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Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het
vervolg van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 4 [nu ook in drie talen!].
Reacties worden wederom naar de binnenkomende volgorde
gepubliceerd:
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Vijgenboo
nboom Reformati
rmatie
Wij ontvingen het volgend
olgende artikel van Wilhelm Erdmann uit Duitsland:
Op 15 December 1843,, sprak
spra God-als-Jezus-Christus door hett innerlijke
inne
woord tot
Jakob Lorber, die in de
e Duitse
Dui
taal als dienaar en schrijfknecht
cht va
van God over de
lering van de Nieuwe Openb
penbaringen werd geïnformeerd, waarbijij ook de vijgenboom–
gelijkenis ter sprake kwam
am uit
ui Lukas 13:6-9. Zie, in Lukas 13: 6-9,
9, staat
sta een gelijkenis
over een man beschreven,
even, die in zijn wijngaarden een vijgenboom
nboom had gepland,
maar dat gedurende drie
ie jaren
jare geen vruchten meer droeg! Ik zeg
g je: dit beeld bevat
voor iedereen wat groots!
ots! Nu is het zijn tijd!
Beschouw het in jullie zelf, e
en wel diegene, die dit beeld begrijpt! Deze
De gelijkenis is
als een geheime, verborge
orgen schat. En zeker voor degene, die
ie hem vindt! Maar nu
is het genoeg! Meer zeg
eg ik je hier niet over, en je hoeft daarom
rom ook
o niet meer te
schrijven. Amen.’ [zie ook:
ok: Hemelse
He
Gaven.02_43.12.15,04]
13,6. God-als Jezus-Christu
hristus vertelde hen deze gelijkenis: er had
ha iemand een
vijgenboom, die in zijn
n wijn
wijngaard werd geplant; en hij kwam en zocht naar fruit
daarop, en vond ze niet.

13.7. En Hij zei tot de wijngaardenier: Zie, ik kom nu drie jaren, zoekende de vrucht op deze
vijgenboom, maar Ik vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook de Aarde zonder
enige waarde?
13.8. Maar hij antwoordde en zei tot Hem: "Heer, laat hem nog dit jaar staan, totdat ik hem
omgegraven heb en met mest bedekt zal hebben;
13,9. Indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar niet, zo zult gij hem nadien
weer uithouwen.
1. De reformatie van Martin Luther had tot gevolg, dat zijn geloofsgenoten, die geen
kerkfunctionarissen waren, in de Bijbel mochten lezen. De hervormer Luther nam van de
liberale Joden de godsdienstverordeningen over en leidde het christendom daarmee in de
nieuwe tijd.
2. In de Lutheriaanse godsdienst werd, in tegenstelling tot de godsdienst van de liberale
joden, ‘het onze Vader’ samen uitgesproken. De liberale Joden spraken in de godsdienst
verder ‘het onze Vader’ ieder voor zich individueel uit, tot de laatste jood met zijn bidden
klaar was.
3. Het door elkaar praten bij het uitspreken van ‘het onze Vader’ toespraak, liet de kinderen
daarop reageren: ‘Waarom spreken de bidders allemaal door elkaar heen?’ Dit geeft de
gelovigen echter een belangrijke gelegenheid de kinderen nu het juiste, godgevallig bidden
te verklaren, zodat God zegenrijk kan helpen.
4. Als de gedachten bij het bidden afdwalen, wordt de mens tot een profeet. Hij bidt eerst
verder, wanneer de profetie ten einde is. Het ‘Onze-Vader-Gebed’ is in de godsdienst eerst
ten einde, wanneer de laatste zijn gebed uitgesproken heeft, zodat er geen profetie verloren
gaat.
5. Dit ‘Onze-Vader-Gebed’ voorkwam, dat de Joden Lutheranen werden, want de trotse
Luther wilde per se zijn gebruikelijk bidden handhaven. Het kwam tot een geschil, omdat
geen enkele Jood vertellen kon, waarom zij het ‘Onze-Vader’ in een individuele tijd baden.
6. De Reformatie van Martin Luther is voor God-als-Jezus-Christus belangrijk, want om de
vruchten van het geloof te plukken, is in de christelijke Bijbel het noodzakelijk, of op z’n minst
in de Evangeliën of de bergprediking te lezen, zodat het geloof de wijsheid in de zin van God
voortbrengt.
7. Vóór de Reformatie verdoemde de algemene kerk haar leden, die men rooms-katholiek
noemt, want zij werden retorisch, wanneer zij door hun gewelddadige machthebbers voor
hun zonden geen aflaatbrieven kochten en na de dood naar de hel werden gestuurd.
8. De Illuminaten, die de verklaringsopenbaring van Jakob Lorber toelichten, bezochten de
Joodse godsdienst en wilden voortaan zich met de Luthersen verenigen. Om dit te realiseren
planden ze in 1871 een reformatie 2.0 en dat volgens de gelijkenis van de vijgenboom.
9. Daarvoor moesten drie wereldoorlogen en een naoorlogse periode de reformatie van 2.0
kracht bijzetten. Een teweeggebrachte 1e wereldoorlog moest het de kerkgenootschappen
mogelijk maken, om de macht van de Tsaren ten val te brengen, waarbij dit land een vesting
van het atheïstische communisme werd.
10. De tweedracht tussen de Britse en de Duitse Rijken moesten gebruikt worden, om deze
oorlog aan te wakkeren. Aan het einde van de oorlog, moest het communisme worden
opgebouwd en toegepast om de andere regeringen en vanwege de godsdiensten, te
verzwakken.
11. Na de eerste wereldoorlog wordt de Jezuïetenstaat van Oostenrijk uit de weggeruimd en
de kerkleden, die men rooms-katholiek noemt, mogen zich, zonder door de Staat bestraft te
worden, een Bijbel kopen, hoewel zij hiervoor door pastoren retorisch naar de hel worden
gestuurd.
12. De opgehitste geschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten doen een 2e
wereldoorlog ontstaan. Het moet zo bestuurd worden, dat het nazidom te gronde wordt
gericht en dat het wereldwijde politieke Zionisme een soevereine Staat in Palestina kan
inrichten.

13. In de tweede Wereldoorlog moest het internationale communisme sterk genoeg
worden, om voor de godsdienst een gelijkwaardige tegenkracht te zijn, dat dan
tegengehouden of in toom gehouden kon worden tot de tijd, wanneer men het voor
de sociale ontwrichting gebruikte.
14. Na de tweede Wereldoorlog mogen de katholieken eindelijk weer in het openbaar
de Bijbel lezen. De "Frankfurter Schule", die de politieke economie van Marx verbindt
aan een kritische theorie met de psychoanalyse van Freud, zal de kerken aanzienlijk
verzwakken.
15. Een 3e wereldoorlog maakt gebruik van de geschillen tussen de politieke
Zionisten en de leiders van de islamitische wereld, door vertegenwoordigers
opgebouwd. De oorlog wordt zo bestuurd, dat de islamitische wereld en het politieke
Zionisme wederzijds, samen met de staat Israël, zichzelf vernietigd.
16. Wat de oorlogsvijandelijkheden aangaan, worden de andere naties gelijktijdig als
gevolg van de oorlogssituatie gedwongen zich elkaar wederzijds te bestrijden met en
daardoor een uitgedoofde verdeeldheid, tot zij fysiek, moraal, geestelijk en
economisch volledig in hun krachten zijn uitgeput.
17. Na de derde wereldoorlog mogen alle katholieken bij het kerkelijk avondmaal het
bloed van God-als-Jezus-Christus door de sacramentele wijn in zich opnemen,
waarbij alleen de aalmoezenier van de sacramentele wijn drinkt, zodat zij de Bijbel
begrijpen wanneer goddelijke bloed in hen is.
18. In de naoorlogse periode moeten de socialistische revolutionairen en de
atheïsten ontketend worden, omdat ze een enorme sociale catastrofe provoceren,
die met verschrikking duidelijk tonen zal, wat het resultaat van atheïsme is, dat de
oorzaak is van het barbaarse en de bloedigste onrust.
19. Dan zullen de burgers van deze vernielers worden uitgeroeid. En zij die door het
heidendom volledig teleurgesteld worden, die zullen het ware licht door de
verklaringsopenbaring van God-als-Jezus-Christus aannemen, dat eindelijk in de
openbaarheid helder zal worden vertolkt.
20. Een gevolg zal zijn de vernietiging van de duivelaanbidders en het atheïsme. In
de naoorlogse periode zullen de mensen leven volgens de Openbaringen van de
verklaringen van 1840-2016 en na haar dan ook officieel hun wetten afstemmen, die
God-als-Jezus-Christus gegeven heeft.
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Opmerking G: De Heer zegt in deze samenhang de volgende woorden bij Robert Bloem in ‘Hemel en
Hel’, in de ‘Jeugd van Jezus’ en op andere plaatsen: ‘Maar de vijgenboom, die Ik reeds in

