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De nieuwe leer der Waarheid is bij Jakob Lorber op een niet mediamieke medegedeeld. Deze
goddelijke leer bestaat al meer dan 150 jaar in boekvorm en werd bijna 2000 jaar geleden aan
de leerlingen en het volk van Jezus in het toenmalige Palestina geleerd. Deze Nieuwe
Openbaringen van 22-26 n. Chr. werden weer in 1840 geopenbaard aan de Oostenrijkse
schrijfknecht- of schrijfprofeet Jakob Lorber, zoals dat eens gebeurde bij de lievelingsleerling
van Jezus, Johannes op Patmos, - die daar ‘beeldverschijningen’ ontving, en die beelden
gingen aan zijn ogen voorbij alsof hij er zelf was bij geweest. Lorber kreeg dus zijn informatie
niet via ingevingen, maar het werd hem bij vol bewustzijn door de HEER Jezus Zelf gedicteerd.
Lorber was geen mysticus – maar hij kreeg zijn informatie via de Heer in zijn hart doorgeven; er
was hieromtrent dus niets mysterieus of geheimzinnigs aan.

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

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg
van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 18. Reacties worden wederom naar de
binnenkomende volgorde gepubliceerd:

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.

Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe. G.
================================================================

HET WEZENLIJKE
[ingezonden door Elke K. uit Nordhorn [Dld]]

Een oud sprookje verhaalt, hoe een jong wijsbegerige koning de geleerden van zijn
land de opdracht gaf om voor hem al het wetenswaardige van de wereld op te
schrijven.
De wijze lieden gingen ermee aan de slag. Na veertig jaren legden ze koning het
resultaat voor op tafel met duizend boeken. De koning, die intussen al zestig jaar oud
was, zei echter: ‘duizend boeken kan ik niet meer lezen. Bekort de inhoud van deze
de boeken maar in tot de kern der zaak.
Het duurde de wijze geleerden tien jaren om de inhoud van de mensengeschiedenis
in honderd boeken samen te vatten. De koning zei toen: ‘ook dat is mij nog teveel. Ik
ben nu al zeventig jaren oud. Omschrijf toch alleen maar het wezenlijke!
De geleerden begonnen opnieuw met het werk en vatten het belangrijkste in één
boek samen. Ze kwamen ermee naar de koning, die nu op sterven lag. Hij wilde op
z’n minst nog het wezenlijke weten en de geleerden konden gezamenlijke de
geschiedenis der mensheid nu in één zin samenvatten: o goede koning, zeiden ze,
de mensen op de wereld leefden, stierven, lachten en ze stierven. Maar wat telt en er
steeds leeft onder de mensen, is de LIEFDE.’

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

Pasen
Het Pasen viel in het jaargetijde van de gerst en op het begin van diens oogst
[Exodus 12:14, 24-47 en Leviticus 23:10]. ‘En deze dag zal jullie zijn ter gedachtenis
en jullie zullen voor de HEER dit feest vieren; jullie zullen dit vieren onder jullie
geslachten tot een eeuwige inzetting.’ Het Bijbelse ‚Pasen‚ wordt in Israël nog steeds
gevierd op 14 april.
Het was koud in het Binnenhof volgens Joh.18:18: ‚En de dienstknechten en de
dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en
warmden zich. Petrus stond bij hen en verwarmde zich. Plotseling herkende de

dienstmaagd, die ook deurwaardster was, Petrus als één der leerlingen van
Jezus en ze zei tot Petrus: ‘Ben ook jij niet uit de discipelen van deze Mens?’
Petrus zei: ‚Ik ben dat niet!‘ ‘Maar je was toch ook samen met Jezus, uit Galilea?’
[Opmerking: Jeruzalem op 700 m. hoogte, dan is het ‘s avonds en ‘s morgens op
deze hoge berg nog behoorlijk koud zonder het warme zonlicht, ook zomers!]
Het kruisteken T [Taw] vinden we terug in ons alfabet en zij is de laatste 22e letter in
het Hebreeuwse alfabet. Aan haar is het 400ste getal toegekend. [22=400].
De Hebreeuwse letters zijn o.a.:
Aleph [1], Beth [2], Gimmel [3], Daleth [4], Heh [5], Waw [6], Zajin [7], Chet [8], Teth
[9], Jod [10], Kaf [11=20], Lamed [12=30], Mem [13=40], Noen [14=50], Samech
[15=60], Ojin [16=70], Peh [17=80], Tsade [18=90], Qoph [19=100], Resh [20=300],
Shin [21=300], Taw [22=400] of:
 אAleph [1],  בBeth [2],  גGimmel [3],  דDaleth [4],  הHeh [5],  וWaw [6],  זZajin [7],
Chet [8],  טTeth [9], יJod [10],  כKaf [11=20],  לLamed [12=30],  מMem [13=40], נ
Noen [14=50],  סSamech [15=60], Ojin [16=70],
Peh [17=80], Tsade [18=90],
 קQoph [19=100],  רResh [20=300],  שShin [21=300],
Taw [22=400]

Met betrekking tot ons alfabet zei Jezus: ‚Ik ben de Alpha en de Omega‘, Ik ben het
gehele alfabet van A tot Z. Het is hoe dan ook geen toeval, dat psalm 2:2 en Psalm
22 ons een aanwijzing geven met betrekking tot de kruisiging van Hemzelf.
In Deut. 21:22 wordt ‚kruis‘ als hout de eerste keer genoemd. De gehele lijdensweg
van Jezus heeft ook precies 22 uren geduurd. Hij heeft voor ons de dood
overwonnen! Openbaringen 22 beschrijft deze overwinning als de ‘stroom van het
levende water!’
Ruth keerde terug naar Bethlehem aan het begin van de gerstoogst. [Ruth 1:22].
Zij las de aren niet alleen op het gerstenveld; maar ze bleef tot het einde van de
tarweoogst! D.w.z. [de voleinding van het tijdperk] – Mattheus 13:39]. Pas nadat
de oogst afgelopen is, wordt Ruth de vrouw van Boaz.
Volgens Swedenborg betekent dit: dat ‚de ware kerk van Christus eerst voltooid zal
zijn [in het geestelijke tegenbeeld], als het laatste ‘lid’ zijn weg van zijn navolging
heeft beëindigd en in de glorie van zijn Heer zal worden opgenomen

Er bestaat rechtstreeks een grote samenhang met Ruth, Bethlehem en Moab.
Bethlehem betekent allegorisch en getalsmatig: ‘aan het einde van deze wereld‘:
[400-499] is het einde in de materie en met 500 begint het hemelse!]
490 = Betlehem als: [B=2, I=10, Th=400, L=30, Ch = 8, M=40] – 490 = 7x7=49x10.
Het heeft verder een relatie tot de 7e dag. Jezus is geboren uit het 7e geslacht
en geboren op de 7e. van een dag.
Moab berekent ook 49 [M=40, O=6, A=1, B=2]. Wat zich eerst in het kleinste
afspeelde [in Moab], dat manifesteert zich in het grootste [Bethlehem].
Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden,
geworden uit een vrouw, staande onder de wet, opdat degene die onder de wet
waren, die verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kindschap verkrijgen
zouden. [Gal.4:4]

