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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
Broeders en zusters,
Om geen achterstand te creëren in de volgende publicaties, heb ik momenteel ondanks wat tijdgebrek, toch nog besloten het junibulletin uit te geven. Helaas nu
zonder de Engelse vertaling, omdat de financiële situatie voor onze vertaalster
daarvoor niet voldoende was. Voor alle binnenkomende giften heel veel hartelijk
dank! Want inmiddels heeft deze situatie een gunstige wending genomen, waarover
meer in het juli-nummer.
Wij vragen de aandacht over een tweede vervolg over de 33e jarige levenswandel
van Jezus op Aarde; vervolgens een boeiend thema van Wilfried Schlätz: ‘de religie
van de toekomst (een prachtige aanvulling op die van Klaus Opitz, in het vorige
nummer 7-2016); tevens van hem ook het onderwerp: ‘God kan niet zondigen!’
[Waarvoor onze hartelijkste dank!] Allemaal hoogstbelangrijke thema’s in deze tijd
van de grootste ontaardingen ooit!

- Wederom wensen wij je (jullie) een zegenrijk leesgenot toe **************

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

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg van het JakobLorber-Bulletin nr. 7. 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.

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

Jezus leefde 33 volle jaren op deze Aarde
[voortzetting 2 van 3]
Jezus is nu met Maria [in Nazareth] in gesprek: ‘Maria haast zich naar de
voorraadkamer en vindt deze volgepakt met brood, meel, vruchten, gerookte en
verse vis, melk, kaas, boter en honing! Als zij zo'n grote voorraad in de
voorraadkamer ziet, beangstigt dat haar; ze komt vlug naar Mij terug, valt voor Mij op
de knieën en dankt Mij knielend voor zo'n rijke verzorging van haar voorraadkamer!
Ik buk Mij echter snel en hef haar op, en zeg tegen haar: 'Wat doet u voor Mij, wat
alleen de Vader toekomt? Sta op; want wij kennen elkaar toch al dertig jaar, en Ik
ben nog steeds Dezelfde en niet veranderd!' Maria krijgt tranen van vreugde, begroet
al Mijn leerlingen en gaat dan snel weg, om een goed maal voor ons klaar te
maken’... [GJE-1-108-7-9]
De bevriende Cyrenius kwam ook op bezoek bij Jezus in Nazareth en tijdens dit
gesprek werden de Kinderjaren van Jezus in Egypte [Ostracine] opgehaald. Cyrenius
zei, dat hij Hem al dertig jaar kende. [GJE2-24-8]

JACOBUS, de zoon van Jozef, die een kundig schrijver was, haalde een tamelijk
dikke rol uit een kast en gaf die aan Cyrenius met de woorden: ..Verheven

heer, hierop heb ik vanaf Zijn geboorte alles opgeschreven tot aan Zijn
vijftiende jaar, maar bijzondere dingen deed hij eigenlijk slechts tot aan Zijn
twaalfde jaar. Na het twaalfde jaar verdween Zijn goddelijke gave zo totaal,
dat daarvan ook niet het minste meer te bemerken viel. Over de drie jaren van
Zijn dertiende tot Zijn vijftiende staat er dan ook niets in; want behalve enkele
tamelijk wijze woorden vond er niets bijzonders meer plaats, en daarom heb ik
dan ook na Zijn vijftiende het niet meer nodig gevonden de heel gewone
menselijke belevenissen, die ik van Hem zag, op te schrijven. Hiermee kan deze
beschrijving van Zijn jeugd als een afgesloten geheel beschouwd worden’. [GJE2-25-2 – vergelijk ook de Jeugd van Jezus!]
Opmerking: met 20 jaar heeft zich nog een speciaal geval voorgedaan met Jezus;
daarover later meer in deze samenhang! Evenals met 29 jaar, toen Jozef in Zijn
armen stierf.
ROBAN de Farizeeër bericht over de tempel: "De tempel is al dertig jaar niets
anders dan een wissel en handelsmarkt en van de echte Jehova en van Mozes is
allang geen spoor meer te vinden! [GJE-02-83-18]

De Farizeeër Chiwar zegt tegen zijn collega’s: "Ja, Hij is een en dezelfde! Ik ken
Hem al meerdere jaren, net als de oude Jozef, die pas ongeveer een jaar
geleden gestorven is’. [Opmerking: wellicht in het jaar 21 n. Chr.]
‘Ik heb niet het minste spoor van iets buitengewoons aan Hem ontdekt,
ofschoon -zoals men hier en daar heeft verteld -zich bij Zijn geboorte, die te
Bethlehem in een schaapsstal heeft plaats gevonden, heel buitengewone
dingen moeten hebben plaats gevonden, en ook daarna tot op Zijn twaalfde
jaar. Maar vanaf het twaalfde jaar moet al het buitengewone verdwenen zijn,
de grote verwachtingen van Zijn ouders gingen teloor, en Hij bleef tot op
heden, respectievelijk tot aan zijn dertigste jaar, en dat is nu een zeer
onopvallende, eenvoudige timmerman!’ [GJE2-90-7]
‘Maar op Zijn dertigste jaar verdween Hij opeens uit Zijn ouderlijk huis en Hij
moet Zich enige tijd in de woestenij bij Bethabara aan de kleine Jordaan,
waar de beroemde Johannes verblijf hield, hebben opgehouden en Zich door
hem hebben laten dopen’.
KORAH zegt: "Ja, ja, je zult wel gelijk hebben! Die geschiedenis in Bethlehem
baarde ongeveer dertig jaar geleden veel opzien, en als ik mij niet vergis, heeft
de oude Herodes juist om Hem die onmenselijke kindermoord bevolen. Hij
moet echter naar Egypte ontvlucht zijn. - Zie je nu wel, nu is het me al helemaal
duidelijk! Nou, nou, dat is dus dezelfde Jezus!? Ja, aan Hem kan beslist iets
buitengewoons zijn, en jij zult met je veronderstelling er zeker niet ver naast
zijn! Maar ik zou Hem dan toch nog willen spreken voor hij deze plaats denkt te
verlaten!" [GJE2-90-7-10]
De HOOFDMAN zegt tegen de overste van een groep Farizeeën, die een
onderzoek instelde naar Jezus en intussen op de hand waren van Jezus: […] –

‘En als er zo nu en dan een hoogstaande ziel onder hen was, dan deden ze
daarmee wat zij naar mijn weten voor nauwelijks dertig jaar met de vrome
rechtschapen Zacharias deden’… [GJE2-124-5]
Opmerking: dit speelde zich alles nog steeds af in het eerste ambtsjaar van Jezus!
Met de kanttekening: enerzijds lijkt het of dit nog geen 30 jaar geleden was, dat
Zacharias vermoord werd; anderzijds lijkt het erop, dat – toen Jezus op Zijn laatste
dag van Zijn 29e jaar op 6 januari 22 n. Chr. de volgende dag op Zijn dertigste het
huis verliet van Jozef [die niet meer leefde en al een jaar daarvoor gestorven was!]
en Maria. Dit verklaart misschien waarom geschreven staat: op Zijn dertigste jaar!

Marcus, de Romein [een oude krijgsvriend van Cyrenius] op de heuvel aan de
witte zeebaai, vlakbij Tiberias] vertelde het volgende in zijn hut, waar Jezus en
Zijn leerlingen verbleven, zei:
‘Voor zoiets moest de goede God, als Hij geen oude Joodse fabel is, toch een
tegenmiddel weten, maar tot op dit uur gebeurde er van bovenaf nog niets!
God kan nog steeds heel geduldig en kalm zulke naamloze wreedheden
aanzien, zoals Hij ongeveer dertig jaar geleden in Bethlehem kon aanzien hoe
door een bevel van een tiran, kinderen van het manlijke geslacht, van een tot
twaalf jaar, ten getale van vijfduizend, op één dag op de gruwelijkste manier
van de wereld zijn vermoord!’ [GJE2-178-9]
[Opmerking: het vermoorden van kinderen tot twaalf jaar was het
oorspronkelijk plan van Herodus, maar onder de suggestieve invloed van
Cornelius werd dit voorkomen en gereduceerd tot 2 jaar!]
De overste Julius, die samen met Cyrenius en Jezus aan de tafel zaten, sprak:
‘Er wordt wel verteld, dat ongeveer dertig jaar geleden een paar mensen uit
Galiléa na het genot van het satanswater niet gestorven zouden zijn’.
[Opmerking: Jozef en Maria] – GJE2-236-23]
Een jonge Farizeeër in aanwezigheid van de rechter Julius, Jezus en Cyrenius
zei: ‘Maar het is dan in zekere zin toch iets buitengewoon wonderlijks en dat
blijft een grote vraag, hoe deze mens aan zulke uitzonderlijke, goddelijk
lijkende eigenschappen is gekomen! Want voor zover wij door ons onderzoek
naar hem en zijn afkomst te weten zijn gekomen, moet hij de zoon van een
timmerman zijn, die ongeveer tot zijn dertigste jaar steeds thuis is gebleven
en met zijn vader en mogelijke andere broers nu eens hier, dan weer daar,
timmerwerk heeft verricht. Niemand heeft daarbij ooit iets buitengewoons
aan hem ontdekt. Men heeft hem ook nooit zien lezen, schrijven of rekenen.
Ook in zijn omgang met mensen moet hij zeer weinig spraakzaam en allerminst
een spiritueel mens zijn geweest!‘ [GJE3-6-2]
‘Zo moet ook het vissen een van zijn lievelingsbezigheden geweest zijn en hij
viste altijd met succes, waarom de vissers hem ook graag bij zich hadden’.
[GJE3-6-4]

Mathaël waarschuwt Cyrenius voor de overste van de tempel: […] ‘Kijk, deze is
het [de overste Stahar der Farizeeën] die dertig jaar geleden de hand heeft
geslagen aan de hogepriester Zacharias en hem tussen het offeraltaar en het
allerheiligste, gescheiden door de voorhang, heeft vermoord![opmerking:
gewurgd!] - [GJE3-146-10]
De engel Raphaël zegt nu tegen de 78-jarige Stahar [de oud-overste van de
tempel]: ‘U beleeft nu echter niet voor de eerste maal iets, wat ook de oude
vaders hebben beleefd! Dertig jaar geleden hebt u in de tempel ook al iets
dergelijks beleefd, waarna de toenmalige hogepriester, voornamelijk door uw
hand, tussen het altaar en het allerheiligste gedood werd! Waarom geloofde u
dan tóen het duidelijke wonder niet, en waarom werd u zelfs tegen een
hogepriester zo meedogenloos?!" [GJE3-152-12,13]
De engel Raphaël zegt verder tegen de oud-overste Stahar van de tempel
Jeruzalem: ‘Maar het kan de te blinde en te domme mensheid toch niet te erg
aangerekend worden als zij in haar blindheid alle soorten gruwelijke zonden
begaat en daarom zult ook u, vanwege Zacharias, niet geoordeeld worden en
dat nog des te minder, omdat u die misdaad al heel vaak ernstig berouwd hebt,
wat u zeer ten goede gerekend werd. Maar nu is de vraag, wat u zou doen als u
van aangezicht tot aangezicht met de reeds dertig jaar in deze wereld onder
de Joden rondwandelende en lerende Messias zou komen te staan en wat uw
vijftig collega's zouden doen! Zoudt u Hem de verschuldigde eer geven en Hem
in uw hart als diegene aanvaarden die Hij is?" [GJE3-153-3]
De engel: ‘Ziet u hier ook niet een nieuwe ark van het nieuwe verbond, waar de
dode nieuwe in de tempel slechts een vermanend symbool van is? Maar het
geestelijke leven van Jehova, dat eerst boven de oude ark zweefde, heeft
Jehova Zelf al dertig jaar geleden in de Godmens gelegd en Die is nu hier in de
wereld en leert Zelf de mensen Hem herkennen!’ [GJE3-153-11]
Kornelius, de broeder van Cyrenius zegt: ‘Maar ik was toen pas vijf en twintig
jaar en ik ben nu ruim dertig jaar ouder en ik heb gedurende die tijd zeer veel
door en meegemaakt, ik heb veel gezien, gehoord en ondervonden. Maar
ondanks dat alles, blijven mij de wonderlijke woorden van David en Uw
geboorte en al haar bijverschijnselen nog zo levendig bij, alsof ik die pas
gisteren of eergisteren persoonlijk had meegemaakt’… [GJE3-179-3]
De Heer zegt tegen de drie wijzen uit het Morgenland: "Hebben jullie dan in je
land nooit het bericht ontvangen, dat er dertig jaar geleden in een stal te
Bethlehem, de oude stad van David, uit een maagd een koning der Joden
werd geboren?’ [GJE3-197-1]
De Heer zegt tegen Schabbi, één van de drie astronomische Perziërs: ‘Wel,
vriend, hoe staat het nu met die Messiasgeschiedenis, die dertig jaar geleden
de bekende wijzen uit het Morgenland in jullie land wereldkundig hebben
gemaakt? Is dat volgens jou nog steeds een sprookje van astrologen?’ [GJE3207-7]

