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Goede vrienden van Jakob Lorber en aanverwante
dienaren zoals Emanuel Swedenborg en Gottfried
Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer Jezus
Dit keer een kleine verhandeling over de kosmologische samenhangen tussen
gravitatie, micro- en macrokosmos en de analogie tussen deze beiden; dat er
meerdere universa en zonnen bestaan. Albert Einstein heeft de wetenschap
voor een deel op het verkeerde spoor gebracht; [aangeleverde tekst van
Wilfried Schlätz, en deels ingekort!]; -een pittig leesbaar geheel, maar hoogst
interessant!- Waarom het gebed zo belangrijk is en in samenhang met de
gezondheid [door Klaus Opitz]. Ook enkele internationale reacties met een
aanvulling op het thema abortus!
- Wederom wensen wij je een zegenrijk leesgenot toe **************

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

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg van het
Jakob-Lorber-Bulletin nr. 5. Reacties worden wederom naar binnenkomende volgorde
gepubliceerd:

Gerard

Op te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 20e van een maand] wordt in de
volgende uitgave verwerkt. Binnenkomende kopij buiten genoemde data, wordt
opgeschoven en vanzelfsprekend in een navolgende publicatie opgenomen.

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

Wilfried Schlätz uit Duitsland
Beste Gerard,
1. ik verwijs je naar twee nieuwe interessante artikelen:

A3222–(gravitatiegolven) en A3217–(der macrokosmos) – Beiden kunnen bekeken
worden op de website www.jesus2030.de. Voor jouw bulletin is de macrokosmos in
ieder geval te lang en de gravitatiegolven waarschijnlijk ook!
Hartelijkste zegengroeten!
Je Wilfried

Antwoord
Beste Wilfried,
De aangebrachte thema’s zijn van dusdanige aard, dat deze buitengewone boeiende leerstof
niet buiten beschouwing gelaten mag worden. Het een en ander moest wel – zoals je zelf al
aangaf – grotendeels worden ingekort, maar de complete tekst is immers toch volledig te
herleiden in de door jou hierboven aangegeven homepage www.jesus2030.de. [hoewel
natuurlijk in het Duits!] - Ik heb me zelf dus toestemming gegeven, om jou beschreven
punten over deze gravitatiegolven, een beetje summier [ingekort] te publiceren [en met wat
illustraties], ofschoon natuurlijk elk punt onmisbaar is, maar ik ga er van uit, dat dit wel oké
was. Bij de afkortingsnamen gelden in het Nederlands en Engels uiteraard andere, dan die jij
in je moedertaal aangaf. Met grote dank. G.
===============================================================================================

Reactie uit Nederland
Beste Gerard,
Hartelijk dank weer voor het bulletin!!! Een praktisch verzoek: Zou je alstublieft de
marges en de afbeeldingen willen verkleinen. Om de bulletins te printen kost het
een vermogen aan papier en inkt. Verder wens ik je Gods zegen op al je bezigheden!

Antwoord
Beste Adriaan,
Met inkt en papier, daarmee werd geen rekening gehouden [met het uitprinten!] en dat
is eigenlijk ook een beetje moeilijk. We zullen ‘proberen’ de illustraties voortaan niet al te
groot plaatsen, al wil daar soms iets speciaals mee benadrukt worden. Het zou ons
verder toch wat beperken, beste A, maar er is wel begrip voor je suggestie [met nota
bene het extra maartnummer van 30 bladzijden!] Wanneer nog meer van zulke reacties
binnenkomen, zal daaraan extra gehoor gegeven worden.
Misschien mag ik je nog een aanwijzing geven: wanneer je dit bulletin uitprint [in kleur of
zwart-wit?], schaf dan toch een tweedehands oki-laserprinter aan in zwart-wit [de beste
en duurzaamste printer ter wereld!]. Die is zeer voordelig!!! Dank voor jouw tip, Adri. G.

==============================================
Thema om over na te denken: [Duitstalig!] Zondigt God weleens? Bron: ,Hemelse gaven’, Band
1, bladzijde 187 e.v. of via: http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-075.htm t/m http://www.jlorber.de/jl/him3/him3-080.htm - tip: bij het doorlezen van de 075.htm achtereenvolgens deze htm.
veranderen in 076.htm, 077.htm enz. en geef enter.

In het nu navolgende onderwerp vinden we nog een kleine
nabeschouwing – een aanvulling op datgene, wat in het vorige bulletin
al door Klaus Opitz beschreven werd.

Het thema Abortus:
door Wilfried Schlätz
2.0. Thema abortus
2.1. Jezus via Jakob Lorber (JL):
[Aarde en Maan 01_050,02] Wat de materiële verwekking betreft, die onderscheidt zich
van het algemeen dierlijke weinig of niets; het verschil ligt meer in het innerlijk.

(3) De ziel moet natuurlijk al vóór de verwekking kompleet aanwezig zijn, d.w.z. dat ze alle
substantiële specifica in zich moet verenigen, die voordien nog in het hele universum
verspreid waren en haar van alle kanten worden toegevoerd.
(4) De ziel is dan ook zo'n volkomen substantieel specificacompendium. Alleen zijn de
specifica in haar zo chaotisch door elkaar gemengd dat men zou kunnen zeggen: de ziel is
vóór de verwekking een kluwen, een zogenaamde gordiaanse knoop, die eerst moet worden
ontward om tot een vorm te geraken. De ontwarring van deze knoop begint juist bij de
verwekking, want dan wordt deze gordiaanse zielenknoop in het moederlichaam
gedreven en omhuld.

(5) Binnen dit omhulsel beginnen de corresponderende intelligenties elkaar te
herkennen, elkaar te naderen en beet te pakken. Om dit te kunnen doen geven de
geesten hen licht in hun omhulsel. In dit licht herkennen deze specifieke intelligenties
elkaar, zonderen zich af, naderen elkaar, pakken elkaar beet en verbinden zich met
elkaar en dat alles omdat ze daartoe genoodzaakt worden door de wil van de
geesten aan wie deze taak is toevertrouwd. Dit zijn de geesten die men 'beschermgeesten' noemt en engelen en grote engelen oefenen daar invloed op uit. Er is geen
mens die niet minstens drie beschermgeesten, twee engelen en één grote engel
heeft, waarboven nog een zevende waakt en die kent iedereen wel!
2.2. In de bevruchte eicel is dus de gehele ziel al aanwezig en omhuld!

