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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en 

aanverwante dienaren zoals Emanuel Swedenborg,  

Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer 
Jezus, Gegroet! En wij wensen je een zegenrijk leesgenot 

toe. G 
 
 

   ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 
 

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

 
 

Contacten en reacties 
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg 

van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 15. Reacties worden wederom naar de 

binnenkomende volgorde gepubliceerd: 
 

 
                    Gerard 

http://www.zelfbeschouwing.info/


 

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand], wordt in het 

volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data – wordt dan 

verschoven en wellicht in een navolgende publicatie opgenomen.  

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

Manuela uit Portugal 
 
Beste Gerard, 
 
Om te beginnen, wil ik je graag bedanken voor de zovele liefdevolle delen van het 
licht aan de wereld en het bij elkaar brengen van de geestverwanten, verenigd door 
het gemeenschappelijke geloof in onze hemelse vader.  
 
In antwoord op het verzoek van het afgelopen december-nummer 2016 [Klaus Opitz], 
willen we weten, "of er ook Lorbergroepen bestaan in deze of gene regio’s". Ik 
zou jullie graag willen mededelen, dat onder leiding van onze toegewijde en 
liefdevolle Pastor Egídio Silva, er een kerk in Porto / Portugal bestaat, waar we de 
leringen van Jacob Lorber bestuderen en de profetieën, aan hem gedicteerd door 
onze Heer Jezus Christus. 
 
Het heet ‘Refugio Betäna’. Je kunt de volledige informatie over onze kerk en haar 
activiteiten vinden op: www.refugiobetania.org. Wij zijn een zeer kleine kerk in aantal, 
maar stevig en trouw in de geest. De site is het resultaat van hard werk en toewijding 
van Pastor Egidio, die in 2007 tijdens zijn net-onderzoek, de profetieën van Jakob 
Lorber ontdekte; hij vond dat ze het licht waren, waar hij al zo lang naar op zoek was. 
Hij deelde ze met ons, nadat hij een jaar lang met het lezen van alles over de profeet 
en zijn werk had doorgebracht. Vervolgens voelde hij, dat deze profetieën aan de 
anderen moesten worden geopenbaard, als het bevel van God. Helaas door 
financiële redenen zijn wij nog niet in staat geweest om de site naar het Engels of 
andere talen te laten vertalen. Maar we hopen, dat deze dag zal komen door de 
genade van God. 
 
Voor zover wij weten, zijn wij de enige kerk van een soort in Portugal. De principes 
van liefde en naastenliefde toepassend, zorgen wij ook voor de verdeling van 150 a 
200 maaltijden per week [soms meer] aan de daklozen van Porto. Dit vrijwilligerswerk 
is het resultaat van veel toewijding, persoonlijke opoffering en ook liefde. Maar, zoals 
we allemaal weten, geloof zonder actie is een dode; dus we moeten iets met de 
ontvangen zegeningen doen.  
Voor degenen die dit bericht lezen en Portugees kunnen begrijpen, zou ik graag 
willen uitnodigen op onze homepage, waar je de ‘Grande Evangelho van João’ in 
MP3 kunt vinden en waar je ook kunt luisteren naar de preken van Pastor Egidio, die 
opgenomen zijn tijdens onze zondagdiensten van de laatste paar maanden. 
 
Dank voor de gelegenheid jullie te laten weten, waar we vertoeven en wat we 
gedaan hebben.  
God zegene jullie diep. 
 
Jullie zuster in de Heer, 
Manuela 

http://www.refugiobetania.org/


  

 

 
Antwoord 
 

Goede Manuela, 
 
Je berichtgeving verraste ons. Ik [Gerard en niet Gunter] was behoorlijk onder de 
indruk van je interessante mededelende woorden. Geef ons toch svp jullie 
bankgegevens, zodat misschien uit onze 300 lezers er iemand is die eventueel wat 
geld wil overmaken, en daardoor op zijn minst jullie website hopelijk verwezenlijkt 
wordt.  
 
Toevalligerwijze was ik de laatste weken met de gedachte bezig of ik iemand zou 
kunnen vinden voor een Portugese vertaling van het Internationale-Jakob-Lorber-
Tijdschrift. Misschien bestaat hiervoor een oplossing! Want met de Portugese spraak 
kunnen wij wellicht meerdere personen bemiddelen om zo de Jakob-Lorber-
Geschriften in Portugal ook bereikbaar te maken. 
 
Het verheugt ons bijzonder hoe jullie je met het Jakob-Lorber-gebeuren 
bezighouden. Een zeer groot belangrijke bron voor ieders zielexistentie. Ja, dat de 
verlichte groepen van de Jakob-Lorber-Lezers en hoorders steeds groter mag 
worden op de Aarde, zodat het gericht van God over deze Aarde eventueel nog zal 
verschuiven op de steeds meer opkomende benauwende tijd. [de grootmachten der 
wereld!] We mogen weliswaar nog wel in de Bijbel en in de Jakob-Lorber-Geschriften 
lezen, maar hoe lang zei ons dit allemaal nog gegund?  
 
God moge jullie allen zegenen en dat het met jullie kerk in Jezus via Jakob Lorber 
een voorbeeld moge zijn voor de gehele wereld!  
 
In liefde tot jullie van al onze Jakob-Lorber-zusters en broeders. 
 
Gerard 
    
 ================================================================ 

Hans uit Nederland 
 
Beste Gerard, 
  
Dank je wel dat je mijn verwijzingen over de guldensnede gepubliceerd hebt. Ik vind 
het leuk om aan de slag te gaan met een Duitse en Engelse Versie van de geometrie 
van de Schepping. [wordt vervolgd] 
  
Over getallen en hun betekenissen 
  
In de boeken over Hemelse Verborgenheden (Arcana Coelesta), legt E. 
Swedenborg Genesis woord voor woord uit in geestelijke en hemelse betekenissen. 
  
Getallen duiden volgens E. Swedenborg een hoedanigheid aan. Een toestand van 
zijn. 



  
In het onderstaande staat een stukje uitleg over de ark van Noach [red.: zie 
onderstaande link!], zoals Swedenborg dit de mensheid destijds heeft gegeven. De 
zond-vloed was een geestelijke vloed van de mensen in die tijd; dit wordt erg goed in 
de boeken over de Huishouding van God duidelijk gemaakt en hetzelfde zegt 
Swedenborg. Zie de onderstaande tekst. Een en ander kun je op je gemak lezen op 
de geweldige site: new christian bible study. 
  
Vriendelijke groet, 
Hans 
  
http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/noah-builds-an-ark/king-james-
version 
 
 

Antwoord 
 

Hans, dank je wel voor deze tip. Het is altijd zinvol zich hiermee bezig te houden ter 

innerlijke verdieping voor de ziel. We leven in 2017 weer in een zonde-vloed en er is een 

nieuwe reinigingsvloed op komst! G. 
 

