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Bulletin in nieuw jasje
Ja, U ziet het: ‘Het bulletin in een nieuw jasje gestoken’. Dankzij een Nederlandse
Lorberlezer.

Adriaan uit Nederland
Adriaan V. uit B. schreef ons het volgende:
‘Bedankt voor je bulletin! Altijd weer fijn om van Lorbervrienden te horen! Om een wat
printvriendelijker bulletin te maken vraag ik je om de marges te verkleinen en minder kleur te
gebruiken. Ook het wit tussen de hoofdstukken mag wat minder. Pagina nummers zouden
ook wel fijn zijn. Als je wilt kan ik een opzet voor een sjabloon voor je maken. Compleet met
illustraties en dergelijke.’

….Ja, in middels hebben we wat heen en weer getelefoneerd en gecorrespondeerd. En dit
mocht dan het resultaat zijn. En dat liegt er niet om. Fantastische weergave!! Ik ben hier heel
blij mee. En… Adriaan heeft het voor ons kosteloos gedaan, helemaal in dienst en in de
geest van Jakob Lorber. Ik denk, dat de lezers het blad ‘volwaardiger’ gaan lezen. Het
uiterlijke spiegelt hier echter het innerlijke!. Nogmaals, Adriaan: Uitstekend vakwerk. G.

Georges uit Frankrijk
Beste Gerard,
In de titel van het laatste Bulletin 2021-Lorber wordt beweerd dat Jezus werd geboren in 6
v.Chr. Maar de datum van Jezus' geboorte is onzeker.
Historici vertrouwen op het verslag van de historicus Josephus, die zegt dat Herodes kort
voor Pasen stierf en dat er kort voor zijn dood een spectaculaire maansverduistering was.
Omdat dit alleen in maart of april kon gebeuren, concluderen ze dat Herodes in 4 voor
Christus was gestorven.
Maar ze wisten niet dat Pasen toen veel later was, en zelden voor het einde van mei, en het
Grote Evangelie vertelt ons dit (GJE-1, hoofdstuk 13). Maar dan vinden we nog een andere
totale maansverduistering die echter beter past bij Josephus' verslag, namelijk die van 4 mei
in het jaar 3 na Christus. Jezus was toen 3 jaar oud. Dit resulteert in het jaar 1 voor Christus
als de geboortedatum van Jezus.
Als we ook kijken naar wanneer de totale zonsverduistering, gerapporteerd in het Grote
Evangelie (GJE-3, hoofdstuk 81) had kunnen plaatsvinden, vertellen astronomische
berekeningen ons dat er slechts één totale zonsverduistering was, die op dat moment in
Palestina zichtbaar was, de zonsverduistering van 24 november 29 n.Chr. was. De
verduisteringen werden berekend door Oppolzer in de 19e eeuw en herberekend voor NASA
in de 20e eeuw door Meeus en Espenak. De door Oppolzer berekende gegevens zijn niet
gewijzigd. Zie bijgevoegde documenten. Je kunt de voorstellingen van Meeus en Espenak
vinden op: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE0001-0100.html
(klik daar op Plate Index to Five Millennium Canon of Solar Eclipsen - Index to the eclipsen
op elke plaat (met links naar kleurentabellen). Ik voeg ook de data van de totale
maansverduisteringen uit die tijd toe.

Als deze berekeningen juist zijn, lijdt het geen twijfel dat het eerste jaar van Jezus' openbare
leven het jaar 29 was. Dit geldt voor de geboorte in het jaar 1 voor Christus. En ook met wat
de evangelist Lucas zegt (hoofdstuk 3): "in het vijftiende regeringsjaar van Tiberius ..."
(overlijden van Augustus in het jaar 14, 14 + 15 = 29).
Deze vraag is niet fundamenteel voor de innerlijke werking. Maar men houdt er niet van om
iets verkeerd te schrijven. En er is ook geen zekerheid (maar merk op dat astronomische
berekeningen de juiste data geven voor bekende oude verduisteringen). Zou het dan niet
beter zijn om niets bevestigend te beantwoorden?
In plaats van te schrijven: 'Deze hemelse Vader belichaamde zichzelf 2000 jaar geleden in
Jezus Christus 6 v.Chr. En manifesteerde zich als Heiland en Leraar tussen 25-28 n.Chr.'.
Zou het niet beter zijn om te schrijven: 'Deze hemelse Vader belichaamde zichzelf bijna 2000
jaar geleden in Jezus Christus en manifesteerde zich pas op zijn dertigste, gedurende drie
jaar. "?
Dank je voor je werk dat al degenen verenigt die van deze grote en glorieuze openbaring
houden die de Heer ons zo liefdevol brengt!
Met vriendelijke groet.
Georges
NB. Dit e-mailadres is anders voor y.oberlechner…@.....
[George heeft gemakshalve dit ook in het Duits, Engels en Frans vertaald!]