2.3. Als men een 90-jarige bejaarde, die nog een levensverwachting van twee jaren
heeft, vermoordt, dan ontneemt men hem circa twee jaren van zijn aardeleven en
daarmee de zielsmatige mogelijkheden van zijn ontwikkelingen in deze twee jaren.
2.4. Als men een bevruchte eicel, die een complete ziel bevat, aan het innestelen
verhindert, (vervolgens met de pil) of anders op de een of andere manier aborteert,
dan ontneemt men deze ziel de zielsmatige ontwikkelingsmogelijkheden van een
compleet aardeleven!

2.5. Het vermoorden van het embryo is psychisch - geestelijk erger dan een moord
op een 90-jarige, want in één enkel uur aardeleven kan veel meer een grotere
vooruitgang bereikt worden dan met 1000 jaren in het geestelijk rijk.
2.7. Jezus via JL:
[GEJ.06_013,10] Hier telt een uur meer dan daar duizend jaren!
[GEJ.06_014,08] Hier is een uur beter dan daar duizend jaren!
2.8. 24 u * 365 d = 8760 u. per jaar. 1000 jaar = 8.760.000 uren! De zielsmatige
ontwikkelingssnelheid in een aardelichaam kan 8,7 miljoen sneller zijn dan in het geestelijk
rijk! Want het aardse lichaam is een hoogst wijze, volmaakt en doelmatig ingerichte [zielen] louteringsmachine, die wij niet moeten vernielen:

2.9. Jezus via JL:
[GEJ.02_210,02] De in een lichaam wonende ziel is natuurlijk in het begin niet veel
reiner dan het lichaam, omdat ook zij afstamt van de onreine oerziel van de gevallen
satan. Het lichaam is voor de nog onzuivere ziel eigenlijk niets anders dan een
heel wijs en heel goed en doelmatig ingerichte zuiveringsmachine.

Staat homeopathie in de Bijbel beschreven?
Graag respons! Het antwoord in de volgende
uitgave!...

Het volgende thema is hier en daar wat geïllustreerd,
om de voorstellingskracht te optimaliseren!

Gravitatie
en
Macrokosmos
door Wilfried Schlätz

(1.1.2.) Het materiële wereldlichaam bestaat uit gevallen geesten.
(1.2.2.) De kern van de Aarde heeft een organisme, dat lijkt op die van een dier,
voorzien met een aardehart, maag, longen, milt, lever, nieren, enz. uit compleet
andere chemische elementen, die wij op de Aardeoppervlakte en in de lucht ontdekt
hebben.
(1.3.2.) De Aarde kan slechts door een geschikte aandrijving in 24 uur om haar eigen
as draaien.
(1.4.2.) De Aarde kan ook door een gestuurde aandrijving zich maar een paar keer
per jaar om de Zon bewegen.
(1.5.2.) Eb en vloed worden bijna alleen veroorzaakt door de ademhaling der Aarde,
waardoor de gehele Aardoppervlakte zich gedurende zes uur verheft en in de
volgende zes uren zich weer laat zakken.
(1.6.2.) Op de achterkant van de Maan is lucht en water, zodat planten, dieren en
menselijke wezens daar kunnen existeren. Zonder deze [opstijgende] evolutieladder
zoals mineralen, planten, dieren en mensen, was er voor de in de Maanmaterie
gebannen en gevangene geesten geen verlossing en terugkeer mogelijk in de
materievrije geestelijke wereld.

achterkant van de Maan

(1.7.2.) De door ons ontdekte 92 natuurlijke chemische elementen op de
aardeoppervlakte en in de lucht gelden slechts voor dat gebied. In het binnenste van
de Aarde en vooral op en in alle zonnen, en in de gehele kosmos, bestaan er totaal
andere en edelste chemische elementen.
(1.8.2.) Omdat er op de beide grootste veelzijdige zongebieden ook vooral andere en
edelste chemische elementen existeren, kan uit deze elementen een edelst soort
energierijk gas gevormd worden, die bij verbranding voldoende energie levert voor
ons complete universum.
(1.20.2.) Jezus openbaart via het hart door Jakob Lorber ons verstand, dat SIRIUS
onze centrale Zon van 4e rang is, waaromheen onze Zon – die vanuit onze Aarde
direct omcirkeld wordt, eenmaal in de 28.000 aardejaren haar weg baant. Tezamen
met onze Zon cirkelen zo’n 200 miljoen naburige planetaire zonnen om deze Sirius.
Zij vormen met Sirius onze locale ophoping van de kogelster, waarvan het centrum
dus Sirius is, en om die reden een diameter van 1013 km [= 1 lichtjaar (LJ) heeft, dat
is de afstand, die het licht in 1 jaar aflegt, om met zijn reusachtige massa
[zwaartekracht] met 200 miljoen planetaire zonnen al haar planeten en kometen
beheren moet.
De Regulus is volgens de Openbaring van Johannes zelfs de centrale Zon van
eerste rang, het centrum van ons plaatselijke centrum en moet zij daarom wel een
doorsnede hebben van 1049 km (= 1036 LJ) om met zijn reusachtige massa
[zwaartekracht] de gezamenlijke 7 miljoen superopgestapelde galaxies te besturen
en waaruit ons plaatselijk universum is samengesteld.

1.21.2 – De galaxies spatten niet explosief uit elkaar. Daarom bestond er geen
oerknal!
Zeer vele oergeschapen geesten, die vanuit het licht van de 1e, 2e en 3e trap
ontwikkelden, en ook voor een deel vrijwillig zelfzuchtig, hoogmoedig en heerszuchtig
werden in de volste materie, veranderden aan het einde van dit proces in de centrale
Zon van eerste graad. Elk universum stelt als het ware een groot scheppingsmens
voor in de materie, die alleen in de eindeloze zee van de etherruimte om een
onbekende etherruimte met een 1060-voudige lichtsnelheid rondcirkelt. Het is het
laatste toonbeeld van de totale materie, dat door het afvallig zijn geworden, met een
vrijwillige zelfzucht, hoogmoed en heerszucht 1/7 deel van de oergeschapen geesten
heeft getroffen.

(1.23.2.) Volgens de Openbaring van Jezus bewegen wij ons allemaal mee met de
grote materiemens in een 1060-voudige lichtsnelheid. Daarom is de relativiteitstheorie
van Einstein onjuist!