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

                                       Profeten? 
 door Klaus Opitz 
 
 

„…Juist daarom heb Ik ooit zieners opgewekt als nieuwe profeten en weliswaar 
volgens een bepaald doel, welke Mijn Woord onvervalst aan de mensen moeten 
weergegeven; zodat er geen vervalsing van menselijke kant kan binnensluipen, 
daarom dikteer Ik nu Zelf Mijn schrijvers (Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, 
Leopold Engel), wat Ik van de mensen geloofd en wil opgevolgd hebben!” 
(Mayerhofer, ‘Staat de katholieke of protestante kerk Mij veel meer nader?’ 
(Lebensgarten’). Zie ook het citaat in het JLB-Bulletin van november 2016, bladzijde 
5 
================================================================ 
 

 

  

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/noah-builds-an-ark/king-james-version
http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/noah-builds-an-ark/king-james-version


                                                
Bewijzen over God? 
           korte samenvatting  
                Klaus Opitz 

 

„Het geestelijke leven is de hoofdbasis van al het zijn, en het materiële leven is 
slechts als een zichtbare factor. Wie beiden verwisselt of de eerste zelfs 
verloochent, die zal aan het einde toch gewaar worden, dat met het 
verloochenen van de zaak het niet is afgedaan, maar eerst daardoor wordt het 
geestelijk oog verblind en de ziel doof voor alle stemmen van de haar 
omgevende natuur.” [Richtlijnen van het leven-20:57]  
 

De pogingen, om de existentie van God op een rationele wijze te bewijzen  (het 
bewijs over God), gaat - zoals men weet, terug naar de Griekse filosoof Plato,  
Aristoteles, en voortgezet door Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin en vele 
anderen (de ontologische bewijzen over God, de kosmologische bewijzen over God, 
de teleologische bewijzen over God, de moralistische bewijzen over God, en zo 
voort.  – (zie daarover het internet onder het trefwoord ‘bewijzen over God’).  
 

Waarvoor dienen bewijzen over God? Het gemotiveerd zijn van een eigen geloof, 
motivatie tot een afwijzing van geloof in een God? 
  
Natuurlijk kunnen zogenaamde bewijzen over God de kritische denker tot een 
uitgangspunt zijn en erover na te denken, om in gesprek te gaan met de 
zogenaamde  atheïsten, materialisten en godloochenaars.  
 

(„Goddelozen duiken voor het eerst op rond 1970 in de Duitse statistiek. Al voor de 
hereniging  met de atheïstische DDR, verhoogt haar getal zich markant, en vandaag 
vormen ze met ca. 38% de grootste groep, ver voorliggend bij de katholieken of de 
protestanten. Globaal gezien spreekt het voor zich dat, volgens de taxatie van ca. 
800 miljoen mensen, deze als ongelovig worden aangemerkt, dus elke tiende 
inwoner op de Aarde“. [volgens ‘DER SPIEGEL’ 49/2016] 



 

Voor het overige kunnen bewijzen over God ook voor de zoekende hulprijk zijn en 
tenslotte voor diegenen, die hun God intussen wel gevonden hebben. 
 

Uit de Nieuwe Openbaringen van Jezus weten wij, dat God in Jezus alleen maar 
door de liefde kan worden ervaren! „Mijn schepping te begrijpen is niet een zaak 
van het verstand, maar een zaak van het hart, het gevoel!’ (Scheppingsgeheimen 
01_026,30) 

 

Om die reden heeft ieder mens [ook] een verstand en de daaruit voortkomende 
overwegingen van het verstand. Hij kan daarom door lering, door wetten van 
buitenaf en door allerlei ervaring worden wijs gemaakt en kan dan voor het 

goede, juiste en ware kiezen en zichzelf in zijn handelen ernaar richten; maar dan is 

hij daarbij toch niet aan enige dwang onderworpen, want hij kiest immers zelf vrij van 

wat hij als goed, juist en waar inziet. (GEJ.05_109,05)   
  
Echter‚ het verstand behoort tot de beoordeling van de wereldse dingen‘, om 
machines uit te vinden en ontdekkingen te doen, om jullie leven gerieflijk in te delen,  
of de een of de andere meer macht te verlenen, enz.  Maar wat jullie alles zo ook met 
je verstand telkens verzinnen willen, Mijn schepping, en jullie ‚waarom zo en niet 
anders‘, dat kunnen jullie niet doorgronden!“ (Lg.01_030,30)  
 

Wat leert Jezus ons nu echter Zelf in de Nieuwe Openbaringen als antwoord op 
vragen naar bewijzen over God‘?  
 

Het ene komt voort uit het andere 
 

„…Alles, wat bestaat moet een basisgedachte gehad hebben, waarom dat zo 
geschapen werd, en tot wat het bestemd was, en wat het eindelijk ook naar toe 
zal leiden“ (Lg.01_023,04) 
 

“Het tevoorschijn komen van het een uit het andere‚ als dat zo is, dan moet dit 
ook zo worden‘- dat dit principe, en geleid door Mijn oneindige wijsheid, dat de 
grondslag is van het geschapen Universum, de bouwsteen is van het geestelijk 
wereldrijk, en de basis van elke echte denkwijze van een verstandig wezen, die 
dan alleen zo en niet anders, eveneens Mijn natuur volgend, Mijn scheppen 
begrijpt en Mijn Ik vermoeden kan!’ –  
 

Zo moet jij je de wereld voorstellen als een boek van alleen maar opgeloste 
mathematische problemen, die natuurlijk ook diegene lezen en begrijpen kan, die 
zelf een rekenkundige en logische denker is.  
  
Probeer jij – en jullie allemaal, die dit en Mijn vorig Woord leest, dat te worden, en 
het zal jullie zeker lukken, ook in jullie doen en laten daar een regelmaat, een 
ordening in te brengen, die menselijk gezien verstand, en goddelijk uitgedrukt 
de ‘hoogste wijsheid’ betekend.  
 

‘Dan zullen jullie je doel en de middelen daartoe nooit mislopen. Je leven zal dan 
gaan lijken op Mijn gehele organische en geestelijke schepping, waar alles 
binnen de ordening zijn bestemming tegemoet gaat en alles op de juiste plaats 
staat, om op de juiste tijd de wisselwerking van de onderlinge werelden en de 
eenheid van het totale reusachtige bouwwerk te bevorderen en bij iedere stap de 



wijsheid van hun schepper te verkondigen.’  [Scheppingsgeheimen - hfdst. 20:90 
e.v.]  
 

"Tevergeefs sloven vele materialisten zich uit om alle bewegingen en 
verschijnselen in het menselijke alsook in het dierlijke of om het plantaardige leven 
terug te voeren op de chemische verbindingswetten: maar het is en blijft een 
eeuwig verkeerde conclusie. Want wanneer jullie geleerden je alle elementen 
zouden opnoemen waaruit je lichaam of dat van een dier of een plant bestaat, 
wanneer ze aantonen, dat een begaafd iets uit fosfor, kalk of ijzer, zout enzovoort 
bestaan, dan wil Ik hun alleen maar zeggen: neem al deze primitieve elementen en 
meng ze door elkaar, en zie of ooit een slagader, een ader, een zenuwstreng of 
zelfs een kloppend hart zich daaruit zal ontwikkelen?  
 

‘Kijk, jullie zwakke blinde geleerden, jullie kunnen wel zien, dat in het organische 
leven de basiselementen bij hun vermengingen bepaalde verbindingen aangaan en 
weer andere stoffen van een hogere orde voortbrengen; maar dat hele chemische 
laboratorium zal vanuit al deze stoffen geen grashalm tot stand brengen en nog 
veel minder een van organisch leven voorzien levend wezen!’ [Levensgeheimen-
hfdst. 19:9,10 e.v.] 
 

