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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. 16. Reacties worden wederom naar de 

binnenkomende volgorde gepubliceerd: 

 

http://www.zelfbeschouwing.info/


 
                    Gerard 
 

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.  

 

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

 

Waar twee of drie in Mijn naam 
verzameld zijn, daar ben Ik in hun 
midden. ===================== 

========================================Mattheus 18,20 

 Zoals beloofd, is de Heer midden onder degenen, die in Zijn 
naam verzameld zullen zijn en over Hem spreken en met Hem 
bezig zijn.  

We mogen steeds hierop blind vertrouwen, dat Hij ons alles wil 
geven, wat we nodig hebben en wat voor ons het beste is.  
  

 

Vraag: Is bij de Heer dan vooral het grote aantal mensen belangrijk, 
zodat Hij met Zijn tegenwoordigheid bij ons kan verblijven?  

 

Voorstel: Nee, de Heer trekt de harten van de mensen aan. Al 
degenen, die zich oprecht in Zijn naam verzamelen, die mogen 
er zeker van zijn, dat zij in de gemeenschap met de levende 
Heer vertoeven.  

[bron: http://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network] 
 

 

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

Jakob Lorber Bulletin Internationaal,  bestaat – samen 

met Giuseppe [de oprichter!] - nu al weer twee jaar! 

 
Op de eerste plaats dank ik de Heer, dat Hij het ons mogelijk heeft gemaakt om te komen tot 

een internationale uitwisseling. Zonder Hem kon en kan hier geen zegen op rusten.  

We danken Giuseppe met het oprichten en het tot stand komen van dit mooie nuttige 

tijdschrift. Dat het, samen met hem, nu al weer twee jaar mag bestaan, dat hebben we verder 

ook te danken aan de vertalers. 

http://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network


Elke K. uit Duitsland en Relana v. de V. uit Nederland. Zonder deze lieve mensen was dit niet 

mogelijk geweest. We danken ook de sponsoren met de schenkingen; wij zijn dus afhankelijk 

van de giften en dit maakt het mogelijk de vertalingen en correcties te financieren.  

Wij danken ook allen, die tot nu toe thema’s hebben aangedragen; zonder de schrijvers kan dit 

bulletin ook niet functioneren. G 

 

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

Günter uit Zwitserland 
 

Beste Gerard, 

 

Wilfried is op weg naar verbetering. Toen hij gisteren door mij naar Stuttgart werd gebracht, 

kon hij zittend aan tafel al zijn eten snijden, zelf eten, en verstaanbaar spreken, evenals voor 

de eerste keer staan. In Stuttgart aangekomen, had hij het eerst behoefte aan zijn computer. 

Misschien doet hij spoedig weer rondschrijvingen. 

 

Beste groeten, 

Günter 

 

Antwoord 
 
Beste  Günter, 

 

heel erg bedankt voor dit goede nieuws -  deze gelukkige tijding  over Wilfried zal ik apart in 

het bulletin vermelden.  Dat kon nog net een deze dagen!   

Je prachtige bijdrage over de LIEFDE zal ik uiteraard met 'zorg' publiceren in het komende 

aprilnummer.  

Ik ben vrolijk en ook de Heer dankbaar, dat Wilfried lichamelijk weer 'levend' is geworden.  

Zei de Heer geprezen! G.   

 

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

Ricardo Arruda out Brasile 
 

Caro Gerard, 
Respondendo a sua pergunta feita no Jacob Lorber International Bulletin DEZ/2016, 

eu gostaria de dizer que existem pequenos grupos de leitores assíduos da Nova Revelação 
também no Brasil. 

Mantemos um modesto site (www.novarevelacao.org) e costumamos nos corresponder 
com outro site brasileiro (www.neoteosofia.org), ambos apenas em Português.  Além disto, 
mantemos permanente contato com o pastor Egídio (www.refugio betania.org), de Portugal. 

O pastor Egídio foi quem nos apresentou o Jacob Lorber International Bulletin, o que 
muito nos alegrou.  Seria fantástico para nós se o Jacob Lorber International Bulletin fosse 
publicado também em Português!  Esperamos que vocês consigam um tradutor adequado! 

Atualmente procuramos seguir orientações do pastor Egídio, pois sentimos no Refúgio 
Betânia a presença forte de nosso Pai. 

http://www.novarevelacao.org/
http://www.neoteosofia.org/
http://betania.org/


Nosso site se baseia na obra de uma alemã chamada Yolanda Linau, que veio para o Brasil 
como refugiada da Segunda Guerra e trouxe com ela muitos livros de Lorber (segundo ela, 
seu verdadeiro tesouro).  Yolanda passou a traduzir os livros para o Português ao longo dos 
anos, e uma associação de apoio se formou em torno de sua obra.  

Após a morte de Yolanda, uma amiga de seu grupo de estudos chamada Hannelore 
Segala, brasileira de pais alemães e ainda vivendo entre nós, continuou as traduções do 
Alemão para o Português, mas interrompeu recentemente o trabalho por causa de sua idade 
avançada. 

Hoje dispomos de algumas obras e artigos em Português que não são encontrados em 
outras línguas.  Aos poucos, também tentamos traduzir para o Inglês todo o material de que 
dispomos aqui. Destacamos o livro “Dádivas do Céu”, um diário de Lorber registrando 
conversas íntimas e ensinamentos cotidianos dados pelo Pai. 

Segundo Hannelore, o problema não é só financeiro, mas principalmente encontrar um 
tradutor Português x Inglês realmente “tocado” pelo Pai. Não sendo assim, a tradução não 
ficará verdadeira. 

Por acaso você se interessaria pelos originais em Alemão para serem traduzidos direto 
para o Inglês?  Nosso interesse é exclusivamente disponibilizar ao mundo o que temos aqui, 
e sabemos que o Inglês hoje é praticamente uma linguagem universal.  Se preferir, você 
gostaria de conversar a respeito com Hannelore (por telefone, email ou por Skype) direto em 
alemão?  