Abrahams tijd heb geplant bij de kinderen van mijn volk in Salem, een stad, die Ik met
eigen handen in Melchizédek heb gebouwd, die vijgenboom zal Ik vervloeken, omdat
die niets dan bladeren voortbrengt. Waarlijk, tot nu toe heb Ik altijd honger gehad! En,
hoewel Ik hem vele malen door goede tuinlieden liet bemesten, gaf hij mij toch geen
vruchten! Nog voordat er een eeuw vervlogen zal zijn, zal deze stad, die Mijn eigen
hand voor Mijn eigen kinderen heeft gebouwd, aan jullie, vreemdelingen, ten prooi vallen: de
zoon van jouw broeder zal tegen Salem het zwaard opnemen!’ [De jeugd van Jezus 152-16-18]

Opmerking hierover: De Heer laat in deze samenhang de volgende woorden bij
Robert Blum in Hemel en Hel daarover uitspreken: [K] ‘’wat de vruchteloze
vijgenboom betreft, zo stelde de Heer Jezus zondermeer slechts een symbool op,
waarschijnlijk van de rooms-katholieke kerk, die ook vol van heidense ceremonie traditie is,
en achter deze is geen vrucht waarneembaar(.[Hemel en Hel - RB.02_276,06]

(.’En jullie worden dan zoals elke vijgenboom, die daar vruchtloos stond, terwijl het
bij Mij onder zijn takken verhongerde. Want jullie ouders zijn zulke vijgenbomen,
jullie kinderen zijn daarvan de vrucht. Zijn deze echter verdorven geworden door de
bekende ‘verdraaiers’, zus zo of zo, dan zal vroegtijdig de bloesem en de vrucht van
de takken vallen. En de Heer zal voorbijtrekken en de boom leeg aantreffen, en zo
zal Hij doen, wat Hij gedaan heeft met de vijgenboom! – Onthoudt dit wel, jullie
ouders, en bedenk, wie Degene is, die zulks zegt! [Hemelse Gaven.01_40.12.14,12]
[(] dat zij daardoor dan de wereld gemakkelijk in zijn geheel zullen erkennen, wat
juist nu des te meer moeite geeft, omdat Mijn zevende en laatste aankomst

vlak voor de deur staat.

Zie om naar de vijgenboom, en jullie zullen het aantreffen,

zoals het is! [Matth. 24:32, Lukas 21:29 en HiG.03_41.01.02,40,]
Zo moet de zuivering en loutering van het geestelijke rijk der zielen geschieden, zoals Ik het
in het evangelie van de vijgenboom vertelde. Wanneer zijn bladeren beginnen te groeien en
stevig worden, dan is dat het begin van de zomer, het begin van de periode van ontwikkeling
en vruchtvorming, die ons geestelijk aan de scheidingstijd en de proeftijd herinnert,
waarin rekenschap gevraagd zal worden over het aan de mensen toevertrouwde
geestelijke goed.
De natuurrampen, de ongelukken en ziekten, die aan deze tijd voorafgaan, zijn de
laatste pogingen om nog te redden wat er te redden valt, opdat niet iedereen in het
slijk van het egoïsme verstikt. Alleen door ongeluk en wrange tegenslagen zal het trotse
mensenhart murw worden. [Predikingen van de Heer .01_053,08,9]
En des anderen daags, [vroeg in de ochtend] als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. En
ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging Hij om te zien of Hij ook iets op
dezelfde zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niets dan bladeren; want het
was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordende, zei tot dezelfde: ‘Niemand
eet enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. Uit u worde geen vrucht meer in der
eeuwigheid!’ En de vijgenboom verdorde terstond. [Mattheüs 21:18,19] En Zijn
discipelen hoorden [en zagen] het. [Markus 11:12-14]
En des morgens vroeg voorbijgaand zagen zij, dat de vijgenboom verdord was, van de
wortelen af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zei tot Hem: ‘Rabbi, zie, de
vijgenboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.’ En de discipelen dat ziende, verwonderden zich,
zeggende: Hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? [Matt. 21:20 en Markus 11:20]

Hier voorzegd Jezus feitelijk, dat vanaf, dat de vijgenboom verdord werd, de
geestelijke winterperiode aangebroken is. Deze zal duren in een tijd van

verdrukking, die de mensheid nog nooit gekend heeft, sinds de
schepping van de mens. Maar de Heer zal dan terugkomen, indien
de vijgenboomtakken weer teder worden en bladeren dragen zal.
Pas dan zal Hij terugkomen. (Markus 13:28 e.v.) - [Opmerking: Bovenstaande
vijgenboom moet niet verward worden met een dertigjarige oude verdorde vijgenboom, die
later weer ging opbloeien]
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Vervolg Contacten en reacties
Klaus Opitz uit Duitsland
Beste Gerard
Dank voor de uitgave nr. 4. Hierbij mijn voordracht voor de uitgave nr. 5: 'recht op
abortus?’

Antwoord
Beste Klaus,
Wij verheugen ons op elke bijdrage en zijn hierover dus erg blij. G.
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Francis Minery uit Duitsland

Beste Lorbervrienden,
Bij het thema van de ‘geboorte van Christus’ moet men het volgende nog toevoegen:
“Kijk, deze JEZUS van Nazareth, die volgens jullie tijdrekening geboren is in
Bethlehem in het 4151ste jaar na het ontstaan van Adam, en wel te middernacht op
de zevende dag van de maand januari”. (Lorb., Gr. Ev. Joh. VIII, 86, 3-6). [Na de 8e
dag!]
Het feit, dat de joodse avond om 18.00 uur begint en vanaf deze tijd de volgende
dag haar aanvang neemt, is Jezus op de 6e dag volgens onze tijdrekening geboren.
“Kort voor middernacht” is dus nog op de 6e januari, niet op de zevende, met
uitzondering dan, dat men rekent zoals de toenmalige jodenK
KDe oude datum is hiermee juist en wij moesten allemaal de drie koningen als
Christus geboorte vieren.

Antwoord
Beste Francis,
Dank voor je prachtige aanvulling, wat betreft de joodse dagindeling. Volgens
mij werd eerst later de geboortedatum gekoppeld aan het gedenkfeest van Jezus
door de drie wijze mannen of ‘koningen’, 8 dagen na de feitelijke geboorte. Niet dus
de geboortedatum van Jezus werd en wordt op 6 januari gevierd, maar wel het
gedenkfeest van de drie wijze mannen of ‘koningen’, die Jezus eerst na de
achtste dag [de besnijdenis van Jezus] pas op de 16e januari bezochten. [zie Jeugd
van Jezus] – De gewilde mening is niet zoals Jakob Lorber dit beschrijft. In een
aantal orthodoxe kerken, die de oude Juliaanse kalender nog steeds volgen,
wordt inderdaad het gebruikelijke Kersfeest op 7 januari gevierd!

In de Armeense kerk viert men het Kersfeest op de 6e januari, de oorspronkelijke
datum in de oosterse christelijke kerken.
[Misschien bedoel je hier de Gregoriaanse kalendertijd???]. Het reguliere ‚reguliere‘
kerstfeest baseert zich op de cijferjoden, die op de grondslag van de Hebreeuwse
naam Messias [Gezalfde] diens getallen hebben opgeteld op 358 [M=40, Sh=300,
I=10 en Ch=8] en de 358ste dag van het jaar is precies op 25 december. Er worden
m.i. hier twee feiten door elkaar gehaald. [door de wereldse gedachte van de
mensheid!] De gangbare mening is dus deze, dat de drie wijzen uit het Oosten Jezus
eerst een aantal dagen ná Zijn geboorte [van de vermeende 25-12] bezochten, en
dat ze eerst op 6 januari het Kind Jezus de grootste eer gaven met veel geschenken,
hoewel dit in werkelijkheid op 16 januari geschiedde. De geboorte van Jezus vond
plaats vóór 00.00 uur [middernacht] – Inderdaad gold destijds de dag vanaf 18.00 uur
tot de volgende dag 18.00 uur, en was de volgende dag Zijn geboortedag nog op 7
januari tot 18.00 uur. [tot de volgende dag] – maar volgens de Gregoriaanse
berekening was het al na 00.00 uur al 8 januari, maar we weten niet precies hoe
deze tijden met elkaar verbonden waren.