‘Kijk, misschien willen jullie wetenschappelijke boeken bestuderen en vinden jullie 
daarin de natuurwetten, de combinaties van oerstoffen, de chemische 
verwantschappen, het kristallisatieproces van mineralen, de wet van de celvorming 
bij planten, de bouw van de dierenwereld en de mens, voor zover het jullie mensen 
mogelijk is, verklaard. Die studie is echter een studie voor enkelen of van de enkeling 
die, als hij wil, achter de wetten ook de Wetgever kan vinden. Want wie Mij 
werkelijk zoekt, die vindt Mij overal; want het is voldoende, dat hij Mij wil 
vinden!’ [Scheppingsgeheimen, hfdst. 31:2] 
 

„Waar wetten bestaan, daar moet ook een Wetgever zijn; want elementen en 
natuurkrachten manifesteren zich niet vanzelf. Wanneer dus door de wetten uit 
de aard van de zaak een wetgever verondersteld wordt, dan spreekt het vanzelf, dat 
er bij zeer wijze wetten ook een zeer wijze Wetgever moet zijn, die het toppunt 
van alle wijsheid is.” [Levensgeheimen, hfdst. 30:19] 
 

"Als echter de hele schepping volgens jullie nieuwe filosofie alleen maar het 
werk van het blinde toeval zou zijn, zouden dan de dingen in de natuur ook 
naar alle kanten hun huidige bestaansbestendigheid behouden? 
(GEJ.06_087,06) 
 

"Hebben wij in de natuur een voorbeeld, dat een ding zichzelf wetten geeft?“ 
[Levensgeheimen-hfdst. 13:9] 
  
‘De natuuronderzoekers, de vaak ijdele natuurdwazen, hebben wel in alle materie 
bepaalde basiskrachten ontdekt, zoals de aantrekkende en afstotende kracht 
waarvan de aantrekkende als cohesie of zwaartekracht en de afstotende als de 
centrifugale kracht wordt aangenomen. Daarnaast zijn er nog over de elasticiteit of 
expansiekracht, de deelbaarheid en de doordringbaarheid van de materie nogal 
geleerde verhandelingen gehouden en ze zijn ook onder de krachten ingedeeld, die 
tot de grondeigenschappen van de materie behoren.‘  
 

‘Maar waren deze geleerde natuurdwazen, als zelf-levende mensen, maar een stapje 
verder gegaan en hadden ze de alles beheersende en alles vullende 



levenskracht een plaats in hun boeken ingeruimd, dan zouden ze allang met hun 
wetenschap een grote stap voorwaarts gemaakt hebben en hadden ze niet 
noodzakelijkerwijs de dode krachten - wat de grootst mogelijke onzin is, moeten 
onderzoeken en ontbinden; maar hadden ze dadelijk met de basisvoorwaarden van 
al het Zijn te doen gehad, dan hadden ze zichzelf en alle materie allang volkomen 
en met gemak kunnen doorzien vanaf het juiste, effectieve, ware standpunt. Het 
is eigenlijk aller-domst dat de levenden in louter dode krachten rondtasten en 
tenslotte ook nog willen bewijzen, dat de levende kracht een mengeling en 
samenstelling van louter dode krachten is! 
 

O, wat een klinkklare onzin! Volgens welke logica kan dan een werkzame 

kracht als dood worden aangezien? Kan er iets onzinniger zijn dan dat men 

bepaalde duidelijk zichtbare werkingen aan een dode oorzaak probeert toe te 

schrijven? Dat zou hetzelfde zijn dan van alle werkingen helemaal geen 

oorzaak aan te nemen. Want dood is in bepaald opzicht nog minder dan niets. 

Een ding kan alleen als dood beschouwd worden, zolang het uit een of andere 

werkingssfeer verbannen is. Ziel en geest van een mens kunnen dood zijn doordat 

ze een verkeerd gebruik maakten van hun vrijheidsproef, waarbij ze zich niet aan 

de goddelijke ordening hielden en daardoor noodzakelijkerwijs in een zodanige 

gevangenschap (materie) raakten, dat ze van elke effectieve werking waren 

uitgesloten.’ 
 

‘Als er echter in en aan de materie werkende krachten worden ontdekt, dan zijn 
die niet dood, maar levend en intelligent; want zonder een bepaalde 
intelligentie is een werking even ondenkbaar als een kracht. 

Zoals de kracht zich door haar inwerkingtreding laat zien, zo toont zich ook de 

intelligentie van die kracht door de steeds gelijk geordende planmatigheid.’  
 

‘Gaat de groei van het gras en de planten niet volgens een bepaald innerlijk plan, 

dan kan iedereen die een plant heeft zien groeien, dit gemakkelijk waarnemen. Dat is 

ook het geval met het vergaan en met al de verschijnselen waaraan bepaalde 

krachten ten grondslag moeten liggen. Daaruit kan men gemakkelijk deze 

gevolgtrekking maken: 

 

‘Waar men niets anders dan uitwerkingen ziet, daar moeten ook evenveel 

krachten als uitwerkingen zijn; en omdat al die werkingen geordend en 

planmatig zijn, moeten er ook evenveel intelligenties als kracht aanwezig zijn.  

En uit deze gevolgtrekking wordt dan ook begrijpelijk, dat de materie alleen 

maar uit zielen, dus intelligenties bestaat, die door hogere krachten en 

intelligenties volgens de ordeningen en behoeftes tijdelijk kunnen worden 

vastgehouden’. 

 

‘Als de tijd van het vasthouden verstreken is, ontwaken de afzonderlijke 

intelligenties en verenigen zich als oersubstantie weer tot dat wezen, waarin ze 

oorspronkelijk uit Mij, de Schepper, gevormd werden; en deze hereniging is 

dan gedeeltelijk het werk van de intelligenties zelf en gedeeltelijk dat van de 

bekende hogere geesten’. [Aarde en Maan, hfdst. 41:6 e,v.]  

 



„Wat weten jullie artsen en anatomen eigenlijk, met inbegrip van hun 
onophoudelijke lijkensnijderij [N.B.: en zelfs het plegen van vivisectie] en het 
chemisch analyseren van de elementen waaruit het menselijk lichaam samengesteld 
is?  
Ze komen Mij allemaal voor als een kleermaker die uit de kledingstukken die hij krijgt 
om te herstellen, het karakter en de geestelijke eigenschappen meent te ontdekken 
van degene die ze gedragen heeft. Het materiële, ja alleen het grofmateriële is voor 
hen zichtbaar, maar de stille kracht met intelligentie, die deze vaten tot in het 
kleinste detail met dezelfde volmaaktheid opbouwt en tot de dood in stand houdt, die 
intelligentie kennen ze niet; want met sectie plegen laat die zich niet vinden. 
  
Kijk  eens naar de hersenen van een mens, wat is dit weefsel van verschillende door 
fijne vliezen afgesloten en gescheiden massa’s met hun windingen eigenlijk?   
Waarom zijn die windingen er, waarom niet één massa, waarom de grijze en waarom 
de witte massa? Voor een deel denken jullie geleerden dat ze ontdekt hebben waar 
deze of gene vaardigheid haar zetel heeft. Wat is echter vaardigheid, of hartstocht? 
Is het een fluïdum, een elektrische of magnetische stroom? Hoe vindt het denken 
plaats? Wat gebeurt daarbij in de hersenmassa’s?  
 