Nota 1: Eu não falo uma palavra em Alemão e, como você pode ver, meu Inglês é 
limitado... (ainda bem que existe o Google Tradutor).  Posso passar os dados de Hannelore 
para você, caso haja interesse. Ela está de acordo. 

Nota 2: Há alguns anos perdi o contato com um casal da Nova Zelândia (Ben e Loes,  da 
Jacob Lorber Foundation of New Zealand) e de outros amigos nossos que residem na 
Holanda.  Nós nos comunicávamos pelos  emails bendk@clear.net.nz   

andlorber/info@clear.net.nz  , mas não temos recebido mais respostas.  Você os conhece? 
 
Abraços fraternais!! 
Ricardo Arruda 

=================================================================== 
Beste Gerard 
 
In antwoord op uw vraag in de Jacob Lorber International Bulletin van December / 
2016, zou ik willen zeggen, dat ook in Brazilië er kleine groepen zijn van ijverige 
lezers van de Nieuwe Openbaringen. 
Wij handhaven een bescheiden site (www.novarevelacao.org) en we komen meestal 
met een andere Braziliaanse website (www.neoteosofia.org) overeen; beide zijn 
slechts in het Portugees. Daarnaast houden we permanent contact met de 
voorganger/pastor Egídio (www.refugiobetania.org) uit Portugal. 
 
Pastor Egídio was degene die ons op de hoogte bracht van het Jacob Lorber 
International Bulletin, wat ons enorm blij maakte. Het zou fantastisch voor ons zijn als 
het Jacob Lorber International Bulletin ook in het Engels werd gepubliceerd! We 
hopen dat u een goede vertaler kan krijgen! 
 
We volgen nu de leiding of het advies van Pastor Egidio omdat we in de "Refúgio 
Betânia" (Bethany Refuge) de sterke aanwezigheid van onze Vader voelen. 

mailto:bendk@clear.net.nz
mailto:lorber/info@clear.net.nz
http://www.neoteosofia.org/


 
Onze site is gebaseerd op het werk van een Duitser, genaamd Yolanda Linau, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Brazilië kwam als een vluchteling. Zij bracht 
vele Lorber boeken met haar mee (volgens haar: een ware schat). Yolanda ging de 
boeken door de jaren heen in het Portugees vertalen en er werd een 
ondersteunende vereniging rond haar werk gevormd. 
Na de dood van Yolanda bleef een vriendin van haar studiegroep, genaamd 
Hannelore Segala (een Braziliaanse van Duitse ouders en nog in leven onder ons) 
doorgaan met de vertalingen vanuit het Duits naar het Portugees, maar ze is onlangs 
gestopt met de vertaalwerken vanwege haar hoge leeftijd. 
 
Vandaag de dag hebben we nog een aantal werken en artikelen in het Portugees die 
niet in andere talen zijn gevonden. Geleidelijk proberen we al het materiaal, dat we 
hier hebben, ook in het Engels te vertalen. We benadrukken het boek "Hemelse 
Geschenken", een dagboek van Lorber waarin intieme gesprekken en de dagelijkse 
lessen gegeven door de Vader zijn gegeven en opgenomen. 
 
Volgens Hannelore is het probleem niet alleen op financieel gebied, maar vooral om 
iemand te vinden,- een Portugees-Engels vertaler - die echt "geraakt" is door de 
Vader. Als dat niet het geval is zal de vertaling niet waarachtig zijn. 
 
Zou u geïnteresseerd zijn als de originelen vanuit het Duits direct vertaald worden in 
het Engels? Ons belang is uitsluitend dit aan de wereld ter beschikking te stellen van 
wat we hier hebben, en we weten dat het Engels vandaag de dag bijna een 
universele taal is. Als u wilt, zou u er dan over willen praten met Hannelore (via 
telefoon, e-mail of Skype), of rechtstreeks in het Duits? 
 
Opmerking 1: Ik spreek geen enkel woord Duits en zoals je kunt zien, is mijn Engels 
beperkt (Het is goed dat er Google Translator bestaat...). Ik kan de gegevens van 
Hannelore aan u door te geven als er belangstelling is. Zij is het er mee eens. 
 
Opmerking 2: Een aantal jaren geleden ben ik het contact verloren met een echtpaar 
uit Nieuw-Zeeland  (Ben en Loes, van de Jacob Lorber stichting Nieuw-Zeeland) en 
andere vrienden van ons die in Nederland wonen. We hadden via e-mailcontact met 
bendk@clear.net.nz en lorber/info@clear.net.nz gecommuniceerd maar we hebben 
geen antwoorden meer ontvangen. Kent u misschien een van hen? 
 
Broederlijke omarmingen!! 
Ricardo Arruda 

 

Antwoord 
 
Dag broeder Ricardo, gegroet in de Heer! 
 

Je bericht is met groot enthousiasme ontvangen. Waar twee of drie in Mijn naam 

verzameld zijn, daar ben Ik in hun midden, zegt Jezus in Matth. 18:20. En daar 
ben ik stellig van overtuigd. We hebben zo nu en dan contact met de Braziliaanse 
homepage www.neoteosofia.org – met broeder Amsterdam, die jullie wel moeten 
kennen. De maandelijkse uitgave van het Jakob Lorber Bulletin Internationaal, wordt 

http://www.neoteosofia.org/


sinds februari 2016 ook in het Engels uitgegeven. Als jullie interesse hebben, kan ik 
al de bulletins opsturen. Dat is misschien voor jullie een verrassing en een pluspunt.  
 