Ik kan onmogelijk er een dag eerder van maken. Volgens Swedenborg zijn de
getallen 1 en 7 goddelijke en heilige getallen {Koninklijke getallen!}
Dank voor het meedenken, Francis. G.
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Bijdrage door Klaus Opitz

Recht op Abortus?
Abortus betekent een gerichte onderbreking van een zwangerschap bij
vrouwen.
Volgens de persberichten zijn er jaarlijks alleen al in Duitsland over
100.000 abortussen geregistreerd, zonder een veilig aanzienlijk grijs
gebied. Als redenen voor zulke ‘afdrijvingen’ worden genoemd:
verkrachting, arbeidsongeschiktheid, financiële redenen of het past
gewoon even niet...
Bestaat er een recht op abortus?
Het menselijk leven is iets kostbaars, dat zich volgens de Nieuwe
Openbaringen opbouwt uit mineraal, plant, dier tot een mens en is om
die reden de ‘sluitsteen van de uiterlijke, materiële schepping, waarin
hij de kroon van de schepping wordt genoemd en als zodanig wordt
geprezen, anderzijds is hij het beginpunt van de zuiver geestelijke
wereld, die met hem de eerste fase van het volledig vrije zelfbewustzijn
heeft bereikt’. (GJE.11_009,08)
Reeds in het Oude Testament betekent dat:

“Eer dat Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend,
en eer dat gij uit de baarmoeder voortkwam, heb Ik
u geheiligd;…” (Jer 1,5)
De hoofdvraag is, wanneer begint het leven eigenlijk, tijdens de daad
van voortplanting, of eerst op een later tijdstip, zodat een abortus kan
worden gerechtvaardigd?

Passages uit het Nieuwe Openbaring:
“Als echtgenoten zich dan door de natuurlijke drang gedrongen voelen
om geslachtsgemeenschap te hebben, ontvangt de geheel rijpe vrije
natuurziel, die zich het dichtst bij het echtpaar bevindt, uit de
uitstralende aura een teken, of wordt door de toegenomen kracht van de
uitstraling van de echtgenoten als gelijksoortig aangetrokken. Met een
zekere dwang dringt zij zich tijdens de geslachtsgemeenschap in de
stroom van de man en wordt daardoor opgenomen in een klein ei,
wat men bevruchting noemt. Welnu, vanaf dat moment lijkt de
levensziel dan al op een zaadkorrel, die ergens in de aarde werd
gezaaid. En in het moederlichaam doorloopt zij alle stadia tot de
geboorte in de wereld net eender als de zaadkorrel in de aarde tot de
kiem boven de aarde uitkomt!”(GJE.02_216,04)
Raphael: ,,(Wel heeft de vrouwelijke mens ook reeds een natuurlijke
stof in zich; zodra de verwekking op de iedereen bekende wijze
plaatsvindt, wordt ook een klompje daarvan bevrucht en geactiveerd,
maar het wordt nadat het als een druif van een druiventros losgetrokken
is; op een daarvoor bestemde plaats gebracht. Daarbij voegt zich dan
een reeds rijpe ziel, die gedurende enige tijd deze levensdruif verzorgt
tot de daarin aanwezige stof zich zo ver heeft ontwikkeld dat de zich
steeds meer samenballende ziel in het nog vloeibare, losse embryo kan
binnendringen, waarvoor de ziel ongeveer twee maanden tijd nodig
heeft. Heeft zij het embryo in het moederlijf geheel in haar bezit, dan
wordt het kind meteen voelbaar levend en groeit vervolgens ook snel tot
normale grootte. (GJE.04_120,15f)
Wel, het zaaien van het gezonde mooie zaad komt overeen met de
eerste wording van de mens! Het is als het in een vleselijk omhulsel
brengen van de op zichzelf al geheel gevormde ziel(”
(GJE.02_216,02)
Ja, Mijn vriend, een zon, een Aarde en alle dingen daarop te scheppen
is eenvoudig! Daar is niet zo'n lange tijd voor nodig. Ook gerichte
dieren en plantenzielen scheppen is niet moeilijker. Maar een ziel
maken, die in alles volledig aan Mij gelijk is, is ook voor de
almachtige Schepper een bijzonder moeilijke zaak, omdat almacht
Mij daar niet bij kan helpen, maar alleen wijsheid en het grootste geduld
en de grootste lankmoedigheid! (GJE.04_246,05)
Het leven begint dus al met de voortplantingsdaad, waarin al een
klare ziel (etherische substantie) wordt aangetrokken.
Wat betekent nu een afbreuk van de reeds begonnen zielsmatigegeestelijke ontwikkeling van het embryo?

In “De geestelijke Zon”, deel 2, het schoolhuis van de 12 goddelijke
geboden “je zult niet doden”, 11e alinea, wordt verklaard:
“Zeg dus in plaats van: je zult niet doden – je zult niet vernielen, noch
jezelf, noch alles van datgene, wat van je broeder is; want de
instandhouding is de eeuwige grondwet in God Zelf, dientengevolge
Hij eeuwig en eindeloos is in Zijn macht. Omdat echter op de Aarde
ook het mensenlichaam tot voor God een bepaalde tijd voor de
eeuwigdurende ontwikkeling van de geest noodzakelijk is, zo heeft
zonder een nadrukkelijk gebod van God niemand het recht,
eigenwillig noch zijn eigen lichaam noch die van zijn broeder [een
embryo] te vernielen.
Wanneer hier dus over de aangeboden instandhouding wordt verhaald,
dan spreekt het echter ook voor zichzelf, dat iedereen nog minder is
gerechtvaardigd, de geest van zijn broeder, zoals ook de zijne door welk middel dan ook, te vernietigen en voor de verkrijging van
het eeuwige leven onbekwaam te maken. God doodt weliswaar
voortdurend mensenlichamen; maar op de juiste tijd, als de geest of
op de een of andere wijze ergens een bepaalde rijpheid verworven
heeft.
Ook de engelen van de hemel, als eeuwigdurende dienaren van God,
wurgen zich in een weg in mensenlichamen op Aarde; maar niet eerder,
dan tot ze van de Heer de opdracht krijgen, en dan slechts op die aard
en wijze, zoals het de Heer wil hebben.” [Geestelijke Zon-2-78,11 e.v.]
'Heeft God hun dan daarom het lichamelijke leven (embryo) gegeven
om te vernietigen?! Het leven van het lichaam is het middel dat God
de mens gegeven heeft waardoor hij het leven van de ziel voor
eeuwig kan en moet verkrijgen. Als hij echter het middel van te voren
vernietigt, hoe moet hij dan het leven van zijn ziel behouden en eigenlijk
eerst verkrijgen? Als een wever eerst zijn weefstoel stuk maakt en
vernietigt, hoe kan hij dan daarna zijn linnen weven?’ (GJE.06_163,2)
Door een stopzetting van de zwangerschap wordt de ontwikkeling van
het embryo verhinderd. Dat impliceert, dat het natuurmatige deel wordt
gedood. De ten gevolge van de geslachtsdaad al ontwikkelde ziel kan
echter niet gedood worden, haar wordt een ontwikkeling op onze
Aarde resp. via de genoopte ‘levensproef’ (proef van de wilsvrijheid)
genomen. De geestziel moet daarom de onontwikkeld in het geestelijke
kinderrijk binnentreden en moet op een aanzienlijk langere en moeizame
weg de nodige loutering doormaken. (bron: Geestelijke Zon, deel 2 –
hfdst.73-11 en hfdst. 122-1-6,10)

“Wie bij een mens of ook een dier onverschillig kan toezien hoe deze
sterft, in diens hart is weinig liefde te vinden. Want waar ware en levende
liefde aanwezig is, daar bevindt zich ook echt medelijden en ware
ontferming. Hoe kan iemand, die zich verlustigt in het pijnlijke sterven
van zijn medemens nog een naastenliefde hebben? Weg daarom met
alles wat onwaardig is voor het hart van een goed mens!”
(GEJ.07_094,11)

Wij danken Klaus Opitz hartelijk voor zijn nuttige bijdrage!

Vervolg Contacten en reacties
gerard

Lima Filho uit Brazilië

Hallo, Gerard
Heb ik gelijk dat Jakob Lorber alle Nieuwe Openbaringen in de Duitse taal heeft
ontvangen? Ik vroeg me af of alle boeken, die ik heb gedownload in http://www.newbible.net/page/de/ebook/E-Books_for_download precies de exacte teksten zijn, zoals
deze door Lorber is ontvangen. Bij voorbaat dank!