De tempelier Zinka zegt: ‘Hij komt mij alleen te jong voor; want hij moet al in
de 30 zijn! [GJE4-25-1]
Roklus, de Essener zegt tegen de Engel Raphael: ‘Ben jij soms zelf die
wonderbaarlijke Nazarener? Ook goed, en eigenlijk nog beter; want dan leren
wij die man of jongeling tenslotte immers zelf kennen, van wie wij al zoveel
buitengewone dingen hebben vernomen! Alleen zie je me er iets te jong uit
voor de Nazarener, die volgens de beschrijving minstens dertig jaar moet
zijn!’ […] [GJE5-53-4]
Roklus, de Essener, sprak verder met de Engel Raphael over Jezus, van wat
handelslui over Hem ervaren hadden: ‘In het stadje Nazareth aan de
bovenloop van de Jordaan gelegen, niet in het plaatsje in de bergen dat
dezelfde naam heeft, leefde een timmerman die bij zijn tweede vrouw een
zoon had verwekt, die hij 'Jezus' noemde. Deze was tot zijn dertigste ook
timmerman en een altijd stille man, die veel dacht maar weinig sprak. Hij was
verder een uiterst beschaafde man; men hoorde hem nooit ruziën…’ – ‘Een
evenwichtige en zeer bescheiden nuchterheid was de overheersende
karaktertrek in zijn leven. Daarnaast was hij altijd zeer deemoedig en
barmhartig tegenover de armen, en vroeg voor zijn altijd uitstekende
timmermanswerk slechts een heel klein loon, dat hij altijd uiterst stipt aan zijn
ouders afdroeg’.
‘Op de dag echter dat hij precies dertig jaar oud werd, legde hij al zijn
gereedschap aan de kant en raakte noch zijn bijl, noch zijn zaag meer aan’.
Spoedig daarop verliet hij het ouderlijk huis, trok naar de kleine woestijn, niet
ver van de plaats, waar de uitloper van de Jordaan in het aan Galilese meer
stroomt. [GJE5-52:2-5]
‘Zijn broers en zijn nog in leven zijnde moeder, allemaal volkomen eerlijke
mensen, vroegen hem naar de reden daarvan en hij moet hun het volgende,
hoogst mysterieus klinkende antwoord gegeven hebben:
'Het uur is gekomen, dat Ik de wil van mijn Vader in de hemel moet vervullen,
waarom Ik dan ook naar deze wereld ben gekomen!’
Cyrenius zegt tegen één van de Farizeeërs: ‘Ik heb in Hem juist die mens
gevonden, die ik - laten we zeggen dertig jaar geleden tegen de gruwelijke
vervolging van de oude Herodes beschermd heb; Hij is het ook, die dertig jaar
geleden, toen mijn broer Augustus de volksregistratie en volkstelling in het
hele uitgestrekte Romeinse rijk en dus ook in het land der joden invoerde, in
Bethlehem in een schaapsstal is geboren uit de jonge vrouw van de
timmerman Jozef, waarbij zich allerlei wonderbaarlijke verschijnselen
voordeden. Wijzen uit het Morgenland, daarheen geleid door een grote
komeet, herkenden Hem en hebben Hem begroet als de toekomstige koning
der joden en Hem geschenken gebracht; reeds toen werd Hij door de
verbaasde herders als een bijzondere verschijning voor de mensen van deze
Aarde bezongen, waarvan jullie je zeker nog wel iets zullen herinneren!

Mochten jullie daarover niets gehoord hebben, ofschoon jullie toch al wel
minstens zestig jaar oud zullen zijn, dan staat hier mijn broer Cornelius, die
toen juist in Bethlehem de Romeinse registratie leidde, als nog volop levende
getuige vóór jullie en naast hem sta ikzelf; ook ik had hoogst onverwacht de
gelegenheid, aan het kind dat amper veertien dagen oud was, reeds dermate
goddelijke tekenen waar te nemen en te beleven, dat ik er in mijn grote en
eerbiedige verbazing geen ogenblik aan heb getwijfeld, dat dit kind
overduidelijk meer was dan het meest volmaakte mensenkind’. [GJE5-149-4,5]
[Opmerking: deze volksbeschrijving was destijds in het gehele Romeinse Rijk en
in Israël de eerste keer überhaupt in de geschiedenis!]
De twintig pseudo-Grieken [priesters] bedankten de Heer voor de uitnodiging…
‘Zij kwamen bij ons aan tafel zitten en begonnen opgewekt te eten en te drinken,
en zij vertelden ons veel lachwekkende dingen over de tegenwoordige staat van
de tempel, over de nieuwe ark, die nagemaakt was omdat de oude sinds de
gruwelijke dood van de voormalige hoge en opperpriester Zacharias haar
bijzonder wonderbaarlijke kracht merkwaardigerwijs helemaal verloren
had. De nieuwe was derhalve nu al bijna dertig jaar oud, en gedurende deze
tijd was er met haar geen enkel wonder meer verricht, en toch aanbad het
domme volk de nieuwe alsof het de oude was’. [GJE616:8]
[Opmerking: klaarblijkelijk heeft men na de moord op de hoofdpriester
Zacharias de ark ongeveer 9 maanden daarna laten vervaardigen’.]
De drie wijzen uit het Oosten [het Morgenland] ontmoetten Jezus ruim 30 jaar
later en de oudste sprak: ‘'Wij drieën zijn al eens dertig jaar geleden hier
geweest en maakten een lange reis van het verre Morgenland hier naartoe,
want wij zijn door een bijzondere ster daartoe opgeroepen en in de taal der
sterren stond geschreven: 'In het verre westen is bij het ontaarde volk van God
een nieuwe koning geboren. Zijn lichamelijke moeder is een maagd die nooit
door een man werd aangeraakt; want het kind in haar schoot is verwekt door de
grote kracht van God, en Zijn naam zal groot zijn onder alle volkeren der Aarde,
en Hij zal een rijk vestigen en daarin als almachtig koning eeuwig heersen. En
allen die in Zijn rijk zullen leven zal het goed gaan; want over hen zal de dood
geen macht meer hebben!’ [GJE6-37-9,10]
Een arts was in gesprek met de Heer aan de Eufraat en Jezus zei tegen hem:
‘Maar Ik heb dat leven uit God niet vanuit het moederlichaam in deze wereld
gebracht! De kiem lag wel in Mij, maar die moest eerst ontwikkeld worden, wat
Mij bijna dertig volle jaren tijd en moeite gekost heeft’. [GJE6-90-11]
Tot één van de drie wijze lieden uit het Morgenland zei Jezus: ‘Er zijn reeds dertig jaar geleden bij
de geboorte van de Middelaar wijze mannen uit jullie land hier geweest, die Hem goud, wierook en
mirre hebben geschonken. Hebben jullie van hen dan niets gehoord?' [GJE7-118-1]

Één van de Farizeeërs uit de tempel van Jeruzalem, die op bezoek waren bij
Lazarus in Bethanië zei tegen Raphaël: 'Inderdaad, en toch is het zo! Ik zegje nu

zelfs dat de grote heilsman zich zelfs bij jullie zou kunnen bevinden en dat wij
Hem beslist niet zouden herkennen als Hij zich zelf niet aan ons bekend zou
maken! Heimelijk dachten we al dat deze ware tweede Samuël het was; alleen
vonden we Hem toch een beetje te jong, omdat we gehoord hebben dat de
grote heilsman al een jaar of dertig moet zijn, wat we echter ook niet
helemaal zeker weten. Maar we verlangen er nu alleen maar erg naar, Hem
zelf te zien en te spreken! Zeg ons daarom toch waar wij Hem kunnen zien en
spreken!' [GJE7-153:16]
[Opmerking: blijkbaar is de historische geschiedenis van de Heer voor het
grootste deel verhaald in de eerste 7 delen van het grote Johannes Evangelie,
omdat er steeds sprake is van het eerste jaar van Jezus!]

De roeping van Swedenborg
Swedenborg gebruikte zijn middagmaal wat laat in een herberg, waar hij gewoonlijk
zijn middagmaal nam en waar hij ook een eigen kamer had. Op een dag, toen hij
weer zijn maaltijd benuttigde en met grote eetlust at, terwijl zijn gedachten al die tijd
in beslag genomen werden door bespiegelingen over de hemelse dingen, die voor
het begrip van de mensen verborgen waren.
Tegen het einde van de maaltijd bespeurde hij een soort wazigheid voor zijn ogen.
Het werd duisterder en toen zag hij de grond bedekt met weerzinwekkende
kruipende schepsels, zoals slangen en kikvorsen. Swedenborg verhaalde het
volgende: ‘Ik stond verbaasd, want ik was in het volle bezit van mijn zinnen en had
heldere gedachten. Ten slotte overheerste de duisternis en toen verdween het
plotseling en ik zag een man in een hoek van de kamer zitten. Daar ik geheel alleen
was, werd ik zeer beangstigd door zijn spreken, want hij zei: ‘Eet niet zo veel!’.
Opnieuw werd mij alles zwart voor de ogen, maar onmiddellijk trok het weg en ik
merkte, dat ik alleen was in de spijzekamer. Zo’n onverwachte schrik verhaastte mijn
terugkeer naar mijn kamer. Ik liet niets aan de waard merken, maar overwoog
terdege wat er gebeurd was en kon er niet op terugzien als een toevalligheid of als
veroorzaakt door een fysische reden.
Ik ging dus naar mijn kamer, maar des avonds vertoonde dezelfde man weer zich
opnieuw voor mij. Ik was toen echter niet bevreesd. Hij zei, dat hij de Heer God was,
de Schepper en Verlosser der wereld en dat Hij mij uitgekozen had om aan de
mensen de geestelijke inhoud van de Heilige Schrift te verklaren en dat Hijzelf mij
zou verklaren wat ik over dit onderwerp moest schrijven.
Toen, op diezelfde avond, werden de wereld der geesten, hel en hemel voor mij in
volle overtuiging geopend. Ik herkende daar vele bekenden uit elke stand in het
leven. En van die dag af gaf ik alle beoefening van wereldse letteren op en wijdde
mijn werk aan geestelijke dingen’. [bron: Epos Swedenborg hoofdstuk 24]