Lukas 22:22: ‚En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is; doch wee
dien mens door welken Hij verraden wordt.‘ [d.w.z.: dat men Jezus al tot de
kruisdood heeft bestemd!] Over hout en kruis vinden wij de aanwijzing: ‚dat een
dood lichaam aan het hout ’s nachts niet mag blijven hangen, maar deze moet
op dezelfde dag nog begraven worden! Het Hebreeuwse woord voor kruis is Ts-LB = 90-30-2= 122. Het kan geen toeval zijn, dat juist in het Bijbelse boek Hebreeën
12:12 de strijd van Jezus staat beschreven.
Op de binnenplaats van Gethsemané heeft Hij als een worm in het stof der Aarde
geworsteld. Daar heeft de Aarde Zijn bloed en Zijn zweet gedronken. Ook heeft
volgens Lorber het Vaderlijke oog Hem aangezien en Hem een engel gestuurd, om
Hem te sterken, om Hem de heerlijkheid te laten zien, die op Zijn lijden zou volgen.
Psalm 22:22: ‚Verlos Mij uit de muil van de leeuw, en verhoor Mij van de hoornen des
eenhoorns.’
De Heer via Lorber: ‘Want door dit lichaam heb Ik het hele gericht en de dood op Mij
genomen, en dit lichaam moet drie dagen aan de dood prijs worden gegeven opdat
jullie zielen voortaan het eeuwige leven kunnen hebben! Want dit lichaam van Mij

is de plaatsvervanger van jullie zielen. Om jullie zielen het leven te geven moet dit
het leven laten, en dat afgestane leven zal eeuwig ten goede komen aan jullie zielen.
Maar op de derde dag zal Mijn lichaam het leven in een geheel andere vorm weer
hernemen, en de overvloed van Mijn eeuwige geest zal dan in jullie dringen en jullie
in alle waarheid leiden’. [GJE3-226:6-8]
================================================================

Wilhem uit Duitsland
Hallo Gerard,
Dank je wel voor het april-bulletin
Toen ik het Evangelie over de ongelovige Thomas las, las ik dat, zoals het staat in
het april-bulletin:
‘Toen ik de onvoorwaardelijke liefde van het universum in mijzelf ontdekte, hield ik op
te strijden. Ik begreep, dat iedere strijd, naar energieloosheid en verkramping leid’.
Toen ik de Evangeliën over God-als-Jezus-Christus las, las ik vooral aandachtig:
"Ik breng niet de vrede, maar het zwaard‘ of de strijd, die het actieve leven is.
Ik begreep, dat de God-welgewenste-strijd, naar energie en verstand leidt.’
Gegroet uit God
Wilhelm
================================================================

Over de toelating van oorlog
(korte samenvatting)

door Klaus Opitz
1.Alleen moeten jullie deze zaken niet op een wereldse manier beoordelen
2.Waarom Ik de oorlog dan enigszins toelaat
3.Ook een soldaat is mijn broeder
1.“ Deze zaken moeten jullie niet alleen maar op een wereldse manier
beoordelen“
1.1.
„…Ik ken en zie al deze gruwelen van de oorlog en laat ze toe, omdat de
mensen van deze tijd het niet anders verdienen; hoe verstokter ze zijn, des te
groter en krachtiger het opwekmiddel.
.
Veel mensen moeten en zullen nog sterven; alleen moeten jullie de dood niet zo
voorstellen, hoe deze zich blijkbaar manifesteert, en misschien honderden over
de gestorvenen rouwen, in de andere wereld zal daarover geen enkel wezen
rouwen, maar juicht en prijst hij Mijn besturing, waarom Ik dat op deze wijze doe
en misschien het heil van de familie gesteund en bevorderd heb; er zullen jullie later
nog meer ontzettende dingen van onmenselijkheid bekend gemaakt worden, maar
toch, hoewel jullie gezicht bij het lezen van zulke daden van de gerechtvaardigde
onwil rood wordt, zie, dat is het eindresultaat, dat toch weer via Mij in werken van
liefde en genade wordt omgezet.
Jullie moeten deze zaken niet op een wereldse wijze beoordelen, maar ze van
Mijn kant bezien, omdat Ik eigenlijk niets anders doe, zoals ook heel vaak een
liefhebbende moeder bij jullie met haar onmondige kindjes, bij de grote feestdagen
van een betere kledij wil voorzien, terwijl het kind huilend protesteert. Is de
aankleding echter geschied en bekijkt het kind zichzelf in de spiegel, en daarbij toch

nog dankend de moeder om de hals drukt en haar liefkozend sorry zegt – en dit
vanwege de blinde weerstand; want nu ziet ze in, dat ze niet besefte, wat ze aan het
doen was.
En zo, Mijn lieve kinderen, looft nu de duizenden, die onder pijn en ellende op
het slagveld of in de ziekenhuizen de geest opgeven, d.w.z. het halfvergane
lichaam van zich afgeschud en in geestelijke vrijheid hun weg naar de grote
bestemming tegemoet gaan.
Wat de machthebbers, hun trots en eerzucht betreft, wees daarover maar gerust,
ook deze zijn in Mijn hand, en juist daar, waar zij zich het sterkst en moedigst
wanen, zal Ik ze hun onmacht laten voelen!
Ook zij zijn Mijn kinderen, hoewel vertrokken; alleen Ik heb al middelen, ze weer
op de weg te brengen, waar zij slechts Mijn, en niet hun plannen moeten
opeisen! –
Vertrouw op Mij, jullie allemaal! Laat de gebeurtenissen maar komen zoals ze
willen komen: slechts in Mijn armen en aan Mijn zijde is rust, en verplaatst
jullie je daarheen! En laat het wereldregeren aan Mij over: en wanneer jullie dat
werkelijk doen, dan zullen jullie zien, met welke rustige blik jullie geestelijke ogen
zullen krijgen, en jullie zullen zoals een hoog over het gebergte wegscherende
adelaar even kunnen genieten van de grote algemene vergezichten en de details
uit elke omgeving of situatie als onbelangrijk beseffen, maar uit Mijn hand de zegen
van Mijn leer en Mijn liefde genieten, zoals het Mijn kinderen betaamt, die niets
anders kennen en wensen, dan slechts de wil van hun Vader te vervullen! En alles
wat hij doet, vooraf het enige als juiste inzien.
‘Streef daarna! En aan jullie rust’ en Mijn zegen zal het niet ontbreken; dit zegt
over jullie je liefhebbende Vader! Amen!‘
(Uit: Gottfried Mayerhofer, „Een geestelijke blik op het aardse leven met
gedragsregels‘ uit „Lebensgarten“ – ‘Garden of life’)
1.2.
De Heer: „Als Ik de Oorlog net zoals de liefde, deemoed en ware eenvoudige
zachtmoedigheid had geboden, dan zou Ik daar zijn werk ook zegenen; maar
omdat de oorlog nooit van Mij was uitgegaan, behalve tegen de hel, die Mijn
heiligdom bedreigd, dan zal hij van Mij ook voor eeuwig, oorzakelijk betracht,
daarvan geen zegen verwachten!
Daarom verheuge zich ook niemand op de overwinning, want omwille van dat moet
geen volk daarom gezegend worden; want wat het zwaard won, dat en nog veel
meer zal het zwaard ook weer verteren.’ (Hemelse Geschenken.03_49.08.29,07
e.v.)
2. Hoezo Ik de oorlog dan overal toelaat’
[2]…’Tenslotte werd Mij de vraag gesteld waarom Ik oorlog eigenlijk toeliet,
waardoor zoveel bloeiende mensenlevens en hun bestaansmogelijkheid
vernietigd werden en de zielen verruwd en vaak helemaal verdorven werden.’
Allen keken Mij vragend aan, omdat die vraag nog nooit direct aan Mij was gesteld.