Antwoord
Beste Georges,
Kortgeleden dacht ik merkwaardig genoeg nog aan dit thema en iets dreef mij dat thema
weer eens aan te wakkeren over het geboortejaar van Jezus. De stelling, 6 v. Chr. heb ik –
en met de volste overtuiging - overgenomen van goede Lorberkenners, uitgaande van de
volle maan ten tijde van Jezus geboorte. In samenhang met de sterftedatum van Herodus. Ik
liet echter die gedachte weer even los, omdat uit betrouwbare Romeinse kalenderbronnen
Herodus inderdaad toch rond 4 v. Chr. gestorven zijn. [Het Kindje Jezus was toen al ca.
twee-en-een-half jaar oud!]. Josephus was echter niet altijd even consequent met zijn data.
Opnieuw kreeg ik de impuls deze zaak opnieuw te bekijken. De maankalender op 7 januari 1
v. Chr. geeft volle maan aan met 87,3%. Afnemend dus! Jezus was ruim 33 jaar bij de
kruisiging. De sterftedatum van Herodus lijkt mij een onbetwistbaar ijkpunt maar als je dit in
verband trekt met het 15e regeringsjaar van Jezus, gaat het met de berekening al scheef.
Als ik iets [be]schrijf in het bulletin, dan kan ik dat met een zuiver geweten verantwoorden.
Mocht er iets onjuist beschreven staan, dan zou ik dat onmiddellijk veranderen. Toch kun je
– naar jouw zeggen – ‘het zekere voor het onzekere nemen’ om dat ene regeltje in de ophef
van het bulletin te veranderen in ‘ongeveer 2.000 jaar geleden’. Ik vind jouw stelling
acceptabel.
Vervolgens heb ik Wikipedia geraadpleegd en inderdaad zie ik tot mijn verbazing, dat
volgens Josephus Flavius de sterftedatum van Herodus 1 BC was. In het startjaar 2015
[december] van het JBLI [Lorber-Bulletin] deed ik hiernaar al onderzoek. Ik meende toen wat

op het spoor te zijn en citeerde destijds o.a. [ook als antwoord op een vraag van een
Lorberlezer]:
‘Er zijn, zoals in de vorige uitgave [november 2015] vermeld, ook ‘nog andere aanwijzingen,
dat de Heer evenwel in het jaar 1 vóór de officiële jaartelling vanaf Chr. geboren kan zijn.
Misschien kun of wil je de volgende data uitrekenen: -1 v. Chr., -7 v. Chr. en –8 v. Chr. en 1
n. Chr. [wat de Maanstanden betreft! Want de Heer is bij een opkomende volle Maan
geboren!] – en hierbij niet te vergeten de Maanstanden in het door jouw genoemde jaar rond
7 januari.
Het is de vraag of het sterftejaar van Herodus volgens Josef Flavius wel op 4 v.Chr. viel.
Daarnaast vermeldt de Bijbel, dat Jezus begon in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius
[dat was in 28/29 n. Chr.!] – {Jezus was toen ongeveer 30 jaar}. Dit laatste spreekt meer voor
zichzelf, -Bijbels gezien dan -, en meer voor -1 v. Chr.
De Romeinse jaartelling loopt echter niet helemaal synchroon, men kan er niet uit wijs
worden -en het blijft onzeker. Erg interessant is jouw verklaring over de regelmatige
planetenomloop van Saturnus en Jupiter van 248 jaren….’ [Deze tekst was destijds gericht
aan Rudy Vercauteren in België!]’
Met ‘opkomende volle maan ‘bedoelde ik: dat Jozef de maan achter de heuvels zag
‘opkomen’. Het was toen geen wassende maan!
Inderdaad zijn deze feiten externe bijzaken, maar in verband met de komende ‘eindtijd’ [we
zitten er al ver middenin, zo niet in de laatste decennia ervan] mogen en kunnen we wel
ongeveer uitrekenen, wanneer de ‘overgangsfase’ uiterlijk en innerlijk tot ons zal komen…
De Evangelist Lucas wordt soms afgescheept als onbetrouwbaar. In Jakob Lorber deelt de
Heer ons hierover veelzeggende informatie, en daarom ook met betrekking tot het 15e
regeringsjaar van Tiberius. Ik wil daar nog eens extra aandacht aan besteden in het
komende nummer..
Georg, dank voor je bijdrage, goede inzichten en wijsheid,
Gerard

In het Frans door Georg:
Cher Gerard,
En titre du dernier bulletin 2021lorber, tu affirmes que Jésus est né en 6 av. J-C. Mais la date
de la naissance de Jésus est incertaine.
Les historiens se basent sur le récit de l’historien Josèphe, qui raconte que Hérode est mort
peu avant la fête de pâques, et que peu avant sa mort a eu lieu une éclipse de lune
spectaculaire. D’après eux, ceci ne pouvant avoir lieu qu’en mars ou avril, ils en déduisent
que Hérode est mort en l’an 4 av. J-C.
Mais ils ignorent qu’à cette époque, la fête de pâques avait lieu bien plus tard, rarement
avant la fin mai, et c’est le Grand Évangile qui nous l’apprend (GEJ_01, chap. 13). Mais on
trouve alors une autre éclipse de lune totale qui s’accorde mieux avec le récit de Josèphe,
c’est celle du 4 mai de l’an 3 ap. J-C. Jésus avait alors 3 ans. Cela donne l’an 1 av. J-C
comme date de naissance de Jésus.

