feiten beschreven werd! Nummeringen
brengen orde in een grote hoeveelheid informatie. De Bijbel is als het ware ‘genummerd’,
ook de boeken van Jakob Lorber en Swedenborg zijn in verzen genummerd!
Vandaag de dag is het een vanzelfsprekendheid, maar geestelijk gezien daarmee niet meer
in overeenstemming. Beroemde bouwwerken hebben meestal de verhouding 100:62. Bij de
geboorte van Henoch was zijn vader Jared [de latere engel Gabriel!], 162 jaar oud.
Het [visuele] getal 162 heeft met LICHT te maken. [1-6-200 – De uitspraak van ‚uur‘ van het
engelse ‘hour’ als ‚our‘ kan betrokken worden op Jozua 16:2: ‚en het komt uit Bethel‘ (huis
van God) te Luz = licht.
In Jesaja 16:2 wordt het woord ‚Arnon‘ beschreven [ AR-NOON – 12.00 uur in de middag!].
Steeds zien we dit in verbinding met 162 in relatie met 61,8.
Ons kerstfeest [in het Duits de ‚gewijde nacht!] als hebreeuws woord voor ‘Chanoeka,’
stamt nog af van Henoch en betekent lichtfeest.
In 1 Kron. 8:16 wordt ten slotte ‚Joha‘ beschreven: In het hebreeuws staat er:
Joach = 10-61-8 [visuell 1618].
De getallen verhouden zich hier als 382:618 tot 1000:1618. In Genesis 1:14 [in de
hebreeuwse Bijbel] begint de 618e letter; daar worden de lichten aangeduid als tekenen voor
de tijden, dagen en jaren. De 618e letter is trouwens ook het 172e woord in de hebreeuwse
Bijbel. Op deze wijze zijn 144 uren precies precies 6 dagen en 18 uren.
In Israël begint de sabbat [vrijdagavond] en wel precies om 18.00 uur met 6 dagen + 18 uren
!!! Zie hier – diepzinnig beschouwt – toch de gulden snede als 618.
De eerste zes scheppingsdagen in de Hebreeuwse Bijbel hebben ook precies 144
regelverzen en de zevende dag, zondag, heeft daar precies 144 letters. De Hebreeuwse
Bijbel maakt ons hier heel duidelijk, dat er geen enkele letter noch jota verloren mag gaan.
Swedenborg schrijft over de hemel: ‚Ik heb schrift uit de hemel gezien, dat regelmatig en in
volgorde gerangschikt waren, evenals bij schrift, dat uit letters en woorden bestaat, en ik
werd beleerd, dat dit getallenschrift geheimen inhoudt die door velen niet begrepen worden
en door woorden niet kunnen worden uitgedrukt…Veelvoudige getallen betekenen datzelfde
als bij eenvoudige getallen, omdat ze door vermenigvuldiging ontstaan!..
Dit alles zag Swedenborg in een visioen over getallenschrift. Er wordt door Swedenborg,
door Jakob Lorber en ook in de Bijbel talrijke teksten beschreven, waar de structuren der
getallen genoemd worden.
In Genesis 5 [365 Hebreeuwse woorden!] zegt God tot Mozes ‚tel de sterren!‘ Hier betekent
het aantal sterren het aantal van de liefde in het gehele universele al-zijn.
Eerst door de spraak [taal] worden wij mens. Wij hebben van God de spraak ontvangen, een
ieder naar zijn aard. In de spraak is getal en aantal [hoeveelheid] talrijk verborgen.
Swedenborg zegt, dat alle afzonderlijke dingen, die in de natuur zijn, hun
overeenstemmingen hebben met de geestelijke dingen. [Bron: ‚de hemelse geheimen en
wonderbaarlijke dingen‘ – Swedenborg e.a. 2284]
====================================================================

Wilhelm uit Duitsland
Hallo Gerard,
Dank je wel voor de augustusuitgave. Hierbij enige opmerkingen over het juli-bulletin:
God de eer.
Wilhelm

Visioen van de negentigjarige
In het jaar 1968 ontving een Noorse vrouw een specifiek bericht uit de fijnstoffelijke wereld,
dat de Europese christenen een ‚gelukstijding‘, die de ‚Frankfurter-school‘ met de 68-er in
beweging bracht, konden stopzetten, en gewoonlijk in Scandinavië werd uitgeprobeerd.