[3] Ik vroeg hun derhalve allemaal dichter bij Mij te komen zitten, om niet al te luid te
hoeven spreken en de aandacht van degenen die voorbij trokken niet op ons te
vestigen, en Ik zei het volgende:
'Het is steeds noodzakelijk dat jullie bij het beschouwen van alle dingen die zich in
het menselijke leven aan jullie blik vertonen, nooit naar de buitenkant oordelen,
maar steeds naar de innerlijke, wezenlijke kern. Materiële, uiterlijke dingen en
geestelijke, innerlijke, dat wil zeggen overeenstemmende dingen kunnen
schijnbaar in grote tegenspraak met elkaar zijn, omdat ze dikwijls polair
tegenover elkaar staan, ja, zich als volledig tegenovergestelde begrippen zo
móeten verhouden, ondanks dat het ene zonder het andere niet kan bestaan.
Als die tegenstellingen voor jullie blik heel schril naar voren komen, dan menen jullie
onverklaarbare tegenstrijdigheden te ontdekken, die dat echter voor het oog van
de geest absoluut niet zijn. Zo is het bijvoorbeeld hier:
[4] De Romeinse soldaat, wiens beroep het toegestane moorden is, in welke
verhouding staat die in zijn uiterlijke menselijke positie, die beslist niet overeenkomt met Mijn leer van vrede, tot zijn innerlijke mens, die toch ook van God is
en naar God moet terugkeren? Hoe is het toch mogelijk, vragen jullie, dat Ik toelaat
dat een ziel, begiftigd met de goddelijke geestvonk, in zulke verkeerde dingen
verstrikt raakt?
[5] Jullie menen hiervoor geen verklaring te kunnen ontdekken; want ook al verwijs
Ik naar de vrije wil van de mens, waardoor hij immers in zijn uiterlijke positie kan
grijpen naar wat hij wil, zullen jullie vragen: 'Is het voor U dan echt noodzakelijk om
de mensen zoveel vrijheid toe te staan dat zij die gebruiken voor moord en
doodslag, en zou het niet beter zijn die vrijheid dan tenminste in zoverre te
beperken, dat die niet gebruikt wordt voor zoveel onredelijk verdriet en leed op
aarde?'
Ja, jullie zullen vragen: 'Kan de Godheid, die de waarachtige liefde is, dan rustig
toezien bij zo oneindig veel ongeluk en vreselijke ellende, die de mensen
zichzelf aandoen, zonder te huiveren of het een halt toe te roepen? Moet die zo
liefdevolle Godheid dan niet een gevoelloze Godheid zijn, die er een soort
vreugde aan beleeft om rustig toe te kijken hoe haar schepselen elkaar
verscheuren?
‘Geen enkel mens zou rustig toezien bij zoveel ellende, als hij de kracht ervoor had,
maar alleen zijn medelijden al zou hem dwingen er op af te springen en met heilige
ernst de strijdende partijen een halt toe te roepen. Waarom doet de Godheid dat
dan niet, terwijl Ze toch over alle krachten gebiedt?'
[6] Kijk, dat vraagt menig weifelende ziel zich af, waar al veel van Mijn heldere licht is
binnengevloeid, en dan begint ze te twijfelen aan de ware liefde en zelfs aan de
aanwezigheid van een God van liefde, verdwaalt in allerlei afgronden van twijfel en
wordt tenslotte afvallig van het ware geloof.
[7] Maar Ik zal jullie een licht geven dat al die vragen voldoende belicht. Luister
dus!
[8] In eerste instantie moet er gekeken worden hoe de ene mens zich tegenover de
andere mens opstelt, en daarna hoe hij, terwijl hij in de materie leeft, zich tegenover

God opstelt -of anders gezegd: waarheen neigt hij in zijn voorstellingen, met
betrekking tot het zichtbare en het onzichtbare?
[9] Nu is het heel natuurlijk dat een eenvoudig mens, wiens ziel nog niet zo
ontwikkeld is, zijn gedachten in eerste instantie alleen op het uiterlijke richt dat
hem omringt, en ook alleen maar oordeelt naar hetgeen hij ziet en hoort.
Het puur uiterlijke van de verschijnselen zal hem in eerste instantie aantrekken; hij
zal dat beoordelen, zijn conclusies trekken en vanuit zijn opgedane ervaringen zich
de uiterlijke omgeving ten nutte weten te maken.
Pas wanneer hij zover is gekomen dat hij het uiterlijke van de natuurlijke
gebeurtenissen kan beheersen, zal zijn verstand hem aansporen naar het
'waarom' te vragen en daarnaar op zoek te gaan.
De loop van de ontwikkeling in de materiële wereld is echter steeds zo, dat eerst het
uiterlijke omhulsel bestudeerd wordt en de geestelijke kern er daarna vaak met
veel moeite uit wordt gepeld.
[10] Jullie weten echter dat de ontwikkeling van het dierenrijk alsook van het
voorafgaande plantenrijk berust op de vernietiging van de uiterlijke vorm,
ongeacht het daarin heersende innerlijke levensbeginsel, dat naar vervolmaking streeft.
Dit uiterlijke natuurvoorbeeld blijft natuurlijk ook niet verborgen voor een mens
wiens ziel nog niet zo ontwikkeld is,ja, het is in hem aanwezig als een zielenkracht
die overwonnen moet worden, omdat zijn levensloop die neiging om te vernietigen in
zich bevat. Hij bootst het dus ook in zoverre na, dat hij aanspraak maakt op het
recht van de sterkste en het ook uitoefent, zolang hij zich in een toestand
bevindt die de innerlijke ontwikkeling van zijn ziel nog belemmert.
Pas wanneer er perioden aanbreken waarin de ontwikkeling van de ziel voorop
staat, waarbij in zekere zin het puur uiterlijke, materiële waarnemen als een
overwonnen standpunt wordt beschouwd, kan die hardheid van de ziel niet
meer optreden en kan het recht van de sterkste in de mens geheel en al
verdwijnen. Dan treedt het recht van de verlichte menselijke geest in werking,
dat veel onoverwinnelijker is dan die eerste fysieke kracht.
[11] Die soldaten staan echter allemaal op het niveau van het puur uiterlijke
waarnemen van de natuur, dat hun het recht van de sterkste leert -ze bekommeren zich nog niet om de ontwikkeling van hun ziel - en bootsten dus ook die
strijd in de natuur na, en voelen voorlopig ook helemaal geen leegte in zichzelf.
Ja, ze kunnen daarbij zelfs heel goede mensen zijn, zelfs goedmoedig, zolang ze
geen ingebeelde vijand voor zich hebben in de gedaante van een andere
oorlogszuchtige soldaat uit een ander land, waar ze als een verbitterde vijand
tegenover staan, zodra de trompet tot de strijd oproept.
[12] Die opvoeding moet Ik echter laten gebeuren, omdat het herkennen van de
innerlijke kern alleen mogelijk is door het doordringen van de harde uiterlijke
schillen, en de menselijke geest niet op een andere manier te wekken is dan
door ervaring.
[13] 'Experientia docet'* (* Latijn voor (letterlijk): 'De ervaring leert', ofwel' Al doende
leert men' c.q. 'Door ervaring wordt men wijs'), is hier het parool, en jullie weten hoe

waar dit gezegde is; want door ervaring leert een leerling meer dan door honderd van
buiten geleerde, onbeproefde regels.
De aarde is echter een school, waar geesten door ervaring wijs moeten
worden; daarom is hun hier ook de meest uiteenlopende gelegenheid gegeven
om de ene ervaring na de andere op te doen, om de geest snel te laten rijpen.
Maar hoe het totaal aan moeilijk, bittere en onaangename ervaringen, die op
een woeste bergbeek lijken, beteugeld worden tot een rustig voortstromende,
kalme rivier, dat vertelt Mijn leer, en Mijn leven moet en zal steeds een
voorbeeld blijven dat laat zien hoe alle ervaringen ertoe dienen om de geest in
de mens dicht, ja innig dicht bij God te brengen.
[14] Als jullie dus je ervaringen veronachtzamen, zullen jullie nooit verstandige
bouwlieden in het rijk Gods kunnen worden; want bij Mij is het altijd zaak de mensen
langs praktische weg op te voeden. Mijn stem kan echter meestal pas helder
weerklinken in de ziel van de mens, wanneer de ziel door vele bittere ervaringen
van allerlei aard verinnerlijkt is en zich van het uiterlijke heeft afgewend.’ …
(GJE.11_059,01ff)
3. ‘Ook een soldaat is mijn broeder‘
3.1.
"Kijk, een soldaat is weliswaar op zichzelf beschouwd een vuur, dat verwoest, kapot
en dood maakt. Als er echter in een grote volksstaat geen wapenmensen
bestonden, waar was dan de beveiliging van het eigendom, van het leven en de
handhaving van de wetten over de orde? Wat aan het leven weliswaar in
overmaat gevaarlijk kan worden, moet hoofdzakelijk het leven ook ontvangen!
En daarom is het soldatenniveau zeker niet zo slecht als je denkt. Daarom moet je
hen niet meer met vijandelijke ogen bekijken, maar bij jezelf denken: Ook een
soldaat is mijn broeder! Dat hij een machine van de wet is, dat moet je om het
even zijn. Want er moet immers zulke existeren, opdat er onder de wet een
ware en blijvende vrijheid kan ontstaan.’ (RB.02_234,08)
3.2.
[4] Met liefde bereik je alles, het geweld haalt alleen de duivel maar uit zijn
slaap! En als die wakker is, kun je niet veel goeds voor de aarde verwachten!
[5] Daarom is het veel beter, dat de liefde en de zachtmoedigheid in de mensen
groeit en altijd wakker blijft en dat daardoor de duivels de kans krijgen om te
slapen en te rusten zodat ze de aarde geen kwaad doen, dan dat men de
duivels met het dreunende lawaai van het geweld wakker schudt, waarna zij
dan de aarde en alles wat daarop is te gronde richten! (GJE.01_076,04 f)
================================================================

