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Werd de Aarde ooit uit de Zon gevormd?
Van een Jakob Lorberlezer ontving ik het volgende bericht:
In de tekst ‚het ontstaan van de Aarde’ of ‘ de oorsprong der Aarde’ is in een van de vorige
bulletins een klein ‘foutje’ ingeslopen en weliswaar in de zin: ‘Volgens Lorber is de Aarde uit
de Zon genomen’. – Dat slechts als aanwijzing.
Volgens Hemelse Geschenken, deel 3 op bladzijde 288 is de Aarde echter ‚een kind uit de
Oerzon‘.
[HiG.03_64.04.08,03] Zie, al de andere planeten die met hun nevenlichamen [Manen] om de
Zon draaien, zijn op een enkele komeet na kinderen van deze [onze] Zon, maar deze Aarde
met haar Maan niet. Zij is een kind uit de (centrale) oerzon [de ster Regulus – vroeger
koningsster genoemd – in het sterrenbeeld ‘de grote leeuw’- het centrum van onze hulglobe]
- en werd uit het geweldig grote binnenste daarvan al als een tamelijk compact lichaam met
ontzaglijke kracht in de wijde hulsglobe-ruimte geworpen, vanzelfsprekend voor jullie
ondenkbaar vele aardse jaren geleden. Over eenzelfde afkomst kon ook die grotere planeet
zich verheugen, waarvan jullie weten, dat hij van binnenuit verwoest is. [Mallona] – [Een
hulsglobe is een onmetelijk opgebouwd sterrenstelsel – de huidige asteroïden – de
zogeheten asteroïdengordel – zijn daar nog restanten van.]
Om die reden is deze Aarde ook zo hoogst veelsoortig gecompliceerd, dat erin, erop en
erboven al die oerstoffen voorkomen die weliswaar op de grootste schaal alleen in de
oercentrale Zon voorkomen en voorkomen moeten, omdat ze de voedster en leidster is van
de talloos vele nevencentrale Zonnen en de planetaire Zonnen en hun planeten.

[HiG.03_64.04.08,04] Deze Aarde is dus qua oerstoffen van het bestaan, geheel zoals de
oercentrale Zon, en daarom ook volkomen geschikt voor de ontwikkeling van de
mensenzielen, die geroepen zijn om tot Gods kinderen te worden.
Navolgend heb ik [Gerard] - met betrekking tot dit thema, een passend thema gevonden, dat
mooi bij dit unieke onderwerp aansluit.

In GJE8-72 wordt uitvoerig de ontwikkeling van de Aarde tot en met de voor-mensen
beschreven.
In Aarde en Maan, hfdst. 53:18:
Het is waar dat bijvoorbeeld, voornamelijk op de jullie bekende oercentrale Zon Urka,
menselijke wezens hebben bestaan vóórdat de aarde van haar Zon was afgescheiden. Maar
deze menselijke wezens hebben ook een andere levensduur dan de mensen van deze
Aarde. Want als zo’ n mens op Urka nog maar tien Urkajaren oud is, dan is hij al ouder dan
deze hele Aarde, waaruit echter heel gemakkelijk te begrijpen is dat de eerstgeborenen van
dit hemellichaam, nog heel goed tot op dit ogenblik (geschreven in 1847) kunnen leven en
nog anderen, die nu geboren worden, zo lang zullen leven als deze Aarde zal bestaan. Het is
daarom niet moeilijk in te zien dat die tijd lang genoeg was voor alle engelen benevens
Mijzelf, om de weg van het vlees door te maken zodat ze reeds lang als Mijn kinderen uit de
grote overvloed van hun leven nemen om aan de kinderen van andere hemellichamen leven
in te kunnen planten.