Red. toevoeging: Volgens Jakob Lorber is de "Hulsglobe" de naam voor de
groepering van tientallen miljoenen maal tientallen miljoenen zonnen, die zich
als centrale zonnen van de eerste, tweede, derde en vierde klasse tezamen met
de talloos vele planetaire zonnen, zoals onze Aarde er een is, allen in grote
uitgestrekte banen om één gemeenschappelijk, onmetelijk groot middelpunt
bewegen, dat bestaat uit een bijna eindeloos grote hoofdmiddenzon.
Ontelbaar veel van zulke hulsglobes, die voor de mensen in ondenkbare grote
afstanden van elkaar verwijderd zijn de eeuwige oneindige ruimte vullen, en
heten als geheel "De grote wereldmens”. [GJE2-57] [opm. Hildegard van Bingen
& Jakob Boehme [Aurora]
2.1.1. De grote materie-scheppings-mens wordt beschreven in [GEJ.02_057,01]. Ieder
zocht nu zijn rustplaats op en sliep tot diep in de ochtend. Ik rustte ook en sliep een
paar uur. De beide engelen waren 's nachts echter bezig met het besturen van de
werelden en bij zonsopgang waren zij al weer bij ons, kwamen naar Mij toe, dankten
en zeiden: "Heer, tot in alle uithoeken van de grote wereldmens is alles in orde.
[=de grote materie-scheppings-mens]
2.12. De hoofdmiddenzonnen in Robert Blum-2-299-8.
2.1.5. RB-298-7 en GJE6-245-05
2.21.1. De Aarde is zeker geen klein wereldlichaam; de zichtbare Zon is duizend keer
duizend groter dan de gehele Aarde. [106]
2.2.1.2.Sirius is meer dan tien keer 100.000 [107] keer groter dan onze Zon, die onze
Aarde verlicht. Sirius heeft een doorsnede van 107 keer 106 = 1013 km] [in de punten
2.3.6-23.8 en 2.4] en in de punten 2.3.6-23.8 en 2.4 - Hemel en Hel in Robert Blum
2-298-6,7,8 en 299

1.Stellingname: Albert Einstein heeft in zijn beide relativiteitstheorieën (in de
algemene en in de speciale) hoofdbegrippen resp. hoofdgedachten ontwikkeld:

1.1. De lichtsnelheid (300.000 km/s) moet de grenssnelheid voor ieder
materielichaam zijn. Wanneer een materielichaam (een materiemassa) al precies zo
snel als het licht vliegt, dan moet een massa oneindig worden. Hieruit volgt:
1.1.1. Een zon moet niet sneller dan het licht kunnen vliegen.
1.1.2. De lichtdeeltjes (fotonen) mogen geen massa (materie) bezitten. Want
wanneer ze een nog zo kleine materiële massa zouden bezitten, dan moet deze nog
zo kleine massa oneindig groot worden, omdat immers de lichtdeeltjes met een
eenvoudige lichtsnelheid vliegen.
1.2. Als een ruimteschip bijv. bijna zo snel als het licht beweegt, dan moet het
volgende zich voordoen:
1.2.1. De tijd moet uitgerekt worden (dilatatie van de tijd); voor een ruimtevaarder
bijv. die met dit ruimteschip bijna zo snel als het licht beweegt, verstrijken slechts vier
jaren, maar op Aarde zijn in deze vier jaren bijvoorbeeld weer 40 jaren verstreken.
Als de ruimtevaarder nu van de Aarde zou vertrekken, dan was zijn jonge vrouw 20
en zijn zoontje 1 jaar oud. Wanneer deze ruimtevaarder na zijn vier jaren weer naar
de Aarde terugkeert, moeten er op Aarde intussen 40 jaren verstreken zijn, zodat zijn
vrouw dan 60 jaar en zijn zoon 41 jaar oud moeten zijn!
1.2.2. Zolang het ruimteschip bijna zo snel als het licht vliegt, zolang moet het
ruimteschip dan ook veel kleiner zijn, omdat alle lengtes, breedtes en hoogtes zich
moeten samentrekken en verkleinen‚ (lengtecontracties).
1.3. De drie dimensies van de ruimte (lengte, breedte en hoogte) moeten tezamen
met de tijd een soort vierdimensionale ruimtetijd vormen.
1.4. Er moet bij de zwaartekracht (gravitatie) een bepaalde vorm van golven
ontstaan: gravitatiegolven.
2. Positiebepaling:
2.1. Al deze begrippen en ideeën van Einstein zijn onjuist en staan in contrast tot de
eeuwige ordening van God:
2.2. Elke materiemassa of elke materiële vorm kan zich sneller dan het licht
bewegen, waarbij de massa van het lichaam niet groter of volledig oneindig wordt,
waarbij de grootte van het lichaam niet kleiner wordt.

2.2.1. Jezus door Jakob Lorber (JL):
[GJE.06_248,03] Daaruit kun je dan wel zien dat dus ook een hulsglobe een beweging moet
hebben, en de draaiing om haar as, die ongelooflijk snel is, is voor haar behoefte meer dan
voldoende; nog uitgebreider is de beweging van de grote wereldmens [= de Grote-MaterieScheppings-Mens = GMSM] in de grote, vrije etherruimte. Zijn bewegingssnelheid binnen
een oneindig grote kring is zo buitengewoon, dat hij in een oogwenk de afstand van
duizend hulsgloben doorloopt, maar toch heeft hij honderdmaal duizendmaal duizend
zonnejaren nodig om weer op de oude plek aan te komen.
2.2.2. Jezus door JL:
[RB. Hemel en Hel-02_299,08] Ik zeg: 'Dit is een hoofd- en oermiddenzon waaromheen
precies zeven miljoen zonnen-heelallen draaien en bewegen. Zij is ook precies een
miljoenmaal groter dan al die zeven miljoen bij elkaar. Haar doorsnee bedraagt zo'n twee
octiljoen aardse mijlen.
Het licht met zijn grootste elektromagnetische snelheid - veertigduizend Duitse mijlen per
seconde - zou vele duizenden triljoenen aardse jaren nodig hebben om van de ene pool van
deze zon naar de andere te komen!'
[RB. Hemel en Hel-02_299,11] Robert zegt: “Vele duizend triljoenen jaren zou het snelste
licht er over doen om van de ene pool tot de andere te komen?” O Heer, o God, wat een
angstaanjagende grootte! [Onze Oercentrale Zon (OOZ: Regulus = Urka met een doorsnede
van 1049 km = 1036 LJ (1 LJ = 1 lichtjaar = ca. 1013 km = afstand, die het licht in een jaar
aflegt]. Hoe ver moet dan wel zo'n Zon van onze Aarde verwijderd zijn om van daaraf slechts
als een lichtgevende punt te worden gezien?' Ik zeg: 'Zo’n tien miljoen mijlen [= 1061 km =
1048 LJ] is genoeg om haar tot de schijnbare doorsnee van Venus te reduceren. Een verdere
berekening mag voor jou een genoegen zijn!'
2.2.3. Aangezien Onze Oercentrale Zon (OCZ): Regulus van onze Aarde minstens
1061 km = 1048 LJ [lichtjaren] verwijderd is, dan moet onze hulsaardglobe minstens
een doorsnede hebben van 1062 km = 1049 LJ.