Zie, al zouden de hersenen ook blootgelegd zijn en toegankelijk voor waarneming, 
dan zouden deze geleerden toch niets zien; want een gedachte heeft geen lichaam.   
Juist hier in de halfronde witgrijze massa van de hersenen grenzen twee werelden 
aan elkaar, die ondanks al het bestrijden toch bestaan.   
Al zou ook menige materialist het met behulp van spitsvondige onzin willen 
loochenen, in hem zelf wordt nog in het loochenen bewezen, dat het bestaat. - 
 

Zie nu, je goede vriend heeft in deze boeken het zoete vergif van de menselijke 
wijsheid opgezogen. Hij is deze geleerden stap voor stap gevolgd, heeft hun 
bewijsgronden ook in zijn leven dikwijls naar de schijn bevestigd gevonden, en zo is 
hij nu ten prooi aan een ‚pseudo-[onecht]-weten‘.Dat bevredigt en troost hem niet, 
maar doemt hem om het treurige lot dat deze geleerden de mens in de schepping 
hebben toegewezen, helaas met hen te delen, namelijk om geduldig af te wachten, 
totdat na veel ongeluk en lijden in het menselijke leven tenslotte ook zijn uur slaat, 
dat hem uit dit tranendal wegvoert en hem misschien een stuk water, of ether, of 
stikstof doet worden (volgens hun idee)! 
Dit troosteloze vooruitzicht is het, wat hem terneerdrukt, en aangezien er nog 
niemand [bij hem!] gekomen is om hem over een beter vooruitzicht te beleren, heeft 
hij genoeg van zijn leven en is hij zijn bestaan moe’. – [Lg.01_031,11 e.v] 
 

‘Ik zeg je: als je in staat bent het meest eenvoudige wormpje tot een levend 
bestaan te roepen, dan ben je even goed in staat een hele Aarde, de Maan en 
de Zon evenals de overige sterren tot een bestaan te roepen! … En als degene 
die het wormpje in leven roept, zelf niet een volmaakte heer over alle krachten 
en al het leven zou zijn - hoe zou hij zo'n machine dan tot leven kunnen 
brengen? En hij zou zelf behalve een heer over alle krachten en al het leven 
toch ook zonder meer het eeuwige leven zelf moeten zijn -want hoe zou hij 
anders het wormpje zelf tot leven kunnen brengen?' (GEJ.10_170,14 en 15)  
 

"Ik heb bij de schepping in alles, ook in het geringste atoom, Mijn geest erin 
gelegd, om de materie geschikt te maken, om zich tot iets groots en hogers te 
ontwikkelen." (Predikingen van de Heer.01_053,16) 
 



"…Want God heeft vanuit Zich Zelf voor eeuwig een ordening bepaald en daar 
zal het ook eeuwig bij blijven!‘‘…  (GEJ.07_215,09) 
 

De complete samenvatting „bewijzen over God“ met de hoofdstukken: 1. Kleine 
inleiding, 2. Over het menselijk leven, 3. Zo zoek je God met de rekentafel in de 
hand, 4. Alles wat bestaat moet een grondgedachte gehad hebben, 5. Het 
tevoorschijn komen  van het ene uit het andere, 6. Onderzoek alles en behoudt het 
goede. Zie verder onder: www.JESUS2030.de linker zijkolom onder „Einführende 
Texte“. 
 

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

                       

Geboortejaar van Jezus en het jaar van het Gericht 

  
    door Gerd Kujoth 
 

Over het geboortejaar van Jezus en de tijdsberekening van het laatste gericht, 
hierover zou ik het volgende willen zeggen: 
 

Toen Jezus rond middernacht op 7 januari werd geboren, zag Jozef de volle Maan 
opgaan.   
 

[JJ.01_015,09] Luistert! Toen ik daarjuist naar buiten stapte om weg te gaan, leek 

het net alsof ik niet liep! Ik zag de opkomende volle Maan en de sterren, zowel 

de opkomende als de ondergaande, allemaal stilstaan! De Maan kwam niet los 

van de horizon en de sterren wilden er niet achter verdwijnen! ... 
  
De joden berekenden  in die tijd de avond mee naar de volgende dag. Volgens onze 
huidige tijdsberekeningen was het nog tot middernacht de 6e januari geweest. Jezus 
is rond middernacht geboren, zodat volgens onze berekening het de overgang was 
van de 6e  januari tot de 7e januari.  
  

http://www.jesus2030.de/


In welk jaar werd Jezus geboren? De eeuwige kalender en het millennium-uur geven 
ons informatie over de vraag, in welk jaar het op de 6e en 7e januari het toen volle 
Maan was.  
 
De eeuwige kalender is via onderstaande link te vinden:   
 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm  
 

De betrouwbaarheid van de beide met elkaar afgestemde kalendertijden, bevestigt 
het volgende onderzoek:   
 

 
 

De volle Maan was op dinsdag, de 5e januari van het jaar 6 v. Chr. Ongeveer meer 
dan een dag later was er rond middernacht door Jozef nog steeds de volle Maan 
zichtbaar. Een volle Maan was er destijds alleen maar in 25 v. Chr. op 6 en 7 januari 
en in het jaar 6 v. Chr. + 14 zichtbaar. Het jaar -6 is berekend zonder het jaar 0. Gaat 
men uit van het jaar 0, dan was dit het jaar -5 v. Chr. Dit was ook het jaar 748 
volgens de Romeinse berekeningen. De eeuwige kalender telt een jaar 0 mee, zodat 
hiervoor de 7e januari 5 v. Chr. ingegeven moet worden.   
 

Jezus was daarna dus rond middernacht op woensdag/donderdag, de 6e resp. de 7e 
januari in het jaar 6 v. Chr. [zonder de 0 meegerekend]  geboren of volgens het 
GEJ.08_086,03 op donderdag, de 7e januari na de schepping van Adam.  Een 
bevestiging van deze datum is ook deze, dat Jezus 8 dagen na Zijn geboorte op een 
voorsabbat besneden werd. Een voorsabbat valt hier op een vrijdag. Acht dagen na 
donderdag,  de 7e januari in het jaar 6 v. Chr.,  is het vrijdag, de 15e januari -6. 
 

Na  6 volle jaren en 24 volle jaren en enkele maanden, toen Jezus 30 jaar oud was, 
begon de leertijd van Jezus in de lente van het jaar 25.   
 

[GEJ.02_090,09] 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. Van daar trok Hij vervolgens, zoals Hij nu is, vol Goddelijke 

kracht het land in, leerde het volk over het Rijk van God, genas alle zieken en dreef 

bij bezetenen de boze geesten uit. Dat is heel in het kort zo ongeveer Zijn aardse 

levensgeschiedenis, die ik voor een deel zelf van Hem heb vernomen, maar voor het 

grootste deel van horen zeggen te weten ben gekomen."  
 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm


[GEJ.05_054,03]  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. 
  

[GEJ.05_054,04] 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!  
 

Een verdere bevestiging over de leerjaren van Jezus vanaf de lente 25 n. Chr. tot 
Pasen 28 n. Chr. is de zelden geziene oppositie van Mars-Perihel, waarbij Mars in 
het sterrenbeeld leeuw stond.  
 

[GEJ.09_139,16] Andreas zei: 'Werkelijk, Heer en Meester, het sterrenbeeld waar hij 

in staat ken ik wel, het is de 'leeuw', zoals dit sterrenbeeld al van oudsher wordt 

genoemd - maar de ster ken ik niet. De kleur lijkt wel op die van de planeet Mars, 

zoals die door de heidenen wordt genoemd; maar de grootte komt niet met de 

genoemde planeet overeen. 
 

[GEJ.09_139,17] Ik zei: 'En toch is het de planeet die je zojuist hebt genoemd. Dat hij 
dit jaar veel groter lijkt dan gewoonlijk komt doordat hij zich nu zo dicht als maar 
mogelijk bij de Aarde bevindt. De veranderlijke positie van alle planeten ten opzichte 
van de Zon en ook ten opzichte van elkaar is jullie al vele keren, als dat zo uitkwam, 
getoond en uitgelegd, en ook is jullie getoond dat de planeten, al naargelang ze zich 
in de een of andere positie bevinden, door hun baan rond de Zon elkaar behoorlijk 
kunnen naderen en zich ook van elkaar kunnen verwijderen, en nog begrijpen jullie 
dergelijke geheel natuurlijke verschijnselen niet en wordt jullie gemoed daarbij zelfs 
bang, waardoor het heel gemakkelijk ontvankelijk wordt voor allerlei bijgeloof van de 
heidenen. 
  