Antwoord
Beste Lima Filho,
Dat klopt. En het mooie daarvan is, ik kreeg een aantal weken geleden een bericht
van een Lorberlezer van het JBLI, die ons er opmerkzaam maakte, dat nietDuitstalige landen, vooral de Engelssprekende landen – nu veel moeite gaan doen,
om de Duitse taal te bemachtigen, zodat zij alle Jakob Lorber-boeken in het Duits
kunnen lezen. De Heer heeft alle boeken van Jakob Lorber in het Duits gedicteerd.
We kunnen je E-books gemakkelijk in het Engels downloaden. Zo te doen lijkt alles
compleet. Wat een dankbaar werk hebben jullie gedaan. Het doel is inderdaad, de
werken van de Heer te verspreiden. Samen spannen we een groot ‘hemels
netwerk’ over deze Aarde. Dat geeft zo’n goed gevoel: dat samen met elkaar doen.
Veel dank. G.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Silvia Ohse uit Duitsland
Beste Gerard,
Veel dank voor het nieuwe tijdschrift! Al naargelang jullie het volgende thema
‘Abortus’ zullen behandelen, wil ik daartoe een kleine bijdrage aanleveren. Ik schrijf
vaker teksten voor liederen met bekende melodieën en daaronder gaat een en ander
ook over abortus en diens psychische gevolgen.

Zie s.v.p. daarbij het bijgevoegde liedtekst (nieuwe tekst en oorspronkelijk origineel),
dat past bij het lied ‘een paard met geen naam’ [“A horse wit no name”] van de
Songband Amerika. Helaas is het nog niet vertoond geworden, maar misschien vind
er spoedig iemand, die dat doet?

Gehaald uit de dromen

Een paard zonder naam

In de eerste dagen na de snede
dacht zij: voorbij dat diepe!
Ze was blij en zo opgelucht, dat
haar leven verder liep

Een paard met geen naam
op het eerste deel van de reis
ik keek naar het hele leven

net zoals ze dat gewoon was zonder zich zorgen te maken,

er was zand en heuvels en ringen

wie met haar het kind voedt.
De vriend was lief en het intieme was goed,
maar iets klopte niet meer.

het eerste ding dat ik ontmoette was een vlieg m.e. buzz

Toen kwamen de nachten, het kind riep naar haar:
Waarom heb je me niet gewild?
Op de Aarde wilde ik graag met je leven.
Maar je hebt me abrupt uit de dromen gehaald !
La, la...
Of in het warenhuis of supermarkt,
overal waar ze nu vandaan kwam.
zag ze baby's, teer, puur en zoet,
bij de moeder op de arm.
En ze huilde zo veel en had zo’n diep berouw
Dat ze zich liet overhalen.

er waren planten en vogels en rotsen en dingen

en de hemel met geen wolken
de hitte was warm en de grond was droog
maar de lucht was vol van geluid
Ik heb door de woestijn o.e. paard zonder naam gereden

het voelde goed om uit de regen
want er is niet niemand om je geen pijn te doen

La, la…

Na twee dagen in de woestijn met zon
Mijn huid begon te rood te worden;
Na drie dagen in de woestijnpret
Ik keek naar een rivierbedding
En het verhaal verteld over een rivier die stroomde
Het maakte me triest om te denken dat het dood was

Want dan komen de dagen, en het kind is niet daar,

Je ziet ik ben geweest d. woestijn o.e. paard z. naam.

Omdat het nooit zal opgroeien
Een moeder zonder kind zal ze worden.
Omdat de angst haar verleid tot mislukken,
La, la…

Het voelde goed om uit de regen

In de duisternis van haar nachtelijke ziel,
Straalde plotseling weer licht:

Na negen dagen laat ik het paard de vrije loop
Want wat de woestijn had, draaide naar zee
Er waren planten en vogels en rotsen en dingen
Er was zand en heuvels en ringen

Ze ontmoette Jezus en gaf Hem haar schuld
dat Hij haar aan het Kruis brak.
Wij mogen allemaal komen met onze zonden, Heer

In de woestijn kan je mijn naam herinneren

want er is niet niemand om je geen pijn te doen

La, laK

De Oceaan is een woestijn met ondergronds leven

En het hart vol van berouw.

En een perfecte vermomming hierboven

Want Hij houdt van ons en wil alleen maar vergeving zaaien

Onder de steden ligt een hart gemaakt van grond
Maar de mens krijgt geen liefde

Hij is goedhartig en trouw!
En dan komen dagen en de vrede is hier,
Omdat Jezus weer gewild is.
Hij kan genezen, en zielen herstellen

Zie ik ben d.d. woestijn geweest o.e. paard z. naam.

La laK

Het voelde goed om uit de regen
In de woestijn kun je je mijn naam herinneren,
want er is niet niemand om je geen pijn te doen.
La, laK

Himmelsfreunde.de

Songband America

Hij heeft ons teruggehaald uit de dromen.

Hartelijk – Silvia Ohse
Verdere liedteksten onder: www.endzeit-lieder.de
[Opmerking: de originele teksten zijn in het Duitse- en Engelse- Bulletin nr. 5 weergegeven!]

Antwoord
Hallo Silvia,
Met interesse naar je website gekeken. Het een en ander was mij al bekend. Met de
intussen ‘meer gegroeide’ liedteksten houd ik mij graag bezig. Het beluisteren
hiervan is een goed idee en past zeer goed bij het thema. Met dank, G.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Het menselijk gelaat van God
God is oneindig, want Hij wordt de Oneindige geheten omdat Hij oneindig is.
Vanuit daar alleen, dat Hij het Zijn {Esse} Zelf is en het Bestaan [Existere] en
dat het Zelf in Zich is, en zo is Hij niet oneindig, maar omdat oneindige dingen
in Hemzelf zijn. [Swedenborg – Goddelijke Liefde en Wijsheid 17]
Een zekere Blake schreef aan een Swedenborgiaanse vriend het volgende over het
‘visioen van het licht’: ‘zelfs het kleinste deeltje van de natuur is menselijk!’. Blake gaf
deze vriend van Swedenborg een antwoord op de theorie van Newton, namelijk dat
licht uit ‘deeltjes’ bestaat en hij goot dit in de volgende vorm: [Opmerking: in het
Engels komt onderstaande tekst nog veel beter tot uiting in haar poëzievorm] – zie
het Duitse en Engelse JLIB nr.5 !

-In schitterende deeltjes,
zijn de lichtjuwelen helder en onderscheiden.
Verbaasd en angstig staarde ik naar ieder deeltje, verbaasd,
verwonderd;
Want elk was een Mens, met de vorm van een mens.Snel rende ik weg, want ze wenkten naar mij, ver weg bij de zee en
zeiden:
‘elk korreltje zand, elke steen op het land, elke rots, elke heuvel,
elke bron,
Elk beekje, elk kruid en elke boom, berg, heuvel, aarde en zee,
Wolk, meteoor en ster, zijn Mensen van verre gezien’.

Homoseksualiteit

- [slot]