Maar de geschiedenis van de mensen op Saturnus is al meer dan een miljoen aardse jaren oud
dan de geschiedenis van de mensen op jullie uw aardse hemellichaam. [Saturnus, hfdst. 33:3]
Bedankt voor deze aanwijzing! Gerard

===============================================================
Hallo, mijn beste vrienden
Bij deze stuur ik jullie de link van het derde deel van mijn reis naar Corsica.
https://www.youtube.com/watch?v=kVruGnlmf9A&feature=youtu.be
De beeldkwaliteit weer op 720 p. instellen, dus onder het radartje.
Veel plezier bij het meereizen
Erhard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redaktie:
Korsika deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=_eiloAAhtNQ&feature=youtu.be
Korsika deel 2: https://youtu.be/UPxYie5_hqQ
Korsika deel 3a: https://www.youtube.com/watch?v=kVruGnlmf9A&feature=youtu.be

Korsika deel 3b:
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwDqfBzBqPDDdvgBHzRslpHQlSC?pr
ojector=1
Kommentar Gerard: Het zou leuk zijn een dergelijke reis ook naar Israël te maken –
eventueel met hulp van Lorber-experts – we zouden dan zeker nog meer aan je
lippen hangen! G.

De Apostelgeschiedenis Handelingen 27 & 28
De mens heeft niet één hand, maar twee handen. Dat kun je ook gemakkelijk natellen op je
vingers, omdat we er in totaal 10 hebben [in iedere hand vijf vingers]. En daarbij zal het getal
TIEN een centrale rol spelen in de hele Bijbel alsook in de gehele hebreeuwse alfabet.
In de Bijbel heeft tien de betekenis van ‘restant’[en]’, terwijl de maatschappij er de betekenis
aangeeft van ‘uitstekend’, dus van datgene, wat er ‘[boven uitsteekt’. Hoe klein, nietig en



onbeduidend is zo’n klein kommaatje, de Jod = , dat de enigste van het hele hebreeuwse
alfabet is, zo’n belangrijke rol speelt. Het draagt echter de allergrootste oerkrachten in zich
van alle hemelen en Aarden.
De laatste twee hoofdstukken van het boek Handelingen hebben samen met 27 en 28 de
waarde 55 met de uiteindelijke waarde 10, en hier
is bijvoorbeeld:
1+2+4+4+5+6+7+8+9+10=55. Ook hier kunnen we een link vastkoppelen aan tweemaal vijf
vingers, want een hand heeft toch vijf vingers en dat kun je beschouwen als één hand.
Het Hebreeuwse woord voor tien is dus HAND met de waarde 14 [J=10 en D=4]. In
Amsterdam ontstond bij de joodse bewoners, en later ook in ons Germaans taalgebruik, de
woorden ‘jatten’ en ‘joetje’ [10 Gulden]. De verhouding van de duim [1 = Ik tegenover de 4
vingers] legt hier ook een link naar de 1+2+3+4 = 10.
Nu pendel ik even van Handelingen 28 [ 2 x 14 !] naar het voorgaande hoofdstuk 27. In
Handelingen 27:27 is namelijk sprake van de 14e nacht. De Matrozen op het schip zijn bij
de 14e nacht hun richtingsgevoel kwijtgeraakt en meenden dat er rond middernacht
land in zicht was. Deze 14e nacht zou natuurlijk nog beter passen in het volgende boek
Handelingen 28, want 2 x 14 geven immers ook twee handen aan, terwijl in dit Bijbelboek dit
thema aan de orde is. De benaming ‘Joden’ kwam hieruit voort [Jod en twee keer hetzelfde
woord geeft een meervoudsvorm aan: ‘Jod’-en.
Februari is de enige maand, dat maar 28 dagen kent en het Bijbelboek Handelingen maar 28
hoofdstukken. Misschien gaat er een lichtje branden, want hier wordt wellicht vermoed, dat
het om een schrikkeldag kan gaan.
Beide hoofdstukken 27 en 28 hebben betrekking op het getal 14 en beide boekdelen bezitten
precies 365 telwoorden. De tekst in de geschiedenis der apostelen in Hand. 27:27 [Act =
handeling, daad, doen, uitvoeren] verklaart wijsgerig, dat het midden van de nacht een
‘snijpunt’ heeft. Gaan we echter naar de 14e Hebreeuwse letter NUN dan duidt deze tevens
de middag aan op de hele aardbol, en wel exact om 12.00 uur in de middag als de Engelse
Noon-tijd.