De plus, si on cherche quand a pu se produire l’éclipse totale relatée dans le Grand Évangile
(GEJ_03, Kap.81), les calculs astronomiques nous apprennent qu’il n’y a qu’une seule
éclipse de soleil totale visible en Palestine à cette époque, c’est celle du 24 novembre de l’an
29. Les éclipses ont été calculées au XIXe siècle par Oppolzer, et recalculées au XXe siècle
par Meeus et Espenak pour la NASA, Les dates calculées par Oppolzer n’ont pas changé.
Cf. les documents joints. Les représentations de Meeus et Espenak se trouvent sur
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE0001-0100.html (cliquer là sur
Plate Index to
Five Millennium Canon of Solar Eclipses - index to eclipses on each plate (with links to color
plates)). Je joins aussi les dates, à cette époques des éclipses de lune totales.
Si ces calculs sont justes, il n’y a aucun doute que la première année de la vie publique de
Jésus est l’an 29. Ce qui concorde avec la naissance en l’an 1 av. J-C, et aussi avec ce que
dit l’évangéliste Luc (Chap.3) : « la quinzième année du règne de Tibère... » (mort de
Auguste en l’an 14, 14+15=29).
Cette question n’est pas fondamentale pour la vie intérieure. Mais on n’aime pas être dans
l’erreur. Et il n’y a pas non plus de certitude (à noter que les calculs astronomiques donnent
les dates justes d’éclipses anciennes connues). Ne serait-il pas mieux alors, de ne rien
affirmer ? Au lieu d’écrire « Dieser himmlische Vater verkörperte sich vor 2000 Jahren in
Jesus Christus 6. v. Chr. und manifestierte Sich erst als Heiland und Lehrer zwischen 25-28
n. Chr.», ne serait-il pas mieux d’ écrire «Dieser himmlische Vater verkörperte sich vor
beinahe 2000 Jahren in Jesus Christus und manifestierte Sich erst in Seinem dreiβigsten
Lebensjahr, drei Jahre lang. » ?
Merci pour ton travail qui fait le lien entre tous ceux qui aiment cette grande et magnifique
Révélation qui nous rend le Seigneur si présent!
Cordialement,
Georges
NB. Cette adresse mail est une autre pour georges.oberlechner@club-internet.fr
Traduction avec

https://www.deepl.com

Répondre
Cher Georg,
Curieusement, je pensais encore à ce thème récemment, et quelque chose m'a poussé à
réveiller ce thème à propos de l'année de naissance de Jésus En conjonction avec la date
de la mort d'Hérode. Cependant, j'ai abandonné cette pensée pendant un moment, car
d'après des sources fiables du calendrier romain, Hérode était en effet vers 4 avant JC.
mort. [L'enfant Jésus avait alors déjà environ deux ans et demi!]. Cependant, Josephus
n'était pas toujours cohérent avec ses données.
Encore une fois, j'ai eu l'impulsion de repenser cette question. Le calendrier lunaire du 7
janvier 1 avant JC. indique la pleine lune à 87,3%. Si décroissant! Jésus avait plus de 33 ans
lors de la crucifixion. La date de la mort d'Hérode me semble être un repère incontestable,
mais si vous la rattachez à la 15e année du règne de Jésus, le calcul est déjà biaisé.

Si j'écris quelque chose dans le bulletin, je peux le justifier en toute conscience. Si quelque
chose était mal décrit, je le changerais immédiatement. Je pense que votre position est
acceptable.
J'ai alors consulté Wikipedia et en effet, à ma grande surprise, je vois que selon Josèphe
Flavius, la date de mort d'Hérode était de 1 av. Au début de l'année 2015 [décembre] du
JBLI [Lorber-Bulletin], j'ai déjà fait des recherches à ce sujet. À l'époque, je pensais être sur
la piste et j'ai cité à l'époque, entre autres [également en réponse à une question d'un lecteur
de Lorber]:
Cependant, l'époque romaine n'est pas complètement synchrone, on ne peut pas lui donner
un sens - et elle reste incertaine. Très intéressant est votre déclaration sur l'orbite planétaire
régulière de Saturne et Jupiter de 248 ans ... "[Ce texte était adressé à Rudy Vercauteren en
Belgique!]
Par «pleine lune montante», je voulais dire que Joseph a vu la lune «se lever» derrière les
collines. Ce n'était pas une lune croissante alors!
Ces faits sont en effet des problèmes secondaires externes, mais en relation avec les
«temps de la fin» à venir [nous sommes déjà loin au milieu, sinon dans les dernières
décennies], nous pouvons calculer grossièrement quand la «phase de transition» nous
atteint de l'extérieur et de l'intérieur. viendra…
L'évangéliste Lucas est parfois rejeté comme indigne de confiance. Dans Jakob Lorber, le
Seigneur partage d'autres informations révélatrices à ce sujet, et donc aussi en ce qui
concerne la 15e année du règne de Tibère. Je veux accorder une attention particulière à
cela.
Georg, merci pour votre perspicacité et votre sagesse,

Gérard

Voor u gerechercheerd:

-
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Lutherbijbel of Vulgata?
Uit de vriendenkring van Jakob Lorber vroeg iemand de Heer [in 1842-1843], welke Bijbel nu
de juiste is, de Lutherbijbel of de Vulgata? Want ook de genummerde teksten lopen niet met
elkaar gelijk op. Daarop kreeg Lorber van de Heer het volgende antwoord:

Noch de Vulgata noch de vertaling van Luther zijn volkomen juist; deze staan allemaal vol
met fouten. Zelfs de Griekse vertaling zit vol met onjuistheden. Daarom is ook in alle sektes
geen juiste ware geloof en geen echte ware liefde meer aan te treffen, omdat de basis
verstoord is. Daaruit is voortgevloeid de verschrikkelijke kerkenbijeenkomst in Nicea. De
bisschop van Rome heeft alle verzamelde geschriften samengevoegd, waaruit de Vulgata
ontstond. Maar deze werd ook in het Grieks vertaald; zo ontstonden er twee verschillende
Vulgata, en ieder in hun eigen vorm en vertaling.
Luther heeft beide Vulgata [de Griekse en de Latijnse] samen bekeken en daaruit ontstond
de Lutherse Bijbel, die door de Heer eigenlijk de voorkeur heeft, ondanks de fouten daarin.
[Geschenken uit de Hemel, hfdst.43:1-16, hfdst.47 e.v.]
Een opvallende tekstpassage lezen we in [02.47.12.09]: ‘Het is hierbij om het even, in welke
uiterlijke kerk men zich bevindt, waar nog ergens Mijn naam en Woord wordt verkondigd!
Want het is niet noodzakelijk dat iemand de hele Bijbel uit zijn hoofd kent, om daarmee Mijn
rijk en Mij te vinden. Wan daartoe zijn ook een paar teksten en een scherp waarnemen en
ernaar handelen al voldoende.
Er wordt vooral tegenwoordig veel over de Rooms-katholieke kerk geklaagd en overal wordt
haar volledige nederlaag verwacht en het stoppen van haar werken, haar afgodendom en
haar gezamenlijke duistere drukte.’
In de periode van Jezus op aarde bestond de volledige Bijbel nog niet, alleen heet Oude
Testament. Jezus zegt in ‘Predikingen van de Heer, hfdst.30:15]: ‘Evenzo is Mijn
achtergelaten boek, de Bijbel, een eeuwige rijke bron, waarin de enige heerlijkste waarheden
verborgen liggen, die Ik aan diegene heb gegeven, die door de school van Petrus zijn
gegaan, en bij de liefde van Johannes zijn aanbeland.’
‘Daarom bleef de Bijbel ook behouden, zodat ze voor jullie het grootste en sterkste bewijs
moet geven, hoe daar al alles was opgeschreven, wat zich in latere perioden trapsgewijs
moest ontwikkelen, wat echter alleen de ‘wedergeborene’, de met geestelijke ogen ziende,
duidelijk als in een toekomstspiegel voorstralen.’
‘Zo wordt de Bijbel een rijke schatbron en een lichtbron voor alle menselijke relaties, en de
verstandige lezer zal vinden, dat al meer dan sinds duizend jaren de hoogste schatten in dit
boek bewaard liggen, om voor de mensheid de enige gids en leider te zijn, en om haar te
tonen, hoe Ik reeds in alle tijden ervoor zorgde, dat hiervan niets verloren raakt, wat voor alle
tijden en eeuwigheden werd voorzegd’.
‘Nu, waar de tijd spoedig nadert, waarin de mensen strenger gevraagd zal worden, of zij
eigenlijk wel weten, waartoe zij op de wereld zijn en of zij ook weten, waarom Ik op deze
aarde kwam, nu is het hoog tijd om de bast van de letter en woordelijke inhoud van Mijn
evangelie weg te nemen en de mensen onder deze schijnbare harde bast de glanzende
stroom van het goddelijk licht te tonen, opdat zij dat wat zij voor zichzelf en anderen
verzuimd hebben, nog in deze laatste tijd in kunnen halen en zo hun zending kunnen

vervullen. Vandaar Mijn vele ophelderingen en uitleggingen aan u, vandaar deze hele reeks
van zondagspredikingen, opdat niemand kan zeggen dat hij dit of dat niet heeft geweten of
begrepen.’ [47:14]
‘Schenk daarom aandacht aan dit woord, dat Ik u in dit evangelie gegeven heb; ook daarin
ligt veel verborgen, waar de verstandige en behoedzame lering uit kan trekken voor zijn hele
leven! Hij zal dan niet het extreme van zichzelf, van zijn naaste en van de wereld verlangen,
maar de juiste middenweg bewandelen, terwijl hij door het betalen van zijn belasting het zijn
naaste gemakkelijker maakt ook zijn tribuut bij te dragen. Zo zal hij zijn opdracht en Mijn doel
vervullen, om welke reden Ik overigens geesten en materie schiep, waarvan de
laatstgenoemde, het bindmiddel van de eersten, tenslotte zal en moet oplossen en dat weer
verenigen, wat Ik gescheiden in de grote wereldscheppingsruimte uitgezet heb.
Zo zult ook u door de middenweg te gaan er toe bijdragen, dat het materiële vergeestelijkt
zal worden, opdat Mijn wederkomst op uw aarde door de vergeestelijking van u en de
mensheid gerechtvaardigd wordt. Dan zal blijken, wat u de keizer en wat u God gegeven
hebt en in hoeverre in dit geven de juiste maat en het juiste gewicht overheerste. Alleen,
wanneer u in staat bent om ook het geringste van Mijn woorden in de juiste, diepe en
geestelijke zin op te vatten, is een vereniging met Mij en Mijn geestenwereld mogelijk. Ik laat
voor dit doel geen middel achterwege om u te tonen wat van de wereld en van de keizer is;
Ik herinner u er echter ook steeds aan, wat van God of van Mij is, en hoe beide, hoewel
gescheiden, toch verenigd kunnen worden, wanneer met het juiste begrip ook de juiste
uitvoering komt. Amen.’ [48:19,20]
‘’Neem deze Predikingen ter hand, lees vooraf het daar aangegeven evangelie in de Bijbel,
verdiep u in de zin van de aangehaalde tekst en u zult spoedig gewaar worden, welke
helderheid en welke warmte u uit deze woorden van vaderlijke liefde tegemoet zullen stralen!
Voelt u zich meer dan eens getroffen en schrikt u zelfs van uw innerlijk, wanneer u gewaar
wordt, hoe ver u nog verwijderd bent van wat u meende allang te zijn, troost u er dan mee,
dat iedere fout verbeterd kan worden, wanneer men haar kent! Heeft de prediking u de fout
doen inzien, dank Mij dan, dat Ik u liet zien wat bij u ontbreekt! Het ligt dan alleen in uw
handen om deze fout, die u vroeger niet eens voor een fout hebt gehouden, zorgvuldig te
verwijderen.
Steeds zullen u deze hier opgeschreven woorden rust en troost brengen, ook al is het niet
direct. Zij zullen u vaak een stootje geven en u als leidraad dienen, hoe beiden verworven
kunnen worden.’
Ook in ‘Scheppingsgeheimen’ lezen we, dat de Heer ons erop wijs om Zijn eigen Boek door
te lezen, namelijk het Boek van Zijn zichtbare en onzichtbare natuur. Hij wil ons namelijk
datgene laten zien, wat de mens via een Bijbelverklaring wilde bewijzen’. [hfdst.1:14]
Jezus wijst ons erop, dat al de woorden, die Hij tijdens Zijn leerperiode op aarde heeft
gesproken: ‘Want u moet weten dat bij elk woord dat Ik sprak, en nog meer bij elke handeling
die Ik tijdens Mijn leven op aarde verrichtte, het hoofddoel verreweg meer op het geestelijke
vlak lag dan bij de daad op zich, de gelegenheid of de omstandigheden, waaronder Ik Mijn
leer verkondigde aan het volk dat Mij volgde. Elk woord van Mij uit had een verstrekkender
betekenis dan de toehoorders toen vermoedden en ook de meeste Bijbelverklaarders en -