Yolanda Linau werd in ons september-bulletin 2016 [ik zal je deze dus ook 
toesturen!] door de Braziliaanse broeder Amsterdam al geïntroduceerd. Haar naam is 
ons dus zeker bekend. Hannelore Segala heeft goed werk verricht. Op een gegeven 
moment stopt het lichaam met aftakeling van het kostbare lichaam, dat met een 
speciaal doel de Heer mocht dienen op deze kleine Aarde. Dat geldt voor ons ieder. 
Er bestaan trouwens al heel wat boeken over Jakob Lorber in het Engels. Uiteraard 
zou ik graag in contact willen komen met Hannelore. Het email-adres is:  
zelfbeschouwing@gmail.com. In het e-mailcontact zal ik mijn telefoonnummer graag 
bekend geven. De door u genoemde e-mailadressen, zijn mij helaas niet bekend. Er 
bestaan tegenwoordig ook zoekprogramma’s voor zoekgeraakte e-mails, maar ik ben 
daarmee niet bekend. 
 
Wat fijn, dat we op deze wijze met elkaar contact kunnen hebben. De Heer moge 
jullie allen zegenen voor het goede werk op deze grote wereld. Met broederlijke 
groeten, ook van al onze leesgenoten uit Europa en andere delen van de Aarde. 
Gerard 

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

 
Lorberfreunde-Schwarzwald.de [Duitsland] 
 
Beste Gerard, 
 
Wilfried is nu in mijn seminarhuis in het Zwarte Woud. Toen hij hier aankwam met de 
ziekenauto, zei hij: ‘’vanaf nu gaat het bergopwaarts!’  
 
Hij is hier prima ondergebracht, artsen, de sociale verblijfplaats alsmede zijn vrouw 
Susanne en ik, proberen hem met onze beste welzijnshulp, en het dagelijkse 
gesprek met JEZUS met toewijding te verzorgen. D.w.z hij kan nauwelijks praten, is 
halfzijdig verlamd, zijn rechter oog is gesloten en wij doen ons best, dat hij ondanks 
zijn onnatuurlijke beweging voor korte tijd in de rolstoel kan komen.  
 
Geestelijk is Wilfried wakker en hij zou je willen verzoeken‚ ‚de confrontatie van 
Bertha Dudde en Jakob Lorber‘ te publiceren, die ik in de bijlage heb toegevoegd.  
 
Het is ook om een misverstanbd uit de weg te ruimen, omdat Bertha Dudde iets heel 
anders onder JEZUS verstaat  
 
Voor het geval je vragen hebt om nadere inlichtingen, dan kan Wilfried deze eerst 
dan weer beantwoorden, wanneer hij genezen is. Voor het geval ik Wilfried iets mag 
meedelen, dan graag schriftelijk onder: Wilfried Schlätz – c/o Günter Oberschmid - 
Seminarhaus Heidewuhr - Bergalingen 9 - 79736 Rickenbach – Deutschland - oder 
per mail: seminarhaus.heidewuhr@gmail.com 
 
Beste groeten aan jou en alle goeden uit uit het mooie Zwarte Woud.  
 
Günter 

mailto:zelfbeschouwing@gmail.com
mailto:seminarhaus.heidewuhr@gmail.com


 

ANTWOORD 
 
Beste Günther, 
 
Meerdere keren heb ik mij afgevraagd, hoe het met onze broeder Wilfried gaat, en 
ook andere lezers uit onze gemeenschappelijke bulletinuitwisseling zullen wellicht zo 
gedacht hebben.  
Mocht Wilfried wat homeopathische ondersteunig op prijsstellen, dan kan ik hem via 
jou wat globuli toesturen [o.a. Arnica C200, Hypericum[, wat hem zeker goed zal 
doen. [Dit is mijn job] en hem privé iets verder te bemiddelen om een eventuele 
rezidiv te voorkomen. 
 
De door hem toegestuurde veelbetekende inhoudelijke contrasten bij Bertha Dudde 
en Jakob Lorber‘ kan ik – vanwege de grote hoeveelheid informatie van 30 
bladzijden – echter verdeeld in een van de volgende publicaties verder opnemen, 
zodat het bulletin een niet al te grote omvang krijgt – hoewel een zeer belangrijk en 
buitengewoon thema. Ik kan iedere keer een aantal bladzijden daarvan publiceren, 
zodat elk daarover een indruk krijgt. 
 
Het verheugd mij zeer, dat Wilfried ondanks zijn penibele gezondheidstoestand – 
zich met hulp van Jezus zich weet te getroosten en daaruit zijn kracht haalt. Ik wens 
hem hierbij Gods hulp en zegen toe in dit louteringsproces. 
 
Wilfried, goede beterschap en herstel wens ik jou toe – met alle lezers! Gerard  
 
================================================================   

 
Gerd Kujoth uit Zwitserland 
 
Beste Gerd Kujoth, 
 
Eerst wil ik je hartelijk danken voor je buitengewoon interessant onderwerp. Je thema 
heeft iets met mij gedaan, waardoor ik er nu van alles over weten wil tot in de kleinste 
details. Je verhaal heeft me intensief beziggehouden. De beschreven feiten zijn voor mij 
bijna aanvaardbaar. Daar ik echter iemand ben, die in dit opzicht nog meer feiten op tafel  
hebben wil, hoe jij bijvoorbeeld aan je gegevens over Mars gekomen bent, en of je 
daarover ook nog meer bijlagen ter beschikking hebt, over wat jij in het vorige bulletin 
beschreven hebt.  
 
Er zijn onduidelijke gegevens met betrekking tot de jaargegevens tussen keizer Tiberius 
en van koning Herodus! 782 is het jaar 29 n. Chr. In september van hetzelfde jaar begint 
het 15e jaar van Tibérius. 782 minus de 30-jarige leeftijd van Jezus = 752. In dit jaar 
moet Jezus dan vermoedelijk geboren zijn. Maar dit geeft een te groot verschil aan en dit 
staat zelfs met twee jaar in tegenstelling tot Herodus, de kindermoordenaar, die in 750  
na de oprichting van Rome stierf, volgens de informatie van Flavius. Ik heb alle feiten die 
bekend waren in het grote Johannes Evangelie verzameld, en ze daar gedeeltelijk 
gepubliceerd. [zie elders in dit bulletin] Gerard 

 

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



Manuela uit Portugal 

Beste Gerard,  
 
Hartelijk dank voor je antwoord en je waarderende woorden, die mijn hart raakten. Wij 
doen ons best om volgens Gods Openbaringen te leven via de goede broeder Jacob 
Lorber - dat is alles.  
 