Dat hier sprake is van een bijzonder wisselspel tussen licht en donker, wordt in vers 27 en 28
nog wat duidelijker: ‘heen en weer drijven’ of ‘de weg kwijt zijn’. In Handelingen 14:14
scheuren de apostelen hun kleding.
Getal 28 als 14+14, terwijl in hoofdstuk 27+28 getal 14 besproken word als [verborgen]
(in)deling van de tijd: genoemde hoofdstukken zijn twee ‘gedeelde’ hoofdstukken, die in feite
bij elkaar horen, want 27+28=55 en dit kan aangemerkt worden als 5+5. We namen het
‘midden’ in aanschouwing en konden met betrekking tot deze 14e nacht gaan ‘tellen’ op onze
tien vingers.
Auch im vierten Buch Mose [= Numeri = Buch der Nummer!] und gerade im 14. Kapitel ist
die Rede von reißen der Kleider. Auch dabei sind zwei Personen mit einbezogen: Josua, der
Sohn von NUN und Kaleb. {Bemerkung: NUN kann man hier als NOON oder die Mitte des
Tages betrachten, womit der Tag sich spaltet in zwei Teilen!]
Ook in het vierde boek van Mozes [= Numeri = boek van de getallen!] en juist in het
veertiende hoofdstuk, is er sprake over het scheuren van de kleding. Ook zijn hierbij
twee mensen betrokken: Joshua, de zoon van NUN en Kaleb. {Opmerking: NUN kan hier
een verwijzing zijn naar NOON en beschouwd worden als het midden van de dag; dus de
dag splitst in tweeën!]
De KALENDER, zoals wij die vandaag nog kennen, was reeds in de Bijbel bekend. In
Genesis 1:4 [duim [vinger 1] tegenover 4 vingers = hand, daar is sprake van de ZON: ‘en
God zag het LICHT’. In de Hebreeuwse tekst staat dat geschreven met de vier letters

JHWH. In Genesis 1:14 worden de ‘lichten’ aangeduid als tekenen van tijden, dagen en
jaren.

TWAALF UUR IN DE MIDDAG
Nogmaals de herinnering aan getal 14, dat met onze handen te maken heeft. Ook aan de
Bijbelse David wordt deze waarde toegekend (D=4 W=6 D=4 - dus met 4+6+4=14). Zijn
naam betekent ‘geliefde’. Het is dan toch wel een opmerkelijk feit dat uitgerekend op de 14e
van de maand februari, deze dag ooit is uitgekozen als Valentijns- of vriendendag. Dit
hoort bij liefde of verliefdheid. De maand februari heeft nog steeds 2 x 14 dagen waarvan de
14e het midden is.
De BOODSCHAP en ANALOGIE in samenhang met onze handen en het getal 14 is, dat met
handen bedoeld is om te geven, te ‘handelen’ en te ontvangen, te bidden en te vragen en
daarom ook om te kunnen nemen, maar alles in alle evenredigheid, want in het midden ligt
de mate.
In het verleden werd de 14e rune als de LAF-rune als liefdesrune [love] aangeduid en het
hedendaagse LAVENDELkruid getuigt hiervan om een geliefde aan te trekken. Onze 14e
letter N bevat zelfs tweemaal de ‘love-rune’. Verder symboliseert deze [hebreeuwse] letter

Nun



12 uur in het midden van de dag [middagtijd].

Want dan heeft het grote licht [de Zon] namelijk zijn hoogste punt bereikt en straalt ’s zomers
de ZON dan ook loodrecht naar beneden. Noontijd! De eerste vier hoofdstukken van de
Hebreeuwse Bijbel hebben precies 28 telwoorden [dat geeft de verhouding 1:4] want 4-28
verhoudt zich als 1-4 met de optelsom 162 – [als men deze 28 Bijbelse telwoorden bij elkaar
optelt] en getal 162 wijst naar de guldensnede (100:62), terwijl op 21-6, als de officiële zomer
begint, hier dezelfde samenstelling heeft: 21-6 = 162

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

zich [laten] informeren
- Uit de praktijk –
In het Nederlands zeggen we letterlijk: 'Polshoogte nemen’. De polsen behoren bij de
handen toe. Aandoeningen van de polsen betekenen problemen met de lager gelegen
organen. Laat je handen langs je lichaam zakken en vergelijk deze hoogte met de daar
gelegen corresponderende organen. De polsen laten vaak de toestand van darmen en
genitaliën zien.
Wanneer de vingers flexibel zijn, is het gezicht meestal ook expressief. De vingertoppen
wijzen meestal naar de flexibiliteit van het denken. We kunnen veel lezen over de positie van