vorsers heden ten dage nog gevonden hebben.’ [Pred.1, hfdst.37:4]
‘Elk woord van Mij uit had een verstrekkender betekenis dan de toehoorders toen
vermoedden en ook de meeste Bijbelverklaarders en -vorsers heden ten dage nog gevonden
hebben.’
[HiG.02_43.02.23,13] Kijk, Luther had in zijn tijd niets anders dan deze twee boeken,
namelijk de Vulgaat, die hij vermoedde, en de Griekse Bijbel, die natuurlijk beschikbaar was
in verschillende Aziatische talen, maar altijd dezelfde bleef.
[HiG.02_43.02.23,14] Als u dit nu weet, zult u gemakkelijk zien dat noch het een noch het
ander volledig correct is. In sommige opzichten heeft de Lutheraan echter de voorkeur boven
de Vulgaat. Vandaar de offset-tekstnummers in Luther, omdat hij de afwijkingen van de
Vulgaat en de Griekse bijbel wilde aangeven.
[HiG.02_43.02.23,15] Echter, in de vorm van deze boeken is het belangrijkste bewaard
gebleven en volledig puur voor de geest. Omdat het innerlijke zintuig onder welke vorm dan
ook volkomen zuiver bleef. En dat is het belangrijkste.
[HiG.02_43.02.23,16] Daarom kun je je aan het een of het ander houden, en je kunt het niet
mis hebben en daarom kun je ook heel kalm zijn. Want het is niet de letter die telt, maar de
geest; dit is het die je tot leven brengt! [HiG.02_43.02.23,13] Kijk, Luther had in zijn tijd niets
anders dan deze twee boeken, namelijk de Vulgaat, die hij vermoedde, en de Griekse Bijbel,
die natuurlijk beschikbaar was in verschillende Aziatische talen, maar altijd dezelfde bleef.
Alle Schrift is door God ingegeven [2 Tim.3::16]. Want nooit werd een wijze voorzegging door
de wil van een mens doen ontstaan, maar een door God gekozen sprekend mens, gedreven
door de Heilige Geest. [2 Petr.1:20,21]
God sprak door de profeten, doordat Hij hen Zijn woorden gaf. Hij sprak tot het hoorbaar, ook
in visioenen of tot in hun gedachten Hij liet ze datgene opschrijven wat Hij sprak.
Op deze wijze schreef de Heer de Bijbel in een periode van wel 1600 jaar door meer dan
veertig mensen. Hierbij is de Bijbel als een eenheid te lezen en te verstaan. De Bijbel spreekt
zich niet tegen, ook al lijken er hier en daar tegenstrijdigheden te bestaan. Toch heeft de
Bijbel maar één Auteur, en dat is God Zelf Hij sprak tot ons via de joden. Alle profeten waren
in de Bijbel joden, behalve Lukas. De Bijbel is archeologisch en historisch bevestigd. De
Bijbel vergist zich niet. Haar inhoud heeft zich nooit veranderd. Zij is aan de mensheid
gegeven, zoals ten tijde van Mozes [het Oude Testament]. Met de komst van Jezus op aarde
is er een nieuw evangelie gepredikt, dat vooral beschreven staat in de evangelist Johannes.
God Zelf verandert Zich niet. Zijn Woord zal altijd eeuwig blijven bestaan. ‘In eeuwigheid,
Heer, staat Uw Woord vast in de hemelen!’ [Psalm 119:89]
De eerste grondlegging van de kerk op aarde was ten tijde van Adam. [Huish. van God, deel
2, hfdst. 172:] Opnieuw benadrukt de Heer, dat het oneindig vele keren beter is om
werkzaam te zijn in Zijn leer, dan de Bijbel uitwendig op zijn duimpje te kennen en er in te
geloven. Want de oogst is steeds veel meer groter dan et getal van haar werkers. [Maan en
Aarde, hfdst. 73:18]
De wereldse mensen willen niets van de Bijbel afweten. [Geestelijke Zon 1, hfdst.35:12] Er
bestaat een oud spreekwoord over de Bijbel: ‘O Bijbel, o Bijbel, voor de mensen ben jij een
euvel. Zoals het gaat met het lezen van de bijbel, zo is het ook gesteld met het lezen van al
haar innerlijke geestelijke exegesen (verklaring van geschriften) Want dan zal iedereen
zeggen: ‘Als dat de betekenis is, waarom is het dan niet zo geschreven?’ [Bijbelteksten en