En volgens zijn instructies moeten we van daaruit "het complete licht” in de wereld 
verspreiden; we waren ook begonnen met een bescheiden maandelijks bulletin, en 
daarna wachtend op de volgende stap: met de hieronder vermelde site.  

 
Wanneer je de Google-vertaler erbij betrekt, dan zou je mogelijk sommige geschriften en 
passages van het grote boek van de Openbaringen van Johannes al kunnen lezen.  
 
Je vraag om jullie het volledig adres en onze bankdata te geven, vind je ook op onze 
laatste pagina van het december-bulletin 2016.   

Refúgio Betânia Comunidade Cristã 

Address: Rua do Padre Alexandre, 6 
4100-036 PORTO – PORTUGAL 
 

Our site: www.refugiobetania.org 
Email address: refugiobetania@gmail.com 
 

Bank Coordinates: 
NIF: 510 601 960 
IBAN: PT50 0036 0188 9910 0037 251 13 
SWIFT: MPIOPTPL 

Wij zullen in contact blijven met God en er kan geen tijdslimiet of afstand bestaan tussen 
zijn gelijkgestemde kinderen in de geest.  

God zegene jullie zeer voor al het goede werk dat je doet. Je zuster in de Heer en van J. 
Lorber,  

Manuela 

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

 
Hans de Heij uit Nederland 
 
Beste Gerard, 
  
In vervolg op mijn eerdere reactie, heb ik een Duitse en een Engelse versie van de 
geometrie van de Schepping gemaakt en die tegelijk in een nieuw jasje gestoken. 
  

http://gmail.com/


Ik vind het leuk als je deze Engelse en Duitse versie van mijn filmpjes over de 
“Geometrie van de Schepping” en de Guldensnede in jouw bulletin wilt opnemen. Dit 
zijn de links naar de beide filmpjes. 
  
Met een vriendelijke groet, 
Hans de Heij 
  

1. Geometrie der Schöpfung 

https://youtu.be/qVB9HQqivOA 
  

2. Geometry of creation 

https://youtu.be/iGN6DyTfaSc 
  
 

Antwoord 
 
Dag Hans, 
 
Fijn, dat je de filmpjes in twee talen hebt geproduceerd. .Het eerste in het Duits en 
het tweede in het Engels. Echt internationaal! En nu wachten op respons. G 
 
================================================================   

 
Rudy Vercauteren uit België 
 
Beste Gerard, 
 
Waarschijnlijk heb ik vorige keer iets gemist, maar is het mogelijk om kontakt te 
leggen met Hans (...) die over de Gulden Snede wat gepubliceerd heeft.   
 
Hartelijke dank alvast voor de regeling. 
 
Groeten, 
Rudy Vercauteren 
 

Antwoord 
 
Beste Rudy 
 
Het adres van Hans de Heij is: jth@upcmail.nl 
Ik wens je het allerbeste. G 
 
================================================================   
 
 

https://youtu.be/qVB9HQqivOA
https://youtu.be/iGN6DyTfaSc
mailto:jth@upcmail.nl


              
 

                   „Kenmerken van onze tijd“ 
                                          - Bij het begin van het jaar 2017 – 
 

                                                                             door Klaus Opitz 
 

. de corruptie breidt zich wereldwijd uit 
Transparency. 69 van 176 onderzochte landen zijn sterk  ontdaan 1) 
 

. de ongelijkheid neemt toe 
DIW-STUDIE. Het sterkst gestegen is de risico voor armoede bij 25-35 jarigen 2) 
 

. acht super-Staten bezitten zo veel als 3,6 miljard mensen 
Een studie van Oxfam toont een scherpe wanverhouding in de verdeling van het 
vermogen 3) 
 

. de geboorte van het  dier-mens-wezen 
Biotechniek. Twee onderzoeksgroepen maken doorbraken bekend bij het creeëren 
van bastaardwezens. In zulke gemengde wezens moeten organen voor de 
transplantatiegeneeskunde  gekweekt worden. Zullen er weldra mensenharten uit de 
varkensstal komen?  4) 
„Onderzoekers creeëren voor de eerste keer gemengde wezens uit mens en varken, 
om menselijke vervangingsorganen te telen!“ (Focus online 27.1.2017) 
 

. in Arctica heerst er een hittegolf 
Klimaatonderzoeker Anders Levermann over de oorsprong van de actuele koudegolf 
in Europa, acuut ijsverlies op de oceanen en de concrete gevolgen van de stijgende 
zeespiegel.  5) 
 

. catastrofenjaar voor de verzekeringsbranche 
KLIMAATVERANDERING. De totale schade stijgt drastisch naar 170 miljard Euro – 
70 procent van alle schadegevallen zijn niet verzekerd 6) 
 

. wereldindex 2017 
Volgens de index van een wereldonderzoek naar vervolgingen leven er in 50 landen 
op de Aarde ca. 4,8 miljard mensen, waaronder ongeveer 650 miljoen christenen en 
waarvan er meer dan 200 miljoen blootgesteld zijn aan sterke vervolgingen. Dit is de 
uitkomst van een nieuwe schatting via een speciale onderzoeksmethode.   
 

1) Kölner Stadt-Anzeiger: 26.Januar 2017,  



2) 26.Januar 2017,  
3) 16.Januar 2017  
4) DER SPIEGEL 5/2017,  
5) Kölner Stadt-Anzeiger: 26.Januar 2017,  
6) 5.Januar 2017,  
7) Open Doors 02/17 (www.opendoors.de) 

Jezus via Gottfried Mayerhofer: „Kenmerken van onze tijd“ 

„Jullie moeten geen automaten zijn, maar zelfdenkende, met geestelijke ogen in 
de grote geestelijke wereld schouwende wezens worden, zodat jullie allemaal, 
waar zich dit voordoet, er een gepaste waarde aan geven en zijn doel, zijn 
‘waarom’ kunnen beoordelen! 