[GEJ.09_139,18] Zie, deze planeet bevindt zich om de jullie bekend gemaakte 
redenen nu het dichtst bij de Aarde en ook bij de Zon, zoals al opgemerkt werd, en 
ziet er om die reden heel wat groter uit dan wanneer hij ver van de Aarde staat, zoals 
ieder voorwerp, dat dichtbij is zich ook groter manifesteert en vertoond dan van een 
grotere afstand. - Begrijpen jullie dat nu?' 
 

Volgens mijn nasporing vond deze gebeurtenis plaats in het jaar 27. Ervoor vond het 
plaats in het jaar 10 n. Chr. en daarna eerst weer in het jaar 46 n. Chr.  Volgens het 
GJE9-139 speelde zich dit af in het 3e leerjaar van Jezus en dus in het jaar 27. En 
daarmee kunnen de leerjaren van Jezus niet plaatsgevonden hebben van 23 tot 26.  
 

Volgens de apocriefe openbaringen van Jovian werd Jezus op vrijdag, 28 mei in het 
jaar 28 gekruisigd. Op donderdag, de 28e mei, was het volgens de eeuwige kalender 
volle Maan.   
 

De kruisiging van Jezus en de opstanding vond dientengevolge in het jaar 28 plaats. 
Dat wordt bevestigd door Klemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian en 
Eusebius. Volgens hun geschriften is Jezus in het jaar 28 gestorven en opgestaan.  
     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 



[Opmerking redactie: De gebruiksaanwijzing, zoals Gerd Kujoth deze verklaart, kun 
je vinden onder:  http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm [gratis te 
downloaden!] 
 

[Gerd K.: Deze kalender toont precies dezelfde kalenderdagen zoals bij de 
‘millenniumklok’. Het is alleen een beetje lastig bij het invoeren van jaardata in het 
mintekengebied, dus alleen bij de jaren vóór Christus. Bij het ingeven van de data 
wordt een jaar 0 meegerekend. Dat betekent, dat bij het jaar een -1 het jaar 0 erop 
volgt, en daarop volgt dan het jaar +1. Bij de eeuwige kalender, waar trouwens ook 
de maanfasen zichtbaar worden gemaakt, wordt het jaar 0 niet meegerekend. Dat 
wil zeggen: op het jaar -1 volgt het jaar +1. Dat resulteert tot een verschuiving van 
1 jaar bij alle jaren v. Chr. Om de datum van 7.1.6 v. Chr. [=7 januari 6 v. Chr] te 
willen verkrijgen moet men ingeven: 7.1. -5… Via de het ingeven van de datum 
verschijnt dan voor het jaar -6 het jaar -7 v. Chr.   
 
================================================================ 
 
 

De Wederkomst van Jezus en het Gericht  
 

                                              door Gerd Kujoth 
 

[GEJ.06_150,17] Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn 
tweede komst op deze Aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden 
door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene 
schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan 
Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen 
vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde. 
  

Wanneer vindt de wederkomst van Jezus en het gericht plaats?   
 

[GEJ.06_174,07] Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd 
jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende 
gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar 
voorbijgaan tot het grote gericht op Aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een 
duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze Aarde zijn. 
[GEJ.06_174,08] Pas daarna zal het paradijs op Aarde komen, en wolf en lam zullen 
vreedzaam in één stal wonen en met elkaar uit één schotel eten. 
 

Dat de wederkomst van Jezus (met de wegvoeringen) in het komende gericht, het 
“algemeen komende gericht”, de „algemene schifting van de wereldse mensen door 
het vuur en zijn projectielen“, dat eraan zit te komen, zal geen 2000 jaren meer 
duren, en zal plaatsvinden na de levensperiode van Jezus op Aarde, dientengevolge 
waarschijnlijk in het jaar 2027 en hoogstens begin 2028. Daarna komt het 
duizendjarige Rijk.   
 

Dat de wederkomst van Jezus zeven jaar zal voorafgaan met het allergrootste en 
scherpste gericht, vermoedelijk in het jaar 2020, en op zijn laatst in 2021. 
Aansluitend de zevenjarige heerschappij van de antichrist, waarbij hij de laatste drie 
jaren de christenen laat vervolgen.   
 

Toch mogen deze tijdsperioden niet gezien worden als de definitieve. De 
vooruitzeggingen van Jezus zijn steeds onder bepaalde voorwaarden gegeven. Als 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm


de mensen zich veranderen, dan kunnen ook de tijdsperioden en de zwaarte van het 
gericht zich veranderen. Alleen al een gering deel van de mensheid kan ervoor 
zorgen, dat er een verschuiving van de tijdslimiet ontstaat.  
  
Wanneer de Openbaringen via Jakob Lorber als goud wordt gekenmerkt, dan zou ik 
de Openbaring door Bertha Dudde als goud minus aanduiden en de geschriften van 
Franz Schumi als lood. De Openbaringen door Bertha Dudde bevat evenzo veel 
liefde, als in die van Jakob Lorber. In het bijzonder laat ons de hemelse Vader daarin 
de precieze afwikkeling van de komende laatste eindtijdgebeurtenissen zien.   
 

Opmerking:  
 

Beste Gerd 
 

Veel dank voor je buitengewone aandacht betreffende de geboortedatum van Jezus en het 

komende gericht op Aarde. Ik heb me over je recherchewerk erg verheugd en verbaasd en ik  

hoop ook van andere lezers daarover straks wat meer respons te krijgen. De zorgvuldigheid, 

die je daaraan hebt besteed, heeft ook mijn oplettendheid gekregen. Ik zal daarover nadenken 

[Je hebt mij over dit thema werkelijk aangespoord!] en in het volgende bulletin zal ik daar een 

speciaal onderwerp  aan besteden. G. 
 
 

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

    

            Franz Schumi en Bertha Dudde 
 

door Wilfried Schlätz toegezonden! 
 

          [Redactioneel een paar zinnen of delen verandert of weggelaten!] 
 

Frans Schumi heeft , dat het Godscentrum van Jezus Zelf voor onvoorstelbare lange 
tijd verdoemd wordt, als een mens zich vrijwillig voor eveneens een lange 
onvoorstelbare tijd verdoemd door zijn vrijwillige hoogmoed.  
  
1. Nagemaakte valse Vaderwoorden over Franz Schumi (FS): 
"Ik heb de mensen wel één voor allemaal van de erfzonde verlost en alle daaruit 
ontstane zonden tot Mijn kruisdood. De zonden echter, die de  mens in zijn huidige 
leven begaat, daar moet hij zelf voor boeten. Mijn verdienste helpen hem niets, 
zolang hij in de zonde leeft, en hij gaat evenwel naar de hel, dan als Ik voor hem 
nooit geleden had; als hij echter vroom leeft, dan reinigt hij zichzelf door zijn vrome 
leven”. [uit een gedeelte met het opschrift: "onjuiste interpretatie van de verdienste van Christi"] 



 

2. Stellingname: 
 

2.1.  Franz Schumi (FS) kende uiterlijk alle Werken van Jezus via Jakob Lorber (JL). 
Maar FS heeft deze Werken nooit juist begrepen, maar ontwikkelde met zijn 
hoofdelijke verstand enerzijds een verkeerde theologie over het wezen van Jezus12, 
dan wel ook een onjuiste theologie van de verlossing, zoals in het volgende wordt 
getoond. FS wilde beslist een profeet zoals JL zijn. Om die reden bekleedde hij zijn 
onware theologieën in nagemaakte woorden van Jezus,  waarbij hij alle persoonlijke 
voornaamwoorden: Ik, Mij of Me met grote beginletters schreef en zo deed, alsof  dit 
de echte Jezus was, en verkeerde theologische gedachten had gezegd. Franz 
Schumi maakte een einde aan zijn  aardse leven door zelfmoord. [Red.: anderen 
beweren, dat hij vermoord was door de katholieke kerk, omdat hij voor hen een 
bedreiging vormde !] 
 