verb. betek. hfdst.3:13]
De Bijbel is een afgesloten boek. Geen mens mag daarin iets aan toevoegen noch iets van
afnemen [uit z’n verband brengen!] Zo staat het in Openb.22:18,19 beschreven. Daarom is
het nog wel mogelijk om naast de Bijbel van tijd tot tijd Nieuwe Openbaringen te ontvangen,
dat zelfs de Bijbel geleidelijk ontsluiert.
Johannes de Evangelist heeft tijdens de leer van Jezus op aarde, zo’n 2000 jaar geleden, als
gefragmenteerd opgeschreven in de bijna 3 ½ jaar, dat Jezus in Palestina rondtrok en het
volk en Zijn leerlingen inwijdde.
De evangelisten waren karig met de plaatsnamen in het gebied van Galilea. Via Jakob
Lorber, zijn we daarover in de nieuwe Openbaringen veel meer te weten gekomen. De
evangelisten spreken bijv. over de verheerlijking op een hoge berg [de berg Arbel = Thabor]
zonder de naam van de berg te noemen. Maar vroeger hadden de bergen vrijwel geen
naam, behalve, dat zij dikwijls vernoemd werden naar de bewoners van zo’n berg.
De mondelinge leer [de wet] wordt al genoemd in Matth.15:2. [Deze was ook al bekend bij
Philo en Josephus].
De joden zien de Hebreeuwse Bijbel [het Oude Testament met 24 boeken, omdat de
tweedelige boeken van Samuël, Koningen en Kronieken als één boek worden geteld,
evenals de twaalf kleinere profeten en de boeken van Ezra en Nehemia.
De vermelding in de Bijbel over de evangelist Lukas, werd toch niet door ooggetuigen
geschreven, maar veel en veel later na Jezus, want Lukas was de enige die Jezus niet
persoonlijk heeft gekend.

Vaccin Corona
Een Belgische Jakob-Lorber-lezer stuurde ons het volgende op:
‘Het eigenlijke vaccin heeft zijn EUROPA-goedkeuring gekregen. Hebben we een kat in de
zak gekocht? Niemand weet eigenlijk hoe dit afloopt met al die verschillende soorten
vaccins, zelfs de fabrikanten niet. Hoe zullen wij daarop reageren? Want het is zogezegd
maar aan weinigen uitgetest!
Daarom hebben twee grote bedrijven harde clausules in hun leveringscontracten met de EU
laten beschrijven:
1. Als er vaccinatieschade optreedt en de fabrikant moet betalen, vergoedt de EU de
kosten.
2. Andere fabrikanten zoeken naar soortgelijke overeenkomsten.
De EU - met name de Europese belastingbetalers - worden op deze nogal handige wijze de
aansprakelijkheidsverzekeraars. Deze goedkeuring was nodig om de met de hete naald
gemaakte contracten niet in gevaar te brengen. Je zou ook kunnen zeggen: de politiek liet
zich eigenlijk chanteren.

Op het Corona-altaar wordt niet alleen veel geld geofferd aan de god van het vaccin. De
genetisch gemodificeerde maïs in de velden is veel strikter gereguleerd dan de genetisch
gemodificeerde virussen, die rechtstreeks in onze spieren worden geïnjecteerd. De volgende
catastrofe staat al in de wacht. Is dat voor onze gezondheid? De gevolgen op lange termijn
zijn logischerwijs niet helemaal vast te stellen.
Kunnen gevaccineerde mensen anderen infecteren omdat ze net zo goed virusdragers zijn
als geïnfecteerde mensen? Niemand weet dat.
RNA buiten cellen bevordert de bloedstolling en maakt endotheelcellen beter doorlaatbaar.
Gecontra-indiceerd zijn personen met allergieproblemen, zoals Urticaria. Deze hebben kans
op quickes-oedeem, hartaanvallen, beroertes en embolieën van de longen vanwege de
RNA-vaccins! Het vaccin bevat nanodeeltjes die voor het lichamelijk organisme niet bekend
zijn.
Als het om gezondheid gaat, kun je eerst kijken wie er al immuun is. Maar dan raken de
overheden minder hun ingekochte spullen kwijt [de vaccins]. Opvallend is dat van de meeste
mensen de vaccinatiebereidheid onder medisch personeel lager ligt dan de algemene
bevolking (48%).‘

Inhoud Grote Johannes Evangelie In Vogelvlucht
Op grond van de ons gekende bronnen en aspecten met de elf aaneensluitende delen van
‚Het Grote Johannes Evangelie‘ kunnen we de wandel- en scheepsreizen van Jezus hier
bijna wekelijks [gedurende meer dan drie volle jaren] volgen, en wel zo, alsof we er zelf
bij waren geweest.