de vingers. De middelvinger is de centrale vinger en ook de vinger die je van het basisgebied
wegvoert. De wijsvinger is de ambitie en het succes dat je van je ouders hebt gekregen. De
ringvinger hoort bijvoorbeeld bij een jonge 'eeuwige' jeugd.
Wanneer de middelvinger naar de ringvinger buigt, dan ondersteun je jouw jeugdigheid in
jezelf of is iemand jonger dan jijzelf. Wanneer de wijsvinger naar de middelvinger kantelt,
dan leunen je ouders als het ware tegen je aan en wordt er van jou meer structuur verwacht,
of door een van je ouders of door de samenleving.
‘Want de voeten (benen) zijn de uiterlijke basis van het leven en aan de voeten zelf weer zijn
dat de gewrichten. - Als het lichaam wordt beschadigd door zijn arm, door zijn huid of welk
deel van het lichaam dan ook, kan het lichaam nog steeds rechtop staan en zijn bewegingen
maken en hulp zoeken. Maar als hij veel schade aan de ene of de andere voet heeft, vooral
aan het ene of het andere voetgewricht, dan wordt hij door zijn hele lichaam geremd, stort in
elkaar en kan niet meer verdergaan, noch hulp zoeken. En juist om deze reden zijn de
voeten sterker gebouwd in ieder mens dan alle andere delen van zijn lichaam.‚
[Boekwerk Saturnus, hfdst. 51:10 – Jakob Lorber]

‘De armen en handen kunnen eveneens niet erg groot genoemd worden; ze hebben, evenals
de voeten, buitengewoon geprononceerde spieren en sterk uitstekende ellebogen. Met name
de vlakke hand en de vingers verdienen de aandacht. De vlakke hand heeft een
buitengewoon nadrukkelijk uitspringende duimspier, die in een brede, korte, maar uiterst
sterke duim eindigt. De vingers zijn vrijwel even lang en ook even sterk. Alleen de pink is iets
korter. De drie middelste vingers wijken echter heel weinig van de rechte lijn af. - Zo ziet de
hand eruit. [Natuurlijke Zon-45:9]

Jes. 49:16: Zie, Ik heb je in de beide handpalmen gegraveerd; je muren zijn
steeds voor Mij.
===============================================================

De Geboortenaam
De naam die wij bij de geboorte hebben meegekregen, geldt voor een aards leven.
Ouders worden vanuit geestelijke zijde als het ware geleid het kind een dergelijke
naam te geven. Maar wanneer de mens zijn lichaam hier op Aarde zal hebben
afgelegd, ontvangt hij in het geestelijke Godsrijk een andere en blijvende naam.
Tegen Leopol Catily, apotheker in Graz [1859] werd aan hem via Jakob Lorber
doorgegeven: ‘Eens zul je bij Mij een andere naam ontvangen!’

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

Het Wezen van God
‘Ik ben de al-enige, eeuwige God in Mijn drie-enige natuur als Vader vanuit Mijn
Goddelijke, als Zoon vanuit Mijn volkomen Mens-zijn en als Geest vanuit al het leven,
werken en erkenning. Ik ben van eeuwigheid de Liefde en de Wijsheid Zelf. Alles,
wat overal is, is van Mij, en wie iets heeft, die heeft het van Mij!’ HG1-2
===============================================================

Terugkeer ‘verloren Zoon’
Om deze verloren gevallen engelgeest Lucifer te redden, schiep God het universum [ja
ontelbare universa] die uit materiële substanties bestaan. De geleidelijk uit de materie
opgeloste luciferische levensvonkjes worden langzamerhand, dus stap voor stap – door het
Rijk der mineralen, planten en dieren omhoog geleidt tot het bestaan van een volwaardige
mens. En daarmee ook het verlossingsveld van de Goddelijke Liefde en van de erbarming.