Dientengevolge draagt dit Woord de titel: `Kenmerken van jullie tijd`, zodat jullie 
mogen herkennen, hoe dichtbij jullie staan aan het ene deel van het punt van de 
culminatieve materiële zwendel, maar tevens ook hoe dichtbij jullie bij het grote 
begin van de triomf van het geestelijke staan, waarvoor Ik Mijn leven eens gaf en 
om dit jullie je nu zelf eigen te maken, zodat jullie nu zelf strijden en misschien nog 
heel wat te verduren zullen hebben.“ 1)   

1) uit: Gottfried Mayerhofer, „Kennzeichen unserer Zeit“ (Lebensgarten), zie onder 
www.JESUS2030.de, linker randkolom onder „Über die Zukunft (1)“ 

Jezus via Jakob Lorber: „een evangelisch signaal van de tijd“ 

"Zie, in Lukas hoofdstuk 13 van het 6e tot het 9e vers, daar staat een gelijkenis 
beschreven van iemand, die in zijn wijngaard een vijgenboom had gepoot, die 
echter in drie jaren geen vruchten meer wilde dragen! –  

Ik zeg je: Deze gelijkenis [dit beeld] bevat voor iedereen groots; nu is het zijn 
tijd! Schouw het in jullie, en wel voor diegene, die zich in deze beeldenis zal vindenl! 
[herkennen] – Deze gelijkenis is als een geheime, verborgen schat,- welbevinden 
aan degene, die hem vindt! Nu is het genoeg, want meer zeg Ik daarover niet, en je 
hoeft daarom ook niet meer te schrijven; daarom genoeg! Amen. 2) 

2) Uit: Jakob Lorber, „Een evangelische teken van de tijd“ (Lebensgarten") zie www.JESUS2030.de, linker 
randkolom onder „Über die Zukunft (1)“, Thema „Kennzeichen unserer Zeit“ 

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

 
Contacten voortzetting 

http://www.opendoors.de/
http://www.jesus2030.de/


     

Helmut uit Oostenrijk 
 

Hallo Gerard, 
 

In het kort wat tekst over de Zon; dit bericht past deze keer bij de inhoud van het 
Lorber-bulletin. Zogezegd, het antwoord op de moeilijk te bevatten vraag: ‘hoe kan 
de substantie van de Zon op jullie bodem  ‚water‘ bevatten, zoals Lorber dat 
beweerd?   
 

Water op de Zon?   
 

Sinds meer dan 20 jaar ligt er in mijn exemplaar ‘DE NATUURLIJKE ZON’  een 
briefje bij ingesloten, die ik destijds erin moet hebben gelegd. In het jaar 1995 las ik 
op Teletext een kopstuk in de krant, dat mij compleet onder sterkstroom heeft gezet. 
Elk nieuws daarna heeft niet meer bevestigd, dat er op de Zon daadwerkelijk water 
beschikbaar is en zelfs wetenschappelijk aangetoond!  Hoe kan het dan zijn, dat er 
op de gloeiende hete Zon met een aangenomen temperatuur van 2900 tot 5700 
graden zelfs water kan of moet existeren?  Het is niet verrassend, dat men sindsdien 
daar nauwelijks iets over heeft gehoord, maar toch bestaat er een gangbare 
Zontheorie en een schijnbare dodelijke elektrostoot. Hier schuilt men zich aan de 
kant van de wereldruimte-onderzoekers liever in een stilzwijgen, omdat men niet 
graag een nieuwe theorie wil ontwikkelen; het heet toch onder de noemer, dat de 
hedendaagse onjuiste bewering geproclameerd wordt als een ‘gezekerd weten’!   
 

En wat betekent iedere aangevoerde kopstukken in de teletekst?  Woordelijk dit: blz. 652, 

donderdag 1.06.95 – Oostenrijkse Televisie 1 – 16:20 uur – WETENSCHAP:  WATER OP 

DE ZON: ‘US-onderzoekers hebben water op de Zon ontdekt’.   
 
In het tijdschrift "Science" las ik een gepubliceerde studie , op grond van, dat er water 
als wolken over de Zonvlekken zweeft. Hun temperaturen liggen met 2900 graden 
ver onder die van het overige deel der Zon, waar temperaturen van 5700 graden 
heersen. Met behulp van een speciale telescoop zijn de zeer dichte, onregelmatig 
gevormde wolken vastgesteld, zegt een chemicus van het onderzoeksteam.  
  

Goede vrienden van de Openbaringen van Jezus via Jakob Lorber, de Heer spreekt 
in het negende hoofdstuk /14 over de "verschillende, grote watercirkels, die van de 
pool tot aan de aquator bij de zevende keer het vaste Aarderijk in zekere zin van 
elkaar scheidt. Zo’n watercirkel heeft al die tijd een breedte van meerdere duizenden 
mijlen en tegen het midden ervan niet zelden een diepte van tien tot twintig mijlen’.                                                
[bron: de natuurlijke Zon, hfdst.9:14] 



 

Omdat ik de Latijnse taal niet machtig ben, kan ik hier slechts zeggen:  de wijzen 
hebben maar weinig nodig… 
 

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

 
Veelzeggende inhoudelijke verschillen bij Bertha Dudde en Jakob 
Lorber – in het licht van de nieuwe Openbaring van Jezus via Jakob 
Lorber  

                                          -  Confrontaties - 
                                                   door Wilfried Schlätz 
 

1. Adam en Eva 
 

Bertha-Dudde (BD): 
God schiep (voor ca. 6000 jaar op veel verschillende plaatsen op de 
Aardeoppervlakte telkens een eerste mensenpaar:  Adam1,2,3  en Eva1,2,3 (WS) – 
‘Ik schiep mensen in grote getale. – De scheppingsdaad van de eerste mens 
herhaalde zich dus weer in gebieden, die voor de afzonderlijke mensenstammen 
onbereikbaar waren.  – En alleen, na weer lange tijd namen de diverse stammen met 
elkaar verbinding op‘. (1)  
 