Via de verklaringsopenbaringen uit de nabijzijnde tijd ervaren wij, dat voor elk legaal
geaborteerde een vluchteling naar Europa komen zal. Wanneer de vluchtelingen
door de europese christenen zoals de joden ook voor de oorlog behandeld werden, dan
is er een korte oorlog met atoomwapens te verwachten.
Voor het jaar 2033 komt zoals bekend ‘God-als-Jezus-Christus’ terug. Volgens het
visioen moet men de vluchtelingen fatsoenlijk behandelen, zodat men de oorlog
onbeschadigd overleeft. De ziener Alois Irlmaier zag, toen hij naar het tijdstip van de
oorlog vroeg, die olympische spelen.
Uit de ‚verklarings-openbaringen’ van 1840 en daarna weten wij, dat de globalisering van de
‚verklaringsopenbaring‘ onze levensstandaard van 1999-2019 aanhoudend daalt en er in
deze tijd geen oorlog is te verwachten, want door de „industrie 4.0“ vallen alleen al bij de
banken tegenwoordig de helft van alle arbeidsplaatsen weg.
Van 2020 tot 2032 zijn volgens het visioen, wanneer de mensen zich in Europa niet volgens de
normen van God leven, een korte oorlog, waarbij volgens Alois Irlmaier ook atoombommen op
de wateren kunnen ingezet worden, te verwachten, want volgens deze Openbaringen [JL-red]
zullen er maar weinigen actief worden.

Antwoord
Dank voor de opvallende aanvulling. Ja, het tijdperk heeft in de laatste tientallen
jaren zich enorm veranderd We blijven elkaar op de hoogte houden. G
===================================================================

Frans Schumi, een echte profeet?
De mens krijgt steeds wat hij hebben wil, indien hij hiervoor ernstig bidt. Frans Schumi ontving
op deze weg de Openbaringen van God-als-Jezus-Christus’. Opdat Frans Schumi de
Openbaringen niet in de prullenbak gooit, moesten zijn vooroordelen en zijn hoogmoed der
vegetariërs in acht genomen worden.

Frans Schumi hield „God-als-Jezus-Christ“ niet voor God en was als theosoof aanhanger van
Buddha en Steiner. De mens eet, wat hij is. Frans Schumi als vegetarier volharde, zoals
gebruikelijk bij planten, in zijn standpunt, en werd steeds meer onbeweeglijker en hoogmoedig
zoals planten.
Frans Schumi bouwde uit de werken van Jakob Lorber en zijn eigen openbaringen zich een
geestelijk huis. Zijn fundament bleef echter de theosofie van Buddha en Steiner. Als nu zijn
fundament door zijn vele leerrijke openbaringen steeds meer tot wankelen kwam, werd hij tot
wereldverbeteraar.
Wie de wereld wil verbeteren, die houdt God voor een knoeier wordt een gevaar voor zijn
medemensen., want hij kann de mensen gemakkelijk bederven, want „God-als-Jezus-Christus“
heeft alles perfekt ingericht. Frans Schumi werd daarom, luidt de Deister-profeten, door moord
van de Aarde verwijderd.

Antwoord

Gerard:

Graag zou ik willen weten, hoe je aan die informatie komt, dat planten hoogmoedig zijn in
tegenstelling tot voor het overgrote deel de deemoedige vissen in het water? Met ‘Deister’
bedoel je wellicht de heuvels tussen Hannover en Bad Münde, waar de ‚Deisterprofeet’
woont. Mogelijk bedoel je Michael Nehmann en met moord waarschijnlijk zelfmoord?! G.
====================================================================