Een goede Oostenrijkse vriend schreef mij zijn mening, toen ik hem een aantal jaren geleden
naar zijn standpunt over homoseksualiteit vroeg, in de context van Jakob Lorber! Hij
antwoordde: ‘Commentaar van Jakob Lorber over homo’s, kan ik mij niet herinneren, maar
verklaringen van de Bijbel moeten volstaan!’. ‘Een man moet niet met een andere man
slapen zoals hij met een vrouw zou doen!’. Zo duidelijk als wat. Punt uit!
Homo’s schieten als paddenstoelen uit de grond. Onze erg domme maatschappij bevordert
en verdedigt in alles wat pervers is, het tolereert en verklaart, het steunt en verdedigt alles
vanwege de ‘tolerantie’. God is out, ons verstand is voldoende en bepaald!
Ieder zoals hij wil, ieder zoals hij kan, zo vaak hij wil en kan, met wie hij wil en kan, zolang hij
kan en mag – wat gaat dat anderen aan? Een normaal huwelijk is spoedig een uitloopmodel,
Sodom en het oude Griekenland keren tot ons terug. Dat is onze pleziermaatschappij en de
blinde kerken en de nog meer blinde Staatsbestuurders zijn niet bij machte dit op een
gezonde wijze bij te sturen. Ik bedoel de verleiding van de Satan is vooral bij zulke mannen
succesrijk, die kinderlijk zacht, overvriendelijk, intelligent onzeker gemaakt zijn, God niet
vinden, de kracht bij andere mannen zoeken, in hun gevoelswereld eenzaam zijn – echter
verantwoording schuwen, confrontatie met het vrouwelijke geslacht schuwen, met zichzelf
medelijden hebben en geen duidelijke voorstelling hebben van het doel van dit leven.
Ze lijken gedreven te zijn vanuit hun eigen leegheid en door de weinig gecontroleerde
tijdgeest van de homoseksualiteit ook ontmoedigd en bevestigd. Aanvullend komt hier nog
bij, dat uit het geestenrijk nare geesten met voorliefde zich ophangen aan zulke mensen en
hen beïnvloeden! Om het door de Nieuwe Openbaring te laten verklaren zou ik met
stelligheid zeggen: Homo’s zijn onbewust door vleesgeesten bezeten en vreemd beïnvloed
resp. gedreven en aan hun invloed onderworpen. Jezus sprak zo nu en dan zelfs over
sommige zieken, bijv. van een doofstomme, dat hij bezeten was. Des te meer is dit bij
homo’s het geval, want het uiterlijke van de wereld is toch een afdruk van de innerlijke
wereld’. Tot zover dit bericht.
Willen we teruggaan naar de essentie van ‘het man en vrouw zijn’, dan worden we
automatisch herinnerd aan het verhaal over de schepping van de mens Adam. Uit deze
oermens werd zijn vrouwelijke deel gescheiden. [Adam was zowel mannelijk als vrouwelijk!] – Toen hij
voor Eva stond, zijn eigen vrouwelijk deel, behaagde dit hem. Bij een latere verwekking tussen Adam en Eva
ontsproten de zonen Abel en Kajin, en later ook dochters; [Gen.5:4] deze waren nog niet gehuwd. Met Adam
en zijn eigen ‘boezemfamilie’ begon het deel der tweeheid als ‘man’ en ‘vrouw’.

De kinderen van het eerste mensenpaar kregen ieder afzonderlijk – zoals de vader en de moeder - een
mannelijk en vrouwelijk karakter. [Daarom staat er in de Bijbel: man en vrouw zoeken elkaar op en vormen
één eenheid], zoals in een huwelijk, maar als wezen zijn het twee personen [individuen]. Engelen in de hemel
zijn mannelijke en vrouwelijke wezens, maar in gehuwde toestand zijn ze één wezen! [als man en vrouw als
één geheel!] Elk persoonlijk mannelijk en vrouwelijk deel in hen bewandelt een eigen individuele weg in
afstemming op elkaar. Beide individuen weten precies van elkaar, wat ze aan het doen zijn. Het mannelijke
kan niet zonder het vrouwelijke functioneren. Ze zijn een ‘hemels team!’ De oermens Adam was vóór de
splitsing dus nog een mannelijk en vrouwelijk wezen in zijn geheel!
Het vrouwelijke is pas later uit de mens Adam genomen, of anders gezegd: ‘de vrouw is
pas later uit de man genomen’. Dit is het basisprincipe van een huwelijk tussen twee
geliefden. De vrouw werd tot [h]echtgenote gevormd volgens Genesis. Zij werd geschapen
uit de rib van de man. Been van mijn been en vlees van mijn vlees. In het Hebreeuws
betekent ‘man’ Ish, en ‘vrouw’ Ishah, waaruit later het volk Is[h]raël ontstond als ‘de
lichtmens uit God!’ [Ish=mens ra=zon en el=God]

Er zijn in het boek van Leviticus algemene verwijzingen naar twee hoofdstukken, die in het
Oude Testament verbodsbepalingen bevatten tegen homoseksualiteit.
Swedenborg heeft in al zijn uitgebreide geschriften nooit een duidelijke veroordeling over
homoseksualiteit beschreven; maar zijn visie op het huwelijk bieden wel enig licht op
homoseksuele relaties. [Swedenborg - Hemelse Verborgenheden 2322]
De inwendige zin van "Sodom" [Hebr.: “Sod’’ = geheim, verborgen en ‘Hebr. ‘Dom’= bloed] –
betekent [verborgen] kwaad, dat uit eigen [bloed]liefde voortkomt, en dat o.a. ‘bloedschennis’
is.
De inwoners van Sodom gaven het opperste egoïsme en arrogantie aan; zij domineerden en
vernederden anderen d.m.v. hun intentie en poogden een groepsverkrachting te ontluiken
met de twee engelen, die Lot bezochten. Richteren 19 lijkt te maken hebben met
heteroseksualiteit.

382 KIn Genesis 19 riepen een aantal mannen naar Lot, die in de deuropening stond: ‘waar
zijn die twee mannen bij jou thuis, breng ze naar ons toe, zodat wij hen bekennen!’
Alle overspelen (waarvan vele soorten in Leviticus 18 worden opgesomd zoals in 18:6-30),
betekenen de verschillende soorten vervalsingen van het goede en de waarheden.
Swedenborg schrijft in zijn dagboek [tijdschrift] o.a. ‘over onzedelijke meisjes’ in het gedeelte
van ‘spirituele ervaringen’. ‘De daar beschreven meisjes wilden niets te maken hebben met
mannenKonderling hadden zij steeds zonder mannen gewoond.
In het verloop van dit verhaal gaan ze op zoek naar een plek waar ze alleen samen kunnen
zijn en waar geen mensen komen. (blijkbaar waren ze niet op de hoogte, dat ze werden
gadegeslagen); ze waren het erover eens, dat ze met hun zeer onzedelijke activiteiten
konden beginnen’.
Hij [Swedenborg] schrijft verder, ‘dat 'hun obsceniteiten’ aan hem niet werden getoond, met
uitzondering van een vrouw, als man gekleed, die zich verblijdde met de abominabele
obscene praktijken. Zij raakten bevangen aan een extreem maar verkeerd genot. Hieruit is
duidelijk, dat zulke onzedelijke activiteiten onder een grote vrouwengroep gaande was.
Swedenborg zou elke vorm van groepsseks, zowel heteroseksueel, homoseksueel of
biseksueel ten zeerste veroordelen. Hij is er heel duidelijk over, dat ware liefde in het
huwelijk alleen tussen twee mensen kan optreden, en niet met meerdere partners.
Swedenborg verklaart, dat het huwelijk slechts kan bestaan tussen een man en een vrouw.
Swedenborg in 367: Het huwelijk in de hemel is de verbinding van twee in één gemoed.
Het gemoed bestaat uit twee gebieden [delen], het ene verstand en het andere de wil
genaamd. Wanneer deze twee delen één geheel [uit]maken, worden zij een gemoed
genoemd. De man vormt dan het deel, dat verstand wordt genoemd, en de vrouw het deel,
dat men de wil noemt. [K] Hieruit is het duidelijk, dat de echtelijke liefde haar
oorsprong heeft in de samenvoeging van twee tot één gemoed. Dit wordt in de hemel
het tezamen wonen genoemd, en men zegt, dat zij niet twee maar één zijn, en zo worden
twee echtgenoten in de hemel niet twee maar één engel genoemd.

Swedenborg in 369Kbij de man is het verstand en bij de vrouw is de wil overheersend en
zoals nu die overheersing is, zo is ook de persoon. In de hemelse huwelijken is echter
geen overheersing, want zo de wil van de vrouw is, zo is die ook van de man, en [zo]
het verstand van de man, [zo] is dat ook van de vrouw, omdat de één graag wil en graag
denkt zoals de ander, dus onderling en wederkerig; vandaar hun verbinding tot één. Deze
verbinding is een werkelijke verbinding, want de wil van de vrouw gaat over in het
verstand van de man, en het verstand van de man gaat over in de wil van de vrouw, en
wel in het bijzonder wanneer zij in elkaars gelaat zien; Kin de hemelen bestaat een
gemeenschap van gedachten en neigingen, in het bijzonder bij man en vrouw, omdat
deze elkander liefhebben.
KHebt gij niet gelezen, dat Hij, die ze in het begin gemaakt heeft, ze gemaakt heeft [als]
man en vrouw, en gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zijn
vrouw aanhangen, en die twee zullen één vlees zijn. Zo zijn zij nu niet meer twee maar één
vlees. Wat God samengevoegd heeft, dat zal de mens niet scheiden. Allen vatten dit woord
niet, maar wie het gegeven is. (Mattheüs 19:4-6, 11; Markus 10:6, 9; Genesis 2:24)
Hier wordt het hemelse huwelijk beschreven, waarin de engelen zijn. De mens zal niet
scheiden wat God heeft samengevoegd: het goede moet niet van het ware gescheiden
worden!