Een hulsglobeafstand = de doorsnede van een hulsglobe, het bedraagt dus
minstens 1062 km = 1049 LJ. per seconde en legt de Grote-Materie-Scheppings-Mens
(GMSM) in vier seconden qua tijdsduur vier hulsglobenafstand af, d.w.z. hij legt in
een seconde minstens: 4*1062 km = 4*1049 LJ af! Omdat het licht in een seconde
slechts 300.000 km = (3*105 km) aflegt, zo beweegt de GMSM in de volgende factor
zich sneller dan het licht:

4 1062 km / s
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5
3 10 km / s
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-voudig

2.2.4. De Grote-Materie-Scheppings-Mens (GMSM) beweegt zich met ons mee, met
onze Aarde, met onze Planetaire-Zon (PS) met ons Zon-Gebied (=ZG = Sirius = het
centrum van onze locale Globe-ster-ophoping), met al onze Heelal-Zonnen (= HS =
het centrum van onze Galaxis is onze Melkweg), met complete universele
Zongebieden.

2.2.5. Omdat materiemassa’s zich dus met een 1057-voudige lichtsnelheid kunnen
bewegen, zijn de hypothesen van Einstein in de cijfers: (1.1.) tot (1.4.) daarom foutief:
[opm. red.: zie verder www.jesus2030.de]
2.2.5.–1. Materiemassa’s kunnen 1057 keer sneller vliegen dan het licht.
2.2.5.–2. Om die reden kunnen ook de lichtdeeltjes [fotonen] een behoorlijk kleine
materiemassa hebben, omdat het licht alleen met een enkelvoudige en niet met een
1057-voudige lichtsnelheid vliegt. Jezus bevestigt nadrukkelijk, dat de lichtdeeltjes een
zeer kleine materiemassa bezitten:
2.2.5.–3. Jezus via JL:
[De Vlieg-.01_008,11] Deze vraag is wel erg gemakkelijk en begrijpelijk te
beantwoorden, zodat jullie toch zeker wel moeten veronderstellen, dat de uitgaande
[licht]-straal, aangezien hij tijd en ruimte bevat, toch zeker nog zo iets onbepaalbaar,
maar evenwel materie is, wanneer dan ook nog zo subtiel. Jezus beschildert in ‚de
Vlieg‘, hfdst. 8, dat door de samenvloeiing van vele lichtstralen (interferentie)
materiewolken en uiteindelijk nieuwe kometen ontstaan, wat onmogelijk was,
wanneer de lichtdeeltjes niet met een zeer kleine materiële massa zouden zijn
uitgerust!]

2.2.5.–4. Voor een ruimtevaarder, die met een ruimteschip met een veelvoudige
lichtsnelheid tot de andere zonnen en planeten vliegt en na vier jaren weer naar de
Aarde terugkeert, verstrijken precies dezelfde, materiële, universele tijd van vier
jaren zoals op de Aarde, zodat zijn vrouw en zijn zoontje hier slechts bijvoorbeeld vier
jaren ouder geworden zijn, toen hij 4 jaar onderweg was!
2.2.5.–5. Ook de door Einstein gepostuleerde (beweerde) contractie van de lengte
bestaat niet, d.w.z. een ruimteschip, dat met een veelvoudige lichtsnelheid vliegt,
wordt niet erg veel kleiner, ja doorgaans iets minder klein, maar het behoudt zijn
grootte!
2.3. Er bestaan geen gravitatiegolven
2.3.1. Omdat er slechts een materiële universele tijd bestaat, die voor de gehele
Grote-Materie-Scheppings-Mens (GMSM) geldt, is het onmogelijk met de drie
dimensies van de ruimte (lengte, breedte, hoogte) en de volledig andere materietijd een vierdimensionale "ruimtetijd" in elkaar te knutselen!
2.3.3. Overeenkomstig het artikel: A3217– (De macrokosmos) heeft hoofdelijk als
voorbeeld alle zonnesystemen (AZ) in het centrum van een Galaxis een of ander
zwaartekrachtcentrum: “via een zwart gat” of wordt vervangen door een ‘quasar’
(quasister). Een "zwart gat" moet nauwelijks het overgebleven restant zijn van een
stervende planetaire zon. Deze zonneresten moeten zo’n kolossale massa en
zwaartekracht bezitten, dat zelfs de lichtdeeltjes [fotonen] vastgehouden worden en
niet meer kunnen wegvliegen, zodat het licht ons meer bereikt waardoor wij dit
‘zwarte gat’ niet kunnen zien.

Daardoor moet dit "zwarte gat" zich vertolken als een "donkere materie" = een
onzichtbare grote massa. In het genoemde artikel wordt getoond, dat er geen "zwarte
gaten" bestaan, maar dat in het centrum van een elke Galaxis een heelalzonnensysteem (HZ) met een diameter van 1019 km = 106 LJ ontstaat, die de huidige
Galaxis beheert, voedt en samenhoudt.
2.3.6. In de kosmische realiteit kan er geen botsing tussen tweeërlei algemene
heelalzonnen (HZ) voorkomen op de plaats van de aan het elkaar grenzende en
tweesporige “zwarte gaten”.