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

Opnieuw de ligging van Nazareth en Kapernaum
2000 jaar geleden wandelde Jezus met zijn discipelen in Palestina en verbleef met name in
Galilea en bezocht verschillende plaatsen en steden. De echte Nazareth lag boven de
Jordaan, dus iets ten noorden van het Meer van Galilea. Hij [Jezus] bezocht de
Markusheuvel boven de Markusbaai en de witte zee en de berg der verheerlijking [Arbel].
De Markusheuvel was de enige mogelijkheid daar, er bestaat geen andere heuvel tussen de
Markusbaai en het witte meer !!! De Markusheuvel en de berg Arbel [berg der verheerlijking]
worden door Jezus apart genoemd; verder, het handelsdorp in de smalle baai en naar het
dorp W. Hamman-Magdala, vanwaar Peter brood bracht tijdens het eten van Genezareth; en
de grote baai van Kis, waar de rots stond en nog steeds staat, en ook Sibarah, Kafarnaüm
en Nazareth aan de boven-Jordaan. Hij heeft ook veel andere steden en plaatsen bezocht,
evenals Chorazin, dat vervloekt werd en waar de ruïnes nog steeds zichtbaar zijn [dit werd
heropgebouwd in 600 na Christus en de nederzetting van Chorazin is nu ongeveer 100
meter hoger. De afgodstempel is daar nog steeds half zichtbaar door de opgravingen.

Nazareth, in de bovenloop van de Jordaan! '- zo wordt het specifiek genoemd. Dus het lag
vlak bij de rivier de Jordaan. Als we eerst naar het woord Jordaan kijken, verdelen we dat in
twee woorden: JOR en DAN. De rivier stroomt naar beneden. 'Jarden' = 10-200-4-50. [Joreh
Dan: = aflopend [aflopend].
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land
van de schaduw des doods, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9:1) - In Mattheüs 4:13
e. v) wordt de profetie van Jesaja 9:1 in vervulling gebracht. We zien in de komst van Jezus
in Kapernaüm, dat ook noordelijk was gelegen aan de zee van Tiberias, in de landpale van
Zebulon en Naftali; opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet,
zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali aan de weg der zee over de Jordaan; het
volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en
de schaduw des doods, voor hen is een licht opgegaan.’ Nu, daar leefde Jesus !
Waar Kapernaum precies heeft gelegen, dat vertelt de Jakob Lorber via de Heer: 'Van de
oever van het meer tot helemaal ‘Nazareth' waren het nog 20 onverharde veldwegen.
Een onverharde weg was volgens de Joodse schaalberekening [op basis van de Romeinse
berekeningen] precies 605 meter. Dus 20 x 605 liggen op ongeveer 12 kilometer afstand.
De afstand van Kapernaüm tot het oude Nazareth was dus twee uur te voet. Andere
plaatsen zoals Had Nes, Karkom, Almagor, komen zelfs niet in aanmerking. Korazin lag in
een rechte lijn van de baai van de Galilese zee. Sibarah was de algemene landingsplaats
voor Kapernaum en Nazareth .
Waarom deze berekening? Op een tekstplek in Lorber, in het elfde deel van het evangelie
van Johannes [hier de aankondiging door Leopold Engel!]: ‘Dat werd gerekend met de niet
Europese maat !
Om die plaats te bereiken moesten we een omweg maken, omdat Ik niet de bedoeling had
langs Jeruzalem te gaan, maar ongezien in de woonplaats van Lazarus wilde aankomen, die
volgens de Joodse maat vijftien veldwegen daarvan verwijderd was. Bethanië lag
echter niet op de plaats van het huidige dorp El Azarije *,(* El Azarije of Eizariya, maar nog
meer naar het Oosten, zodat wij daar niet vanaf de westkant van de Olijfberg, maar vanaf de
oostkant aankwamen. (GEJ.11_033,02] [Tegenwoordig neemt men aan dat hier vroeger
Bethanië lag; dat in de 4e eeuw Lazarion werd genoemd)
De afstand van vijftien veldwegen werd gemeten vanaf de voorhof van de tempel, waar een
pilaar als Romeinse mijlpaal (centrale markeringsteen] was opgesteld, zoals jullie dergelijke
markeringsstenen ook nu nog in kleinere dorpen aantreffen. Men legde die vijftien
veldwegen, wanneer men op zijn gemak liep, in anderhalf uur af, tot men Bethanië vanaf
het zojuist genoemde punt bereikte. [GEJ.11_033,03]
Daarmee kan een oudheidkundige ter plaatse nu iets nauwkeuriger vaststellen waar
het echte Bethanië gestaan moet hebben. Maar behalve een woest gebied, behalve
stenen en struiken zal hij tegenwoordig niets meer vinden van de plaats waar Ik het

laatste en voor de Joden onmiskenbaar grootste werk volbracht. [GEJ.11_033,04]
En zo vervolgden we onze reis ongehinderd en bereikten in korte tijd de stad Nazareth.
We moeten niet vergeten dat de Sibarah-aanlegplaats van vandaag [voorbij een brug]
tegenwoordig 1 uur van het meer is verwijderd. Vanaf daar is het nog 45 minuten naar
Kapernaum en vanaf die ‘landingsplek nog twee uur naar het echte Nazareth.