Bertha Dudde, profetesschrijfster

Stellingname tot de Bertha Dudde- Kritiek [2]
by Gerd Kujoth

De Godheid was van eeuwigheid af aan de alle oneindigheid der oneindigheden
doordringende kracht en was en is en zal eeuwig de oneindigheid Zelf zijn. In het
midden van Haar diepte was Ik van eeuwigheid af aan de Liefde en het Leven Zelf in
Haar; maar zie, Ik was blind als een embryo in zijn moeders lichaam! De Godheid
schiep behagen in de Liefde en drong Zich geheel tegen Haar Liefde aan. En de
Liefde kreeg het in Haar midden steeds warmer en warmer en massa's en massa's
van de Godheid stuwden zich daarheen en alle machten en krachten stormden op
Haar af.
En zie, er ontstond een luid ruisen, bruisen en woeden, en de Liefde werd verontrust
en kwam van alle kanten onder druk, zodat de Liefde tot in haar binnenste begon te
trillen! En de Liefde bespeurde het, en het ruisen werd tot een klank, de klank werd
echter in de Liefde tot het Woord en dat Woord sprak: "Er zij Licht!" En de vlam van
de ontbrande Liefde werd in Haar hart ontstoken en het werd licht in alle ruimten van
de oneindigheid. [Huishouding van God1-5:2,3]
Van de gehele schepping werd het licht in alle ruimtes der oneindigheid. Eerst toen kon
de schepping beginnen.
De juiste vertaling luidt: 'In de diepste grond, of ook wel in de grondoorzaak (van al
het zijn), was het Licht (de grote heilige scheppingsgedachte, de werkelijke idee). Dit
Licht was niet alleen in, maar ook bij God, hetgeen betekent, dat het Licht zichtbaar
uit God kwam en dus niet alleen in, maar ook bij God was en op een bepaalde
manier om het goddelijke bestaan heen stroomde. Hiermee wordt reeds de basis
zichtbaar voor het toekomstig mens worden van God, wat in de eerstvolgende tekst
al duidelijk aangegeven wordt. [GJE1-1:6]
Het is vanzelfsprekend, dat de diepste grond van al het bestaan, het licht van al het

licht, de diepste gedachte van alle gedachten en ideeën, de oervorm als de eeuwige
grond van alle vormen, ten eerste niet vormeloos en ten tweede niet dood kon zijn,
omdat de dood in zijn realiteit het complete tegendeel is van al het bestaande, in
welke vorm dan ook. In dit woord of licht of in deze grote gedachte van God in God,
en uiteindelijk dus God Zelf, was daarom een volkomen leven. God was dus in Zijn
totaliteit de eeuwige volmaakte diepste grond van het leven. En dit licht of leven riep
de wezens uit zichzelf op, en dit licht of leven was het licht en dus ook het leven in
deze wezens, in deze uit Hem geschapen mensen. En deze wezens en mensen
waren zo een volledig evenbeeld van de bron van alle licht, wat in hen de
voorwaarden schiep voor een leven gelijk aan het Zijn, het Licht en de eeuwige
diepste grond van het Zijn. [GJE1-1:13]
Het Godscentrum is een vuurzee, een krachtveld, die de liefde of de Vader is, die
geen vorm bezit en geen naam heeft. [GEJ.03_226,12]
[Red.: er staat daar letterlijk: ‘Deze geest is naamloos, maar zijn wezen is liefde. Als je de liefde hebt, heb je ook de geest, -maar als je de
geest hebt, heb je ook Mij. Want Ik, de Vader en de Geest zijn Eén!]

Jehova betekent „Ik ben“ of „de bestaande“ of ook Vader. Het Licht, de Zoon, de
wijsheid of het Woord trad wezenlijk, als Wezen of Lichtwezen (Dudde) uit de
liefde naar voren. Daarmee was de grondlegging voor de Menswording van God
gelegd. Het oerlicht, niet de liefde, is de oervorm van alle vormen. Alleen deze
kon niet vormloos zijn. De Engelen en mensen zijn naar het evenbeeld van dit
oerlicht geschapen. Deze oervorm is een equivalent van Gods eigenschappen.
„De geest is in zich wel geen vorm, maar hij is het wezen dat de vormen schept en
pas als de vormen geschapen zijn kan hij in die geschapen vormen zelf als vorm
werkzaam optreden’: [Aarde en Maan-01_052,09]
Via B. Dudde wordt hetzelfde gezegd:
(BD 6210) „De goddelijke geestvonk in jullie is de liefde, die als Mijn aandeel
in ieder mens sluimert en ontstoken kan worden, maar in de vrije wil echter ontstoken
moet worden. Deze geestvonk heeft geen vorm, kan echter de gehele ziel vullen en
deze dus vergeestelijken.
Zoals bij God Zelf, zo is het ook bij mens. De geest, de vonk uit de eeuwige liefde, is
een vormloze kracht, die toch het eigenlijke Wezen is. De geest schept de vorm en
treedt dan zelf op in de vorm als vorm. – Zo was het ook met de eeuwige Liefde, de
Vader. Eerst in de mens Jezus, die het Licht of de Wijsheid was [het Woord werd
vlees], werd de Vader of de Liefde tot vorm en werd gepersonifiseerd.
Citaat Wilfried Schlätz: „Want Bertha Dudde beweert, dat God alleen maar een
vormloze en oneindige kracht is, die geen menselijk-gevormd centrum moet bezitten!
Daarmee ontkent BD de eeuwige ongeschapen Oermens = het menselijk-gevormde
Godscentrum.’
Jezus spreekt tot Robert Blum:
[RB.02_283,13] „Alleen hier in de allerhoogste hemel ben Ik buiten de Zon,
hoewel ook in de Zon. Buiten deze Zon ben Ik zoals jullie allen Mij nu in jullie midden
zien, maar in de Zon ben Ik puur geestelijk in de kracht van Mijn wil,
van Mijn liefde en wijsheid. Ikzelf ben in de grond van de zaak deze Zon, maar

toch is er verschil tussen Mij en haar. Ik ben de basis en deze Zon is als een
uitstraling van Mijn geest, die vanaf hier en vanuit Mij heel de oneindigheid in
onverminderde kracht doorstroomt en alom Mijn eeuwige orde tot stand brengt’.
In dat, wat Jezus tot Robert Blum zei, wordt bevestigd, wat ons de hemelse Vader
heeft gezegd via Bertha Dudde, namelijk, dat het Godscentrum geen menselijke
vorm bezit. Alleen in de stralen uit de genadezon kan de eeuwige liefde en wijsheid
aan Zijn kinderen persoonlijk verschijnen en kan Hij in de vorm van Jezus zichtbaar
worden. (1.Geestelijke Zon 60,1-20) De vorm van de Zon is slechts de uitstraling van
Zijn Geest, die door geen geschapen oog kan doordrongen worden.
Door B. Dudde wordt dat uitvoeriger omschreven.