Want Jezus ordent steeds en aanhoudend door Zijn engelen de centrale zonnen en
de planetaire zonnen in elke hulsenglobe (= plaatselijk universum) en zodanig, dat
zulke catastrofen niet kunnen voorkomen, omdat daardoor talloze mensen, die op
de 2e universele Zongebieden [UZ], het 106 gebied-van de zonnen (GZ), die
rondcirkelen om elk van een der grote UZ, op tenminste 1012 planetaire-zonnen (PZ),
die ook weer rondcirkelen om de 106 GZ, en op de tenminste 1013 planeten, die weer
om de 1012 PZ rondcirkelen, zouden sterven, waardoor hun verlossingswerk door de
materie naar het geestelijke, met geweld onderbroken zou worden!
2.3.7. De zwaartekracht (bijv. de aantrekkingskracht van de Aarde, die ons op de
Aardbodem vasthoudt) is hiermee vergeleken een KRACHT en geen vibratiegolf, en
ze ontstaat, omdat in alle materie materiële intelligentiespecifica (intelligente,
specifieke, individuele elementaire-diertjes) bestaan, wiens liefde naar beneden tot
aan het middelpunt van de Aarde is gericht.

2.3.8. Jezus via JL:
[Aarde en Maan.01_045,07] Ten eerste is ijzer zwaar. Waardoor wordt dat gewicht
veroorzaakt? - Door een [materie-intelligentie-] specificum [= een materieel
individueel en intelligent elementair-diertje], dat uit de binnenste ruimten van de Aarde opstijgt waardoor het, hoewel het hier aan dit metaal is gebonden, nog altijd zijn
intelligente aantrekkingskracht daarheen richt, waar het zo lang was verbannen.
Deze aantrekking (deze zwaartekracht) in dit specificum is als het ware de liefde
naar omlaag.
2.3.9. Jezus via JL:
[GJE.04_105,01] (De Heer:) "Kijk, zoals de mensen nu door eigenliefde, zelfzucht,
hoogmoed en de daaruit voortvloeiende heerszucht dermate materialistisch worden,
dat zij zich daarvan gedurende vele duizenden jaren niet volledig zullen kunnen
bevrijden, -evenzo waren er eens oorspronkelijk geschapen geesten die ook door de
hun gegeven prikkel te zeer egoïstisch, zelfzuchtig, hoogmoedig en uiteindelijk
heerszuchtig werden, en het gevolg daarvan was, dat zij veranderden in pure
materie.
[GEJ.04_105,02] Zij hebben zich in grote gemeenschappen zo ontzettend ver van elkaar
gevestigd, dat die afstanden voor jullie onvoorstelbaar zijn. Iedere gemeenschap wilde niets
meer van enige andere horen, zien en gewaarworden, om zich toch maar geheel te kunnen
overgeven aan de eigenliefde.
Door dit steeds meer opgaan in eigenliefde en zelfzucht, in de daardoor gaandeweg
ontwakende hoogmoed en de absolute heerszucht, schrompelden de ontelbaar vele levensvormen tenslotte volgens de wet der zwaartekracht, die zich uit de eigenliefde en de
zelfzucht vanzelf had ontwikkeld, ineen tot een enorm grote klomp, -en zo ontstond de
stoffelijke centrale oerzon van een hulsglobe. De verzameling van een enorm groot aantal
zonnegebieden, die als aparte planeten om hun zon, zich in onmetelijke, uitgestrekte banen
om de Oer Centrale Zon [OCZ] bewegen.

2.3.10. Jezus via JL:
[GJE.04_108,02] Het is de oude eigenliefde als vader van de leugen en al het daaruit
voortvloeiende kwaad. De leugen is echter de oude, zondige materie, die op zichzelf niets
anders is dan een lelijke en zondige verschijningsvorm van de eigenliefde, de
zelfzucht, de hoogmoed en de heerszucht.
2.3.11. De gravitatie = zwaartekracht is dus een gevolg van de eigenliefde en
zelfzucht en zomede een grondeigenschap van alle materie, die slechts uit
eigenliefde, zelfzucht, hoogmoed en heerszucht bestaat resp. daaruit ontstond! Om
die reden is de gravitatie een zielsmatige eigenschap van de ‘gevallen oergeesten’
en heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met een echt gravitatieproces
[een geworpen steen in een vijver]! Er bestaan dus geen "gravitatiegolven"!

Wij danken Wilfried Schlätz hartelijk voor zijn
leerzame thema’s !
Eigen opmerking kosmologie
‘Een week, voordat het actuele onderwerp van Wilfried op de redactietafel kwam,
ontving ik een fictieve droom over een ruimtevaartreis. Met twee andere astronauten
nam ik plaats in een capsule, wachtend op het startsein, om de ruimte te worden
ingeschoten. Ik voelde mij een ‘gast’ in de ruimtevaartcapsule. Plotseling verloor ik
het bewustzijn en werd wakker in een ruimte, met zicht op een adembenemende
omgeving in een mij onbekende omgeving. Twee vrouwelijke wezens snelden naar
mij toe, maar zeiden niets. Blijkbaar was er een taalbarrière. Ik zag in de kamer, waar
ik ‘wakker’ en ‘verzorgd’ werd, een groot scherm met daarop drie astronauten, dat
het onderwerp van de dag was. Een van de drie was ik zelf, maar herkende mij niet
in het astronautenpak. Ik probeerde mijn vrouw op de planeet Aarde een ‘whats app’
te sturen en realiseerde me, dat dit wel een jaar kon duren, voordat mijn bericht
bij haar was aangekomen. Even later begaf ik mij daar op straat en ontmoette mijn
twee astronoomvrienden…’

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

Hoeveel Jakob-Lorber-‘geabonneerden’ hebben we?
We schreven al in één van de voorgaande bulletins, dat het er zo’n 300
ín aantal zijn. Deze bestaan voor een deel uit ‘geïnteresseerden’, die
nooit van Lorber gehoord hebben, maar er wel voor ‘open staan’. Het
gedeelte van Giuseppe [zo’n 195 - bestond eveneens uit 70% echte
Lorber-lezers! en 30% daarvan is ‘afgehaakt’. De reden hieromtrent laat
zich al raden: de meeste Italianen lezen het bulletin liever in hun taal.
Dit geldt ook voor het Portugees en Spaans. Direct na de overname
van Giuseppe waren hun e-mails niet meer bereikbaar, in de
veronderstelling, dat er geen tijdschrift nadien meer kwam. Een
gedeelte had daarvoor zelfs een speciaal e-mailadres aangemaakt. We
hebben veel lezers uit Duitstalige landen, vele uit Nederland en uit
Nederlandssprekende landen over de gehele wereld en Engelstaligen.
Dit mogen we met recht ‘internationaal’ noemen. Ook via het Internet
bereikt ons een groot aantal lezerspubliek.
Er
wordt
ook
veel
gedownload
via
onze
website
www.zelfbeschouwing.info onder internationaal. Dit is traceerbaar. Dus
naast het aantal, bekend met Lorber en een aantal, niet bekend met
Lorber, hopen we ook via het internet mensen aan te trekken, die het
juiste voor hun ziel zoeken. Indirect groeit het aantal dus wel, maar dit
is niet precies aantoonbaar! G.