Waarom zou in deze uitspraak tweemaal Nazareth genoemd moeten zijn en niet
Kapernaum, waarvan we weten dat het [echte Kapernaum] maar 30-45 minuten van de
landingsplaats was gelegen? Sibarah moet dus de landingsplaats zijn geweest voor
Kapernaum en Nazareth. Van Sibarah naar Kapernaum was het maar slechts 30-45
minuten. En van Kapernaum naar Nazareth was het ongeveer 2 uur. Bovendien liep het
meer Galilea ongeveer 5 kilometer verder door in het vlakke land, waar het omhoog ging. We
moeten met al deze dingen toch rekening mee houden.
Jezus stuurde de hogepriester Roban van Nazareth naar Sichar naar Joram en Jairuth en
zegt: "Ik heb Roban naar de priester in Sichar gestuurd, hij zal de weg via KAPERNAUMSIBARA-KIS-KANA IN DE VALLEI nemen, en hij zal over twee dagen weer terug zijn."
Jezus zou dit traject nooit hebben aangegeven, als Nazareth vlakbij Corazim zou gelegen
hebben !!! Als dat zo was geweest, dan zou Roban alleen maar rechtdoor naar het zuiden
moeten gaan!

Vervolgens zegt Jezus Zelf: "Nazareth lag in een HOOG DAL, want het is ‘s avonds daar al
vrij koel ..." Maar Corazim ligt vrij hoog op een berg, daar is geen hoogdal ... Het "echte"
Nazareth ligt werkelijk in een hoge vallei, dat heb Ik [Gerard], samen met een vriend [Helmut]
toch zelf gezien. En naar beneden (oostelijk) van de Jordaan en dan weer een heuvel, en
westelijk een grote heuvel.
Bijgevoegd is een link [Video] http://www.israelandyou.com/metzad-ateret/ en je kunt een
kijkje nemen in het gebied waar Nazareth eens stond. Er zijn nog enkele basale stenen uit
de tijd van Jezus in het opgebouwde klooster. Tegenwoordig [sinds enkele jaren] wordt het
als afvalstortplaats gebruikt!
Zoals al eerder beschreven in het Bulletin, heeft NAZARETH een verband met het woord:
MeZet ATERat (de huidige ruïinenplaats), dat ook het oude woord "NAZARET" in het
verborgen bevat.
Er is een grote samenhang en een overeenstemming [match!] - Metzad Ateret, van Qasr
Atara grenst aan de Jacobsbrug (Gesher Bnot Yaakov) in de vallei van de Jordaan.

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

Een mens met zes vingers!
De Bijbel noemt eenmaal in 2 Samuel 21:20 een mens met zes vingers!
================================================================

Handen wassen
In de Bijbelse geschiedenis, was het van groot belang, dat men voor het eten zijn handen
waste. Ging een reiziger in een herberg eten, zonder zijn handen te wassen, dan werd hem
varkensvlees opgediend. Want hij gold dan als een heiden. Als de gast bij het afrekenen van
de waard te horen kreeg, dat hij zojuist varkensvlees had gegeten, gingen zijn haren recht
omhoog staan en schrok hij zeer: ‘Heb jij mij varkensvlees te eten gegeven?! Waarop de
waard hem terechtwees. Want diegene die zijn handen wel waste werd als een Jood
behandeld en die kreeg koosjer vlees.

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

Het gevaar van de weg der pure
wijsheid en de zegening van de liefde.
Jullie zullen echter niet (anders) tot God bidden, Die alleen heilig, heilig, heilig is, maar
slechts in de Liefde van de Vader, want alle mensen zijn zo een gruwel voor God, maar voor
de ‘Vader’ zijn zij ‘kinderen’. Gods heiligheid is onschendbaar; doch de Liefde van de Vader
daalt af naar de kinderen. In de toorn van God komen alle dingen in de eeuwige vernietiging;
maar de genade en de erbarming van de Vader laat zelfs ook nooit een droom vernietigen.
Alles moet van God sterven; maar dan komt het leven van de Vader over de doden.