De roeping van Swedenborg door de Heer vond plaats in het jaar 1743, toen hij in
Nederland verbleef te Delft. In een brief, geschreven in 1769 op verzoek van de
predikant Thomas Hartley, zegt Swedenborg hierover: ‘Ik ben geroepen tot een heilig
ambt door de Heer Zelf, Die op de barmhartigste wijze aan mij Zijn dienstknecht,
verscheen in het jaar 1743, toen Hij mijn gezicht opende en mij in staat stelde met
geesten en engelen samen te zijn, in welke staat ik tot op deze dag gebleven ben.
Van die tijd aan ben ik begonnen met het drukken en uitgeven van de
onderscheidene Verborgenheden die door mij werden gezien of aan mij werden
geopenbaard, betreffende de Hemel en de Hel, de staat van de mens na de dood, de
geestelijke zin van het Woord, behalve vele andere hoogst belangrijke zaken, die
voor de zaliging en de wijsheid bevorderlijk zijn. De enige reden voor mijn
buitenlandse reizen was steeds mijzelf nuttig te maken, en de geheimen die aan mij
ontvouwd werden, bekend te maken. Ik beschik over zoveel wereldlijke welvaart als
ik nodig heb en ik zoek of wens niet meer’.
Over Swedenborg is veel te lezen in het Swedenborgse Nederlandstalige [digitale]
blad – Ook gedeeltes in het Engels! Dit blad bestaat al tientallen jaren. Het is zeer
de moeite waard daar een kijkje te nemen.
http://www.swedenborg.nl/Swedenborgiana-Titelpaginas-vanaf2005.htm
http://www.swedenborg.de/index.html [Duitstalig]
http://www.swedenborg.com/emanuel-swedenborg/writings/#complete [Engelstalig]

De Religie van de toekomst
door Wilfried Schlätz

1. Tot de Menswording van in het centrum van God - en zoals Jezus, waren de
Joden de zegelbewaarders van het Oude Woord [OT = Oude Testament]
2. Vanaf ca. 1000 tot 1840 waren dan de Duitsers de zegelbewaarders van het NT
(het Nieuwe Testament); bijv. door Martin Luther, Gerhard Tersteegen, Paul
Gerhardt.
3. Nu zal er een volk der toekomst opstaan, dat daar gevormd zal worden uit het
edelste geslacht van alle volkeren en die dan de zegelbehoeders van de Nieuwe
Openbaringen van Jezus via Jakob Lorber [JL], Leopold Engel [LE] en Gottfried
Mayerhofer [GM] zullen zijn.

4.Jesus via LE:
29e hoofdstuk – Het volk van de toekomst.

(De Heer:) ‘Als er geen stormen over de Aarde raasden, maar overal
een gelijkmatige temperatuur en stroming zou heersen, zou de hele Aarde weldra
verbrokkelen en barsten; want alleen door hevige stormen en aardbevingen treedt er
een krachtige levenswerking op, een verfrissing, die merkbaar wordt in de
verfrissende lucht na een storm.
[GEJ.11_029,01]

Zouden jullie je lichaam zo weinig mogelijk bewegen, het steeds aan
een gelijkmatige temperatuur blootstellen en al het onaangename vermijden, dan zal
er weldra een vervaloptreden van de krachten die jullie niet oefenen, en daarmee
een verval van het lichaam. En als dat al met het lichaam gebeurt, hoeveel te meer
dan met de ziel die steeds in hetzelfde bestaan voort droomt zonder dat ze
geprikkeld wordt -want alleen de ziel leeft immers, niet het lichaam. Om levenslustig
en creatief te kunnen zijn, moet ze werk te doen hebben. Door het werk doet ze
kennis op en beleeft ze vreugde aan wat ze gedaan heeft. Op het materiële vlak uit
dit werk zich als strijd van het zwakkere tegen het sterkere, op het geestelijke vlak
echter in de kennis en het toenemen van de liefde.
[GEJ.11_029,02]

Omdat God in Zijn [buiten-]wezen oneindig is, kan ook de geest
oneindig verder groeien. Die groei brengt echter het ontstaan en vergaan van aardse
volkeren teweeg, waarbij het vergaan van de lichamen er niet toe doet; want alleen
de zielen moeten groeien, het lichaam is vergankelijk.
[GEJ.11_029,03]

Zoals een heel edele plant uit een veel minder edele soort is ontstaan,
langzaam, door het zorgvuldig verzorgen en het wegsnijden van alle wilde scheuten,
zo groeit ook het volk van de toekomst - dat één kudde zal zijn, geleid door slechts
één herder, die Ik zal zijn -slechts door langzame zorg, nadat er eerst heel veel
weelderige wilde scheuten verwijderd zijn.
[GEJ.11_029,04]

[GEJ.11_029,05] Het

voltooien van dat werk en daarmee ook de grote verlossing van de
werelden is het doel van Mijn menswording, dat echter bij ieder individueel begonnen
moet worden, niet bij de grote massa; want ook een oceaan bestaat uit afzonderlijke
druppels. Als men daar het zout aan zou willen onttrekken, zouden er ook maar
kleine hoeveelheden uitgehaald, van zout ontdaan en in een voor dat zoutvrije water
geschikt vergaarbekken bewaard moeten worden -een werk dat nutteloos lijkt, maar
tenslotte toch naar het doel leidt, als iemand eeuwigheden tot zijn beschikking heeft.
-Hebben jullie nu begrepen wat jullie in Mijn woorden is gezegd?'
[GEJ.11_029,06] Raël en ook de leerlingen zeiden: ']a, Heer, wij denken dat wij U, voor zover

dat mogelijk is, helemaal hebben begrepen, hoewel wij het idee hebben dat Uw woorden nog
veel bevatten wat U niet hebt uitgesproken, maar wat er toch uit op te maken is. In latere
tijden zal ons dat ook nog wel duidelijker worden, als ook datgene wat U nu in woorden
tegen ons hebt gezegd, volkomen opgenomen is.'
[GEJ.11_029,07]

Ik zei: 'Beste vrienden, Ik lees in jullie gemoederen nu nog de

vraag, welk volk dan nu in de plaats van het volk der Joden kan treden, ingeval
zij niet aan de verwachtingen beantwoorden -wat inderdaad het geval is, zoals
jullie weten, want anders zou Ik niet zo vaak de verwoesting van de stad
Jeruzalem hebben voorspeld –aangezien jullie niet bekend is dat er een ander
volk is, [die hun positie inneemt] als een enigszins soortgelijke scholing, dan het
volk Israël heeft doorlopen.
[GEJ.11_029,08] Welnu,

ook dat zal Ik voor jullie beantwoorden. God, als de Alwetende,
is nooit zo onverstandig dat Hij Zijn werk op slechts één pilaar bouwt, maar Hij bouwt
het steeds op verscheidene steunpunten, om te zorgen dat het gebouw dat Hij
neerzet, niet in één nacht instort ingeval de worm aan de ene of de andere
steunpilaar heeft geknaagd. Ook het werk van verlossing staat daarom op heel veel
veilige steunen, zodat het moet lukken, zelfs wanneer de vijand uit alle macht
probeert het te verhinderen.
Hier op deze Aarde zijn verscheidene volkeren die geschikt kunnen
zijn om in plaats van de Joden als zegelbewaarders van het nieuwe woord te dienen;
want het oude zal voortaan door de oude bewakers des te angstvalliger worden
bewaakt, naarmate er meer ellende over hen zal losbarsten. En ook al zullen de
Joden over de hele Aarde verstrooid worden, ze zullen des te steviger vasthouden
aan het oude geloof, omdat dat en de hoop op het herstel van hun vroegere, vergane
grootheid het enige anker is waardoor ze van algeheel verval en vernietiging gered
kunnen worden, waar ze zich goed bewust van zullen zijn.
[GEJ.11_029,09]

Mijn nieuwe woord heeft echter eveneens zegelbewaarders nodig, dat
wil zeggen: een volk uit welks midden steeds weer nieuwe leraren kunnen opstaan,
die de enigszins drassig geworden leer weer reinigen en het moeraswater in een
heldere stroom veranderen. Want evenals de Joden slechts langzaam rijp werden,
zo kan ook dat volk slechts langzaam rijpen. En evenals de Joden gevangenschap
moesten ondergaan vanwege hun zonden en tot afgoderij vervielen, zo zal ook het
volk van de toekomst ter wille van hun rijping tot soortgelijke fouten, ja zelfs precies
dezelfde kunnen en moeten vervallen. Evenals Ik in het Joodse volk profeten heb
opgewekt, zullen er daar profeten opstaan en de zuivere leer vanuit de hemelen
zuiveren van alle toevoegingen.
[GEJ.11_029,10]

Dat volk [vanaf 1000 n. Chr. – de Duitsers*] is jullie nu echter zo goed
als onbekend, maar mettertijd zal het met grote kracht tevoorschijn komen en alles
wat verrot en onbruikbaar is in stukken slaan; want het is machtig in zijn nog
onaangetaste natuurlijke kracht. Dezelfde leraren die hier nedergedaald zijn als Mijn
dienaren, zullen ook daar weer terugkomen, deels in het vlees, deels in de geest, en
zij zullen met grote geestdrift en alles overwinnende macht van Mij getuigen, zoals ze
tot nu toe van Mij getuigd hebben, en Ik zal hun onzichtbaar terzijde staan en hen leiden. [* destijds waren de Nederlanders ook nog ‘Germanen’!]
[GEJ.11_029,11]

Maar dan, als dat volk [de Duitsers] ook eenmaal een zodanige hoogte
bereikt zal hebben dat de vreemde koningen bang zijn dat het de Aarde wil bezitten, zoals de
Romeinen nu, dan zal er een tijd aanbreken die rijk zal zijn aan verrassingen voor de volkeren
der Aarde. Want niet dat volk [de Duitsers] zal dan het middelpunt worden, maar er zal een
[GEJ.11_029,12]

nieuw volk ontstaan, dat gevormd wordt uit de edelste geslachten van alle volkeren. Die
zullen de wereld overwinnen met Mijn kracht en vrede en eendracht zullen en moeten dan
heersen over alle landen en volkeren. En te midden van dat nieuwe volk [= de edelste en
geestelijk de rijpste van alle landen en volkeren] zal dan het heil geboren worden, dat geen
koning en geen wet verder nodig heeft dan alleen dit ene: 'Heb God lief boven alles en je
naaste als jezelf.'
En jullie, Mijn getrouwen, zullen medewerkers zijn aan dit nieuwe
materiële en geestelijke rijk. Daarom zijn jullie hier verzameld, namelijk om nu al in
jullie eerste aardse dagen uit Mijn mond te horen waartoe Ik jullie roep; want al
diegenen die, voor jullie nu onzichtbaar, eveneens werkers zullen zijn voor de grote
gelukzaligheid van deze aarde en door deze aarde van het universum en het
geestenrijk, zijn eveneens aanwezig en verheugen zich over jullie als medewerkers
aan het begonnen werk. Jullie zullen hen echter zien, die grote scharen, die ervoor
nodig zijn om het werk te laten gedijen!'
[GEJ.11_029,13]

Na deze woorden opende Ik bij alle aanwezigen hun geestelijk
gezicht, en zij zagen alle profeten en engelen van Mijn hemelen, die hen heel vriendelijk naderden en met hen over Mijn laatste openbaringen spraken.
[GEJ.11_029,14]