[Red. Artikel ingekort met BD 1747, BD 8622

en BD 1616 vanwege plaatsgebrek. Excuses! );

Citaat Wilfried Schlätz: „Bij BD is de BD-Jezus alleen nog maar een waar geschapen
mens als aartsengel, die de val van Lucifer niet heeft meegemaakt, die als Gods
KIND naar de Aarde afdaalde, en dan wee als Kind van God naar de vormloze en
gestalteloze VADER omhoog steeg. Ditzelfde heeft ook de aartsengel Rafael
gedaan, toen hij naar de Aarde afdaalde, om daar de hogepriester Henoch te zijn.
Conclusie: de Bertha Dudde-Jezus is weliswaar een ware geschapen
aartsengelmens, maar niet God.’
Commentaar: In de B. Dudde-openbaringen wordt heel duidelijk gezegd, dat God in
Jezus was en dat de mens Jezus voor altijd God werd, zoals uit de volgende Duddecitaten voortvloeien.
(BD 8422) „Toen keerde Zijn Jezus-ziel zich niet terug als volmaakte Geest van
de Aarde, maar ze gaf zichzelf helemaal nog op aan de eeuwige Godheid naar
eigen dunken op Aarde. Ze gaf zichzelf op, omwille van het grootste mysterium: de
menswording van God en al Zijn schouwbare-wording voor het eens uit Hem
voortgekomen Wezen’. (Red. Wederom ingekort vanwege plaatsgebrek met weglating van de nummers
BD 4175, BD 8091)

(BD 8250) „Het oerwezen van God nam verblijf in de mens Jezus en

dus werd God ‘Mens’. Toen Jezus geheel vervuld was door de
oersubstantie van God, werd Hij ‚God‘. Want ook het menselijke
buitenomhulsel kon na Zijn kruisdood zich geheel vergeestelijkt met God verenigen,
zodat Jezus dus tot de nu voorstelbare Godheid werd, en dat de mens zich God niet
anders kan voorstellen dan in Jezus, en dat er echter nooit van ‘twee

personen’ sprake kan zijn…
Dus was God Zelf in volle overvloed in de mens Jezus en heeft
het verlossingswerk volbracht.”
(BD 7731) „Ik was Mens geworden, echter slechts, om als Mens een missie te
vervullen, en jullie oerschuld af te lossen. Maar Hij bleef toch niet meer als

de „Mens“ Jezus, die terugkwam, maar Hij had Zich vergoddelijkt
door het gangpad op deze Aarde, Hij was de volledige samensmelting
aangegaan met Mij, Zijn Schepper en Vader van eeuwigheid. Mijn oerwezen had
zich in Hem gemanifesteerd. De geest van eeuwigheid, die alles vervult,
had een zichtbare gestalte aangenomen in Jezus. En dus ben IK

zichtbaar geworden voor al mijn kinderen, dat ze Mij nu zichtbaar verdragen kunnen,
dat ze Mij zien mogen van aangezicht tot aangezicht.’
================================================================

Bertha Dudde Confrontatie [2] [voortzetting]
door Wilfried Schlätz

Bertha-Dudde (BD)
"De GEEST VAN GOD - het toonbeeld van de WEZENHEID VAN GOD - is nooit te
personificeren, HIJ is niet in een vorm te brengen noch met menselijke begrippen. Hij
is een oneindige overvloed van licht en KRACHT‘
Jakob Lorber (JL)
"Wat jullie de ruimtes van de oneindigheid noemen, dat is de Geest van Mijn wil, die
door de eeuwigheden juist deze eindeloze ruimtelijkheid heeft gesteld en ze overal
heeft gevuld met wezens van elke aard.’
Deze Geest heeft echter een MIDDELPUNT WEZENLIJK ONTWIKKELD, waarin alle
macht van deze oneindige Geest verenigd is tot een werkzaamheid, en dit
CENTRUM VAN MACHT van de oneindige Wezen van de Godsgeest is de liefde als
het leven van juist deze Geest en deze liefde ben IK van eeuwigheid’. (Hemelse
Geschenken2-139:20) "De (Mijn) gestaltelijke existentie is echter een en dezelfde,
naar welke jullie allen gemaakt zijn geworden tot Mijn wezenlijke gelijkenissen!’
(Hemelse Geschenken2-138:26)
"Maar met de naam Jezus duiden jullie het volmaakte, machtige, WEZENLIJKE
CENTRUM VAN GOD aan, of nog duidelijker gezegd: - Jezus is de waarachtige,
meest eigenlijke, wezenlijke GOD als Mens. Zoals stralen voortkomen uit de Zon, zo
komt uit Hem de gehele Godheid voort, die als geest van oneindige macht, kracht en
gezag de oneindigheid geheel en al vult. Jezus is bijgevolg het alomvattende Wezen

van de totale Godheid oftewel: in Jezus woont de Godheid waarachtig, lichamelijk,
wezenlijk in Haar oneindige totaliteit.” (Geestelijke Zon2-13:3+2)
"Jezus, de Gekruisigde, is alleen God, over alle hemelen en over alles, wat de
oneindige ruimte vult. – Jezus, de gekruisigde, is niet alleen de Zoon van de
levendige God maar God, de almachtige Zelf, in alle volheid van de oereeuwige
almacht en alles beladen kracht’. (1.HZH 126,1; 1.HZH 126,1)
7. Jezus
Bertha-Dudde (BD)
„De Mens Jezus werd door een ziel betrokken, die Mijn "Zoon" was - een door Mij
geschapen, hoogst volkomen Wezen, dat bij Mij verbleven is, toen de grootste
afvalligheid van de geesten geschiedde’.
Bijgevolg is de BD-Jezus alleen maar een niet-gevallen Engelziel (WS), toen HIJ
(Jezus) uit het Rijk van het Licht kwam. HIJ was bij God en Hij keerde weer tot God
terug, DIENS Kind Hij was en bleef.’
De BD-Jezus bleef kind van God, d.w.z. hij bleef een zuiver schepsel zoals ook alle
andere Engelwezens! (WS)
"Maar steeds moet gezegd worden, dat de eeuwige Godheid niet gepersonaliseerd
kan worden, dat ze dus niet anders voorstelbaar is als kracht, die de totale
oneindigheid vult. Deze kracht is niet begrensbaar, er kan dus ook niet aan een
‘vorm’ gedacht worden, maar ze kan een vorm doorstralen. Het verloop van een
gehele doorstraling met goddelijke kracht heeft bij de Mens Jezus plaatsgevonden. –
HIJ was vol van liefde en liefde is de oorspronkelijke oersubstantie van de eeuwige
Godheid, die onophoudelijk wordt uitgestraald in de oneindigheid.’
De BD-Godheid wordt weliswaar uitgezonden, maar er ontbreekt het CENTRUM van
de Godheid, van waaruit wordt uitgezonden! (WS)
Jakob Lorber (JL)
"De gekruisigde Jezus is God de Almachtige Zelf’. „Jezus is de waarachtigste
allereigenlijkste God als Mens, waaruit eerst de gehele Godheid voortkomt.’ De ziel,
ook nog een substantiële fysiek mensenwezen, staat op zichzelf als niets hogers dan
hoogstens de ziel, bijv. van een aap. – Ze is te vergelijken met een aardse dwerg.
"Maar in de naam van Jezus duiden jullie het volkomen, wezenlijke CENTRUM VAN
GOD. - Jezus is dus bijgevolg de belichaming van de hele volheid der Godheid.’
Maar in het volkomen, wezenlijke CENTRUM VAN GOD, kan die eeuwige Godheid
zeer zeker wel gepersonaliseerd worden in de naam van de echte Jezus. Pas uit
deze echte Jezus gaat alle Godheid, die de oneindigheid vult, als de Geest van Zijn
oneindige macht en kracht, gelijk de enorme stralen die uit de Zon tevoorschijn
komen. (WS
Alle volmaakte engelgeesten worden als vorm geheel doorstraalt door de kracht van
de Godheid, Die uit de echte Jezus uitstraalt, vanuit het wezenlijke CENTRUM VAN
GOD. (WS)