De voorspelling van het Grote Johannes Evangelie
In de hoofdstukken 1690 und 1691 verklaart „God-als-Jezus-Christus“ Jes.2,4: En Hij zal
richten onder de heidenen en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan
tot spaden en hun spiesen tot sikkels; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard
opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.
1691.5. 'De Heer, die Ik ben in het woord, zal de heidenen richten en vele volkeren straffen.’
1691.6. Wie zijn de heidenen en wie de volkeren? - De heidenen zijn al diegenen die de
enige, ware God niet kennen en in Zijn plaats dode afgoden en de mammon van deze
wereld aanbidden en het meest vereren. Door zulke mensen wordt het jodendom aan alle
kanten omringd, en waarheen jullie nu ook in de wereld willen gaan -naar de morgen, de
middag of de avond -,jullie zullen niets dan allerlei verschillende heidenen aantreffen! Jullie
weten echter, dat er nu van alle kanten van de wereld heidenen van hoge en lage stand en
van dichtbij en van ver naar Mij zijn toegekomen. Zij hoorden Mijn woord en zagen Mijn
tekenen, werden van geloof vervuld en namen Mijn leer aan, en Mijn woord richt en berecht
nu onder hen, waardoor zij ophouden heidenen te zijn en overgaan tot het getal van de
gezalfden van God en het getal van het ware volk van God.
1691.7. Maar ook zij zullen niet blijven zoals zij nu onderricht en gevormd zijn; want weldra
zullen er valse gezalfden onder hen opstaan, die ook tekenen doen, koningen en vorsten
misleiden, zich weldra een grote wereldse macht toeëigenen en te vuur en te zwaard die
mensen vervolgen die hen niet willen volgen, en zich uiteindelijk in vele sekten en partijen
splitsen, en dat zijn dan de vele volkeren die Ik als Heer zal straffen vanwege hun
liefdeloosheid, hun onwaarheid, hun egoïsme, hun hoogmoed, hun starheid, hun heerszucht
en hun kwade getwist en wederzijdse vervolgingen en oorlogen. V óór die tijd echter zal

komen, zal er nog net zoveel tijd verstrijken als van Noach* (* opmerking: Noach stierf in
2145 voor Christus volgens het Gr.Ev.Joh.deel 8, hfdst.86,3; Genesis 5 en Genesis 9,29.) tot
nu.
1691.8. Zoals het echter ten tijde van Noach was, toen de mensen huwden en uitgehuwelijkt
werden, grote feesten en feestmaaltijden hielden, zich hoog lieten vereren en verwoestende
oorlogen voerden tegen hen die zich voor hun afgoden niet wilden buigen, zodat toen weldra
de grote vloed kwam die alle daders van het kwaad verdronk, zo zal het ook in die
toekomstige tijd gaan. Maar dan zal de Heer met het vuur van Zijn ijver en Zijn toorn
komen en al die boosdoeners wegvegen van de aarde.
1691.9. Dan zal het gebeuren dat de gespaarde zuivere en goede mensen en de echte
vrienden van de waarheid en het licht uit God, van de zwaarden ploegscharen, van de
spiesen sikkels zullen maken en de krijgskunst helemaal op zullen geven; dan zal daarna
geen echt gezalfd volk meer tegen het andere het zwaard opheffen, behalve de nog
mogelijkerwijs in de woestenijen van de aarde overgebleven heidenen; maar ook die zullen
vermaand worden en daarna van de aarde worden geveegd.
1691.10. Dan zal de aarde opnieuw gezegend worden. Haar bodem zal honderdvoudige
vrucht dragen van alles, en de Oudsten zal de macht gegeven zijn over alle elementen.
[Opmerking: beste Wilhelm, zou je voortaan - naast je systeem - ook gelijktijdig de juiste
originele Lorberteksten daarbij willen vermelden, dus waar staat waar in het GJE, zodat de
lezer dit kan natrekken?. Dat zou prettig en zelfs voorlichtend zijn. Ik moest het echter wel
opzoeken. Je geciteerde teksten staan in het GEJ.07_172:7-10. Zou je misschien ook willen
uitleggen hoe je aan deze opgetelde en genummereerde teksten komt? Dank! G.
====================================================================