Contacten en reacties
Wilhelm Erdmann uit Duitsland
Hallo Gerard,
„God-als-Jezus-Christus“ moet ook in het Nederlands zo vertaald worden, dat echter
alle vijf klinkers in de naam voorkomen, want ze vormen de volledige naam van God.
Zie hiervoor ‚de Joden‘ uit mijn boek. De www.e-wi.info ist opnieuw bewerkt.
Gegroet uit God
Wilhelm

Antwoord
Dank je Wilhelm. Als aanvulling las ik in het boekwerkje: ‘drie dagen in de tempel’,
hoofdstuk 19:3 de volgende tekst: ‘Jij weet, dat de ouden de klinkers die in een
woord tussen de medeklinkers komen, wel uitspraken, maar uit 'n soort van
piëteitsoverweging niet opschreven. (Namelijk uit piëteit en eerbied voor de naam
van God: JEHOVA, welke naam is gevormd uit de vijf vocalen als volgt: I(=J) E 0
U(=V) A.)’
We hoeven slechts ook in een Hebreeuwse Bijbel na te kijken en daar staat toch
precies [JieHouWaH [  ] יְהוָהmet 4 medeklinkers {JHWH en niet JHVH} – maar… de
W wordt wel uitgesproken als een V ! [de letter U, V bestaat niet in het Hebreeuws!
UV=W] en verder met de – onuitspreekbare - drie klinkers – Ik ben iets bekend met
de Hebreeuwse taal!] Verder heb je het prachtig verklaarbaar gemaakt. Christ wordt
in het Nederlands geschreven als Christus, en je wilt om een bepaalde reden, dat de
‘u’ in Christus niet geaccentueerd mag worden? Uiteraard zal het precies zo vertaald
worden in het Nederlands en Engels, conform jouw wens. G.
============================================================

De Joden
Boek 23 „Apostel van de leken“ E-Wi-uitgeverij
1. Nadat God-als-Jezus-Christus was opgestaan en opgevaren was naar de hemel,
maakte Jakob aanstalten om op reis naar Jutland te gaan. Jakob moest als Apostel de
leken van de oud-gelovige Joden, die in centraal-Europa handel drijven, de aankomst van
de Messias verkondigen.
2. De oud-gelovige Joden onderscheiden zich van de tempeljoden. Ze kenden nog de
naam van God en maakten de vele hervormingen van Mozes niet mee, die de Israëlieten
uit Egypte in het beloofde land leidde. De tempeljoden verloren de naam van God.
3. In Jeruzalem werd de tempel gerenoveerd en moest er een zware bronzen deur van
de tempel vervangen worden. De hogepriester observeerde het gieten van de deur vanaf
de stellage. Daarbij gleed hij uit en viel in de hete met gevulde gesmolten bronzen
smeltkroes.
4. Dit was een groot ongeluk voor de Thorajoden, want de hogepriester had om zijn hals
een opklapbare medaille en Daarop alleen was de naam van God geschreven. In de hete
smeltkroes smolt de medaille en de naam van God - Ieoua - was voor de joden nu
onbekend.
5. De naam van God werd slechts eenmaal per jaar door de hogepriester achter het
voorhangsel van de tempel voor allen voorgelezen. De naam wordt uitgesproken als
JieHouWa (JHW). Omdat de juiste naam van God al sinds eeuwen door niemand mocht
uitgesproken worden, ging hij nu verloren.

6. In de joodse boeken werden de klinkers, waaruit de naam van God bestaat, steeds
door een punt vervangen. Bij het lezen moet de lezer steeds de juiste klinker erbij
bedenken, zodat de ‘wetenschap der overeenstemming der joden‘ niet verloren gaat.
7. Als de naam van God bij de hogepriester niet meer bekend was, voerden de joden een
hervorming in. De punten werden in de Schrift de door de van de tempel vastgelegde
klinkers vervangen, zodat overal op de wereld de Schrift als hetzelfde kan worden
voorgelezen.
8. Als de Schriften van Mozes waren voorzien met klinkers, geraakte de joodse religie,
de ‚wetenschap der overeenstemming der joden‘ steeds meer in de vergetelheid. Toen
zij de priesters voor een groot deel verloren hadden, geraakten de joden in de
Babylonische gevangenschap.
9. In de Babylonische ballingschap werd de joodse kennis in meerdere leerboeken, ‘de
Talmud,’ samengevat, maar de ‚wetenschap der overeenstemming van de joden‘ liet zich
niet meer door de priesters reconstrueren en bleef daarmee als verloren beschouwd.
10. De ‚joodse wetenschap der overeenstemmingen‘ kan slechts mondeling worden
doorgegeven, wanneer zij zogenaamde bovennatuurlijke hulp moet voortbrengen. Ter
oefening heeft de lezer bij de Schriften van Mozes de mogelijkheid om de klinkers bij het
voorlezen welgevallig uit te spreken.
11. Toen de conservatief oud-joodse priester Barnabe Israël, [alle joden heten met de
achternaam Israel], van de schriftreformatie hoorde werd hij boos, want hij zag al
vooruit, dat de joden nu de ‘wetenschap der overeenkomsten’ langzaam maar zeker
zouden verliezen.
12. Deze priester behoorde toe aan de oud-gelovigen. Zij maakten de vele reformaties
van Mozes niet mee. De oud-gelovigen kennen slechts negen geboden [zie GJE door
Lorber] Toen de joden de echtbreuk begingen, deelde Mozes het 9e gebod en ontstond
zo het 10e gebod: ‘je zult niet begeren je naaste vrouw!’
13. Volgens de schriftreformatie sloten zich veel Israëlieten aan bij de oud-gelovigen,
vooral de Israëlieten, die niet afstamden van de zoon Juda van Jakob. Veel aanhangers
van de drie Israëlitische filosofiescholen zoals de Sadduceeërs, Farizeeërs en Essenen
werden oud-gelovige joden.
14. De filosofiescholen werden voor het leren van de wetenschap der
overeenstemmingen gesticht, toen de joden een koning kregen en niet meer door
richters werden bestuurd. De richters werden door God aangesteld en door engelen
opgeleid.
15. In de school der Sadduceeën leert men het provocatieve denken en in de school van
de Farizeeërs het receptieve denken, in de school van de Essenen leert men het
reflectorisch denken, en bij de oud-gelovige-joden het ordelijke denken.