Inhoud eerste deel v.h. GR. JOH. EV.
Periode: ongeveer in het jaar 29 van onze tijdrekening, het eerste leerjaar, dat enige weken
voor het eerste Pasen tot en met in de zomer was. [de tarweoogst]
1e. reis: Nazareth – De hut van de Heer in de woestijn bij Bethabara [omgeving Had Nes-

Karkom] – Bethabara [doop door Johannes] – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 5-9]
2. reis: Nazareth – Kana in Galiläa [bruiloftsfeest en het wijnwonder] - Kapernaum en het

meer van Galilea – Jeruzalem [naar het eerste Paasfeest, de tempelreiniging [Gr. Joh.
Evang. hfdst. 10-22]
3. reis: In Judea, rondom Jeruzalem – omgeving Enon bij Salim [nieuwe doopplaats van

Johannes aan de Jordaan] – naar het landschap Samaria –Jakobsbronnen – Sichar en
omgeving – naar Galilea – Kana in Galilea– Kapernaum [Gr. Joh. Evang. hfdst. 23-99]
4. reis: Kapernaüm – de hut van Petrus aan de noordelijke oever van het Meer van Galilea –

per schip naar Gadara aan de oostelijke oever – per schip naar de aanlegplaats bij Sibarah –
Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 99-115]
5. reis: Nazareth – vissershuis van Matthias bij Kapernaum – op vlucht voor de menigte op

het Galilese Meer - Terugkeer aan de oever bij de tolwacht van Mattheús nabij Sibarah –
Kapernaüm – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 115-131]
6e reis: Nazareth – Hongerdorp – aan de oeverkust naar Kis – vandaar een uitstapje per

schip naar Jesaira – en weer terug naar Kis – Trip naar Kana in het dallandschap [in de
provincie Samaria] – terug naar Kis [Gr. Joh. Evang. hfdst. 132-242]

Inhoud tweede deel v.h. GR. JOH. EV.
Periode: in de zomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr.
7e reis: Kis – aanlegplek voor schepen bij Sibarah – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 1-94
8e reis: Nazareth – Grot bij Bethabara [1e Volksspijziging] – Berg van het gebed – Wandeling

op het meer van Galilea [Petrus’ geloofsproef] – per schip naar Genezareth aan de
gelijknamige zee-inham van Genezareth. [Gr. Joh. Evang. hfdst. 94-167]
9e reis: Genezareth – per schip over de zee-inham en dan te voet noordwaarts naar richting

Tyrus – terugkeer naar het meer van Galilea – Berg aan de oever [2e volksspijziging] – per
schip naar de herberg bij Magdala – terug naar de berg aan de oever – te voet naar de hut
van Markus bij Cäsarea Philippi. [ Gr. Joh. Evang. hfdst. 168-244]

Inhoud derde deel v.h. GR. JOH. EV.
Periode: in de nazomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr.



Late zomer van het jaar 29 na Christus, locatie Markus de Romein nabij de stad
Casarea Philippi [9. Reis van Jezus]

Inhoud vierde deel v.h. GR. JOH. EV.
Periode: in de nazomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr.


Late zomer van ongeveer het jaar 29 na Christus, locatie Markus de Romein nabij de
stad Casarea Philippi [9. Reis van Jezus]

Inhoud vijfde deel v.h. GR. JOH. EV.
Periode: in de nazomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr. Voorlopige basisplaats bij de
Romein Markus, nabij de stad Caesarea Philippi bij Tiberias
9e en 10e reis van Jezus: Verblijf in de hut van Markus - per boot naar het vissersdorp bij de

berg der verheerlijking [Tabor = Arbel] - terug naar het vissersdorp. [Gr. Ev. Kap. 169-238]
11e reis van Jezus: Vissersdorp - per schip naar het handelsdorp aan de andere kant van de

berg der verheerlijking - per schip naar Jesaïra – De hut van Petrus - Noord Galilea – weer
terug naar Petrus’ hut. [Gr. Evang. Hoofdstuk 239-251]
12. Reis van Jezus: Hut van Petrus - per schip via de over de uitmonding van de Jordaan

naar een vissersdorp met een zoutrots [Barnabe] - verder naar Jeruzalem [Gr. Evang, hfdst.
252-276]

Inhoud zesde deel v.h. GR. JOH. EV.
…Periode: van Galilea [bergdorp met zoutrots] naar Jeruzalem. [Herbergier in het dal]. In de
omgeving van de stad. Van het Loofhuttenfeest [herfst van ongeveer het jaar 30 n. Chr.] naar
de tabernakelrots in ongeveer het jaar 31 n. Chr. Naar de vijver van Bethesda bij de
tempelingang. Bethanië. Uitstapje naar Bethlehem. Grieks plaatsje daar. Terug naar
Bethanië. [Grote Evangelie van Johannes, deel 6, hoofdstukken 1-25].
periode: rond het Loofhuttenfeest [herfst] ongeveer 30 n. Chr. tot aan het volgende
Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr.
13e reis: [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 1-25]
 Periode: van Galilea [bergdorp met zoutrots] naar Jeruzalem.
 [Herbergier in het dal].
 In de omgeving van de stad.
 Van het Loofhuttenfeest [herfst van ongeveer het jaar 30 n. Chr.] naar de
tabernakelrots in ongeveer het jaar 31 n. Chr.
 Naar de vijver van Bethesda bij de tempelingang.
 Bethanië.
 Uitstapje naar Bethlehem.
 Grieks plaatsje aldaar.
 Terug naar Bethanië. [