Gezondheid
Veel klachten komen door het vasthouden van negatieve natuurgeesten in ons
lichaam. Hiertoe dient men zich regelmatig te reinigen en te vasten, ook geestelijk. Epilepsie
kan bijv. ontstaan door een lage natuurgeest, die in een persoon woont, evenals bij Gilles de
la Tourette. De slechte natuurgeesten proberen vaak het eigenwaardegevoel van de zieke te
vernietigen. Dit gebeurt ook, dat ze plotseling kenmerkende of onbegrijpelijke,
vreemdsoortige gedachten erop nahouden.
Ziekte heeft zijn grondoorzaak in het ontregeld zijn, dat niet meer in overeenstemming
is met de goddelijke regeling. Als beiden, geest en ziel wanordelijk zijn, hoe kan dan het
lichaam nog op de juiste manier functioneren? De [natuur]geneeskunde kan weliswaar het
lichaam op een mechanische wijze symptomatisch in haar greep houden. De oorzaak moet
steeds bij de ziel gezocht worden. Ziekte van het lichaam is alleen maar de bittere
gevolgen van het niet volgen van Gods aanbevelingen. Wie echter deze geboden vanaf
zijn jeugd trouw en gewetensvol serieus aanhoudt, die zal volgens de Heer [via Jakob
Lorber] tot aan zijn hoge ouderdom zeker geen arts nodig hebben. Toen Jezus in het
NT een zieke beter maakte, zei Hij: ‘zondig niet meer, opdat je niet nog iets ernstigs
overkomt!’ [bron: het Grote Johannes Evangelie 5-75 en 9-35 [6,7]
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De jongste dag !
De geest van de mens kan zonder een aards lichaam bestaan. Hij blijft ook bestaan, als hij door de
dood van het lichaam gescheiden wordt. Lorber spreekt van de onsterfelijkheid van de ziel. [GJE668:1, GJE6-107:10 en GJE 8-129:1] Ieder mens legt na de dood het natuurlijke af, terwijl hij het
geestelijke bijhoudt, samen met de geaardheid van de puurste substanties der natuur, die het
geestelijke omgeven. Wat het lichaam en de ziel nog aan substantiële partikelen toebehoort, wordt ook
aan de ziel teruggegeven. [GJE6-53-11].
Paulus spreekt ook van een geestelijk lichaam [1 Kor. 15:44]. De mens staat onmiddellijk na de dood
weer op en verschijnt dan in een lichaam, precies zoals op Aarde. De mensen zullen ook daar – aan
gene zijde – met een lichaam bekleed zijn, maar niet met een aards lichaam, dat grof substantieel is,
maar met geheel een nieuw en geestelijk lichaam. [GJE6-54:9 en GJE4-51:3 en GJE8-25:3]
Zie, de ziel heeft dezelfde gestalte en vorm als haar [vorig] lichaam, maar slechts gewoonlijk in een
volkomen mate. [GJE7-209:19]. De ziel van de mens is tot een volkomen mensenvorm samengesteld.
[GJE7-66:5 en GJE2-195:2].
De jongste dag is de sterftedag en is voor elk dan gekomen, als hij sterft. Dan voltrekt zich voor hem
het gericht. Wanneer het oude voorbij is, komt daarna steeds een jongste tijd – en omdat Ik niemand
aan een al voorbije dag kan opwekken, dan moet dat vanzelfsprekend op een jongste dag gebeuren,
omdat daartoe een voorbijgegane oudere dag onmogelijk meer te gebruiken is. Is dan niet elke dag, die
wij beleven, een jongste dag? Ik zeg jullie het ook, dat jullie allen op de jongste dag zullen sterven en
ook onmogelijk andersom. [GJE2-42:2, GJE1-139:10, GJE6-5:11, GJE1-149:2 en GJE10-