‚En er werd verslag gegeven van de aardse ontwikkeling sinds Adam en Eva, wat 
echter niet uitsluit, dat ditzelfde op andere gebieden van de wereld zich afspeelde, 
die voor deze eerste mensen nog zo ver uit elkaar lagen, en voor een deel waren 
gescheiden door de grote zeeën, zodat elk Rijk een wereld op zichzelf was, waar de 
eens gevallen geesten volledig rijpten en zich in de mensen konden belichamen.’ (2)  

 
Jakob Lorber (JL): 
God schiep (voor ca.6000 jaar geleden) slechts een enkele menselijk paar: Adam en  
Eva, waar alle andere verdere mensen uit afstammen (WS) - "Er was in het begin 
alleen maar één menselijk paar op de Aarde geplaatst en de man heet ‚Adam’ en de 
vrouw ‚Eva‘. Het eerste mensenpaar had vanuit God zeker de zuiverste en de beste 
leer ontvangen en kon deze ook onvervalst aan al zijn nakomelingen overbrengen;  
maar kijk eens naar de mensen ten tijde van Noach 2000 jaar later, je ziet ze 
rondlopen als in de meest kwaadaardige duivels’. (3), 8. GEJ 24,11 
  
‚Alleen het eerste mensenpaar ontving het lichaam uit de wil en de hand van God – 
alle andere mensen alleen maar uit een moederlichaam’. (7.GEJ 121.7+12) 
 De gehele huishouding van God via Jakob Lorber kent slechts een enkel en eerste 
menselijk paar: ADAM en EVA (WS) (6.GEJ 90,8) 
 
‚Waren Adam en Eva de eerste volledige mensen? Hoe ontstonden zij en wat 
ervaarden zij?‘ (GG) 
  

2. De substantiële ziel 

Bertha Dudde: ‚De ziel is het eigenlijke ‚ik‘ van de mens, dat zich omvat in een 
materieel buitenomhulsel.‘ (5) – ‚En daarmee is ook de ziel, het feitelijke ‚ik‘ van de 



mens…..die echter ook zonder het lichaam kan existeren. P-  En dit denkende, 
willende en voelende iets – de ziel – beweegt zich na de dood in andere sferen, maar 
steeds als hetzelfde wezen, dat voorheen het menselijk lichaam bewoonde; (6) – ‚de 
ziel is het innerlijkste van de mens’. (10) 
 

Jakob Lorber [JL]: ‚De substantiële ziel of de natuurziel is niet het eigenlijke ‘ik’ van 
de mens. De substantiële ziel staat eigenlijk ook niet op een hoger niveau dan een 
apenziel. – en datzelfde geldt eigenlijk ook voor een aardsdomme… ‚wanneer wij 
echter het leven en het zijn van de ziel nader bekijken, dan zullen wij ook spoedig en 
gemakkelijk gewaarworden, dat ze nog als een substantieel lichamelijk 
mensenwezen eigenlijk niets hoger stond dan bijv. hoogstens de ziel van een aap.’ 
(7), 8. GEJ 24,11;   
 
De ziel zonder de geest is dus gewoon een stomme polairische kracht… Ze is te 
vergelijken met een aards wezen zonder enig redelijk verstand – zie, datzelfde is de 
ziel zonder de geest’.   
En deze genoemde bijna verstandloze wezens hebben enkel en alleen maar een 
zielsleven, d.w.z., in hun ziel is of een te zwakke geest of vaak ook helemaal geen 
geest beschikbaar’ (8) 2. GS79,13+14 – Zie het artikel van K. Eggenstein over het 
geheim van de ziel. 

 

3. De geschapen essentiële geest 

Bertha Dudde {BD] 
Er bestaat geen geschapen geest [1,2] in de mens. De geest is het ongeschapen 
goddelijke in de mens, d.w.z. dat deze geest direct aanwezig is in de substantiële ziel 
– [WS]  
 
„Wat is nu echter onder ‚geest‘ te verstaan?  Het is de geest, het goddelijke in de 
mens – hij is datgene, wat de mens als goddelijk schepsel kenschetst’. [9] ‘De ziel 
verbergt in zichzelf het goddelijke – de goddelijke geestelijke vonk, maar God Zelf 
legt deze geestesvonk in de mens – de zich belichamende ziel’. [11]  
 
Jakob Lorber (JL)  
De geschapen essentiële geest [1] is het echte zelf [ik] van de mens. Deze geest [1] 
werd ooit bij de val van Lucifer kwaad, en hij kan bij een duivelse mens opnieuw 
boos worden. [WS}  
 
"Onthoud dit goed! Ongeveer drie dagen vóór de geboorte wordt er direct uit de 
allerfijnste en tegelijk ook uit een van de degelijkste substanties van de ziel in het 
hartgebied, buitengewone fijne blaasjes gevormd, en in deze blaasjes wordt er een  
ooit kwaad geworden geest [1] gelegd, die volgens het wezen een goddelijke vonk is 
van de goddelijke liefde. – Nu is deze geest nog dood, zoals hij al, verbannen in de 
materie, daarin sinds zeer lange tijden was’. (12)  
 
"Uit deze steeds groter wordende uitdaging…. gaat dan de dus meer en meer 
wakker wordende geest over in een wraakachtig en zelfgenoegzaam gevoel. In deze 
gevoelens wordt hij steeds meer tot een verachter van God ‚(duivel)‘. - [Redactionele 
opmerking:met de laatste alinea wordt bedoeld: ‘in het ergste geval!’ 



 
(13) 2.Geestelijke Zon. blz. 107,12  
Zie ook het artikel van K. Eggenstein over geest en geestvonken.   
 