De echte Jezus is het wezenlijke CENTRUM VAN GOD, van waaruit de gehele
Godheid, Die de oneindige ruimte vult en uitstraalt.
Bertha-Dudde (BD)
„Deze goddelijke liefdekracht doorstraalde de menselijke vorm Jezus, dus
manifesteerde ze zich in HEM, en het oerwezen van God nam verblijf in de mens
Jezus, zo werd God ‚Mens‘- en toen Jezus geheel vervuld was van de oersubstantie
van God, werd HIJ ‚God‘‘.
De oneindige, vormloze en niet gepersonifiseerde oerwezen van de BD-God kan als
eindeloze, geen verblijf genomen hebben in de eindige mens Jezus, omdat wat niet
eindigend is, nooit in iets eindigend een plek kan hebben. Omdat de oneindige,
vormeloze BD-God in geen ongeschapen, eindig, en mensgevormd verblijf genomen
kan hebben. (WS)
Omdat de BD-teksten het ongeschapen, eindige, menselijk-gevormde, persoonlijk
CENTRUM VAN GOD niet kennen, daarom zijn de BD-teksten gedwongen, om uit de
BD-Jezus een hoogste, nooit gevallen Engelziel te creëren, dat een kind van de BDGod was en bleef! (WS)
"De Mens Jezus werd door een ziel betrokken, dat Mijn ‚Zoon’ was – een door MIJ
geschapen hoogst volkomen wezen, dat bij MIJ is verbleven, toen de grootste val
van de geesten plaats vond’.
De BD-Jezus was slechts een nooit gevallen Engelziel. (WS)
Jakob Lorber (JL)
Alle volkomen engelgeesten worden door de goddelijke macht van de liefde verlicht.
Het oerwezen van God neemt daarom verblijf in elke zuivere engelgeest. Daarom
wordt God in iedere voltooide engelgeest een Mens‘ - en omdat ieder volkomen
engelgeest geheel vervuld is door de oersubstantie van God, en daarom wordt elke
volmaakte engelgeest een ‘God’. Een (geschapen, ‘begrensde God“, die een begin
had. [zie deel 1 – Hemel en Hel-126:3]
Maar alleen de echte Jezus is de ongeschapen, menselijk eindig, wezenlijk
gevormde persoonlijk CENTRUM VAN GOD, waaruit eerst alle oneindige Godheid
straalt. En deze echte Jezus, dit CENTRUM VAN GOD, omhulde Zich op Aarde met
een echte substantiële natuurziel en met een echt materielichaam.
Omdat de JL-teksten het ongeschapen, het eindig menselijk-gevormde CENTRUM
VAN GOD, namelijk de echte Jezus kennen, daarom zijn de JL-teksten niet
gedwongen, om uit de ziel van Jezus een hoogst zuivere engelziel te maken, diens
aparte zielenatomen nooit waren gevallen! (WS)
"Maar je ziet Mij, een aards mens zoals jij, aan voor de enig ware God! Besef je dan
niet dat ook Ik geboren werd en een mens ben zoals jij, met vlees en bloed en een
ziel.’ [7.GJE-122:13)
De echte Jezus als een menselijk wezen was wat dat betreft van Zijn ziel en Zijn
materielichaam een aan ons gelijkende mens! (WS)

Bertha-Dudde (BD)
„Omdat een ziel van het licht naar de Aarde afdaalde, in welke IK ZELF MIJ kon
belichamen; want deze ziel trok het lichaam aan’. Omdat de oneindigende vormloze
BD-God geen eindig ongeschapen CENTRUM bezit, kan Hij zich ook niet in een
eindige ziel belichamen. (WS)
Een zuivere ziel van het licht daalde af naar de Aarde en trok passend een
zondeloos, nooit gevallen aards fysiek schijnlichaam aan. (WS)
De BD-Jezus had geen volmaakte menselijke natuur, omdat hij noch een echte
natuurziel, noch een echt aards materielichaam bezat. (WS)
„Zijn ziel was zuiver en vlekkeloos, ze kwam uit de hoogste lichtsferen in de duistere,
zondige wereld’. De nooit gevallen engelenziel van de BD-Jezus had geen
louteringsbehoefte. In haar woonde en woont niet het persoonlijk, ongeschapen
CENTRUM van de Godheid, omat dit bij BD helemaal niet existeert! (WS)
Jakob Lorber (JL)
„Luister nu echter: Dit oneindig Wezen van God heeft eens het welgevallen gehad,
en weliswaar bij een tent, waarbij de mensen er het minst aan dachten om zich in
Zijn gehele oneindige overvloed te verenigen en in deze vereniging de volkomen
menselijke natuur te accepteren.” (Geestelijke Zon2-13:8)
De oneindige Godheid heeft Zich in haar uiteindelijke, ongeschapen CENTRUM in
haar gehele oneindige volheid verenigt en in dit samenkomen de volkomen
menselijke natuur aangenomen, d.w.z. een aardse natuurziel – zowel een echt aards
materielichaam (WS)
„Toen de Godgeest geleidelijk steeds meer en meer zich evenwel met Zijn goddelijke
ziel verenigde, die toen de eigenlijke Zoon was – Daarvoor had Hij de grootste drang
in Zijn (goddelijke) ziel, te heersen over alles. Trots, heerszucht,… trek in een
gemakkelijk leven, begeerte naar vrouwen, maar ook toorn waren de hoofdzwakten
van Zijn (goddelijke) ziel! Maar Hij streed uit de wil van de (goddelijke) ziel tegen al
deze complete machtigste, dodelijkste drijfveren van Zijn (goddelijke) ziel.’
Ook bewees Hij hun de onsterfelijkheid van de ziel op zo'n, nooit eerder gehoorde
wijze, dat allen het er over eens waren: 3. En hoe met name voor de mensen, daar
Hij toch, reeds van alle eeuwigheid, het absoluut volmaakte Wezen was? 4. Om dit
goed te kunnen begrijpen moeten wij Jezus niet uitsluitend willen beschouwen als de
enige God,5. Maar moeten wij ons Hem veeleer voorstellen als een mens in wie de
Enige, Eeuwige Godheid Zich gevangen gaf, schijnbaar onwerkzaam, precies zo als
de Geest* (* De goddelijke vonk in de mens) in ieder menselijk wezen gevangen is.
[JJ 298,18 en 299,3-5] 18.
De werkelijke nog louteringsbehoeftige natuurziel van de echte Jezus was goddelijk
omdat ze de ziel van de persoonlijke, ongeschapene CENTRUM van de Godheid
was en is, evenals DIENS GELAAT bezat en bezit! (WS)

8. 'Gebannen in het oude'

Bertha-Dudde (BD)
De gevallenen oergeesten, die volgens de BD-teksten alleen maar een substantiële
ziel en geen geschapen basisgeest bezaten, werden door de BD-God in hun
zielenatomen ontbonden, waarbij deze zielenatomen gelijktijdig door de BD-God in
materieatomen werden getransformeerd. [WS]
De BD-God had alle gevallen oerzielen opgelost, in materie omgezet en daarmee
gebannen in het oude. (WS)
"Op deze wijze loste IK de oergeesten op - dus de eens levende lichtwezens, buiten
de lichtsfeer, transformeerde IK – en er ontstond daaruit de materiële schepping.
Jakob Lorber (JL)
De vallende oergeesten, die volgens de JL-teksten een substantiële ziel evenals een
geschapen essentiële geest bezaten, hebben door hun vrijwillige hoogmoed hun
substantiële ziel zelf opgelost en zelf in materie getransformeerd. (WS).
De echte God heeft geen enkele ziel opgelost, in materie omgezet en daarmee ‚
‘gebannen in het oude‘. (WS)
... evenzo bestond er eens ook de oergeschapen geesten, die door de hun verleende
prikkel ook te zeer op zichzelf richten, zelfzuchtig, hoogmoedig en aan het einde
heerszuchtig werden, en de gevolgen daarvan was, dat zij zichzelf in de puurste
materie veranderden.’
9. De eindtijd. zie: eindtijd- profetieën van Lorber
9.1. De nieuwe gevangenschap
9.1.1. Oplossing van alle onrijpe zielen op Aarde
Bertha-Dudde (BD)
Bij het binnenkort intredende einde van de oppervlakte der Aarde worden alle onrijpe
zielen, die nog op Aarde zijn geïncarneerd, geweldzaam door de BD-God in aparte
zielenatomen opgelost, waarbij deze zielenatomen gelijktijdig door de BD-God met
geweld in materieatomen worden veranderd. (WS)
De BD-God lost met geweld zielen op van alle onschuldige dieren en ook van alle
aardse mensen zonder rekening te houden op de individuele ontwikkelingsgraad en
transformeert al deze zielenatomen in materieatomen om! WS)
‚... wat een oplossen der Aarde met al haar scheppingen en al haar levende wezens
betekent - en voor jullie mensen dus een einde met een daaropvolgende verbanning
in de harde materie’. En dit zal een buitengewoon pijnlijke ontwikkeling zijn voor
degenen, die niet geloven zich overgeleverd te hebben aan Mijn tegenstrever, en die
in deze verlossingsperiode niet hun verlossing vonden, en die daarom het eindeloze
ontwikkelingsverloop nog een keer moeten gaan’.
"... dan is het te laat voor de anderen, dan is iedere weg afgesneden, en dan bestaat
er geen redding meer voor de overgeblevenen, (die niet lichamelijk niet werden
ontrukt) dan zal de afgrond hen verslinden, dan zal de Aarde hen opnemen, dan zal
alles verhard worden en weer tot materie omgezet.’ Bertha-Dudde (BD)