5. Tot dit nieuwe volk behoren uit dezen de edelste mensen uit alle volkeren en uit
alle religies, waarbij de edelste mensen zich allen tot de Nieuwe Openbaringen van
Jezus via Jakob Lorber zich bekend zullen maken, daartoe behoort dan ook de
religie van de toekomst, d.w.z. in het duizendjarige Rijk eerst na het grote Gericht en
na de persoonlijk fysieke wederkomst van Jezus in een materieel hulplichaam [zie
hiertoe het artikel A3247 – [De wederkomst van Jezus en het grote Gericht)]
6. Deze religie van de toekomst in het duizendjarige vredesrijk zal zijn een pure kerk
vanuit het hart en zonder een speciale tempel en zonder kerken en zonder een
priesterdom – zoals onder de eerste oerchristenen, want deze edelste aanhangers
van de Nieuwe Openbaringen van Jezus via Jakob Lorber zullen de volgende
woorden van Jezus vele eeuwen streng in acht nemen:
7.Jezus via JL:
(DE HEER:) 'Ik geef jullie hiermee een Gods- en levensleer, die
zo ver van iedere ceremonie afstaat als de ene pool van de hemel van de
andere; deze behoeft geen sabbat, geen tempel, geen gebedshuis, geen vasten,
geen eigen Aäronstaf en -kleed, geen hoofdbedekking met twee horens, geen ark
van het verbond, geen rookvat, geen gewijd water en al helemaal geen vervloekt
water! In deze leer is de mens zelf alles in alles en heeft niets anders nodig dan
zichzelf.
7.1. [GEJ.05_132,01]

Hierop vroeg de Griek aan Mij:'O Heer en Meester! Aangezien wij
allemaal nu het eeuwig onschatbare geluk hebben gehad om Uzelf in Uw goddelijke
persoonlijkheid te leren kennen en uit Uw mond de woorden des levens hebben
gehoord, ben ik althans wat ons Grieken betreft van mening dat wij een huis voor U
moeten bouwen, waar wij eenmaal per week bij elkaar komen om daar Uw leer te
bespreken en Mozes en de profeten te lezen; want op andere dagen is ieder van ons
7.2. [GEJ.09_044,01]

toch meer of minder met werk bezig, nu eens hier en dan weer daar, en dan is het
niet goed mogelijk om met elkaar over Uw leer en daden te spreken en elkaar tot
actiefbezig zijn volgens Uw wil aan te sporen. O Heer en Meester, zeg ons toch of
dat U welgevallig zou zijn!'
Ik zei: 'Waarom zou je een apart huis bouwen, terwijl jullie toch jullie
huizen al hebben waar je in woont, waar jullie ook in Mijn naam bij elkaar kunnen
komen om over Mijn leer te spreken en de ervaringen die je hebt opgedaan, die
zeker voor iedereen uit het leven volgens Gods wil zullen voortvloeien?! Evenmin is
het nodig om daar een bepaalde feestdag voor in te voeren die jullie, zoals
bijvoorbeeld de Farizeeën de sabbat, de 'dag des Heren' zouden noemen; iedere dag
is immers een dag des Heren, en men kan dus ook op iedere dag evenveel goeds
doen. Want God kijkt niet naar een dag en nog minder naar een huis dat ter ere en
aanbidding van Hem is gebouwd, maar God kijkt alleen maar naar het hart en de wil
van de mens. Als het hart zuiver en de wil goed is en deze de hele mens tot daden
brengen, dan is dat al de ware, echte woning van Gods geest in de mens, en zijn
altijd goede en actieve wil volgens de bekende wil van God is de ware en dus ook
altijd echte dag des Heren!
[GEJ.09_044,02]

Kijk, dat is de waarheid, en daar moeten jullie ook onafgebroken bij
blijven! Al het andere is ijdel en heeft geen waarde voor God.
[GEJ.09_044,03]

In latere tijden zullen de mensen wel bepaalde huizen
voor Mij bouwen en daar, net als de Farizeeën in de tempel te
Jeruzalem en de heidense priesters in hun afgodstempels, een
bepaalde godsdienst verrichten op een bepaalde dag van de week,
waar ze dan ook nog andere grote hoogtijdagen in het jaar aan toe
zullen toevoegen. Maar als dat in strijd met Mijn advies en Mijn wil
algemeen gangbaar zal worden onder de mensen, zullen de
hiervoor te besproken tekenen van Mijn levende tegenwoordigheid
bij, in en te midden van de mensen geheel en al verdwijnen! Want in
tempels, die onder het predicaat 'Tot groter eer van God!' door
mensenhanden gebouwd zijn, zal Ik evenmin wonen als nu in de
tempel in Jeruzalem!
[GEJ.09_044,04]

Maar als jullie in een gemeente uit liefde voor Mij een huis willen
bouwen, laat dat dan een school voor jullie kinderen zijn, en geef hun er leraren
volgens Mijn leer bij! Ook kunnen jullie een huis bouwen voor armen, zieken en
gebrekkigen! Voorzie zo'n huis van alles wat nodig is om de mensen die daar wonen
te kunnen verzorgen, dan zullen jullie je daarmee altijd kunnen verheugen in Mijn
welgevallen! Al het andere en wat daar bovenuit gaat is uit den boze en heeft, zoals
reeds gezegd, voor God geen waarde.
[GEJ.09_044,05]

In een goed ingericht schoolgebouw
kunnen jullie dan ook jullie vergaderingen en
besprekingen in Mijn naam houden, en is het niet
nodig dat jullie voor dat doel nog een derde huis
bouwen.
[GEJ.09_044,06]

Hoe God echter in de geest en in waarheid zonder onderbreking
aanbeden moet worden, heb Ik jullie allemaal duidelijk en in goed begrijpelijke
woorden gezegd, en daarom heb Ik daar verder niets meer aan toe te voegen. Ik heb
jullie de weg getoond waarlangs jullie gaandeweg tot alle waarheid en wijsheid
kunnen komen, en dat was in eerste instantie noodzakelijk voor jullie. Maar handel
en leef nu op die manier, en zoek het Godsrijk vooral in jezelf; al het andere zal jullie
erbij gegeven worden!'
[GEJ.09_044,07]

[HuishGod.01_004,09] Zeg het aan de kinderen en zeg het tegen allen van welke
godsdienst ze ook mogen zijn – roomsen, protestanten, joden, mohammedanen,
brahmanen of duistere heidenen -, kortom aan allen zij het gezegd: op Aarde is er
slechts één ware kerk en dat is de liefde tot Mij in Mijn Zoon, die echter de
Heilige Geest in jullie is en zich openbaart door Mijn levende Woord, en dat Woord is
de Zoon en de Zoon is Mijn liefde en Hij is in Mij en Ik doordring Hem geheel en Wij
zijn één en zo ben Ik in jullie, en jullie ziel, wier hart Mijn woonstede is, dat is de
enige ware kerk op Aarde. In haar alleen is eeuwig leven en zij is de enig
zaligmakende.

[HuisGod.01_004,10] Want zie, Ik ben Heer over alles wat er is! Ik ben God, de
eeuwige en machtige en als zodanig ben Ik ook je Vader, de heilige en meest
liefdevolle. En dat alles ben Ik in het Woord; maar het Woord is in de Zoon en de
Zoon is in de liefde en de liefde is in de wet en de wet is aan jullie gegeven. Als je die
in acht neemt en ernaar handelt, dan hebben jullie haar in jezelf opgenomen; dan
wordt zij levend in je en verheft je zelfs en maakt je vrij en dan staan jullie niet meer
onder de wet, maar erboven in de genade en in het licht, wat allemaal Mijn wijsheid
is.
[HuishGod.01_004,11] En dat is de zaligheid of het Rijk Gods in jullie of de alleen
zaligmakende kerk op Aarde en alleen hierin ligt het eeuwige leven en in niets
anders.
[HuishGod.01_004,12] Of denken jullie soms dat Ik in de muren woon, of in de
ceremonie, of in het gebed of in de verering? O nee, jullie vergissen je heel erg, want
daar ben Ik nergens, - maar alleen waar liefde is, ben ook Ik; want Ik ben de liefde of
het leven Zelf. Ik geef je liefde en leven en verbind Me alleen met liefde en leven,
maar nooit met het stoffelijke of met de dood.
[[HuishGod.01_004,13] Want daarom heb Ik de dood overwonnen en de Godheid
aan Mij onderworpen, opdat Ik alle gezag zal hebben over alles wat er is en Mijn
liefde eeuwig zal heersen en alles wat aan haar onderworpen is levend zal maken.
[HuishGod.01_004,14] En hoe denken jullie dan dat Ik in de dood met ongeduld op
jullie wacht, terwijl Ik toch het leven Zelf ben?! Ga daarom van tevoren de ware kerk
binnen, waarin het leven huist,- en dan pas in de dode kerk, opdat die door jullie
levend zal worden!

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

Jakob Lorber – ouderwetse taal?
Een arme gouddelver was op zoek naar goud en bracht zijn leven daardoor vaak in
gevaar. Met de allergrootste moeite en door zeer onaangename omstandigheden
wist hij soms goud te vinden. Zo lijkt het op deze wereld nu ook te gebeuren. Veel
mensen worden al vervolgd vanwege hun geloofsovertuigingen! Ze zijn naarstig op
zoek naar de parels in de Bijbelse geschriften. Lorber schrijft ergens, dat dit met de
‘eindtijd’ nog veel erger zal worden en dat mensen naar een Bijbel of een
Openbaring zullen snakken.
Het lezen van de Jakob-Lorber-Geschriften, naast de Bijbel, - kan worden
vergeleken met een mens, die op zoek is naar de goddelijke waarheden en er
serieus naar wil leven. Hij zal eerst wel veel moeten graven of spitten, om het een en
ander zich eigen te maken. De arme gouddelver, deed eveneens moeite door te
graven en te graven om zo zijn ‘goud’ te vinden, wel te verstaan in materiële zin. Al
spoedig kon hij zich voorzien van materiële levensbehoeftes.
In de literatuur van Jakob Lorber ligt nog zeer veel voor het oprapen,
vooropgesteld, dat de mens het ‘levensgoud’ zal vinden en dit zal herkennen als
genadedeel, dat hem in de schoot geworpen wordt, als hij er eerlijk naar zal zoeken
en zich ermee een weg zal banen! Als hij zijn ‘genadegoud’ niet verkwist en bewaart
voor betere tijden, dan zal hij er een ‘appeltje voor de dorst’ ervan overhouden! In
deze tijd hebben wij volop de mogelijkheid dit ‘genadegoud van Lorber’ in onze
zielenharten te bewaren als geestelijke spijze, dat nooit kan opraken! [zie de
analogie met Mattheus 25].
Het ‘bestuderen’ van het eerste boek ‘Himmelsgaben’ [Hemelse Gaven] is
niet zo eenvoudig, omdat het in oud-Duits geschreven is. [Vooral voor anderstaligen!]
Toch zal de zoekende er alle moeite voor doen om de essentie uit deze leesleerstof
zich eigen te maken. Een moeilijk ‘ouderwets’ leesbaar’ geschrift kan in eerste
instantie misschien wel een barrière worden. Met enige wilskracht kan de zoekende
er zich toch wel doorheen ‘worstelen’ en ondanks de vele ‘obstakels’ zijn beoogde
doel vinden en zijn eigen ‘oogst’ binnenhalen. Waar het hart ‘vol’ van is, zal ‘al het
andere’ [ouderwetse taal!] getrotseerd worden!...
Is de schrijftrant van Jakob Lorber en de Bijbel ouderwets opgeschreven?
Op welke wijze schreven de Evangelisten 2000 jaar geleden hun leer van Jezus dan
op? Veel Bijbels zijn in onze tijd in een reeds gangbare taal aangepast.
In dit schrijfverband zegt de Heer via Jakob Lorber, dat de grondtekst van
bijvoorbeeld het 35e Johannes vers in de Bijbel kort en bondig werd samengevat.
Waarom heeft de evangelist [Johannes] die omstandigheden daar niet
meegedeeld? Het is namelijk een vanzelfsprekendheid! [Deze stijl of

schrijfwijze!] […] ‘de hier gegeven verklaring is weliswaar op zichzelf geen
evangelische uitleg, maar ze is erg noodzakelijk, omdat zonder deze de
evangeliën, voor wat betreft hun uiterlijke historische betekenis, in onze tijd
nauwelijks te begrijpen zijn, en hun innerlijke geestelijke betekenis nog veel
minder. Dit geldt vooral voor de profetische boeken uit het oude testament,
waarin in plaats van verklarende zinnen alleen maar daarmee
overeenstemmende beelden voorkomen, en waar natuurlijk van een
beschrijving, van welke bijbehorende omstandigheid dan ook, geen sprake kan
zijn’. [GJE1-7:5]
[Opmerking: 2000 jaar geleden kon men het geleerde nog gemakkelijk in herinnering
brengen doordat er in die tijdsperiode niet zoveel afleiding bestond zoals televisie, radio, krant,
enz. Men had in die tijd daardoor ook nog veel meer een innerlijke verbinding met zijn
inwonende geest;]