================================================================   
 

     De volle Maan 
 

Deze gegevens zijn uitgewerkt aan de hand van het astronomische programma 
‘Redshift8-Premium’; de parameterklok werd gezet op de standplaats Jeruzalem. 
Met de eeuwige kalender, zoals Gerd Kujoth en Oene Zijda ons deze aanbevelen, 
krijgen we dezelfde identieke resultaten voor de data van een volle Maanstand. Bijv.   
http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm 

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/ 
 

In het Grote-Johannis-Evangelie [GEJ.03_082,11] en [GEJ.07_208,02] is er sprake 
van een zonverduistering. Aan de hand hiervan kunnen we achterhalen, in welk 
jaar dit geschiedde, zoals op 28 mrt in 24 n. Chr. om 15.04 uur, toen er een totale 
zonverduistering onstond, maar ook op 1 aug. In 26 n. Chr. om 10.03 uur, dan wel 
een volle zonsverduistering op 10 juli in 28 n. Chr. om 18.37 uur. De lezer kan 
hieruit zijn eigen conclusie trekken. Een zonsverduistering tijdens de kruisiging van 
Jezus kan nooit op een natuurlijke wijze hebben plaatsgevonden, omdat het 
[blijkbaar?] op de vooravond van de 14e der Nisan volle Maan was, en dat volgens 
berekeningen. Waar wordt i.v.m. de kruisiging van Jezus de maand Nisan in de Bijbel 
en in de Nieuwe Openbaringen met volle Maan vermeld?  
 

     

 
Vraagkwestie over de volle Maan! 
Dat het volle Maan was bij de kruisiging van Jezus, is niet bekend in de Bijbel, 
ook niet in het GJE. Want het joodse Pasen werd 2000 jaar geleden – volgens 
[GJE1-6:12] eerst drie maanden later gevierd, dus rond juni; maar het meest 
gebruikelijke paasfeest vieren wij vandaag in maart of april [afhankelijk van de 
maanstand!]– Het Joodse Pasen viel in de periode tijdens Mozes in de maand Abib 
of Nisan, maar dit paasfeest verschoof eerst veel later [in de tijdsperiode van Jezus] 
– drie maanden later!  
 

Pontius Pilatus schreef de volgende brief aan keizer Tiberius:  
‘Langzamerhand begon de dag te verduisteren, zoals bij een winterse schemering. Het 
was als in het midden van maart. Ik, nog steeds procurator van een opstandige 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm
http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/


provincie, leunde tegen een zuil van mijn galerij, in de sombere duisternis overpeinzend hoe 
de boze geesten van Tartarus de onschuldige Nazarener naar de executie hadden gesleept. 
Allen die rondom mij waren geweest hadden mij verlaten…‘ 
 

Opmerking: het is toch duidelijk, dat Jezus NIET in het voorjaar op de 14e van de 
Nisan gekrruisigd werd, zoals JL en de Bijbel dat ook bevestigen…  
 

Of het paasfeest drie jaren later aan het einde van de ambtsperiode van Jezus zich 
bij de kruisiging reguleerde tot het vroegere paasfeest, zoals in de periode van 
Mozes in Egypte, waarmee blijkbaar de volle Maan verbonden was, dat weet hopelijk 
iemand uit het lezerspubliek! Respons? G. 
 
================================================================ 
 

In welk jaar het Kind Jezus werd geboren! 

Inderdaad is het zo, dat er in de Openbaring van Jovian een Duitse vertalingsafschrift  
gevonden is met een origineel  Syro-Aramees geschreven  apocalypse.  

De tijdperiode van het ontstaan van dit concept vinden we in de tekst zelf terug met 
een exacte datum, ze valt op de 28e mei in het 837e Romeinse jaar [volgens het 
ontstaan van de stad Rome], op welke gebeurtenis de begintijdrekening van 
het Romeinse wereldrijk zich herleid.] -   [Gerd Kujoth] 

Het Romeinse jaar 837 zou dan corresponderen met ons christelijk jaar 84. n. Chr. 
volgens de toen geldende reguliere juliaanse tijdrekening. Nu kun je rekenen: onze 
huidige tijdrekening is eigenlijk foutief, omdat Jezus volgens de Romeinse geschriften 
geboren werd in 4151 n. Adam, en volgens Josephus valt dat in het Romeinse jaar 
746-747. [Jezus werd overigens geboren in de grot van Rachel, kort voor voor Bethlehem!] 
 

  
 

Jovian schreef [volgens Gerd Kujoth]:  ‚in het derde jaar van mijn verbanning, - de Romeinen 
schreven het jaar 837 [in het derde jaar van de keizer Domitian), - op een achtentwingste 
dag van de maand Maius [28 mei] op de dag des Heren, - was ik alleen op de rotsen en in 
de geest bij Hem, want het was de vierenvijftigste gedenkdag van Zijn glorierijke 
Hemelvaart.  
 



Een kleine berekening geeft de volgende informatie:  837 min 54 = 783 min leeftijd Jezus: 33 
[=33,5 leerjaren van Jezus!]  = 750 – minus 1 [vanwege het astromische jaar 0, dat in alle 
berekeningen steeds wordt meegeteld!] = het 749e Romeinse jaar.  
 

Op 5 & 6 JANUARI 6 v. Chr. [BC] was het volle Maan! Op 7 en 8 januari was in 
het geboortejaar 9 v. Chr. [BC] eveneens VOLLE MAAN. Deze data kan met 
meerdere astronomische en astrologische programmatuur getest worden.  
 

Ik heb hierbij een astronomie- en astrologiekenner geraadpleegd, die zich daarmee 
tientallen jaren heeft beziggehouden – Oene Zijda uit Nederland -, die ook eerder 
kort in één van onze bulletins werd genoemd. Hij heeft mij erop gewezen – na veel 
recherchewerk, - dat de volgende data wetenschappelijk ermee in verbinding 
geplaatst kunnen worden en met de grootste zekerheid ook aantoonbaar is! : 
 

Namelijk, dat de planeet Mars op 14 februari in het 24e jaar n. Chr. het dichtst bij 
de Aarde heeft gestaan!  Mars stond 24 n. Chr. ook ook leeuw  van  januari tot 
en met mei. 
 