374K Swedenborg hoorde een engel in de hemel reageren over echtbreuk: ‘Hij zei dat hij
zich verbaasde bij de gedachte, dat in de kerk meer dan daarbuiten echtbreuken werden
begaan en toegestemd. Het genot daarvan is op zichzelf niets anders ‘in geestelijke zin’
[ook in de geestelijke wereld] dan het genot van de liefde voor valsheid te verbinden met
het kwade: en dat genot is uit de hel, omdat dit tegenovergesteld is aan het liefdegenot van
de hemel!

375KWat vals is en wat kwaad is, bemint elkaar eveneens, maar die liefde verandert
later in een hel.
Ook met name uit Leviticus 20:13 moeten we concluderen, dat homoseksuele handelingen in
de Bijbel veroordeeld worden. In Romeinen 1:18-32 wordt een totaal verloederde
samenleving getekend, waarin de homoseksuele uitspattingen en heteroseksuelen zich
overgeven, gepaard gaan met allerlei vormen van onrecht. In 1 Timotheüs 1:9-10 - (Lucas
10:35, 33.) lezen we o.a. over ontuchtplegers en knapenschenders.
Weet u niet, dat wie onrecht doet, geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergist
u niet. OntuchtplegersK.Schandknapen noch knapenschendersK.., zij zullen geen deel
hebben aan het koninkrijk van God. 1 Korintiërs 6:9-10.
Net zoals zijn voorvader David, deed Asa, wat goed was in de ogen van de HEER. Hij joeg
de mannen, die tempelprostitutie bedreven, het land uit en verwijderde alle
godenbeelden, die zijn voorouders gemaakt hadden. [1 Koningen 15:11-12]. Geen enkele
Israëlitische jongen mag als schandknaap bij de tempel zitten.

Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de
natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de
natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand.
Mannen plegen ontucht met mannen; ze worden ze ervoor gestraft omdat ze van God
zijn afgedwaald. (...) [Deuteronomium 23:18] - En hoewel ze het vonnis van God
kennen en weten, dat mensen die dergelijke dingen doen, de dood verdienen, zij dit
alles toch doen. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen dat ook doen.
[Romeinen 1:26-27, 32] - [Lev. 18:22, Lev. 20:13-26].
God heeft de mens als man en vrouw geschapen en dat alleen deze beide binnen
het huwelijk seksuele gemeenschap met elkaar mogen hebben ("tot één vlees worden" of
tot één lichaam zijn"), bijvoorbeeld Genesis 2:24, Mattheüs 19:(4-6) of Efeziërs 5:31.
In het Joodse wetboek Leviticus wordt het de mannen verboden met andere mannen "het
bed te delen" (over vrouwen wordt niet gesproken). Je mag niet het bed delen met een man
zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. [Leviticus 18:22] - Wie met een man het bed deelt
zoals met een vrouw, die begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden
en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.[Leviticus 20:13]
Zowel Leviticus 18:22 en 20:13 beschrijven, dat het "gruwelijk" is en daarom verboden; Het
verbindt als gevolg hieraan de doodstraf voor beide mannen. Homoseksualiteit is onder deze
Bijbelteksten in een lange lijst van godslasterlijke en seksuele doodzonden opgenomen,
waaronder ook overspel, incest, seks tijdens de menstruatie of dierenseks.

Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dat is een gruwel.
[Leviticus 18:22 en 20:13-26]. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke
bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik
tegen nature; En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn
verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende,
en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. (Rom.
1:26,27] – Vers 26: [Aanwijzing: lesbische eigenschappen!]

Toen God de mensen schiep, was het zijn bedoeling dat de mens alleen binnen een huwelijk
seks zouden hebben [na de geestelijke zondeval!] (Genesis 1:27, 28; Leviticus 18:22 en
Spreuken 5:18, 19). De Bijbel veroordeelt alle seks buiten een huwelijk tussen man en
vrouw, of het nu gaat om homoseksueel of heteroseksueel gedrag (1 Korintiërs 6:18). Vliedt
de hoererij; die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Romeinen 1: 24: Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun
harten, om hun lichamen onder elkaar te onteren [opm. homoseksualiteit!]. Dwaalt niet gij
hoereerdersK noch zij die bij mannen liggen, .. zullen het koninkrijk van God niet beërven.
[1 Korinthe 6:9-10]. Hebreeuwse woord voor 'liggen' is miskab en betekent 'plaats waar je
ligt, zoals bed'. In het Grieks koite.
De hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en
zo er iets anders tegen de gezonde leer is, daar valt al het homoseksueel gedrag onder. De
vertalers hebben het woord beperkt tot homoseksueel pedofiel gedrag. Een knapenschender
is een volwassen man die zich vergrijpt aan een knaap. In knapenschender zit ook de idee
van verkrachting, van machtsmisbruik, schenden. Je aan 'iemand vergrijpen’.
Nu wordt het begrijpelijk waarom de Heer het land Kanäan uitroeide, alvorens dit door de
Israëlieten in bezit genomen kon worden. Het land moest eerst ‘gereinigd’ worden van de
seksuele gruwelen, die daar bedreven werden.’Opdat het land u niet uitspuwe,
wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat voor u
wasK.(Leviticus 18:24 t/m 19:2)
God had tegen Abraham gezegd: "Het vierde geslacht (van je nakomelingen) zal hierheen
(dat is naar het land Kanaän) terugkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der
Amorieten niet vol." (Genesis 15:16) God heeft de Amorieten niet zomaar laten vernietigen
door Israël. Hij heeft gewacht totdat hun maatschappij totaal verdorven was. De vernietiging
van de volken van Kanaän was het oordeel op een totaal verworden maatschappij. Het land
dat vanwege de gruwelen, die ze bedreven, de inwoners uitspuwt (28).
In het onderwijs van de apostelen wordt homoseksueel gedrag rechtsreeks veroordeeld, ook
bij travestie. [Zie verder Romeinen 1:26,27 en 1 Kor. 6:9,10 en 1 Tim. 1:10.] - "Of
weet gij niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? De
sleutelwoorden in verband met het onderwerp homoseksualiteit zijn o.a.: 'schandjongens' en
'knapenschenders'.
Volgens het woordenboek betekent schandjongen "een jongen, die zich leent voor seksueel
verkeer met mannen". Synoniem woord is schandknaap. Een knapenschender is iemand, die
zich seksueel vergrijpt aan een mannelijke jeugdige. Een knapenleeftijd is de leeftijd van 1015 jaar.
De context in 1 Kor. 9-11 toont aan dat de opvatting, dat met het Griekse woord ‘malakoi’, de
passieve partner in een homoseksuele relatie wordt bedoeld. Paulus waarschuwt in 1 Kor. 6
tegen homoseksueel gedrag. De seksuele drang, de seksuele lust, is op zich natuurlijk. Deze
drang is door God bij de schepping in de mensen gelegd en is daarom wezenlijk goed. Die
drang moet wel beheerst en gekanaliseerd worden door het huwelijk (1 Kor. 7).
In Rom. 1:26,27 gaat het om een verkeerde gerichte seksualiteit. Om seksuele drang, die
zich niet richt op het andere geslacht, maar op het eigen geslacht. [homo betekent ‘het
gelijke met gelijke!]