2.2. Voor Golgatha bestond er geen brug van de materie naar de hemel:   
 

2.3. Jezus via Jakob Lorber (JL): 

Maar nu pas zie ik, nog wel wat veraf, het brede einde van de laan. Nu is er geen 

spoor meer van een zee, overal zie ik weelderig begroeid, wondermooi land, tuin na 

tuin. Overal staan de prachtigste huizen en paleizen! Ach, dat is me toch een 

onbeschrijflijke pracht! [GEJ.04_053,03] 

Mijn vriend zegt dat dit nog lang geen hemel is, maar dat dat het paradijs is. In de 

hemel is nog geen sterveling gekomen, want daarheen is tot op heden nog 

geen brug gebouwd. Alle goede mensen die vanaf het begin der schepping op 

Aarde hebben geleefd, verblijven hier met Adam, Noach, Abraham, Isaac en Jacob. 

Die hoge bergen daar begrenzen dit buitengewone, wonderbaarlijk heerlijke land. 

Wie die bergen zou beklimmen, zou wel de hemel zien met Gods grote 

engelenscharen, maar zolang er over de grote bodemloze kloof niet voor eeuwig 

een vaste brug zal zijn gebouwd, kan daar niemand binnenkomen. 

[GEJ.04_053,04] 
 

Frans Schumi situeert  de dwaling van het valse Woord en vergist zich daarom, als 
hij schrijft:  

„want dan zou Ik Zelf als God de eigenlijke  eeuwig 

verdoemde zijn, omdat Ik in alle goede en boze mensen 

woon’.  
 
 

Punt 1. 
Hier heeft FS een vals Vaderwoord of Jezuswoord geconstrueerd, diens inhoud 
niet met de Jezuswoorden via JL overeenkomt.  Want in de eerste plaats bestaat er 
een zelfverdoemenis van de mens door zijn vrijwillige hoogmoed.  
En op de tweede plaats door zulk een vrijwillige zelfverdoemenis, die het 
Godscentrum niet tegelijkertijd meeverdoemd! Want door zo’n vrijwillige 
zelfverdoemenis maken wij  onze levensspiegel vrijwillig hol en steeds kleiner en 

                                                 
 
  



overplakken deze met een zwarte kleur, zodat het kleine, levendige en volkomen 
identieke evenbeeld van Jezus in ons innerlijkste steeds kleiner en zwakker wordt. 
Maar dit schaadt de eeuwige Oerzon van het Godscentrum evenzo weinig, als het 
onze natuurlijke Zon schaadt, dan wanneer wij een holle spiegel met een zwarte 
kleur beplakken, waardoor deze geen brandpunt meer  kan vormen.  
 

Punt 2. 

Jezus had GEEN HALFBROERS, maar alleen pleegbroeders, omdat Maria 

slechts één enige Zoon ontving: het aardse lichaam van Jezus en omdat de 
pleegvader Jozef dit aardelichaam van Jezus niet met Maria heeft verwekt. Deze 
PLEEGBROERS van Jezus stamden uit het eerste huwelijk van Jozef, die intussen 
een 70-jarige weduwnaar was, toen Maria aan hem als pupil werd toevertrouwd en 
die hij nooit heeft aangeraakt.   
 

Omdat FS het hier heeft over HALFBROERS van Jezus, die uit het eerste huwelijk 
van Jozef stammen, daarmee  FS, dat Jozef het aardse lichaam van Jezus met 
Maria verwekt heeft. Want alleen dan al waren deze HALFBROERS via Jozef met 
het aardse lichaam van Jezus fysiek verwant geweest.   
En dan maakt FS uit deze vergissing dan foutieve Woorden van de Vader of 
Woorden van Jezus, doordat hij deze dwaling ten onrechte in de mond legt:   

„dat Maria en Mijn halfbroers, zonen van Jozef uit het eerste huwelijk, Mij 

kwamen bezoeken, toen Ik in de omgeving van Nazareth kwam en daar leerde“. 
 

Hier heeft FS een onjuist Vaderwoord of Jezuswoord geconstrueerd, en dat zijn 
inhoud niet met de Woorden van Jezus via JL overeenstemt, want hier  moet Jezus 

Zelf Zijn PLEEGBROER als: „Mijn halfbroer“ genoemd hebben. Zulk een 

menselijke vergissing kan men FS vergeven, als het hier maar om zijn eigen mening als mens 

ging, die zich had vergist.  

Maar wanneer Jezus hier Zelf als de oneindige volkomene en oneindigende Wijze, de enigste 

en de al-enige Heer God een foutieve benaming gebruikt en daardoor de maagdelijke geboorte 

van zijn aardse lichaam bestrijdt, dan ligt er bij FS een verkeerd Vaderwoord ter beschikking! 
 

Punt 3. 

Ook de zinswending: „liet Ik Mij nader, om ze tot Mij’ naar binnen te 

roepen, dat klinkt al te menselijk en niet goddelijk.  
 

Deze mening van FS beweert dus nadrukkelijk, dat Jezus alleen maar een 
geschapen materielichaam had en zomede geen waarlijk mens was, omdat hij noch 
een geschapen natuurziel noch een geschapen mensengeest moet hebben gehad 

en daardoor vooral geen geschapen menselijk Ik-bewustzijn! Deze dwalende FS-

mening beweert verder nadrukkelijk, dat Jezus alleen maar puur God was en al 

een pure goddelijke geest moet zijn geweest! Maar er werd aangetoond, dat Jezus 

zowel de al-enige waarste God was van de ongeschapen eeuwige Oermens en tegelijk ook als 

een waarste geschapen mens.  
 

FS beweert verder, dat het materiële lichaam van Jezus uit Maria al helemaal was 
vergoddelijkt! Het geschapene zoals het geschapen aardse lichaam van Jezus, kan 



nooit een ongeschapene vergoddelijking worden, maar ze kan hoogstens tot een 
hogere geschapene worden verklaard of vergeestelijkt.  
Het afgelegde fysieke lichaam van Jezus op een paasochtend werd zo tot een geschapen 

lagere-substantiële voleindigende natuurziel van Jezus met een volkomen zielenkleed eraan 

toegevoegd…  
 

Bij BD [red. Bertha Dudde] daarentegen is Jezus nog maar een waar geschapen 
mens zoals een aartsengel, die de val van Lucifer niet had meegemaakt, en die als 
KIND van God tot de Aarde naar beneden kwam en dan weer als KIND van God 
naar de vormloze en gestalteloze VADER omhoog steeg. Datzelfde heeft ook de 
aartsengel  Rafael gedaan, toen hij macht kreeg, als hij naar de Aarde naar beneden 
ging, om bij de hogepriester Henoch te zijn.  
 

Datzelfde heeft de aartsengel Michael gedaan, toen hij naar de Aarde afdaalde, om 
daar als de profeet Elia te werken. Want BD beweert, dat God alleen maar een 
vormloze, gestalteloze oneindige kracht is, die geen menselijk-Oermens is = het 
menselijk-gevormde Godscentrum. Om van de BD-Jezus nog überhaupt iets te 
redden, moest BD uit Jezus een hoogste aartsengel maken’, hetzelfde doen ook de 
Jehova’s getuigen, die uit Jezus de aartsengel Michael gemaakt hebben! 
 