Bovengenoemde datum is o.a. afgekeken uit de Eferimiden, die mij door een kundig iemand is 
toegezonden. Ik ontving van dezelfde astronomiekenner ook de opposities [180 graden] van Mars 
tegenover de Zon. En daar gaat het feitelijk om:   
 

                             
 
De Zon stond om 03.07 uur ’s nachts op 10 februari 24 n. Chr. 180 graden tegenover Mars  
 

Oene Zijda uit Groningen [Nederland] schreef: 
Mars staat iedere 15,8 jaar  zeven keer opposite met de Zon. Van deze zeven 
keer staat hij 3 keer dicht bij de Aarde en vier keer staat hij ver van de Aarde. 
Na 79 jaar begint de cyclus weer opnieuw.   
 

Lezers die in deze data geïnteressseerd zijn, kunnen dit kostenloos opvragen ter eigen inzage. 
Tijdens de eerste 10 jaren vóór Jezus’ geboorte, was het in 9 v. Chr. op 7 en 8 januari volle Maan, ook 
op 5 januari in 6 v. Chr. De volle Maan geeft een juiste en betrouwbare indicatie voor het geboortejaar 
van Jezus. De Maan en de planeet Mars – evenals Jovian, blijven als enige betrouwbare 
aanwijzingen over.   
 

De julianische en de gregorianische kalenders verschillen precies 13 dagen met 
elkaar. Zo is bijvoorbeeld 25 december volgens de jul. kalender de feitelijke datum 
van 7 januari in de gregoriaanse kalender.   
 

Filtzinger probeert de ambtelijke tijd van Cyrenius te bewijzen. Volgens hem begon  
de oppermacht van Publius Sulpicius Quirinius in Syrië in de jaren 11 v. Chr. De 
getuigenis over zijn ‘stadhouderschap‘ wordt herleid naar een gevonden inscriptie in 
Antiochië. 2000 jaar geleden betekende ‚stadhouder‘ vorst, een zeer hoge titel.  Hij 



werd de ‚vorst van Syrië‘ genoemd. Volgens Filtzinger was er zo’n telling in 9. v. 
Chr.!  
 

[JJ.01_012,03] De Romeinse keizer Augustus liet namelijk in alle landen 
waarover hij regeerde een gebod uitgaan dat alle volkeren van zijn rijk moesten 
worden geregistreerd en geteld, en dat zij terwille van een juiste belastingheffing 
en ook voor de rekrutering moesten worden beschreven. 
Luk.2,1-14:  1. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van 
den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 2. Deze eerste 
beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3. En zij 
gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
  

Josephus bericht over de tragische kindermoord van Herodus in zijn eigen familie in 
7 v. Chr. Hij liet namelijk zijn eigen onschuldige zonen in Sebaste wurgen!!!  
[Josephus Ant. 16,11; Bell. I,27,6].  Ook de kerkvader Tertullian [200 n. Chr.] had al 
een vermoeden, dat de volkstelling in werkelijkheid onder de stadhouder Gaius 
Sentius Saturninus [Cyrenius!] wird doorgevoerd, waarmee deze dan zeer zeker 
tussen 9 en 7 v. Chr. had plaatsgevonden.  
 
Alleen de Armeense kerk heeft de geboortedatum van Jezus op 6 januari tot 
vandaag toe aangehouden, terwijl de ‘wereld’ op deze datum alleen maar het bezoek 
van de ‘drie koningen’ bij het Jezuskind vieren. Het vieren van Jezus’ geboorte op 6 
of 7 januari door de orthodoxe kerken heeft te maken met het feit, dat 25-12 
[julianische kalender] overeenkomt met 7-1. [gregoriaanse kalender]  Beide 
kalenders verschuiven zich jegens elkaar van 3 dagen in 400 jaar. Mat andere 
woorden, de oostelijke kerken vieren de geboorte van Jezus doorgaans op 25 
december, maar niet volgens de gregorianische kalender, maar naar de julianische 
kalender!!! 
 

Samenvattend: gezien het feit, dat er maar enkele mogelijkheden zijn, om de volle Maan 
ten tijde bij de geboorte van Jezus in 5 tot 9 v. Chr. op 5,6, 7 en 8 januari te traceren en dat 
de planeet Mars zeer dicht bij de Aarde stond, die in 24 n. Chr. zichtbaar was en erg dicht 
bij de Aarde stond, kunnen we herleiden, dat Jezus  wellicht in 25 n. Chr. gestorven is. [en 
dan spreekt het geboortejaar voor zich!]  - De hypothese en met feiten [zoals het thema 
Jovian!] door Gerd Kujoth aangedragen, vind ik overigens ook zeer duidelijk en zeer  
acceptabel; [behalve Mars!] dat heeft ertoe geleid om met nog meer feiten voor de dag te 
komen. G.  Wordt vervolgd! 
 
================================================================   



  

 
Swedenborg profeteerde over Jakob Lorber 
 
Swedenborg heeft een profetische verklaring gedaan, die waarschijnlijk 
richting Jakob Lorber gaat. Hij, Swedenborg schreef een brief aan de prelaat 
Oetinger van 11 november 1766, waarin hij opmerkt, dat er na hem eerst later 
een man zal komen met een sprekende ingeving en dat hem dit ten deel zal 
vallen. Op grond daarvan wees Swedenborg hierbij nadrukkelijk erop, dat deze 
stem van zulke aard inspiratie niet van buiten kwam, maar van binnenuit zal 
vernomen worden. [Adversia IU, 6966] 
 
Van Jakob Lorber weten wij, dat hij de stem van binnenuit vernam, en 
weliswaar uit de omgeving van zijn hart. En Swedenborg was in staat gesteld, 
zijn schouwingen in de geestelijke wereld met eigen woorden via het geheugen 
neer te schrijven. 
 
================================================================   
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