14e reis: [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 25-36]




Verblijf in Bethanië
Het Galilese meer
Per schip naar Kis

15e reis: [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 36-41]





Kis
Per schip naar de aanlegplaats aan de zuidelijke Jordaanuitmonding
Te voet naar Jeruzalem [de waard in het dal, vlakbij de stad Jeruzalem]
Tiendaagse bezoek bij Lazarus in Bethanië

16e reis: [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 41-79]








Te voet van Bethanië naar Galilea
Aanlegplaats aan de zuidelijke kant van de uitmonding der Jordaan
Per schip in de omgeving van Tiberias
Berg van de derde volksspijziging
De discipelen per schip naar de aanlegplek bij Sibarah
De Heer komt hen na op het water
Wandelend naar Kapernaum

Inhoud zevende deel v.h. GR. JOH. EV.
periode: rond het Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr.
17e reis: [Gr. Joh. Evang.,7 hfdst. 1-229] - Eerst verbleef Jezus lange tijd in de herberg van
Lazarus welke Hem als basisplaats diende op de Olijfberg. Van daaruit deed Hij een
uitstapje naar het vlakbij gelegen stadje Emmaüs ten oosten van Oud-Bethlehem, waar ook
Nikodemus een bewoning had. Weer terug naar de herberg van Lazarus op de Olijfberg.

Inhoud achtste deel v.h. GR. JOH. EV.
periode: enkele weken na het Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr.
18e reis: [Gr. Joh. Evang. 8, hfdst. 1-158]






Verblijf in de herberg van Lazarus op de Olijfberg
Bethanië
Een uitstapje naar een oord vlakbij Bethlehem in het Davidshuis
Terug naar Bethanië

19e reis: [Gr. Joh. Evang. 8, hfdst. 159-220]
 Bethanië
 De waard in het dal
 Grote herberg aan de splitsing van de weg naar Thyrus naar Jericho
 Van Jericho naar Essea richting Egypte

Inhoud negende deel v.h. GR. JOH. EV.
periode: enkele weken na het Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr.
20e reis: [Gr. Joh. Evang. 9, hfdst. 1-26]
 Van Essea naar Jericho
21e reis: [Gr. Joh. Evang. 9, hfdst. 26-113]
 Jericho
 Tolhuis van Zacheus
 Dorp van heidenen met tempel van Mercurius
 Nahim
 Landschap Samaria
 Rovers in deze omgeving
 De waard in Samaria
 Het oerbos in Samaria
 Marktjes in Galilea
 Kana in Galilea
22e reis: [Gr. Joh. Evang. 9, hfdst. 113-214]
 Kana in Galilea
 Kis
 Per schip naar Jesaira
 Hut van Markus bij Cesarea Philippi

Inhoud tiende deel v.h. GR. JOH. EV.
periode: in de late herfst en winter in ongeveer het jaar 31 n. Chr.
23e reis: [Gr. Joh. Evang. 10, hfdst. 1-141]
 In de hut van Markus bij Cesarea Philippi
 Per schip naar Genezareth
 Te voet verder naar Pella
 Abilah
 In het gebied van de Golan
 Naar Aphek
 Vissersdorp bij Bethesda
24e reis: [Gr. Joh. Evang. 10, hfdst. 142-244]








Vissersdorp bij Betheda
Heidens bergstadje
De basaltstad
Stad aan de berg van Nebo
De opperherder aan de bergmuur
De waard Mucius in het Jordaandal

Inhoud elfde deel v.h. GR. JOH. EV.
periode: de nawinter en de voorzomer in ongeveer het jaar 32 n. Chr.
[tot het latere Pasen ongeveer begin juli 32 n. Chr.]
25e reis: [Gr. Joh. Evang. 11, hfdst. 1-42]
 De waard Mucius in het dal van de Jordaan
 Het dal van de innerlijke inkeer
 Rimmon [Rael[
 Bethanië [de opwekking van Lazarus]
26e reis: [Gr. Joh. Evang. 11, hfdst. 42-76]
 Bethanië
 Ephrem
 Bethanië
 Intocht in Jeruzalem op Palmzondag
 Bethanië
 Naar de enige doopplek van Johannes aan de Jordaan
 Avondmaal in Jeruzalem
 Gethsemane
 In de tempel – tumult – de toespraak van Jezus
 Golgotha
 Op de Olijfberg
 Hemelvaart
Einde
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Bankkosten [afsluiting 2020]
op 31 januari
2021
Schenking van Paul M. uit Duitsland in januari 2021 [hartelijk dank!]
Schenking van F.H.M. Tulling uit Nederland in januari 2021 [hartelijk dank!]
Schenking van P. en M. P. uit Duitsland in januari 2021 [hartelijk dank!]
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+
+
+
+
+

253,05 €
50,00 €
9,05 €
200,00 €
100,00 €
30,00 €
524,00 €