16. De leer van de Sadduceeërs laat de ziel met het lichaam vergaan en tolereert geen
andere voorschriften dan gefundeerde wetten. Ze houden het zelfs voor roemvol om
tegen de leraren van hun eigen school een woordenwisseling aan te gaan, en om het
provoceren te leren.
17. Sommige van hun aanhangers behoren tot het beste niveau. De meesten van hen zijn
arm en dragen geen belangrijke aandeel bij, en wanneer ze eenmaal hiertoe genoopt
zijn, een ambt te bekleden, dan gaan ze met de Farizeeërs om, omdat de middenstand
hen anders niet duldt.
18. De Farizeeërs leven sober en kennen geen genoegens. Ze eren de wijze ouden en
matigen zich niet aan om hun bepalingen te weerspreken. Ze geloven ook, dat de zielen
onsterfelijk zijn en na het overlijden op de jongste dag wachten.
19. Ten gevolge van hun leerstellingen bezitten de Farizeeërs bij het volk zulk een
invloed, dat alle godsdienstbezigheden, gebeden en offers, slechts volgens hun
richtlijnen aangeboden wordt, omdat men geloofd, dat zij in woord en daad voor het
volk slechts het beste willen.
20. De Essenen geloven aan de onsterfelijkheid van de ziel en houden het loon der
gerechtigheid voor het begerenswaardigste goed. Ze zijn mensen van voortreffelijke
gebruiken en nemen notie van de compenserende gerechtigheid, de rijken genieten hun
goederen op geen andere wijze dan de armen.
21. Veel Essenen leven, wanneer daarvan er veel wees zijn, ongehuwd in een klooster.
Ze houden er geen knechten op na, omdat ze dit voor onrechtvaardig houden. De
heerschappij over bedienden is voor hen de bron van alle oorlogen en strijd, en zo leven
ze van elkaar afgezonderd en de een dient de andere.
22. De oud-gelovigen kennen geen filosofiescholen, die naar buiten zichtbaar zijn. Ze
leven zoals echte Israëlieten die volgens hun mening zo moeten leven, want ze streven
ernaar om het gestructureerde denken van de Israëlitische richters te leren kennen en
deze verder te geven aan de volgende generatie.
23. Oudgelovig betekende oorspronkelijk zo iets als bij het volk horen of de taal van het
volk spreken. Bij de oud-gelovigen zijn de mensen met 24 jaar al volwassen. De kinderen
worden de eerste 12 jaren van hun leven door de moeder opgevoed en nadien 12 jaren
door de vader.
============================================

JLIB in het Portugees?
Stel, dat we iemand gevonden hebben, die genegen is, om het Jakob Lorber Internationaal
Bulletin in het Portugees te vertalen, tegen een redelijk aanvaardbare tegenprestatie [250
Euro per bulletin] en dat gaat goed, zolang er nog voldoende vrijwillige giften
binnenkomen, dan zou dat een grote aanwinst zijn.

Blijkt echter, dat de ‘vertaler’ of ‘vertaalster’ na enige tijd niet meer voorzien kan worden
van een geldelijke steun, dan kan de existentie van dit bulletin ernstig in gevaar komen.
Mocht dus het Portugese vertaalwerk niet gefinancieerd kunnen worden, dan zou deze
uitgave in principe het einde kunnen betekenen.
Een eenmaal uitgegeven blad [in ons geval dan in vier talen! – moet gezien worden als een
gezamenlijke eenheid. Valt één taal af – om welke reden ook - dan zou het onfair zijn om
wel door te gaan met de drie tot nu gebruikelijke talen, wat nu uitstekend gaat. Als een lid
lijdt, lijden alle leden. [D.w.z. als één van de vier internationale talen afvalt, worden de
anderen hierdoor vanzelf ook gedupeerd! [geschiedenis Giuseppe]. Het lijkt me op dit
moment een groot risico het Portugees, Italiaans, of Spaans er nog bij te betrekken. Wat
denken de lezers hiervan?
============================================

Genezing door gebed?
(Klaus Opitz)
Gezondheid wordt met recht in ons wereldse leven als het hoogste goed
geclassificeerd en ondanks dat wordt er nog voortdurend tegen de beginselen van
een gezond leven gezondigd. De gevolgen zijn ziekten, het wegkwijnen aan een
vroegtijdige dood. En aan het einde zal God de schuld krijgen om zijn eigen
tegenslag.
‚Als de mensen zich nooit van God zouden afkeren, zouden ze ook nooit tot nood en
ellende vervallen…
Ook ziekten van het lichaam zullen jullie zielen niet angstig en kleinmoedig maken;
want lichamelijke ziekten zijn altijd alleen maar de bittere gevolgen van het niet
opvolgen van de geboden.
Wie zich reeds vanaf zijn jeugd trouw aan deze geboden houdt, zal tot op hoge
leeftijd geen arts nodig hebben en zijn nakomelingen zullen niet hoeven te lijden
onder de zonden van hun ouders, zoals dat bij de oude, aan God trouwe volkeren
vaak eeuwenlang het geval was.
Maar steeds als de mensen begonnen te ontaarden, is er ook weldra ernstig
lichamelijk lijden over hen gekomen en hebben ze de gevolgen leren kennen van
het te weinig of helemaal niet in acht nemen van Gods geboden’. [GJE-9-35-5-7]