Jezus via Jakob Lorber (JL): 
  
[GEJ.04_053,09] Maar tussen hier en daar gaapt een kloof, groter dan de ruimte 
tussen de Aarde en de Zon! Daarover zal nu een brug gebouwd worden! Bij God 
zal dat ongetwijfeld allemaal wel mogelijk zijn! 
 

Eerst door de menswording van het Godscentrum: JEHOVA (= van het liefdecentrum 
van de oneindige Godheid) en als JEZUS en vooral door de eindeloze 
zelfverdeemoediging van het liefdecentrum op Golgatha, heeft het liefdecentrum: 
JEZUS-JEHOVA deze brug opgericht, doordat het liefdecentrum: JEZUS-JEHOVA 
ons allemaal met Zijn oneindige Heiligheid voor altijd heeft verzoend.  
 

Geen enkel nog zo rechtvaardige mens heeft deze brug kunnen bouwen,   zodat 
geen  enkel mens of geest de hemel ooit had bereikt. Om die reden moesten immers 
ook alle rechtvaardigen vanaf ADAM tot JEZUS in het paradijs op deze 
bruggenbouw van de diepste materie tot de hoogste hemel, zo lang wachten, tot 
op Golgatha deze brug eindelijk werd gebouwd! 
 

Maar Jezus neemt geen mens en geen geest aan met het geweld van Zijn almacht 
en hen met geweld over deze door Hem gebouwde brug brengt! Jezus laat het  
volledig over aan onze absoluut vrije wil, of wij vrijwillig deze brug willen 
overschrijden of niet!  Enkel en alleen slechts door vrijwillige DEEMOED en ware 
LIEFDE tot Jezus, overschrijden wij deze brug volledig!  
 

FS [Franz Schumi] maakt onderscheid in zijn hypothese tussen een verlossing van 
de erfzonde en van alle zonden vóór Golgatha en tussen een verlossing van de 
zonden ná Golgatha en beweert zo, dat Jezus de mensheid al van de erfzonde 
verlost heeft vóór Golgatha. 
 

FS heeft geen idee van het wezen der zonde, die enkel en alleen bestaat in een 
vrijwillige hoogmoed van een mens of een geest:  
 



In de keuze tussen hoogmoed en deemoed ligt onze vrijheid. Vandaar is de 
deemoed het enigste, wat wij van onszelf uit God kunnen schenken! Als God ons met 
Zijn almacht deemoedig zou maken, dan zouden wij robots worden: 
 

[HGt.02_011,12] De Deemoed is het enigste, dat jullie 
Mij kunnen geven, zonder het eigenlijke vooraf te 
hebben ontvangen via Mij.  
 

FS had geen idee van het wezen der verlossing,  omdat hij tussen zonden van voor 
en na Golgatha onderscheidde. Maar de hoogmoed van Lucifer en zijn 
ondergeesten, voerden tot het ontstaan van de materiewerelden, en dat is vrij 
precies dezelfde hoogmoed, waaraan ADAM en EVA zich aan bezondigden, d.w.z. 
de eerste ongezegende verwekking van Kajin liet begaan, en dat is wederom weer 
precies dezelfde hoogmoed, die wij mensen van tegenwoordig ons bezondigen 
tegen de geboden van God. 
 

Jezus-Jehova kan geen mens en geen geest van deze enige  hoogmoed verlossen, 
doordat Hij de mens en met Zijn almacht naar het goede en naar de deemoed 
dwingt, omdat daardoor alleen maar robotten kunnen ontstaan.  
 

De verlossingsdaad van JEZUS-JEHOVA op Golgatha geldt dus voor alle vrijwillige 
hoogmoedigen, te beginnen door de vrijwillige val van Lucifer en die van de 
oergeesten via de vrijwillige val van ADAM en EVA tot en met onze vrijwillige 
hoogmoed!  Daarom heeft FS het geheel onjuist, wanneer hij tussen zonden, d.w.z. 
de vrijwillige hoogmoed, dit vóór of ná Golgatha daarover een verschil maakt! [zie 
ook Hemelse Geschenken, 3e deel, bladzijde 75-80, waar de echte Jezus via JL 
uitvoerig deze bruggenbouw = de oneindige zelfverdeemoediging van het 
liefdecentrum en zodoende de verzoening tussen ons en de Heiligheid van God 
bewerkt]. 
 

Conclusie: 
Volgens Frans Schumi: Jezus ist weliswaar de ware God, maar geen waar 
geschapene Mens.  
Volgens Bertha Dudde: Jezus is weliswaar een waar geschapen aartsengel-mens, 
maar niet God Zelf. [bron: www.Jesus-2030.de] 
 

[Redactionele opmerking, zogezegd: we hebben hier te maken met twee twijfelachtige 

profeten en deze twee wisten blijkbaar niets af van hun gedeeltelijke dwalingsleer, en dat is 

het bedroevendste en misleidendste!]   
 

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

                  Respons op profeten! 
 
Iemand uit het buitenland schreef mij het volgende - [ik mag de naam niet bekend 
maken!] -   
 

‘Tot nu toe heeft God steeds het mannelijk principe voor ontvangst van Zijn grote 
berichtgevingen en wilsuiting gemaakt en benut. Waarom nu, in de tijd van de 
‘gelijkstelling’ van man en vrouw, werelds gesproken, plotseling de wisseling naar 

http://www.jesus-2030.de/


een vrouwelijk principe??? Moet de wereld nu een ‘vrouw’ volgen?  Satana in het 
kleed der wijsheid?  De wijsheid van de tegenpool? De wijsheid van Lucifer is voor 
ons kleine mensen ter overdenking, om daartegen naar buiten toe te kunnen 
argumenteren uit onze zwakke menselijke kennis.   
 

Maar de Heer heeft ons herkenningstekenen gegeven ter onderscheiding van echte 
en valse profeten.. Een paar maanden geleden, beste Gerard, heb jij woorden van 
verschillende bemiddelaars over de komende tijd van de pijnlijke reiniging der Aarde 
opgesomd. O.a. ook Bertha Dudde, bij haar lezen wij zonder pardon: IK ZAL DE 
AARDE VERBRANDEN. Bij Lorber zegt ‚dezelfde‘ God:  ZONDER NOOD 
[Noodzakelijkheid] ZAL NIETS TE GRONDE GERICHT WORDEN. Welke van de 
beide profeten vertegenwoordigt onze liefdevolste Vader en Schepper?  De Mijnen 
kennen Mijn stem – wie kan hieraan nog twijfelen! WELKE profeet voert de mensen 
naar de Vader, en welke profeet verkondigt gericht naar gericht?   
 

(Ik bewonder je moed, om in het JLB zo publiekelijk toe te geven, dat bij Jakob 
Lorber jouw ogen vol tranen schieten! Bij mij vloeien ook de tranen, ja zelfs nu, als ik 
aan de woorden van Jezus denk…)  
 
 

De val  van Lucifer 
 

    
De mythologie van Lucifers val – de val van de satan, die eens een hoge engel was 
van het licht, gaat terug naar Jesaja 14:12-15: ‘hoe ben jij van de hemel gevallen, jij 
lichtende zoon van het morgenrood!?’ Het Hebreeuwse woord ‘Helel’ met ‘lichtende’ 
vertaalt, werd in de Septuaginta [OT] vertaald met de Griekse ‘eosphóros‘, 
[meegegeven] uit o.a.: ‘Eos’= het vroege licht en ‘phero’ = brengen. Lucifer = lux en 
ferre = lichtbrenger. De val van de eerste geschapen geesten is de grote 
scheiding, waarvan Mozes zegt: ‘God scheidde het licht van de duisternis!’ 
[GJE2-224] –  
 

Ook in het NT in 2 Petrus 2:4 en Judas 6, getuigen over de zonde van de engelen. 
De satan, die de vrome Job zo erg in verzoeking bracht, was in feite de gerichte 
geest van zijn lichaam, dus van zijn diverse begeertes. De satan is de 
samenstelling van de totale gedwongen materie in het gericht. De satan is de 
dode materie en degenen die in haar gebonden zijn en daardoor vaak over een 
buitengewoon langere periode als gerichte geesten.   
    