Als Johannes Hem ziet, vat hij onmiddellijk al zijn gedachten in één tezamen en zegt
als in geestvervoering: 'Zie, Dat is Gods Lam!' Heden ten dage zou hij zoiets

hebben gezegd als: 'Kijk daar! Daar aan de oever van de rivier
wandelt nu nog de allerhoogste Godmens zo bescheiden en zo
deemoedig als een lam'. Johannes echter slaat al deze verdere beschrijvingen
over en zegt echter, hoe het in de verzen staat. [Grote Johannes Evangelie1- deel 7:1-7]
Voor de doorsnede lezer van de Jakob Lorber geschriften is dit echter een taal, die
gemakkelijk begrepen kan worden, vooropgesteld, dat de tekst wordt gelezen vanuit
de opname vanuit zijn hart. Dat is zelfs een vraag van willen. Zoals de arme
gouddelver, die op zoek was naar goud en zijn leven daardoor vaak in gevaar bracht,
en met de grootste moeite door zeer onaangename omstandigheden zijn doel toch
nog wist te bereiken.
Wanneer hier en daar in de Lorbertekst bepaalde hoofdstukken nog zo pittig en onbegrijpelijk
voorkomen, dan zal men mogelijkerwijze – net als de gouddelver – zich ondanks dat, veel
moeite doen en ook met de grootste inspanning – te graven [te verdiepen] om zijn begeerde
goud te vinden, dat bij Lorber overigens overal in overvloed is te vinden.
===================================================================

Voorbereidingen tot de
Wederkomst van de Heer
[1] …‘laat het eindelijk eens afgelopen zijn met het snode werk van de satan! Neem
weg van Uw Aarde het purper en laat goud, zilver en edelstenen verdwijnen, opdat
de mensen niet meer azen op de glans van deze onzalige dingen, maar enkel

streven naar zuivere liefde en waarheid…

[Hemel en Hel2-197 [1-8]

[3] …Wat U, Heer en Vader, echter doen zult, doe dat spoedig, want anders worden
de mensen verteerd door te grote angst voor de te verwachten dingen die de Aarde
nog zullen overkomen! Wij hier hebben natuurlijk gemakkelijk wachten, daar
vanwege onze grote zaligheid bij U, heilige Vader, ook voor ons duizend aardjaren
gelijk zijn aan een vluchtige lentedag, maar voor de nog in sterfelijke omhulling
levende broeders op aarde worden bange minuten tot jaren, en jaren tot
eeuwigheden. Daarom, o Vader, open Uw rijke bron van liefde en genade, beproef
de armen op Aarde genadig en bekort deze slechte tijd! Uw heiligste wil geschiede
altijd!'
[4] …Wanneer jullie pas over een zaak beginnen na te denken, heb Ik al zo'n
duizend jaar lang voorzorgsmaatregelen getroffen en alles zo op gang gebracht, dat
de uitwerking precies zo aan het licht moet treden. Anders zou tenslotte het
algemene hoofddoel onmogelijk bereikt kunnen worden, namelijk jullie eeuwige, vrij
scheppende leven in Mijn goddelijke tegenwoordigheid.
[5] …Moet Ik dan alle hiërarchieën door een vuur uit de hemel in één klap verdelgen?
Na het grote werk van de verlossing gaat dat nu juist niet meer! Geen algemene
zondvloed en geen ondergang van Sodom en Gomorra meer!
[6] …Maar ieder kwaad op Aarde is nu zijn eigen rechter en de straf volgt de
zonde op de voet [… ] Terwijl jullie Mij hier staan te vragen, zijn er al duizenden
van Rome afgevallen! Kan de tijd dan nog meer verkort worden? Is niet alles
gedaan voor haar ondergang, die nu spoedig noodzakelijk zal zijn geworden?
[7] …Hoe zou Ik ooit weer op Aarde kunnen komen, als er niet op doelmatige wijze
een eind zou worden gemaakt aan de aloude praktijken van de slechte hiërarchie?...

[8] …Wanneer Ik echter naar de Aarde kom, kan Ik alleen maar naar
de armen komen. Dan pas is er op Aarde een juiste vereffening van
al het heerszuchtige streven mogelijk en daarnaast ook Mijn
tegemoet snellen naar de verlorenen. [Hemel en Hel2-197 [1-8]
[…] 'Maar God de Heer zal eerst nog allen oproepen, ook de meest verworpenen. De
Heer zal Zelf in het geestenrijk komen en zal zich kenbaar maken aan allen, die door
hun nacht gevangen worden gehouden. Zo zal de Heer ook op Aarde komen,
weliswaar eerst alleen door het woord uit harten en monden van wijzen die Hij
opgewekt heeft en waarvan Hij er nog verscheidene zal opwekken. Maar dan,
als de Aarde zal zijn gereinigd, zal Hij ook in Zijn allerheiligste persoon komen
tot al diegenen die Hem liefhebben en in hun hart rein en barmhartig zijn!...
Hemel en Hel 2-207 [3-4] – wordt vervolgd!

Hoe meer Mijn wederkomst naderbij komt, des te meer zullen
licht en duisternis elkaar bestrijden. Maar, zoals iedere morgen de opgaande zon de
duistere nacht overwint, zal ook Mijn opkomend liefdelicht de dieven en de
moordenaars verjagen, die niet bij dag maar alleen in de nacht hun praktijken
verrichten. Deze zullen moeten wijken, zich bekeren of in de eeuwige duisternis
terugvallen, totdat in hun eigen gemoed, en wel door het vrije streven, het
ochtendgloren langzamerhand aanbreekt.
[Predikingen hoofdstuk 21 [16-20]

De wereld zal zich evenals vroeger, tegen Mijn plannen en bedoelingen willen
verzetten; maar juist haar tegenstand zal Mijn einddoel bespoedigen en tenslotte
zullen Mijn kinderen en Ik toch meester blijven van het terrein.
Volharding leidt naar het doel! En de naam "Mijn kind" moet door ontzeggingen en
opofferingen verworven worden; want de prijs is de strijd waard. Wees daarom allen
bereid om Mij nooit los te laten! Laat de wereld en de mensen gaan, bekommer u
niet om de gebeurtenissen en de politieke verwikkelingen! Bedenk dat er
miljoenen mensen zijn, die naar de juiste deur van het licht geleid moeten worden en
om dat te bereiken, moeten er ook evenveel verschillende gebeurtenissen en
omstandigheden hun invloed uitoefenen [opm. de huidige strijd met de Isis en het terrorisme!], om
de op verschillende trappen van intelligentie staande individuen naar een
gemeenschappelijk doel te leiden, - een werk, waarvan u geen begrip kunt hebben
en dat alleen aan God is toegemeten, die ook daar, zoals overal, in staat is om door
middel van het kleinste de grootste uitwerking te bereiken.
Dit dan tot een beter begrijpen van het evangelie van Johannes, opdat u in deze tijd
Mijn vroegere tijd van onderricht pas goed leert begrijpen en mocht erkennen hoe
reeds meer dan duizend jaar geleden de hele latere ontwikkelingsgeschiedenis
van de mensheid in Mijn levensjaren, dat Ik rondging op uw duistere Aarde van
tevoren was uitgestippeld en voorbestemd.
Daarom bleef ook de Bijbel bewaard, opdat zij u het grootste en sterkste bewijs zal
leveren, hoe daar reeds alles werd opgetekend, wat zich in latere tijdperken

fasegewijs moest ontwikkelen, wat echter alleen de wedergeborenen, die met
geestelijke ogen zien, duidelijk als in een toekomstspiegel voor ogen staat. [Predikingen
hoofdstuk 21 [16-20]

God kan niet zondigen
door Wilfried Schlätz
1. Het wezen van de zonde bestaat enkel en alleen in de vrijwillige
hoogmoed van een mens of een geest.
2. Jezus via Jakob Lorber (JL):
[Hemelse Gaven.03_49.04.06,29 – blz.477] Ik zeg nu allen naar de volste waarheid,
die elk mens alleen maar waarachtig kan vrijmaken: Voor Mij bestaat er in de kern
van de zaak eigenlijk maar één enkele zonde, die de moeder van alle andere zonden
is, en deze zonde heet: hoogmoed!
[Hemelse Gaven.03_49.04.06,30] Uit de hoogmoed vloeit dan al het andere echter
voort – zoals zelfzucht, heerszucht, eigenliefde, nijd, gierigheid, woeker, bedrog,
diefstal, roof, toorn, moord, traagheid in het dagelijkse werk, de zoete luiheid op
kosten van de niet-hoogmoedige werker, hang naar luxe en pronklust, geilheid van
het lichaam, ontucht, hoererij, godvergetenheid en eindelijk dan ook wel vaak een
totale goddeloosheid en met deze de volste ongehoorzaamheid tegen alle wetten,
die zowel van goddelijke of alleen maar van politieke oorsprong zijn.
[Hemelse Gaven.03_49.04.06,31] Beschouw elk van deze opgetelde hoofdzonden
op zichzelf analytisch, en jullie zullen in principe van elke zonde de hoogmoed
herkennen. Wie dan van al zijn vermeende duizend zonden plotseling vanaf wil zijn,
die ziet er alleen op toe, dat hij van zijn voortdurende ontaarde hoogmoed vrij wordt,
dan zal hij ook vrij zijn van al zijn andere zonden. Want vele zonden zijn zonder
hoogmoed helemaal niet denkbaar, en wel daarom, omdat hij de enigste grondslag
van deze zonden is.
[HiG.03_49.04.06,32] Zonden echter, die zonder hoogmoed worden begaan, zijn
geen zonden, omdat ze de grondslag tot de zonde niet in zich hebben. –
3. Jezus-Jehova echter bezit eindeloze deemoedigheid, die Hij vooral door Zijn
Menswording en op Golgotha heeft bewezen:
3.1.Jesus door JL:
3.1.1. [Huish. Van God.02_011,13] De eigenlijke allergrootste vrijheid
van het leven bestaat in de ware deemoed en daardoor ontstaat ook de

grootste volkomenheid van dat leven. Door de deemoed kunnen jullie
zelfs in Mij de onaantastbare heiligheid van Mijn goddelijkheid naderen, ja, de ware deemoed is de grootste wijsheid van de mens, de grootste
liefde, de grootste kracht van alle leven, de macht en het hoogste gezag,
waarvoor de hele oneindigheid vol eerbied heeft!
[Huish. Van God.02_011,14] De deemoed is de innerlijkste, allerhoogste kracht,
macht en het gezag