Jezus is bekend met onze ontberingen
"Ja, zo is het, daarom moeten jullie bij alle nog zo weerzinwekkende verschijnselen op deze
aarde niet de moed verliezen, want de Vader in de hemel weet ervan en weet het best
waarom Hij ze toelaat!
Zo zijn de meeste ziekten, die de mensen moeten doorstaan, niets dan hinderpalen om te
voorkomen dat de ziel één zou worden met het lichaam…” (GJE.02_169,11)
‘Wat het vlees heeft aangetrokken [de zonde], zal dat hetzelfde ook weer moeten
afleggen. Of dit nu gepaard gaat met of zonder pijn, dat is hier om het even.’ (GJE.05_075,07)
'Jullie geschiede naar jullie geloof; maar behalve wat jullie geloven, moeten jullie onthouden
dat het voor een mens ter wille van zijn ziel niet altijd bevorderlijk is als hij met een
volkomen gezond lichaam rondloopt; want als zijn vlees te gezond is, wordt het ook
gemakkelijk geprikkeld tot allerlei zinnelijke lusten, waarin de ziel eerder mede begerig wordt
dan wanneer haar vlees ziekelijk en zwak is, - en zo is een lichamelijke ziekte in zekere zin
een wacht voor de deur van het innerlijke leven van de ziel! (GJE.09_158,11)
‘Vrees dus maar niet voor de veelvuldige levenslasten die je hier en daar op je aardse
levensweg zult ontmoeten, want Ik zal ze ter versterking van je ziel en je geest op je weg
brengen!
Als je dus zo nu en dan iets zal overkomen, bedenk dan dat Ik het ben die je zo'n versterking
doe toekomen! Want hoe meer Ik een mens liefheb des te meer zal Ik hem ook verzoeken.
Want een ieder moet net als Ik volmaakt worden, maar daarvoor zal veel zelfverloochening,
geduld, zachtmoedigheid en algehele overgave aan Mijn wil nodig zijn’. (GJE.03_120,06)
… ‚het beste onder al Mijn schenkingen is het kruis, want in deze kiemt het ware eeuwige
leven voor ziel en geest!‘ (HiG.03_46.09.11,01)
Degene bij wie Ik nog allerlei leed en rampspoed toelaat, help Ik op de juiste tijd; degene
die Ik echter zijn aards trotse en zwelgend goede leventje ongehinderd verder laat genieten,
draagt zijn gericht en eeuwige dood reeds in zich en dus ook overal met zich mee. Nu weet je
dus ook waarom menigeen met werelds aanzien en wereldse rijkdom ongestraft verder kan
zondigen en gruwelijke dingen doen tot aan de dood van zijn lichaam.' (GJE.09_029,13)

Kunnen wij in de nood durven hopen op Gods hulp?

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden’,
schrijft Matthéüs in zijn Evangelie (7,7 e.v).
„De zieken zeg Ik echter: ze moeten zich niet bedroefd maken om hun ziekte, maar moeten
zich ernstig tot Mij wenden en moeten Mij helemaal vertrouwen. Ik zal ze troosten, en een
stroom van de kostelijke balsem zal hun harten overgieten, en de eeuwige bron van het leven
zal onuitputtelijk in hen helder worden, ze zullen genezen en zullen verkwikt worden als het
gras na een onweersbui”. [Huishouding van God 1-1-3]
„Als je bij Mij alleen levendige hulp zoekt, dan zul je volkomen gezond worden; want daar zul
je in Mijn liefde het krachtigste geneesmiddel tegen elk euvel in je eigen boezem dragen, dat
het enigste universele geneesmiddel is!
Want zie, alle aardse geneesmiddelen lijken in elk opzicht in hun werking als een strijd van
de helse geesten onder elkaar en zijn om die reden een echte bonum contra malum (goed
tegen slecht), en daarom als een waar geneesmiddel, door dat de mens door elk euvel alleen
om deze reden voor eeuwig kan genezen worden!” [Hemelse Gaven 3-45-15, e.v.]
…’Maar aan Mijn hulp zal het jullie niet ontbreken. Wat jullie zelf kunnen doen met de
jullie toegemeten kracht, moet je ook zelf doen; voor wat daarbovenuit gaat, zal Ik dan wel
zorgen. Want heus, Ik zeg jullie: Wat je de Vader in Mijn naam en binnen Mijn orde, die
jullie bekend is, zult vragen, dat zal je ook gegeven worden naar de mate waarin het voor
jullie ziel nuttig is’. (GJE.06_021,9)
„Wie Mijn Woord leest en ernaar leeft en een sterk, vast geloof heeft, aan diegene zal het
Woord door zijn geloof helpen, zoals het zelfs in het Evangelie vaak te zien is.
Ontbreekt echter het juiste, levendige geloof, daar zal het ‚sta op en wandel‘ slechts van
geringe werking zijn. Overeenkomstig daarmee zijn Mijn Woord en het levendige geloof
steeds het beste geneesmiddel, ook voor het lichaam, en een apotheker heeft geen
betere.” [Hemelse Gaven303_48.09.03,05f)
‚Alles hangt af van de ernstige wil van de mens; als hij zich serieus verbetert en in vol
vertrouwen God, altijd in Mijn naam, smeekt om iets waars en goeds, zal het hem gegeven
worden naar de maat van zijn reële verbetering en van zijn geloof en vertrouwen.

En je kunt nu met deze waarachtige belofte van Mij dan ook volkomen tevreden zijn.
(GJE.06_069,10)
Jezus kan en wil ons dus in het kader van Zijn Ordening helpen, maar het of en wanneer
moeten wij alleen aan Hem overlaten. Alleen Jezus weet, wanneer het de juiste tijd is voor
een genezing: “Uw wil geschiede!”
(Uitvoerige omschrijving van de tekst „Genezing door Gebed“ [Heilung durch Gebet] zie
onder WWW.JESUS2030.de in het themaregister [Themenregister]- zoeken onder genezing
[Heilung] en aanklikken.

Wij danken Klaus Opitz hartelijk voor zijn leerzame thema !
====================================

Suggestie voor het volgende onderwerp?

De Godsdienst van de toekomst
www.zelfbeschouwing.info

E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com

Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:
===================================================================
Gerard Huige
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Banknummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEFINEV
================================================================
Giften:
geen!!!
Stand van het bank tegoed op 15-03-2016
221,25 €
Rentestand van deze bank
28,25 €
================================================================
Vertalingskosten Relana v. d. Vegt
100,00 €
Stand Bank tegoed op 15-04-2016
93,00 €
Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan even een berichtje!