Wie God [ver]zoekt, die zal Hem verliezen, zijn leven zal sterven; want God laat Zich niet
roeren; en die Hem [ver]zoekt vanuit menselijke wijsheid, die is voor Hem een aanstotende
gruwelijke dwaas, en dat heeft de zoekende onvermijdelijk de dood tot gevolg; want met die
wijsheid verzoekt hij God; geen enkel geschapen wezen, met welk zintuig dan ook, kan dit
aanroeren en het leven behouden. Want God is een eeuwig, de meest zuiverste, maar ook
het meest oneindige felle vuur, dat nooit uitgaat en waar de ‘Vader’ het niet wil verzachten,
daar zou het weldra voor eeuwig alles vernietigen. Daarom zou iedereen God moeten vrezen
in alles, en de Vader boven alles liefhebben; want de Vader is het meest volkomen
tegendeel van God.
En toch was God niet God zonder de Vader, die de eeuwige liefde in God is, en de Vader
was Vader zonder God. Zoals echter de Vader al het leven in God is; zo is ook God alle
kracht en macht in de Vader. Zonder de Vader zou God aan Zichzelf onuitsprekelijk zijn,
want al het woord in Hem is de Vader; maar de Vader zou nooit een Vader zonder God zijn;
en daarom zijn God en Vader één! Wie de Vader dus met de liefde ontroert, raakt ook God
aan; maar wie de Vader veracht en de Godheid alleen maar met zijn wijsheid wil treffen, die
zal de Vader niet zien. Doch de Godheid van het vuur zal hem grijpen, en hem in stukken
scheuren, en hem tot in de oneindigheid vernietigen, zodat hij zichzelf voor eeuwig nooit
meer zal hervinden; en dan zal het niet gemakkelijk zijn, dat de Vader opnieuw uit de gehele
eeuwigheid hem [zijn verstrooide zielendelen] samenvoegt om hem dan opnieuw te vormen.
Maar zoals de Vader er is, zo is God er ook; doch de Vader openbaart zich alleen aan de
kinderen; God kan Zichzelf niet openbaren behalve slechts door de Vader; en hier openbaart
de Vader, zoals nu, Zich aan de Godheid. Wie dus Mij hoort, ziet en liefheeft, die hoort, ziet
en houdt van God; en wie door de Vader wordt ontvangen, die zal ook door God worden
ontvangen. Als iemand het onwaardig acht de Vader niet aan te nemen, dan zal hij enkel en
alleen vallen in de handen van de oordelende en vernietigende Godheid, en er zal geen
erbarming zijn, noch enige liefde en genade! Daarom, heb vrees voor de Godheid! Want het
is vreselijk om in Haar handen te vallen! Heb de Vader maar lief !
Houd vast aan Zijn liefde, en laat jullie altijd beroeren en geleiden door de liefde van de
Vader, zodat jullie nooit eeuwig de dood zullen smaken, behalve de scheiding van het
lichaam, die een vloek is en de Godheid beschermt, maar door de beschermende liefde van
de Vader. Uit de hand van God ontvang je de vloek; maar uit de hand van de Vader
daarentegen de zegen der liefde en al het leven uit haar; houd je daarom vast aan de
eeuwige liefde; dan zul je in de liefde bestaan; maar waar jij je aan de wijsheid houdt, daar
zul je ten onder gaan en zul je tot niets en voor eeuwig verloren [verwaait] worden door de
Geest van de Godheid.
[bron: ‘Lebensgarten’ boekdeel 1 – ontvangen door Jakob Lorber]
Bijbelteksten die hier van toepassing zijn: Deuteronomium 4:24: Want de HEER uw God, Die is
een verterend vuur, een ijverig God. - Deuteronomium 9:3: Zo zult gij heden weten, dat de HEER
uw God Degene is Die voor uw aangezicht doorgaat, een verterend vuur: Die zal hen verdelgen en
Die zal hen voor uw aangezicht neerwerpen; en gij zult hen uit de bezitting verdrijven en zult hen
haastelijk tenietdoen, gelijk als de HEER tot u gesproken heeft. - Hebreeën 12:29: Want onze God is
een verterend vuur.
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