Jakob Lorber (JL)
Bij de komende, en zelfverschuldigende eindtijd met ecologische catastrofen zullen
ca. 60% van de aardse mensheid hun leven verliezen. De oneindigende liefde en
wijsheid van de echte Jezus-Jehovah-Zebaoth schoolt deze essentiële geesten – die
dan slechts nog hun substantiële zielenlichaam bezitten, dan eindeloos verder in de
vele diverse scholen van het geestelijke Rijk. (WS)
De echte, liefdevolste en allerwijste Jezus-Jehova-Zebaoth lost bij de eindtijd van
ecologische catastrofen geen enkele ziel op en transformeert geen enige
zielenatoom om in materiestof. Pas na ca. enkele miljoen jaren in de 2e helgraad zal
met uitzondering enige zielen zichzelf oplossen en zelf in de materie omgezet! (WS)
"Diegenen die zich zullen richten naar deze uitverkorenen, voor dezen zal de Aarde
nog altijd een bepaalde plaats hebben. Maar degenen die in hun hart te doof en te
blind zijn, zullen van tijd tot tijd steeds weer als onkruid van de zuivere tarwe
gescheiden worden. De Aarde zal daarom dus altijd voortbestaan, zoals ze na Noach
voortbestaan bleef, en Mijn meer verlichte kinderen dragen zal; alleen de al te zeer
toegenomen aanwezige vuiligheid zal van haar [en de Aarde] verwijderd worden en
in een ander (geestelijk) reinigingsplaats terechtkomen, waar het in Mijn eeuwig grote
Rijk (Zijn Rijk is niet van deze wereld!) waarlijk niet aan ontbreekt en ook eeuwig
nooit aan ontbreken zal’. (5.GJE 110,5+6)
‚Jullie moeten daarbij echter niet denken dat deze natuurlijke Aarde dan zou vergaan
en in een nieuwe veranderd worden, maar enkel de mensen zullen [zich innerlijk
veranderen]…en in Mijn naam met elkaar een nieuwe geestelijke Aarde scheppen.
(8.GJE 48,3)

„...wanneer de nieuwe gevangenschap hem (de ongelovige) niet helemaal is
ontboden. Een lot, dat zo verschrikkelijk is, dat de mens alles moet doen, om deze
nieuwe verbanning te ontlopen. – Daarom zijn er talloze zielen in gevaar, hun aardse
leven te verliezen en gelijktijdig in hun geestelijke substanties weer opgelost te
worden tot een nieuw ontwikkelingsverloop door de scheppingen van de nieuwe
Aarde.’
"En gelijktijdig weerklinken dan de verschrikkelijkste donderslagen, en de
overgeblevenen [de niet weggenomen mensen] zullen in grote ontsteltenis zijn…, ze
proberen te vluchten, zien echter overal hetzelfde, uit de Aarde losgebarsten
vuurvlammen, waarbij geen ontsnappen mogelijk is. En ze vinden daardoor een
einde in de verschrikkelijkste vorm.
Jakob Lorber (JL)
‘Moet Ik alle hiërarchieën dan door een vuur van de Hemel met één slag verdelgen?
– Oh, dat gebeurt in het algemeen na de grote Werken der verlossing wel niet meer!
Geen algemene zonvloed meer en geen ondergang van Sodom en Gomorrha meer!’
(2.HZH 190,5)
"want waar twee zijn, daar wordt bijna één aangenomen en de andere zal
uitgeworpen woorden; dus een geweldige schifting tot meer dan over de helft. (Dus

er zal ca. 40% van de mensheid de Aarde overleven! [De mens zal het milieu van de
wereld overleven, terwijl de geesteloze mens vergiftigd wordt.] Er gebeurt dus een
aparte selectie en geen verre vlaktes van wereldomvattende uitroeiingen! (WS)
================================================================

Willem van Putten uit Nederland
Beste Gerard,
Klaus Opitz citeert Anders Levermann die beweert dat er een hittegolf op Antartica
heerst.
Ik ben bang dat dhr. Levermann zich heeft laten meeslepen door verzonnen
beweringen door milieu alarmisten met hun dubbele agenda.
Op Antartica heerst géén hittegolf. Dat een thermometer onlangs 18,5 graden
aanwees is inderdaad vreemd. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat de
andere thermometers er normale, dus koude, temperaturen aangaven.
Dhr Levermann heeft kennelijk het bericht over verdrogende Australische mangroven
door de te lage zeespiegel niet gezien. En ook het rapport van twee geleerden niet,
die hebben berekend dat als de hele Zuidpool wél zou smelten het zeewaterpeil met,
hou je vast, maar liefst 35 cm zou stijgen. 35 cm, paniek!
Laten we vaststellen dat er maar één het klimaat bepaalt op aarde. Inderdaad, God.
Al diegenen die denken dat wij mensen zo machtig zijn dat we God’s orde kunnen
verstoren zullen van een koude kermis thuiskomen. En dat kun je vrijwel letterlijk
nemen.
Zie o.a.:
http://climategate.nl/2017/03/10/66894/

https://ktwop.com/2016/11/24/reading-university-shows-antarctic-ice-increased-overlast-3-decades-and-unchanged-over-100-years/
Vriendelijke groet,
Willem van Putten
=================================
Antwoord
Hallo Willem,
Dank voor je reactie. Ik heb je link bestudeerd. Ik kan het pas plaatsen in het meinummer, omdat de deadline van het aprilnummer al in beweging was gezet. G.

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

Günter uit het Duitse Schwarzwald
Beste Gerard,
dank je zeer voor het bulletin 04/17. Ik was er niet zozeer over verbaasd, toen je
mijn bijdrage publiceerde. Mijn vrienden verras ik graag met zulke stof om de
gedachten zo vaak mogelijk op HEM te richten. Om die redenen sta ik mij toe om het
gebed van Aurelius hierbij te voegen.
Met: niet goed en niet slecht bedoelde ik: als ik iets voor goed of slecht houd, dan is
dat een individuele aangelegenheid. Wat ik bijvoorbeeld door mijn opvoeding heb

geleerd is daardoor een gewoonte of eventueel een karaktertrek, dat "mijn" verstand
en mijn ego voor juist houdt.
Dat betekent echter voor een andere mens die de een of andere opvoeding genoot,
een heel andere gedachte- en gevoelswereld existeert, die precies tegengesteld,
maar voor deze mensen ‘juist’ is. In principe beoordeel ik daardoor de schepping van
God. JEZUS: oordeel niet, opdat je niet veroordeeld wordt.
In het vertrouwen tot JEZUS moeten wij alles aannemen, zoals het is. Dat is voor mij
de weg naar tevredenheid, omdat ik weet, dat God alles het beste met ons voor
heeft.
‘Dat ik niet boven de natuur sta, maar een deel van haar ben’ is voor mij: boven de
natuur te staan is een misleidende gedachte. In de natuur is de levenservaring in de
tegenwoordigheid van God.
Beste groeten,