Vervolg van Contacten en Reacties
Till Deering uit Duitsland
Beste heer Huige,
Ik ben er vanuit gegaan, dat een oude vriend mij eens heeft aangemeld [bij
Guiseppe] Ik had hem trouwens voor enige jaren geleden al te kennen gegeven, dat
de Lorber-filosofie 2000 jaar geleden al voor haar publicatie overtroffen werd door de
boodschap van Jezus. Ik was eigenlijk niet van plan, om in een uitvoerige
theologische discussie mee te gaan. Ik heb destijds in de zeer uitvoerige gesprekken
erg veel over de leer van Lorber gehoord. Ze schijnt mij eerder te lijken op de leer
van de Gnostici dan op de Nieuw Testamentische leer. Ik heb ook bij mijn vriend
gezien, dat hoe langer en meer hij zich verdiepte in uiterst gedetailleerde
merkwaardige gecodeerde leren over politiek, mannelijk en vrouwelijke principes en
vroegere wedergeboortes. [ook mijn vermeende wedergeboortes]
De uitdrukkingswijze in sommige e-mails was uiterst verward. Dit alles scheen mij
rijkelijk gecompliceerd, vooral toen ik het vergeleek met de verlossing, die ik door
Jezus Christus toch uiteindelijk had beleefd. In het bijzonder stootte het mij tegen de
borst, dat de verlossing tenslotte toch niet geschonken werd, maar te verkrijgen was
door werken, en dat het Boze en de materie zonderling verkwikt waren, zodat het de
duivel enigszins goed ging, de schepper enigszins slecht en Christus en de duivel af
en toe met elkaar verwisseld werden. Dit alles was volstrekt niet de leer van het
Nieuwe Testament. En de verlossing, die ik door Jezus ervaren en beleefd had, was
ook zo diepgrijpend, dat ik de leer van Jakob Lorber slechts als een stap achteruit
kon ervaren.
Dit in het kort. Maar zoals gezegd, ik heb het thema Lorber voor mij afgesloten en
wilde daarom niet weer meedoen, zodat ik de rondbrief ook werkelijk zeer graag wil
afzeggen en deze beschouw alsof ik ‘m nooit had besteld.
Veel groeten,
Till Dering

Antwoord
Beste heer Till Dering,
Dank voor de duidelijke uitleg. Je hebt je weg al gevonden, en dat is goed zo. Ieder
vindt zijn weg voor zichzelf. Men moet wel aan zich zelf werken – precies – dat heb je
juist geschreven. In principe maakt het niet zoveel uit, op welke wijze men tot onze
Heer Jezus komen zal. Er bestaan directe en indirecte wegen. Jammer, dat destijds
de ‚vriend‘ jou in de war maakte. Ik zal je nu uit de E-mailcirculatie nemen.

Voor het geval je later toch nog nieuwsgierig bent geworden, kun je altijd onder
www.zelfbeschouwing.info en onder Jakob Lorber schouwen, daar vind je de
maandelijkse bulletins.
Ik wens je het allerbeste toe en Gods zegen.
Hartelijke groeten, G.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Opmerking betreffend bovenstaande mail en antwoord: Het zou misschien
kwaad bloed gezet hebben deze lezer ervan te ‘overtuigen’, dat de leer van
Jakob Lorber het GROOTSTE GESCHENK in zijn leven kon worden, als hij niet
zo ‘blind’ was. Toch heeft hij wellicht twee aparte ervaringen opgedaan: een
slechte, dat hem van stuk bracht en een goede, dat hem op het juiste pad
bracht. De leer van Jakob Lorber via Jezus, is geschreven voor ieder mens op
Aarde; [Ik zal in de toekomst terugkomen op de wolken, zei Jezus tegen Zijn
leerlingen!]. Voor degene, die deze leer nog niet bereikt heeft, voor zulke heeft
de Heer- o wonderbaarlijk genoeg-, zeker nog andere methoden, zoals we
blijkbaar konden lezen in zijn omschreven verhaalR
De Bijbel hierover: ‘Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijze; want gij
vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet’; [1 Korinthe 3:2].

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Maria Luise Kleindienst uit Zwitserland
Goedendag heer Huige,
Hartelijk dank! Bijgaand ons bewijs van overboeking 100 € gift voor de tekstopname!
Met hartelijke groeten, Maria Luise Kleindienst
MIRON Violett-Glas
MIRON GmbH
info@miron.ch
www.miron.ch

SUNHAND Sonnen-Produkte
SUNHAND GmbH
info@sunhand.ch
www.sunhand.ch

Picardiestrasse 1
CH-5040 Schöftland
T +41 (0) 62 721 70 00

Antwoord
Beste Maria Luise Kleindienst,
Heel erg bedankt voor deze gift! Er zijn plannen om dit Bulletin later ook in het
Portugees uit te geven. Dit kan nog wel een poos duren, maar dergelijke vertalingen
kosten veel tijd en geld. En dit kunnen we zeker gebruiken. Nogmaals dank! G.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Irmgard uit Duitsland
Beste Gerard,
Dank ervoor, ik heb 30 jaar geleden een periode gehad, om mij intensief met de Jakob Lorber leer
bezig te houden. Lieve groet,
Irmgard

Antwoord
Goede Irmgard,
Dank je wel voor je mededeling. Wat is er nog ‘overgebleven´ of jou het meest
´bijgebleven’ in je ziel na 30 jaar!´ Ik ben hier heel erg naar benieuwd! Vriendengroet,
G.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hans de Heij uit Nederland
Beste Gerard,
Dank je wel voor de uitvoerige reactie. Je vraagt in je antwoord: “Wat is volgens
jou (Hans) dan wel het ‘kwaad’, als Lucifer ‘het kwaad’ al niet zelf is?”
Ik schreef:
“Lucifer is als eerste bezweken voor de verleiding om Gods orde van de ware liefde
te verlaten. Hij werd trots, heerszuchtig, en daarmee negeerde hij zijn gebod: “Je
zult-je zult niet” (GJE 2, 224:3), omdat hij werd verleid door zijn eigen vrije wil zich niet
aan Gods gebod te houden”
Ik zie het zo. Het kwaad is niet IEMAND, een of ander persoon, of Lucifer. Lucifer
werd door God met één opdracht geschapen: “Je zult – Je zult niet”. Maar tegelijk
kreeg hij ook de prikkel om deze regel te overtreden. Daarmee schiep God de vrije
wil. GJE 4, 102:1; 4, 103:1; 4, 104:5

Zo moet ook de prikkel tot het overtreden van het gebod aanwezig zijn; hij is een
opwekker van het kenvermogen en van de vrije wil. Hij vervult de ziel met lust en
vreugde zolang deze de prikkel heel goed voelt maar er niet aan gehoorzaamt, hem
echter steeds juist met die vrije wil bestrijdt die door de prikkel in haar gewekt en van
leven werd voorzien, en zo gebruikt de vrije ziel hem dan als middel, maar niet als
doel in zichzelf.
Omdat Lucifer toegaf aan de verleiding van de heerszucht, omdat hij dacht meer te
zijn dan zijn Schepper, is hij een kwade geest geworden en velen met hem, omdat
die anderen eveneens Gods orde van de ware liefde hebben verlaten. De teksten die
jij aanhaalt in het vorige bulletin, tonen aan dat Lucifer inderdaad gevallen is. En
omdat hij zich heeft laten verleiden tot hoogmoed, tot de ‘baas’ willen zijn, tot liegen
en bedriegen, is hij uit de orde van de liefde “gevallen”.
Het kwaad is haat, nijd, geldzucht, machtswellust, jaloezie, geilheid, wellust, woede,
ergeren, irritatie, zielig zijn, slachtoffer voelen, angst, somberheid, depressiviteit,
arrogantie, liegen en bedriegen, hebzucht, hebberigheid, wraak nemen, noem maar
op. De lijst is nog veel langer!
Het gaat erom hoe wij mensen zijn. Hoe is onze hoedanigheid van zijn? Vanuit
welke geest leef ik, leeft iemand? Welke mindset, in moderne woorden, heeft
iemand? Is hij steeds op zijn eigen voordeel uit? Dan is hij niet belangeloos. Meer
hoeft hij niet van zichzelf te weten. Als hij beseft en weet dat dit gedrag niet volgens
Gods orde is, mag hij vervolgens Jezus vragen hem te helpen dit gedrag los te laten.
Maar er is oprecht en krachtig zelfonderzoek nodig om te erkennen welke
zwakheden iemand heeft. Het valt niet mee om van jezelf toe te geven dat je geen
hekel hebt aan de buurman omdat die altijd zijn TV zo hard heeft aanstaan. De
ergernis die dan in je opwelt, dat is dan tegelijk de ruimte die de tegenstander
(Lucifer of een andere duivel) gebruikt om nog meer verkeerde dingen te
gaan denken of zelfs doen. Dingen die de ergernis in die mens doen groeien en die
wraak acties uitlokken. Zo werken satanische mensen en daar zijn er veel van, zowel
in het ‘vlees’, als zonder stoffelijk lichaam. Die proberen ons allemaal te beïnvloeden
tot een vergelijkbaar gedrag. Dergelijke satans genieten daar kennelijk van, maar ik
begrijp nog steeds niet wat voor plezier zij dáár nou aan beleven!