in Mij Zelf. Alles, was de gehele oneindigheid vult is door

de deemoed ontstaan en is daaruit voortgekomen.
3.1.2. [GEJ.04_175,04] God als God kan onmogelijk zondigen tegen Zijn
ordening!
3.1.3. [HiG.01_41.06.26.b,13 – S.380] Wat wil de mens nog elders meer zoeken,
wanneer hij weet, dat Ik als de Allerhoogste met hem een Mens, ja zelfs een Broeder
mocht worden, zodat hij daaruit moet begrijpen, dat Ik, meer dan ieder mens,
vanuit geheel Mijn hart, deemoedig en zachtmoedig ben en buitengewoon
genadig en niet een God ben ver weg, maar voor jullie zeer nabij als een Vader en
Broeder, zodat jullie eigen leven je verder is, dan Ik Zelf.
3.1.4. [HiG.03_42.02.20,19 – S.139] Let daarom ook bij een ieder van jullie op de
woorden, die in deze drie verzoekingen aan de satan zijn gericht. Want een ieder
mens is van tevoren een lijfeigene van de satan, tot hij eerst wordt een eigendom
van Mijn liefde. En opdat hij dat echter wordt, kom Ik tot ieder in zijn eigen woestijn
door de geest der liefde en laat Mij nog lang door hem in heel wat beproeven, zodat
hij daardoor Mijn eindeloze liefde en allergrootste deemoed moet erkennen.
Wie echter dan volhardt, zoals degene, die Mij in de woestijn had verleid, wat zal het
een wonder zijn, wanneer ook hij aan het einde de woorden uit Mijn mond zal
moeten vernemen: ‚wijk van Mij, Satan! –Neem hiervan notitie en overdenk het in
jullie leven, zo zullen jullie eeuwig dat leven hebben door één en dezelfde Geest van
God. Amen. – – –
3.1.5. [JJ.01_236,31] Is het dan zo geweldig fijn de baas te spelen? - De enige echte
Baas van het hele Heelal ben Ik! Behalve Mij is er géén, in der eeuwigheid niet!
[JJ.01_236,32] En niettemin was Ik, Die dus jullie aller Schepper en Vader ben,
bereid Mijn eeuwige en oneindige Goddelijke heerlijkheid veronachtzamend ten
behoeve van jullie een zwak mensenkind te worden.
[JJ.01_236,33] Opdat jullie door dit alles overtreffende voorbeeld van deemoed
een grondige afkeer zoudt krijgen van jullie oude heersersgeest!
[JJ.01_236,34] Maar néé hoor! Juist in deze tijd aller tijden, waarin de Heer van alle
Heerlijkheid Zich te midden van alle mensen heeft vernederd om hen allen door
die nederigheid te winnen, juist nu willen de mensen de baas zijn en heersen!

3.1.6. [HGt.01_002,08] Voor de wereld ben Ik een heel kleine held, zonder enig
aanzien. De meeste geleerden zien uit de hoogte op Mij neer en laten Mij nog maar
net Mijn naam als eerlijke man behouden. Maar sommigen van hen hebben reeds
geheel afscheid van Mij genomen; voor hen besta Ik dus al helemaal niet meer.
Anderen laten Mij nog wel een of andere goddelijke karaktertrek behouden, maar dat
slechts gedurende korte tijd; dan echter laten zij zich door de wereldse wijzen beter
inlichten. Ik word dan meteen oneervol ontslagen en geld hoogstens nog als een god
voor oude vrouwen. Voor enkele van Mijn dienaren en knechten die gewichtig willen
zijn, dien Ik alleen nog maar als een ambtelijk stempel voor het publiek en als een
soort uiterlijk goddelijk omhulsel voor hun baarlijke onzin en hun grove, duistere
domheid en dwaasheid. Die enkelen laten Mij weliswaar nog in Mijn goddelijkheid
verblijven; maar daarvoor moet Ik voor hun tijdelijk voordeel van Mij laten maken wat
zij willen, en wat nog wel het allerergste is: Ik moet een waar onding zijn!
Liefde en barmhartigheid mag Ik maar zo lang hebben als het hen uitkomt, maar
daarna moet Ik onverbiddelijk worden als een steen en moet Mij tot de schandelijkste
tiran laten omvormen! Ik moet van de ene rechterstoel op de andere springen en de
ene verdoemenis na de andere uitspreken; Mijn liefde moet dus slechts tijdelijk, maar
Mijn tirannie en het daarmee verbonden aller strengste rechtersambt moet eeuwig
duren!
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Mijn schepselen past zeker niet in hun hebzuchtige kraam; maar er zal spoedig een
streep door al hun rekeningen worden gehaald! Hun rekeningen liggen voor Mij en
de maat van hun daden is op één ding na vol en hun loon wacht op hen.
3.1.7. [HGt.02_018,05] Wend je daarom tot Hemzelf en wel zonder vrees of enige
schroom; want hoe eindeloos machtig Hij ook is,

zo is Hij toch ook eindeloos

goed, liefdevol, barmhartig, genadig, mild, zacht, teder, minzaam en

de

eindeloos onbegrijpelijke deemoed Zelf.
3.1.8. [HGt.02_024,07] Zie je niet in, hoe kinderachtig zulke angst is? Voor Mij kun je
toch onmogelijk nog vrees hebben; want je weet immers en hebt het altijd door Mij
geweten, dat Ik de allerhoogste liefde Zelf ben.
[HGt.02_024,08] Nu weet je echter ook, dat Ik vanuit de grond van Mijn hart
deemoedig ben, en uiterst zachtmoedig, mild, lankmoedig en buitengewoon
geduldig!
3.1.9. [HGt.03_055,16] Denk je soms dat God een welgevallen heeft aan de hoogte?
Ik zeg je: niet in het minst; maar alleen tot het nederige, het kleine wendt Hij Zijn hart!
[HGt.03_055,17] God wil geen hoge God, geen grote God, geen rijke God zijn ten
aanzien van Zijn kinderen, maar een God in alle nederigheid en armoede wil Hij

zijn ten overstaan van Zijn kinderen. Hij heeft immers alles aan Zijn kinderen
gegeven; wat Hij heeft zullen ook zij hebben.
[HGt.03_055,18] Als dat toch een eeuwige waarheid is, hoe kun je dan God nog
boven de sterren zoeken, God, die er zelfs een welbehagen in schept voor Zichzelf
een woonplaats in het kleine hart van de mens op te richten?!
3.1.10. [Er.01_072,05] Want zonder zonde zijn betekent: zich bevinden in de
hoogste graad van de deemoed der liefde.
3.1.11. [Hemel en Hel.01_087,03] Ik zeg: 'Kijk, kijk, wat jij allemaal niet zou willen!
Als jij Mij tegen zou staan, zou Ik al lang ergens een geschikt plekje voor je hebben
gevonden. Maar omdat je Mij bijzonder dierbaar bent, heb Ik je dan ook veel liever
vlak bij Me dan ergens anders. Denk je dan, dat Ik me een beetje laat voorstaan
op Mijn goddelijkheid? Dan maak je een grote vergissing! Want dan zou Ik Me niet
hebben laten kruisigen en zou ook nooit mens zijn geworden. Maar omdat Ik van
ganser harte zachtmoedig en deemoedig en nu evenals jullie allen een mens ben,
kun je het best wagen om bij Mij te blijven. Dus blijf nu maar mooi hier en eet en drink
naar hartelust! Ik zeg je, we zullen heel goed met elkaar kunnen opschieten’.
3.1.12. [Hemel en Hel.02_249,03] Maar jij, Mijn lieve dochter, wees niet bang voor

want juist daarom ben
Ik de zachtmoedigste, deemoedigste, vriendelijkste,
liefdevolste en allerbeste geest en mens tegelijk. Kom
Mij omdat ik het allerhoogste Godswezen ben,

nu maar en wees niet bang!'
3.1.13. [BM.01_043,04] Omdat echter het grote zich ten opzichte van het kleine pas
echt groot toont, het sterkste tegenover het zwakke pas echt sterk, het machtige
tegenover het onmachtige zeer machtig - is juist de aarde in alles zo armzaligst
geschapen, opdat ze de eens grootste en schitterendste geesten óf ter
deemoediging zal dienen en hen daardoor tot nieuw leven wekken, of echter als
gericht, waardoor ze een nieuwe, eeuwige dood ervaren. Want zoals Ik je vroeger al
heb laten zien, dient het kleine en onaanzienlijke op zichzelf er ook toe, om het grote
en aanzienlijke als zodanig te verhogen. En dat is al het gericht, ofschoon het grote
en aanzienlijke zich daar, waar alles klein en onaanzienlijk is, hiernaar moet richten
en zich moet verdeemoedigen.
[BM.01_043,05] Als dus een groot mens door een nauw en laag poortje in een
vertrek wil komen, dan moet hij zich van te voren klein maken en heel diep bukken,
omdat hij anders in geen geval in het vertrek kan komen. Zo is ook de aarde een
smalle en doornige weg en een lage en nauwe poort naar het leven voor die
geesten, die vroeger zeer groot waren en nog groter wilden zijn.
[BM.01_043,06] Maar deze geesten wilden deze weg die hun oude hoogmoed zeer
verdeemoedigt, niet accepteren en zeiden, dat deze weg voor hen te klein was: een

olifant zou nooit als een mug op een haar kunnen lopen en een walvis niet zwemmen
in een regendruppel. Daarom zou zo'n weg een dwaze weg zijn en Degene die hem
bereid had, zou geen inzicht en verstand hebben.
[BM.01_043,07] Daarom nam Ik als de allerhoogste en eindeloos grootste Geest
van eeuwigheid het kruis en ging deze weg als Eerste, allen ten voorbeeld. En
Ik liet zien, hoe deze weg die de grootste en almachtigste Geest van God kon
gaan, ook door alle andere geesten gemakkelijk kan worden bewandeld en dat
daardoor ook het ware, vrije, eeuwige leven kan worden bereikt.
[BM.01_043,08] Daarna bewandelden velen reeds deze weg en bereikten daardoor
het gestelde, gewenste doel, namelijk de verheffing tot het kindschap van God en
daardoor het erfdeel van het eeuwige leven in alle macht, kracht en hoogste
voleinding. Dit erfdeel bestaat hierin, dat zij zich verheugen in het bezit van al die
scheppende eigenschappen, die Mij eeuwig zonder beperking eigen zijn. …
3.1.14. [BM.01_087,05] BOREM zegt: 'Je hebt gelijk, beste broeder, het is inderdaad
alleen het hart, waarnaar de Heer kijkt. En onze deemoed, waardoor de ware liefde
tot de Heer blijkt, is wel de kostbaarste kleding van iedere engel. Maar desalniettemin
vereist toch de orde van de Heer, dat in Zijn Rijk het kleed van de wedergeboorte en
eeuwige onsterfelijkheid elke bewoner van de hemel zal sieren als een kleed, dat
met zijn innerlijk overeenkomt. Want deemoediger dan de Heer Zelf is

geen enkel wezen in de hele oneindigheid; …

3.1.15. [GS.01_059,16] Daarom willen ze hier ook niets anders dan wat Ik wil. Mijn