155:1]
================================================================

De mensenziel
De menselijke ziel bestaat uit de kleinste beginsels, die groeiend en tot steeds hogere
bewustzijnssferen zich ontwikkelt, tenslotte in de mens weer die vorm aanneemt, die juist als
aardse vorm niet meer in staat is zich verder te ontwikkelen, maar wel in haar psyche. De
ziel van de mens leeft oftewel met een verkeerde richting in haar lichaam of door een juiste
richting in haar geest. [GJE2-132-8]
De innerlijke mensenvorm ontvangen betekent het aantrekken van de liefde en de wijsheid.
Swedenborg bericht hierover, dat engelen daarom alleen al ‘mensen in schoonheid zijn’,
omdat zij de liefde en de wijsheid van de Heer zijn. Maar omgekeerd verschijnen de
bewoners van de hel – in het licht gezien van de hemel – nauwelijks als mensen, maar als
reusachtige monsters, omdat zij omgeven zijn van het boze en het valse . [Aarde en Maan53-5]
God is de eigenlijke Mens. Hij is de hoogste en allervolkomenste, de eeuwigste Oermens uit
Zichzelf [GJE4-56-1]. Want alvorens alle engelen en mensen er waren, was Ik [de Heer] van
eeuwigheid af wel de eerste Mens. [GJE2-39-3]
Maar ik toonde je dan ook, hoe God Zelf een mens is, en hoe uit deze enige grondreden ook
jij en alle jouw gelijkende wezens mensen zijn [GJE1-155-5]. De gehele hemel is voor God
een mens [Homo Maximus]. De hemel correspondeert met het Goddelijke Menselijke van de
Heer en is daarom in zijn totaalheid als een mens, waarom Hij de grootste mens genoemd
wordt. De oorzaak hiervoor ligt daarin, dat de hemel in zijn totaliteit zoals ook in zijn aparte
delen, één mens voorstelt.

Hildegard van Bingen en Jakob Boehme, zowel Emanuel Swedenborg als Jakob Lorber
beschrijven allen hetzelfde, dat alle universa gezien worden als één grote mensengestalte.
En geen van elkaar hebben elkaar ooit tijdens hun leven gekend [omnia universi creati]. De
totale engelenhemel is voor de Heer als één mens, en evenzo ook elk hemels gezelschap,
resp. ook elke individuele engel. [GJE6-246-1 en GJE8-57-1]
De mens is niet het leven, maar het opname-orgaan van het leven door God. Hij is een
ontvanger van het leven, maar niet het leven zelf. Het hebreeuwse woord voor ziel is
Nephesh [50-80-300]. In het Grieks zeggen we ‘psyche’ en in het Latijn ‘anima’.
Oorspronkelijk ‘adem’ of ‘huig’. Het lichaam van ieder mens is een waar mengsel van
miljoenen van alle mogelijke hartstochten van de hel, die in een [gerichte] vorm
gevangen en samengevat zijn.
Het geërfde euvel stamt af van de ouders, die op hun kinderen de neiging hebben het boze
van zichzelf in hun voort te planten. Het is de traagheid of de steeds stijgende zin naar
leeglopers. [GJE5-204-89] en [GJE2-224-11]. De hemel vloeit ook in de duivel zoals in de
engel van God, maar beiden gebruiken ze anders [GJE2-9-12]. Zolang de mens op Aarde
leeft, wordt hij in het midden tussen de hemel en de hel gehouden en hierdoor in geestelijk
evenwicht. Dit is de vrije wil. Feitelijk is de materie een gericht waaruit de vrije mensenzielen
een testleven ontvangen en zich op den duur uit deze ‘kerker’ bevrijden om tijdens zijn leven
één te worden met zijn geest, waardoor hij zich met de hemel verbindt.
In het oude Testament bestaat er geen woord voor ‘wedergeboorte’ en in het nieuwe
Testament komt dit op twee plaatsen voor, met name in Titus 3:5, 1 Petr. 1:3, 23, Matth.
19:28 en Joh. 1:2-29 en Joh. 5:18. De mens is eerst dan wedergeboren, wanneer hij uit de
neiging naar het goede handelt.
De zonde verlaat de ziel in die mate, in welke de ziel de zonde als zonde herkend, deze
berouwt, verafschuwt en ze ook niet meer begaat. [GJE7-163-19]
Wie het boze bij zich in zijn concrete gestalte niet herkend, heeft het zelfs helemaal niet
herkend. Deze blik in de eigen hel doet natuurlijk pijn, waarom men, zoals het in de
psychologie heet: ‘weerstanden overwinnen’ want het boze is een kracht in de ziel, die niet
ontdekt wil worden, ook in het andere leven willen de ‘criminelen’ niet ontdekt blijven. Wie
zich trouwens op deze schaduwkant [Hebr. TseLeM = 90-30-40] (niet te verwarren met kruis
= TseLeB) op zijn eigen motief, doen en laten ingaat, zal steeds onbewust leeg handelen op
al zijn zelfreflexie en tenslotte een gevangene van zichzelf worden. Men moet onderzoeken,
om zijn eigen fouten en zonden in te zien, bidden tot de Heer en met een nieuw leven
beginnen. Boete doen zonder zelfonderzoek is niet mogelijk.
Het gaat niet alleen om de daden, maar ook om zijn gedachten en vooral wat men zou doen,
als men geen vrees heeft voor de wetten en de schande en vooral, welke boosheid men in
zijn geest veroorlooft en deze niet voor slecht houdt, want dat doet men toch ook vandaag of
morgen als men slechts het uiterlijke onderzoekt. Dan ziet men alleen, wat men met zijn
daad heeft begaan. Men onderzoekt hiermee alleen het boze van zijn lichaam en niet het
boze van zijn geest. En dan nog is dit juist te onderzoeken, om omgevormd te kunnen
worden. Want de mens leeft na de dood als geest verder en het daar aanwezige boze blijft
bestaan. De geest wordt echter alleen daardoor onderzocht, dat men op zijn gedachten let.
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Zelfbeschouwing
Wie God willen liefhebben, dan moet je toch eerst geloven, dat er een God bestaat, die,
zoals de liefde zelf, de eeuwige oergrond is van alle dingen in de gehele oneindigheid. Hoe
kan echter een mens tot zulk een geloof komen? Het zekerste door de Openbaring, door het
aanhoren van het Woord van God en door het besef van de wil der eeuwige liefde. Heeft de