De man op dit bankje kan een kwade geest zijn die naast een goed mens, de vrouw,
zit. Zo gezien zitten het ‘kwaad’ en het ‘goede’ naast elkaar en toch oneindig en
onoverbrugbaar ver van elkaar af.
Zo gezien gaat het – volgens mij - enkel en alleen om de verleiding. Dat is ‘het
kwaad.’ Voorbeeld. Degene die zich laat verleiden tot zelfzuchtig gedrag, of iemand
die de baas wil zijn (macht), of iemand die steeds op zijn eigen voordeel uit is, of
iemand die een wederdienst verlangt of verwacht, die is al niet meer in de ware
liefde. Want ware liefde is oprecht onvoorwaardelijk en zuiver onbaatzuchtig. Het
vraagt een zeer goede zelfkennis om van je zelf te weten, wanneer je bijvoorbeeld
toch op een beloning, of waardering wacht, als je iets voor een ander (de naaste)
hebt gedaan. De hebberigheid slaat meteen toe. Dat moet je dan wel van jezelf zien
en dit zie ik als zelfonderzoek. Zo`n onderzoek leidt tot zelfkennis en die is hoogst
noodzakelijk om Gods orde van de ware liefde daadwerkelijk te leven.
Mensen die zich in bezit laten nemen door de geest van macht, treden op dàt
specifieke moment direct uit de orde van de ware liefde. Je kunt ook zeggen: “De
Heer in de mens trekt Zich terug”, want een satan heeft die mens op dat moment
beïnvloed. Als dergelijke mensen macht willen blijven uitoefenen, worden ze hier op
aarde al een duivel. Het zelfde geldt voor alle andere afdwalingen van Gods orde van
de liefde. Iemand die toegeeft aan wellust, die daar elke dag mee bezig is, is een
wellusteling geworden en zal hard moeten vechten om die gewoonte los te laten.
Want een eenmaal ingesleten gewoonte is als een ijzeren harnas, dat kun je
niet alleen uittrekken. Daar is de hulp van Jezus heel erg hard bij nodig.
Deze redenering geldt voor elke ondeugd. Daarom is zelfkennis en zelfonderzoek
van het grootste belang, want iemand die zijn zwakten onderkent, die weet waarmee
en hoe de tegenstander, de niet-liefde, dus de duivels om ons heen, hem kan
verleiden, die kan zich daar samen met Jezus tegen beschermen. Want dàt is wel
het geval: Lucifer probeert ieder mens te verleiden tot gedrag dat niet overeenstemt
met Gods orde van de liefde. Máár daarmee is Lucifer niet het kwaad zelf.
Met andere woorden, hoe meer mensen alle vormen van geweld van zich af werpen,
hoe minder geweld er na verloop van tijd op aarde zal zijn. Hoe meer mensen hun
lustgevoelens kunnen beheersen, hoe minder wellust er na verloop van tijd op aarde
zal zijn. De mensheid is één, wij zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar
met liefdevol gedrag, maar evenzo met kwaadwillig gedrag.
Citaat: “De verleiding heeft macht, heeft intelligentie, maar niet zonder de mens, niet
zonder Lucifer, niet zonder de behoefte aan die dingen, die het tegenovergestelde
zijn van werkelijk leven, van waarheid, van liefde, van God. Het tegenovergestelde is
Satan, de verleiding tot het tegenovergestelde is zijn macht, de verlangens tot het
tegenovergestelde geeft Satan gelegenheid zijn verleidende macht in te zetten. Als
tegenovergestelde kent hij alles van iedereen met grote precisie en heeft de
beschikking over een grote intelligentie, niet als persoonlijke wezenlijkheid, maar als
tegenovergestelde van werkelijk leven, van God.” Dit stukje tekst komt uit “Hemels
Brood nummer 4748”. Zie de website: www.hemelsbrood.nl

Ik hoop van harte dat dit meer duidelijkheid geeft. Want wij mensen staan bloot aan
alle soorten van verleiding en het is de opdracht voor een ieder van ons, om naar
Gods orde van de liefde te gaan leven. Dit is het doel van elk levend wezen op
aarde. Niet liegen, niet stelen, eerlijk zijn, geen geweld uitoefenen, niet doden, want
iemand die een ander haat, doodt zijn liefde, de liefde in hem, voor die ander. Ook in
ons denken niemand krenken. Want het gaat om woord, gedachte en daad. Elke
verkeerde gedachte waaraan wordt toegegeven, is reeds het zaad van de daad.
Hiertoe een opmerking van G: neem eens als aanvulling een kijkje bij:
http://prophetia.org/index.php?title=Satan – daar vind je nog meer, wat je zou
kunnen interesseren. Misschien kan het door jouw beschrevene hier nog eens
worden samengevat in het volgende citaat:
‘’Kijk, zo'n chemicus ben Ik! Ik heb de onzuiver geworden kristallen (Lucifer en zijn
aanhang) opgelost in het warme water van de liefde en heb die zielen nu weer
opnieuw laten uitkristalliseren om ze helder te laten worden. Dat dat gebeurt door het
opklimmen door het mineralenrijk en het plantenrijk tot aan de mens, is jullie bekend.
Maar omdat de ziel van Lucifer de totale materiële schepping omsluit, moet deze
zich ook in de vorm van een mens uitdrukken. Daarom verenigen zich ook steeds
alle verenigingen van geesten in één persoon, die door de leider van die vereniging
wordt uitgedrukt, en vormen datgene wat men zijn sfeer noemt. Iets dergelijks, wat
dit duidelijk uitdrukt, bestaat er op het materiële vlak niet, daarom zeg Ik: open het
gevoel van jullie ziel’’. [GJE.11_017,26]

Dat de geest van satan of lucifer wel een persoon is, blijkt ook uit het volgende
citaat: …. ‘Persoonlijk heb ik hem weliswaar nog nooit ontmoet, maar van zijn
bevelen heb ik een proefje gehad en daaruit constateer ik dat zijn
persoonlijkheid precies zal lijken op zijn onmenselijke bevelen’. [GJE.02_236,14]
Hans: ‘mooi geschreven en uitgelegd!’ Nog één vraag betreffende dit thema: wil je

wie

ons in het kort nog beschrijven,
dan de oerbron is van al het kwaad in de
mens, mogelijkerwijs met bronnen van Jakob Lorber of de Bijbel, enz. ? G.
Wij danken Hans de Heij hartelijk voor zijn aanvullende en verhelderende informatie!

Albert Hofmann uitR
Hallo beste Lorbervrienden,
Ik vind het zeer interessant wat de Lorbervrienden zo aan elkaar hebben te vertellen.
Wanneer het jullie niet veel uitmaakt, zou ik mijn nieuwe Lorber-Website bij jullie ook
bekend willen maken: lorber.co.nf - De site is voornamelijk afgestemd om zoveel
mogelijk Engelse vertalingen uit de Jakob Lorberboeken op één plek gratis te
publiceren. Een hoogtepunt daarbij is, dat de Huishouding van God, deel 3 nu ook in
het Engels ter beschikking staat. Het afronden hiervan zal binnenkort geschieden.
Hartelijke groeten,

Antwoord
Beste Albert
Vanuit welk land schrijf jij? Met grote vreugde hebben we je bericht gelezen. Het
werk, dat je presteert is een zegenrijke. Er bestaan al een aantal vertalingen in de
Engelse taal. Kijk eens bij: http://www.franky1.com/languages.html - [jammer genoeg
maken op dit moment vele van deze linken onjuiste verbindingen]. Misschien kun je
een afstamming maken met de andere vertalers, zoals ook bij de zeer belangrijke
‘klassiekers’- Hemelse Gaven, [Heavenly Gifts] wat niet slechts is bedoeld voor een
privékring. Hierbij alle linken van de Engelstalige landen, die zich met de leer van Jezus
bezighouden door Jakob Lorber. Wij wensen je veel goeds en Gods zegen bij de
vertalingen, zoals nu ook bij het tweede deel van Robert Blum {Hemel en Hel} – Heaven
and Hell – G.
http://www.hisnewword.org/
http://www.new-revelation.ro/
http://www.jakob-lorber-australia.net/index.html
http://lorber.co.nf/_about_.html
http://www.jakoblorberbooks.com/
http://www.franky1.com/
http://www.new-revelation.net/page/en/ebook/E-Books_for_download
http://merkurpublishing.com/product-category/jakob-lorber-books/
http://www.amaluxherbal.com/bjlorber/jakob_lorber_and_the_new_revelation.htm
http://www.lorberpublications.ca/
https://www.youtube.com/user/jacoblorber
http://www.new-bible.net/page/de/ebook/E-Books_for_download

Suggesties voor de volgende onderwerpen zijn o.a.:
Genezing door gebed?
Gravitatiegolven (begrensde samenvatting)
De macrocosmos
Abortus [aanvullend]
Jezus leerde tot en met drieëndertig jaar en vier maanden op de Aarde
[deel 1 van K] – (onder voorbehoud)
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