wil is echter een aller-duidelijkste, voor eeuwig
vastgestelde voorstelling van het goede en het
ware…
3.2. Het volgende woord van Jezus in de cijfers: (3.2.2.) is de diepste verklaring van
het gebeuren op Golgotha, waar het liefdecentrum van de Godheid zich Zelf oneindig
heeft verdeemoedigd, om alle mensen en geesten met de oneindige heiligheid van
God voor alle eeuwigheid te verzoenen. Het blinde hoofdverstand zal proberen, met
hulp van deze tekst te bewijzen, dat God toch heeft gezondigd, toen Hij de volledige
wilsvrije mens had geschapen. Maar het hartverstand herkent in deze tekst juist de
oneindige liefde en de oneindige deemoed van het liefdecentrum, dat door Zijn
oneindige Zelfdeemoediging op Golgotha alle mensen en geesten het eeuwige
zaligste leven heeft mogelijk gemaakt:
3.2.1.Jezus door JL:
[RB.01_126,01] 'Jezus, de gekruisigde, is de enige God over alle hemelen en over
alles wat de oneindige ruimte vult. Hij alleen is de Oerschepper van alle dingen, van

alle engelen, mensen, dieren, planten en heel de materie. Hij is de Vader volgens
Zijn oereeuwige liefde, de eeuwige Zoon volgens Zijn wijsheid en de alleen Heilige
Geest volgens Zijn oneindige macht, kracht en werking’.
[RB.01_126,02] Wend je in je hart waarachtig en getrouw tot deze Jezus. Heb Hem
lief, die jou zozeer liefhad dat Hij uit liefde voor jou, evenals voor alle mensen, de
menselijke natuur aannam en de bitterste dood van Zijn lichaam over zich liet
komen om voor jou en alle mensen een eeuwig leven mogelijk te maken!
[RB.01_126,03] Het eeuwige, aan God volkomen gelijke, zalige leven is door
Hem alleen mogelijk geworden en als een oneindige schat gegeven aan al het
geschapene.
3.2.2.Jezus door JL: (In deze tekst gaat het om een paar specifieke begrippen: de
VADER (heiligheid) = de oneindige heiligheid van God en de Zoon [liefde] = de
oneindige liefde van God = het liefdecentrum JEHOVA)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
De ‚zeer zwakke‘. (De zevende leerling). – 6e december 1840, de voormiddag van
09.30 uur tot 11.45 uur.
[HiG.03_40.12.06 – S.75] schrijvende: C. L., S., And. en Ans. H.
[HiG.03_40.12.06] Vandaag openbaarde de Heer het volgende via de mond van Zijn
knecht, nadat vroeger het naaste woord ‘aan de zeer zwakken’ werd gelezen:
[HiG.03_40.12.06,01] Jullie allen zullen toch wel begrijpen, dat niet Ik als het
allerhoogste Wezen, als God van eeuwigheid en als Vader van alle mensen, geesten
en engelen zulke dingen, waarvan zojuist gewag gemaakt diegenen zijn, in
werkelijkheid zelf bega, om Mij vervolgens in jullie aanblik meteen als een
dubbelganger zulke verwijten te maken en Mij in zekere zin Zelf te vermanen, Mij in
alles te verbeteren van datgene, wat Ik toch nooit heb begaan. Als jullie over dit
weinig vermelde nadenkt – zal bij jullie niet vanzelf de bijna onduidelijke vraag
oprijzen: Ja, kan dan God ook zondigen, omdat Hij toch God is, zoals in Zijn
heiligdommen, en in Zijn wijsheid en evenzo in Zijn liefde? Waarvandaan dus
zulk een beschuldiging tegen Mij Zelf? Maar, zeggen jullie niet zelf, dat Mijn wegen
ondoorgrondelijk zijn en Mijn raad eveneens ondoorgrondelijk? Ja, zie, zo is het ook!
Vanaf de totale eeuwigheid heeft nog nooit iemand Mijn raad bijgewoond en geen
oog van een engel zal ooit schouwen de geheime wegen van Mijn wijsheid en Mijn
liefde.
[HiG.03_40.12.06,02] Opdat jullie echter deze zevende volgeling wel begrijpen kunt,
zo wil Ik dan voor een kort moment jullie gevoelens terugvoeren in de grote tijd van
de menswording van Mijn liefde. [=de menswording van het liefdecentrum:
JEHOVA] En hoe van daaruit al het licht en alle hulp in de wereld is gekomen, dan
moet weliswaar ook dit licht jullie wel verlichten zoals het inwendige van een kleine

hazelnoot, die Ik, jullie Vader [het ongeschapene in Jezus]1, {VADER (het
ongeschapene in Jezus) en ZOON (het geschapene in Jezus)!} in deze zevende
volgeling of in het zeer zwakke kaakgebit van jullie en met het openbreken daarvan,
heb ondergeschoven.
[HiG.03_40.12.06,03] Dus vraag ook naar Mijn liefde [= het liefdecentrum JEHOVA]:
Jij puurste wezen van God, dat ook maar nooit in staat is tot een aller-geringste
foutieve gedachte, hoe is het en hoe was het mogelijk Jou van de Vader [van de
oneindige heiligheid van God 2 = van de VADER = [HGt.01_009,26] – en buiten Mij kan niemand iets
goedmaken dan alleen Ik, omdat niemand goed is dan Ik, de heilige Vader [= de oneindige Heiligheid
van God = VADER der heiligheid)];

te scheiden, om je met alle zonden en met al haar afschuwelijkheid op de wereld te
belasten, om voor je Vader of de heiligheid van God [de oneindige heiligheid van
God] te verschijnen in een ontstemd licht als diegene zelf, die door alle boosheid in
de wereld is gekomen? –
Hoe kon jij [= het liefdecentrum van God = als de ZOON (liefde) tot een moordenaar
van alle moordenaars worden? Hoe kon jij tot een echtbreker van alle echtbrekers
worden? Hoe kon jij tot een leugenaar van alle leugenaars worden? Ja, hoe kon jij tot
de grootste verachter van de heiligheid van God worden? Ja, hoe kon jij alle grote en
kleine zonden op je nemen vanaf het begin van de wereld en tot aan het einde
daarvan, omdat Je toch de liefde van God Zelf was [= het liefdecentrum van God =
de ZOON (liefde], en de Vader in Jou, zoals Jij in de Vader, en de God in Jou, zoals
Jij in God? En hoe kon de Godheid [= de oneindige heiligheid van God = de VADER
(heiligheid)] voor de gehele wereld uit de hemelen bij Jouw doop in de Jordaan tot Je
zeggen: dit is Mijn geliefde Zoon [= het liefdecentrum van God = de ZOON (liefde)],
aan wie Ik [de VADER (heiligheid)] een welgevallen heb, daar moet je naar
luisteren!? [HiG.03_40.12.06,04] Zie, jullie kunnen denken wat je wilt, maar je zult niets
begrijpelijks naar buiten kunnen brengen. En wordt bij jullie niet, hoe dieper jullie
deze zaak volgt, des temeer het ook nog raadselachtiger wordt, wanneer jullie het
recht in het daglicht stelt en hoe dieper je daarover nadenkt, waarom het nu mogelijk
is, dat juist het aller-zuiverste wezen van God, ja het leven in God Zelf, die het leven
is van al het leven en het licht van al het licht, zich wel zo erg belasten wil met de
dood van alle dood en met de duisternis van alle duisternissen? –
[HiG.03_40.12.06,05] Zie, als jullie dat kunnen begrijpen, dan zal bij jullie de kleine
aangeboden hazelnoot heel makkelijk en begrijpelijk voorkomen, als ware ze geheel
compleet onthult voor je hart. Alleen, dat is de grote stap, die een ieder in zijn hart
heeft te doen en help mee, om met de eeuwige liefde het kruis te dragen, zodat hij
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Want dat zei Mijn naam voor eeuwig. En jij, Mijn liefde [= Mijn liefdescentrum = Mijn
ZOON (liefde)], zijt Mijn Zoon;. En dat zegt nu de goede, heilige Vader [= de oneindige
heiligheid van God = de VADER (heiligheid)]. Amen.

eens deelachtig mag worden aan de grote werken, van de tot nu toe nog steeds
onbegrepen verlossing, van de overwinning des doods en van de opstanding.
Wees daarom achtzaam en begrijp eerst dit grote geheim, en jullie zullen daarin
ieder aparte porie van de zeer zwakke, helder en verlichtend aanschouwen.
[HiG.03_40.12.06,06] Dat de wereld vanaf de aanvang in allerlei verschrikkelijkheden
was, dat wisten jullie, - en door wie en hoe is zulks gekomen, dat wisten jullie ook.
Maar hoe de wereld in haar verschrikkingen voor God had kunnen bestaan, is een
andere vraag.
Zie, de wereld was dus dood in haar boosheid en kon bijgevolg onmogelijk meer
zichzelf richten naar de onaantastbare heiligheid van God [=VADER (heiligheid)]. Ze
moest daarom standvastig gericht worden uit de barmhartige liefde van God, zodat
ze minstens mocht bestaan, wat ze was, maar zeg nu zelf, hoe is een gericht iets, is
het dood of levendig? [HiG.03_40.12.06,07] Hierbij kan Ik jullie niets anders zeggen, dan jullie met een
tegenvraag behulpzaam tegemoet te komen: Is een automaat dood of levendig?
Jullie antwoord kan onmogelijk anders zijn, dan door te zeggen, dat een automaat
dood is, en zijn beweging is niets dan een kunstmatige richting van de mechanica.
En zie, juist zo verhoud het zich ook met de schrikbarende wereld voor de
verlossing. Ze was slechts een door Mijn barmhartige liefde steeds een gerichte
automaat. Maar als jullie in het andere geval juist een potsierlijk mooie automaat voor
jullie hadden, die de kunst van de schepper zowel als die van de mechaniker, alles
gegeven had, waarbij het hem niets ontbrak, dan slechts zelfstandig te leven, en om
een mens in alle volkomenheid te zijn,– Ja, zouden jullie hier niet naar het kunstmatige leven smachtend verlangen, en
niet slechts naar deze automaten, maar naar een werkelijk zelfstandig leven? En
waren jullie bekwaam, zoals Ik het ben, dan zouden jullie met je automatenleven in
de geest daarbij zelf betrokken raken en dan zou daarmee met al haar
tekortkomingen en innerlijke gebreken dit noodzakelijk aan jullie voorbijtrekken en
jullie in zekere zin met hetzelfde bekleden.
[HiG.03_40.12.06,08] Zie, hoe was het dan nu daar, omdat Ik [de ZOON (liefde)]
alleen het leven ben en het leven in en uit Mij heb, om de duurzaam te besturende
wereld te geven een waar en vrij leven en niet alleen maar een mechanisch leven?
[HiG.03_40.12.06,09] Zie, toen moest de liefde [= het liefdecentrum = de ZOON
(liefde)] zich scheiden van God of van de oereeuwige heilige kracht [= van de
oneindige heiligheid van God = de VADER (heiligheid)], waaruit zij eeuwig geboren
was en de kracht van God is eeuwig uit haar. Dus dit eeuwige leven uit zichzelf [=
het liefdecentrum = de ZOON (liefde)] of de oereeuwige kracht vanuit God moest
een breuk maken met God [= met de oneindige heiligheid van God = met de VADER
(heiligheid)] en moest neerdalen naar de dode wereld en van daaruit het sterfelijke
aantrekken, zodat het sterfelijke daardoor de sterfelijkheid verloor en weer vrij levend