Dat wat ‘de satan’ wordt genoemd, is de wereld met al haar verleidelijke pracht. En 
wie zich door de wereld en zijn lichaam al te zeer gevangen laat nemen, diens ziel is 
dan ook een persoonlijke duivel. In de wereld is een boze geest werkzaam, die via 
haar verlokkende pracht de mensen wil verleiden.  
 
Het Johannes Evangelie beschrijft dit als de vorst der materie [GJE11-17-27]. Wie 
dus de wereld en niet tegelijk de hemel in zich opneemt, die neemt de hel in zich op. 
Wanneer nu de wereld boze dingen maakt, dan kan ze ook niet goed zijn.  
 
================================================================ 
 

Het gericht over de Aarde 
 

 
 

  Een grote reiniging op komst! 
 

ALS er een derde Wereldoorlog zal beginnen, dan zou dat op een wijze gaan [volgens 

meerdere betrouwbare bekende helderzienden!], die niemand had zien aankomen en die dus 

zal komen van een onverwachte kant. De oorlog zou verlopen over meerdere continenten, via 

Amerika, Japan, Australië en alle rijke landen. En beëindigd met een kleine waterbom? Er 

zouden dan miljoenen mensen sterven. Aan het einde van dit gebeuren zou ook de lucht dan 

dusdanig verontreinigd zijn, dat de mens moeilijk kan ademhalen. Het water zou nauwelijks 

drinkbaar zijn en op Aarde kan er niet veel meer gekweekt worden. De overigen uit de rijke 

landen zullen proberen te vluchten naar de armere landen.  

 

De Bijbel over deze profetieën zegt in: Matt. 24:8 “Doch al die dingen zijn maar een 

beginsel der smarten.” Het ware levende christendom sterft en kerken zullen leeglopen. 

2 Thess 2:3b “tenzij dat eerst de afval gekomen zij”. [Dan zal er een 'geluks- of 

liefdesevangelie' ontstaan, een grootse aanvulling!] 

 

Matt. 24:5: “Velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij 

zullen velen verleiden.” Er is een normvervaging en geweld: Matt. 24:12 “de ongerechtigheid 

zal vermenigvuldigd worden, en zo zal de liefde van velen verkillen.”  



 

Er zullen zoveel immigranten komen dat mensen het hier vervelend beginnen te vinden en 

hen hard zullen behandelen. De immigratie: Matt. 24:10 “En dan zullen er velen geërgerd 

worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten.”  

 

1Thess 1:10 “En Zijn Zoon uit de hemelen is te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt 

heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.” [Lorber spreekt over een 

letterlijke verbranding van de Aarde: Openb. 8:7 is m.i. geestelijk te interpreteren! Zie hiertoe 

ook de Apocalyps van Swedenborg in meerdere boekdelen!] 

  

Opb.12:7: En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met 

bloed, en zij zijn op de Aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het 

groene gras is verbrand.  

 

Opb.8:8: En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur 

brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde 

deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is gestorven; en het derde deel der schepen is 

vergaan.  

 

Opb. 8:10: En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een 

fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen 

der wateren. En de naam van de ster wordt genaamd Alsem; en het derde deel der wateren 

werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter 

geworden.  

 

Opb. 8:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der Zon werd geslagen, en 

het derde deel der Maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel ervan zou 

verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten; en van de nacht 

eveneens.  

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

Jesaja - Hoofdstuk 24 
 

Het toekomstige gericht van God over de Aarde 
 

1. Zie, de HEER ontledigt en verwoest de Aarde, keert haar onderstboven en verstrooit 

haar inwoners. 2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres 

als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de 

schuldenaar als de schuldeiser. 3 De Aarde wordt volkomen ontledigt en geheel 

leeggeroofd, want de HEER heeft dit woord gesproken.  

4 De Aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg; de hoogsten van het volk des lands 

kwijnen weg. 5 Want de Aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten 

hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom 

verslindt een vloek de Aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de 

bewoners der Aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen 

over.  



   
 
7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. 8 De vrolijke 

tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt. 

9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem 

drinken. 10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan 

binnentreden. 11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de 

vrolijkheid der Aarde is verdwenen. 12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot 

puin verbrijzeld. 13 Want zó zal het zijn op de Aarde onder de volken: als bij het afslaan van 

de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.  

14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van 

de zee af. 15 Eert daarom de HEER in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam 

van de HEER, de God van Israël. 16 Van de zoom der Aarde horen wij psalmen: heerlijkheid 

voor de rechtvaardige.  

Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders 

handelen verraderlijk. 

17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der Aarde! 18 En het zal geschieden, dat wie 

vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik 

gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der Aarde 

beven. 19 De Aarde barst geheel open, de Aarde schudt hevig, de Aarde wankelt 

vervaarlijk; 20 de Aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als 

een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer 

op.  

21 En te dien dage zal het geschieden, dat de HEER bezoeking zal brengen over het heer der 

hoogte in den hoge en over de koningen der Aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen 

bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen 

opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 23 Dan zal de 

blanke Maan schaamrood worden, en de gloeiende Zon zal zich schamen, want de HEER der 

heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten 

aanschouwen van zijn oudsten. 

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

Rektificatie 
Onder de tekst ‚Mensen op andere sterren’ in het laatste bulletin is overigens iets verkeerd gegaan. Klaus Opitz 
had geschreven: 
 



Teksten van de nieuwe Openbaringen met opsomming van relevante opzetstukjes zijn van Wilfried Schlätz. 
Korte samenvatting. In de voorgaande JLI staat echter:  
 
[Teksten van de nieuwe Openbaringen met opsomming van relevante opzetstukjes] 

Wilfried Schlätz –toegezonden door Klaus Opitz] 

 
De tekstkeuze is echter van Klaus Opitz, alleen die aan het einde van zijn opgesomde relevante opzetstukjes 
zijn van Wilfried. De bij het door Klaus Opitz genoemde artikel door Wilfried heb ik [redactie] helaas 
abusievelijk weggelaten. Het ziet er uit, alsof de door Klaus Opitz verzamelde tekst onder de naam van Wilfried 
werd verspreid. Sorry Klaus! Gerard 

 

Suggesties voor de volgende thema’s zijn o.a.: ? 
Er zijn veel interessante thema’s; we laten ons gewoon maar verrassen! 

 

Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer: 
=================================================================== 

Gerard Huige  Nordhorn 

Volksbank   BLZ 280 699 56 
Banknummer  101 840 2300 
IBAN    DE 83 280 699 56 101 840 2300 
SWIFT-BIC   GENODEFINEV  
================================================================ 
Stand rekeningnummer op 30-12-2016               +  217,25 € 
Rente Bank  31-12-2015              -     16,00 € 
Vertalingkosten: Relana v. d. V. [januari 2016]          -   100,00 € 
Giften: P. und H. G [hartelijk dank!]            +    20,00 € 
Giften: Kl. U. R. O. [hartelijk dank]            +    40,00 € 
Rente Bank  27-01-2016                        --   05,50 € 
Vertalingkosten: Relana v. d. V. [februari 2016]          -   100,00 € 
Stand rekeningnummer op 15-02-2017           +    55,75 €    
  

       Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan even een berichtje! 

 

www.zelfbeschouwing.info          E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com  
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