Bekentenissen
"Eerst later heb ik van je gehouden, jij schoonheid, steeds ouder en jonger, pas later
heb ik je lief gehad. Zie, jij was binnen, en ik was buiten. Daar heb ik je gezocht.
Ongedwongen stortte ik mij in de vorm der schoonheid, die jij gemaakt hebt. Je was
bij mij, maar ik was niet bij jou. De dingen, die er helemaal niet waren, waren ze niet
in jou, hielden ze mij ver van jou.
‘Je hebt geroepen, geschreeuwd, je hebt mijn doofheid opengebroken. Je hebt als
een bliksemschicht boven mij geschenen en hebt mijn blindheid verjaagd. Je hebt je
aangename geur doen uiteengaan, ik heb ‘m ingeademd en jou geroken. Mijn
smaak in jou heb ik gewonnen, nu heb ik honger en dorst. Je hebt me getroffen, en
ik brand van vurig verlangen naar je vrede.’
Waar was ik, toen ik naar jou op zoek was? Je stond voor mij, maar ik was ook van
mezelf daarvan weggelopen en ik vond mezelf niet: hoe ik kon ik je gevonden
hebben! Je trok mij achter mijn rug tevoorschijn. Daar verborg ik mij, om mezelf te
hoeven te zien. Zeg me nu, mijn geliefde, wat je voor mij bent. Spreek tot mijn ziel. '
Ik ben jouw heil. Spreek zo, zodat ik het kan horen. Je bent het, jij mijn geliefde. Jou
adem ik dag en nacht in.
Toen ik je voor het eerst herkende, toen was jij het, die mij tot je ophief, daarmee ik
zag, dat het werkelijk was, wat ik zag. En ik hoorde jouw stem: ‘ik ben de spijze der
groten; groei, en je zult mij eten. En je zult mij in jouw veranderen zoals de spijze van
je lichaam, maar je zult in mij verandert worden.
Ik hou van je, niet met twijfelende, maar met een zelfverzekerd bewustzijn. Je
hebt met je woord mijn hart bewogen, en ik heb je lief gehad. Ook de hemel en
de aarde en alles, wat in hen is, van alle kanten zeggen ze mij, dat ik je
liefhebben moet.

Maar wat heb ik lief, als ik je liefheb? Zeker niet het uiterlijk van een lichaam en niet
de charme van een leeftijd, niet de schittering van het licht, die deze lichamelijke
ogen zo behaaglijk is, niet de zoete melodieën van de vele gezangen, niet de
verleidelijke geur van bloesems, de olie van zalven en specerijen, geen manna en
geen honing, geen lichaamsdelen, die tot vleselijke omarmingen uitnodigen - niets
van dat alles heb ik lief, wanneer ik van je hou.
En toch houd ik van een specifiek licht, stem, aangename geur, voeding en van een
omarming, als ik je liefheb, want jij bent het licht, de stem, de welriekende geur en de
omarming van mijn innerlijke mens. Binnen in mijn ziel straalt een licht, dat geen
wereld begrijpt, daar klinken melodieën, die geen tijd verslinden, daar geuren
aangename geuren, die geen wind verwaait, daar smaken spijzen, diens verzadiging
niet verzadigd raakt, daar lacht een geluk van verenigde liefde, waarop geen
verveling volgt. Dat is het, wat ik liefheb, wanneer ik, mijn God, van jou houdt.
Neem mij voor jou, maar geef mij een andere jou, want aan niets buiten jou
om beleef ik voldoening. En je wijst mij enigszins op iets anders van jezelf,
geef me daarom een andere jou, zodat ik via jou naar jouw toe ga. Want ik wil
alleen maar jou.
Jij! Over alles ben jij de hoge, het goede, de machtige, de almachtige, de
erbarmende, de rechtvaardigen, de geheime en de openbarende, de mooie en de
enorme, de vaste en de onbegrijpelijke, de onveranderlijke, die alle transformeert.
Nooit ben je nieuw, nooit ben je oud en je vernieuwt toch alles.
Altijd ben je de werkend, steeds rustend, verzamelend en aan niets behoevend,
dragend, vervullend, beschermend over alles, je bent de scheppende, voedende en
de voleindigende, je bent een zoeker, ofschoon jou niets ontbreekt. Je bent
liefhebbend, maar zonder opwelling, je beijvert je en toch ben je stil zeker in jezelf.
Mijn hart is onrustig, totdat het in jou rust vindt. Geef jezelf aan mij, verleen je
opnieuw aan mij. Zie, ik hou van je, en dat is zo weinig; ik wil je sterker liefhebben.
Voor zover ik alles weet, is, dat het zonder jou met mij er slecht voorstaat, niet alleen
buiten mij om, maar in mezelf, en dat alle overvloed, die niet van jou komt, mij
behoeftig is.
Aurelius Augustinus, ‘bekentenissen’. Bronnen niet memorabel, met een toegevoegde zin door
meester Eckhart
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Historische Data van Herodus de Grote en Jezus
Lukas geeft een beschrijving weer, dat Jezus tijdens een volkstelling werd geboren.
De telling werd gehouden tijdens het bewind van Cyrenius over geheel Syrië. Dit was
in Palestina toentertijd ook de eerste keer onder de keizerlijke macht van Augustinus.
De telling vond daarna nog een keer plaats – 14 jaar later – en dit ook volgens de
apostelgeschiedenis Johannes 5:37 en Josephus Flavius! Cyrenius had in die tijd
zelfs de keizerlijke toestemming gekregen te regeren over Silicië en andere grotere
delen van Azië.
Volgens de evangelist Johannes lijkt het, alsof de mededelingen van Jezus, die Hij
gedurende meer dan drie jaren in Zijn leerambt uitoefende, ook aan drie
Paasvieringen moet hebben deelgenomen. In welke periode is nog niet onderzocht.
Is Jezus wel überhaupt op een vrijdag gekruisigd? Daadwerkelijk beschrijft
Johannes, dat de paaslammeren op een vrijdag geslacht werden. Er moet echter – in
tegenstelling tot de tijdsperiode van Jezus, dat dit ‘Pesach’ in een andere tijd gevierd
werd als paasviering, omdat het toenmalige Pasen in het oude Testament [dus in de
tijd van Mozes] in de vroege lente [maand Nisan!] ook het paasfeest toen
plaatsgevonden hebben en luidt Jakob Lorber in de Nieuw Testamentische tijd zeker
eerst 3 maanden later.
Men vindt geen 15. Nisan op een vrijdag, terwijl Pilatus, die bewindvoerder over
Jeruzalem was. Ook komen de Bijbelse data van het 15 e regeringsjaar van Tiberius
niet overeen met de jaardata van Herodus en Jezus’ ambtsperiode. Of de
geschiedenisschrijver Josephus Flavius heeft de Romeinse data foutief
overgenomen [wat nagenoeg vaker voorkomt!!!] en onjuist in de geschiedenisboeken
beschreven.
De huidige astronomie is echter in staat om zeer ver in het verleden terug te gaan en
opvallende gebeurtenissen te traceren met zeer precieze data, zoals dag, jaar en
uur. Zoiets kunnen wij niet negeren.

De Evangelist Johannes 2:20 beschrijft als het ware het tijdstip, welke tussen 25 n.
Chr. en 46 jaar terug – dus ver voor de tijd van Jezus op Aarde – en vanaf het begin

van de wederopbouw van de tempel onder Herodus de Grote, die plaatsvond in zijn
18e regeringsjaar. Dit was in 20 v. Chr. Dit werd ook bevestigd door Flavius
Josephus.
Een kleine berekening hieruit volgt, dat in de verstreken tussentijd van 46 jaar voor
en na Jezus, wij hiervan nog 20 jaren moeten aftrekken en dan blijft nog 26 j. n. Chr.
met correctie van één astronomisch jaar er dan nog 25 jaren n. Chr. over en moet dit
jaar zeker een belangrijke periode zijn geweest met betrekking tot Jezus en Zijn
leerambt. Deze data heb ik gerechercheerd om slechts het een en ander te
overwegen als kleine impuls om zo het geboortejaar en sterftejaar van Jezus
eventueel te traceren. Wie kan deze gedachte met mij delen? G.
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