werd in en uit het leven van God, die het leven van al het leven is, omdat God Zelf in
dit leven is en het leven uit God. En zij is echter het leven [ZOON (liefde)] van God
[VADER (heiligheid)] uitgegaan, heeft zich met de sterfelijkheid van het lichaam
bekleed, en zo mocht daarmee en daardoor al het vlees [lichaam] vrij levend worden
in zichzelf door het leven uit God, zoals God Zelf levend is van eeuwigheid en door
datzelfde het eeuwige leven van de liefde in Zich. [HiG.03_40.12.06,10] Zie, dat is nu het grote geheim, waarom de liefde van God
[ZOON (liefde)] in de Mens: JEZUS Zich Zelf heeft gemaakt tot de alleraardigste
misdadiger en zondares, zodat daarmee niet een lichaam, maar alle lichamen met
het leven uit God doorweven mocht worden. En deze nu met daarmee alle schuld
overladen liefde [ZOON (liefde)] moest dan in tegenstelling voor de heiligheid van
God [VADER (heiligheid)] zich op alle punten verdeemoedigen, gesteld, dat hij aan
de opgenomen algemene schuld of sterfelijkheid juist ook tot op de meest uiterste
punten der punten verdeemoedigde en verdragen moest elk denkbaar verwijt, om
daardoor met God de Vader of de heiligheid van God [de VADER (heiligheid)] zich
levend weer vertrouwd op te stellen, wat weliswaar eens levend uit God gegaan is,
maar gemaakt heeft tot de eigenwillige en hoogmoedige losrukking van God – of van
Zijn eeuwige Ordening.
HiG.03_40.12.06,11] Zie, nadat jullie dit toch zo tamelijk mochten begrepen hebben,
wil Ik [ZOON (liefde)] jullie nu ook iets bekendmaken met de verwijten, die Mij [ZOON
(liefde)] daarvoor noodzakelijk werd gemaakt door de heiligheid van God [VADER
(heiligheid)], zodat jullie hiermee iets ervaren, wat de wereld tot de huidige minuut
nog niet heeft vernomen. [HiG.03_40.12.06,12] Jullie weten, dat alles wat in de gehele oneindigheid werd
geschapen, volgens de getuigenissen van mijn lieve Johannes door Mij [via de
ZOON (liefde)] werd gemaakt en geschapen. Neem nu echter de boos geworden
wereld die daardoor via de heiligheid van God [VADER (heiligheid)] steeds
verdoemd was, zodat Ik [ZOON (liefde) als de voortbrenger van zulke verdoemdheid
derhalve ook door de heiligheid van God [door de VADER (heiligheid)] dit verwijt
noodzakelijk moest delen, omdat de wereld, wat in haar is, niet door zichzelf, maar
door Mij [door de ZOON (liefde)] enkel en alleen in het bestaan werd geroepen.
Omdat de wereld lijnrecht dus tegenover de heiligheid van God stond, [VADER
(heiligheid)], hoe was daarna het bestaan van de liefde [van de ZOON (liefde)], die
zulks had teweeggebracht, zodat de heiligheid van God [VADER (heiligheid)] dat
verdoemen moest, maar anders dan een zichzelf verdoemde? Nu denken jullie aan
al de onnoemelijke daden van de mensen. Zie, van al deze daden moest Ik
verdoemd zijn door de heiligheid van God [van de VADER (heiligheid], omdat de
daden zelf verdoemd waren als verschijnselen in de wereld, die uit Mij [uit de ZOON
(liefde)] is ontstaan. Wat was daaraan te doen?
[HiG.03_40.12.06,13] Zie, slechts twee wegen stonden voor Mij open [de ZOON
(liefde)], namelijk de weg naar boven, en de weg naar beneden, d.w.z.: Ik [de ZOON

(liefde)] keerde terug tot God [tot de VADER (heiligheid), werd met Hem één en
vernietigde door de kracht van Zijn heiligheid al datgene, wat uit Mij is
voortgekomen – of Ik [de ZOON (liefde)] scheid Mij af met alle beladen verwijten en
met de hoogste verdoemenis, van God [van de VADER (heiligheid)] , en verlevendig
en heilig daar Mijn werken en doe in Mijn oneindige deemoed voldoening van de
evenzo oneindige heiligheid van God [de VADER (heiligheid)]. –
– Ziet, als Ik [de ZOON (liefde)] evenzo niet de oneindige liefde zelf was, zoals God
[de VADER (heiligheid)] de oneindige heiligheid zelf is, zo had Ik [de ZOON (liefde)]
weliswaar het eerste gedaan. Alleen Mijn liefde vermocht het onuitspreekbare
uitspreekbaar te maken, verloochende haar heiligheid en maakte zich onheilig,
omdat zij zich belaste met alle schuld, en daarmee ook met de dood van de
moeilijkste last.
[HiG.03_40.12.06,14] Maar, jullie kennen de gebeurtenis, toen Ik [ [de ZOON (liefde)]
in de tuin van Gethsemani aan de zogenoemde olijfberg Mij tot God keerde en bad
[tot de VADER (heiligheid)], van wie Ik [de ZOON (liefde)] Mij van de wereldse wegen
heb verlaten. Ziet, toen eerst werd de grote blindheid van Mijn liefde geheel en al
wakker, en zag met de verschrikkelijkste afgrijzing tussen Zich en God [de VADER
(heiligheid)] de oneindige kloof, aldaar berouwde Ik [de ZOON (liefde)] in grote ernst,
dat Ik [de ZOON (liefde)] God [de VADER (heiligheid)] verliet en tot de dode werken
van mijn ijdele plezier Mij heb gewend, - en destijds stond de gehele schepping in
de grote onzekerheid tussen het zijn en het eeuwig niet-meer-zijn. Want of Ik
drink [de ZOON (liefde)] de kelk, en dan bestaat de wereld en alles, wat op haar ligt
– of Ik [de ZOON (liefde)] plaats de kelk ter zijde en de wereld en alles onder haar
wordt teniet gedaan op het moment, als Ik [de ZOON (liefde)] de kelk ter zijde
plaatst.
[HiG.03_40.12.06,15] Maar zie juist daar, waar de liefde en het leven [de ZOON
(liefde)] in de oneindige verwijdering van God [van de VADER (heiligheid)] zwak is
geworden, aldaar erbarmde God [VADER (heiligheid)] Zichzelf van Zijn liefde [Zijn
ZOON (liefde)], sterkte ze en gebood haar, de voorgeschotelde kelk te legen, en
sprak heimelijk tot haar: „Nog zijn tussen Mij en Jou de extremen der oneindigheid
niet geraakt, daarom zak af in de uiterste diepte van de dood, die de uiterste grens is
in contrast tot Mijn heiligheid, zodat Ik [de VADER (heiligheid] Jou [Mijn ZOON
(liefde)] aldaar weer kan doorzien, omdat de eeuwige cirkel van Mijn heiligheid zich
sluit“ – Zie, zo ging Ik [de ZOON (liefde)] dan geduldig dit doel tegemoet, alwaar Ik
[de ZOON (liefde)] in deze oneindige verwijdering van God [van de VADER
(heiligheid)] uitriep aan het kruis: „Mijn God, Mijn God, waarom heb Je Mij verlaten?“
– en verder: „Het is volbracht!“ en „in Jouw handen vertrouw ik Je Mijn ziel toe“ – of
de ziel van al het leven - of die ziel, waaruit alles uit alles, wat er is, geschied is.
[HiG.03_40.12.06,16] Zie, nu zullen jullie, omdat je dit een beetje overdenkt, toch wel
inzien, hoe Ik [de ZOON (liefde)] bij jullie zondaren wel de zeer Zwakke ben, en hoe
Ik [de ZOON (liefde)] Mij nog steeds moet laten welgevallen door de heiligheid van

God [door de VADER (heiligheid)] aan jullie adres de enigszins wat menselijke
gesteldheid te verwijten, maar jullie binnenkort weer te bevrijden van elk speciaal
uniform en levend te leiden in de heiligheid van de Vader [van de VADER
(heiligheid)]. Zie, zulk een mens, diens Ik [de ZOON (liefde)] Mij bedien en in zekere
zin zijn Wezen aantrek, om daardoor jullie gebrek verhuld te dragen, net als bij
Simon van Cyrene en hij kon eveneens een grote beloning bereiken, omdat hij Mij
bereidwillig voor korte tijd maar het kruis mee had te helpen dragen. Alleen de mens
is zwak en vreest iedere last, en het allermeest echter de last van het kruis; daarom
blijft Mij [de ZOON (liefde)] dan weer niets anders over te doen, dan wat Ik [de
ZOON (liefde)] eens deed, namelijk voor allen het kruis Zelf te slepen.
[HiG.03_40.12.06,17] Het moet jullie - als het jullie verwarren mocht - bijgevolg in de
nawoorden aan de ‚zeer zwakken‘ net zo weinig van de wijs brengen voor het
persoonlijk aanpassend lijkende, dan jullie willen weten over bijv. de hele
geschiedenis van de hogepriester Kajafas of die van Pilatus, of die van Iskariot, of
zelfs die van een Romeinse heidense keizer Nero en andere gelijkende grotere en
kleinere zondaren, hen niet te gedenken; want zie, met al deze verwijten moest Ik
[de ZOON (liefde)] Mij van oudsher laten belasten. En evenzo ben Ik [de ZOON
(liefde)] nu voor jullie weer belast met alle jullie zwaktes en gebreken en draag ze
voor jullie in deze jullie wat vreemdsoortige omhulling, opdat, zoals jullie al weten,
aan jullie zelf geen schade geschiedt aan je ziel, zodat jullie opzettelijk, d.w.z. naar
jullie lichaam - gelijk als Judas Iskariot met Mij - naar de geheimzinnige sleutel van
het te bewerken leven zou willen grijpen.
[HiG.03_40.12.06,18] Zo jullie echter willen, neem dan dit nawoord onder de naam
van de ‚zeer zwakken‘ tot jullie; gaat de informatie – wel te verstaan - in jullie
harten puntsgewijs, dan zal jullie verklaart worden, wat jullie nu vernomen
hebt. Ik [de ZOON (liefde)] heb jullie nu de sleutel gegeven zoals bij Petrus tot Mijn
Rijk. Dit ‚zeer zwakke’ is Mijn verhulde Rijk in jullie. Open het met deze sleutel, en
jullie zullen verrassingen waarnemen, en ware geestelijke wonderen in en aan jullie
ontdekken.
[HiG.03_40.12.06,19] Zou iemand daarin ondanks al zijn beproevingen, toch nog
steeds iets achter lijken te houden en hard, zoals eens de apostelen de jullie
bekende harde leer, wend je dan in alle liefde tot Mij, en wees ervan verzekert, dat
Ik [de ZOON (liefde] jullie niet in de steek zal laten. Want nu zeg Ikniet meer: ‚gaat
tot Mijn knechten en verneem dit aangaande door zijn mond Mijn genade, maar nu
zeg Ik [de ZOON (liefde)] : Komt trouwe harten tot Mij, zodat Ik Zelf [de ZOON
(liefde)] jullie de genade geef en dat jullie mond eveneens uitspreekt het geheiligde
begrip aan de Mij toebereide harten. Hoewel het jullie vrijstaat, je te laten informeren
bij de knechten, dan zullen jullie echter toch niet meer uit zijn mond ervaren dan
datgene, wat Ik [de ZOON (liefde)] in jullie door jullie liefde tot Mij Zelf zal uitspreken.
Amen. Dat zeg Ik [de ZOON (liefde)] van de ware zevende. Amen. – – –
===========================================================================

Suggesties voor de volgende thema’s zijn o.a.:
Jezus leefde 33 jaar op deze Aarde onder de Zijnen; [slot]
Begraven of cremeren? Het nut of onnut van ceremonieën;
Pleegde Simson zelfmoord?;
Leopold Engel, afsluiter van Lorbers Werken!
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