mens zulke wil niet herkend, verplaatst hij zijn wil van de eeuwige liefde en de hoogste
wijsheid aan God toe en laat hem door de wil van de Heer – gelijk als de vissen – verorberen
door een goed toebereid gericht.
Als de mens in deze wereld komt, wordt hij, wat zijn ziel betreft volledig gescheiden van
Gods almacht en is hij in alle opzichten aangewezen op zijn eigen wil en kennis. Pas als hij
langs de weg van onderricht uit de mond van zijn ouders en andere wijze leraren God leert
kennen, zich gelovig tot Hem richt en Hem om Zijn hulp en bijstand smeekt, begint ook van
goddelijke zijde het invloeien door alle hemelen heen naar hem toe. De ziel van de mens
gaat dan over in een steeds helderder kennis en van daaruit steeds meer in de liefde voor
God; ze maakt haar eigen wil ondergeschikt aan die van God en verenigt zich op die manier
met de geest Gods, wordt zodoende geleidelijk aan even volmaakt in en door de geest Gods
in haar als de goddelijke geest zelf, en blijft daarbij toch in alles volkomen vrij en zelfstandig,
zoals God als zodanig eeuwig en volmaakt vrij en zelfstandig is. [GJE9-171-4]
De mens stelt zijn wil onder de wil van God en hij verenigt zich met de geest van God en zal daardoor
geleidelijk en evenzo volkomen door de geest van God in haar, zoals de goddelijke geest in haar zelf
volkomen is, en blijft hierbij dan toch nog in alles volkomen vrij en zelfstandig, zoals God voor
Zichzelf steeds volkomen vrij en zelfstandig is. [Aarde en Maan 57-6]
Welk nut heeft, dat de Aarde het licht van de Zon krijgt, wanneer het niet met de daadkrachtige
warmte verbonden is? Wat is het de mens voor nut om alle kennis en wetenschap te hebben, als hij
deze niet in de praktijk omzet?... [Aarde en Maan-73 – Is de mens eenmaal in het reine met zichzelf
gekomen, zo komt de hemel vanzelf in hem. De geest is het evenbeeld van de Heer in de mens: jullie
weten, dat de geest van de mens een volkomen levendige afdruk van de Heer is en deze heeft in zich
de vonk of het brandpunt van het goddelijk wezen.
Dus jullie moeten nu je best doen om hiernaar te handelen; doe alle moeite en onderzoek
jezelf of je niets nalaat, zodat je uiteindelijk niet hoeft te zeggen: 'Kijk nu eens, nu heb ik
gedurende tien tot twintig jaar alles gedaan wat de nieuwe leer me voorschreef, en toch ben
ik nog geen stap verder gekomen, ik merk nog altijd niets van een bijzondere verlichting in
mezelf, en van het zogenaamde eeuwige leven bespeur ik ook nog bitter weinig in mezelf!
Wat mankeert er dan nog aan?' En daarom zeg Ik tegen jullie: Ga zorgvuldig bij jezelf na, of
er niet nog sterke, wereldse, baatzuchtige gedachten jullie hart besluipen, of jullie hart, en
daarom ook jullie ziel, niet af en toe bevangen is door hoogmoed, door een zekere te
overdreven zuinigheid -een jongste zus van gierigheid -, eerzucht, neiging tot oordelen,
graag gelijk willen hebben, neiging tot lichamelijke wellust, en door meer van dergelijke
zaken! Zolang dit nog bij de een of de ander het geval is, zal hij de belofte, dat wil zeggen
het volledig in vervulling gaan ervan, aan zichzelf nog niet meemaken. [GJE5-125:1,2]

De belangrijkheid van het zelfonderzoek wordt vaak onderschat; men meent het goede te
kunnen zonder voordien het negatieve opgelost te hebben. Het goede der liefde kan eigenlijk
alleen de Heer in onze ziel bewerken. Van de mens wordt alleen maar verwacht om het kwade
niet meer te praktiseren. De tien geboden betekent voornamelijk, dat je niet moet. De mens
kan niets van zichzelf iets goeds doen, maar alleen uit de Heer. Het is ook veel meer nodig om
de plek van het levensvuil preciezer te lokaliseren, dan de plek van de reinheid zelf.
Alles kan Ik voor de mensen doen, maar hij blijft zoals hij is; maar het hart is zijn eigen, dat
hij volkomen zelf moet bewerken, wanneer hij zichzelf het eeuwige leven wil bereiden. Want
zou Ik eerst de vijl aan het mensenhart leggen, dan zou de mens een machine worden en nooit
tot een vrije zelfstandigheid komen; wanneer echter de mens de leer ontvangt wat hij te doen
heeft, om zijn hart voor God te vormen, dan moet hij dit ook met een vrij hart volgen, eerst
dan trek Ik in de geest in ditzelfde…

De mens is het eigenlijke doel van de schepping, een engelhemel uit het menselijke geslacht.
Voor Jakob Lorber is alle materie substantie van de ziel. Want zij klimt geleidelijk op door
het mineralenrijk, het planten, - en dierenrijk. De ziel van mineralen en dieren wordt steeds
complexer, waaruit tenslotte een natuurziel ontstaat en uiteindelijk een mensenziel. Dit proces
kan miljoenen jaren duren!...[zie ook GJE6-133:3]
Mijn scheppingen hebben nooit en te nimmer op de een of andere wijze een einde. De wijste
en de mooiste scheppingen zijn met liefde vervult en de zachtste en de heerlijkste [BM51-67].
De mens is niet slechts het einde van de natuur, maar ook het begin van de geest!’
===========================================
Hallo allen,
Beste mensen,
In Indonesië treedt de Swissindo-organisatie a.s. zondag 16 okt. voor het eerst publiekelijk naar buiten.
Mr. Sino houdt een toespraak evenals Prof. Hatta, voorzitter van het Ind. Hoge Gerechtshof en tenslotte
spreekt bij deze gelegenheid ook de President van Indonesie Ir. Joko Widodo.
Zie voor verdere info svp : www. Swissindonews.com, Latest News, main events rundown of the Grand
Acclamamation Event, zondag 16 oktober 2016
Plaats: Jakarta, Indonesia
Groetjes,
Frides, namens Swissindo Office Nederland, Zuidlaren
Phone: 0031 50-4096142
Correcte link naar Swissindo website is: http://swissindo.news/main-events-rundown-of-the-grandacclamation-event/
Gr.
Frides, Zuidlaren
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