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Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob
Lorber voelen zich met alle mensen van de wereld verbonden als schepsels en
kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader belichaamde Zich 2000 jaar
geleden in de Jezus Christus [25-28 n. Chr.] De geestvrienden van de JezusOpenbaring [h]erkennen in deze eeuwige Openbaring een nieuw en groot Woord van
God en beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.
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Beste Lezers,
Mag ik jullie allemaal een gezegend 2019 toewensen en dat we bovenal in contact blijven
met onze Schepper. Onderstaand artikel van Jezus Christus via Jakob Lorber was in 1861
aan Lorber en zijn vrienden gericht. Het is belangrijk, dat we ook in 2019 hier notitie van
willen nemen. G
De Heer: ‘Het kerstfeest en de jaarwisseling herinneren je alleen ergens aan; het eerste aan
mijn grote daad van liefde, het tweede aan het snel voorbijgaan van de tijd. Jullie bevinden je
nu in een wel geheel andere levensruimte dan het vorige jaar, doordat jullie planetaire Zon
met haar gevolg met zo’n snelheid voortraast en jullie naar andere kosmische ruimten leidt
dan die waar jullie je vorig jaar nog dichterbij bevond. Vraag dus niet naar het veranderen
van klimatologische omstandigheden, of naar het veranderen van de geestelijke instelling
van de mensheid en de afzonderlijke mensen: jullie weten immers niet waar je nu bent en
waar de wetten van Mijn schepping jullie heen voeren!’ Bron: Scheppingsgeheimen, hoofdstuk 27

Nieuwjaarszegen
Aan het eind van het jaar geef Ik jullie, die nog aan Mij vasthouden en in Mij geloven,
een vonkje over wat het komende jaar zal brengen.
Het beste is dat allen, die aan Mijn naam vasthouden, op Mijn voortdurende
liefde en genade kunnen rekenen. Wie dat heeft, laat die niet naar de wereld
kijken, wat die doet en wil doen; want Ik alleen ben waarachtig de Heer, en de
lotsbestemming van alle mensen, groot of klein, rijk of arm, machtig of
machteloos, ligt in Mijn hand en in Mijn macht.

De wolk, waaruit nu de bliksem aan een stuk doorflitst en alles overheersend verlicht
van de opgang tot de ondergang, staat vastbesloten aan het firmament van de geest,
en het oude Babylonische bijgeloof en de leugen en het bedrog ervan zinkt
onstuitbaar in de afgrond. Moet Ik de regenten door de nood daar niet naartoe leiden,
opdat ook zij verlicht worden en dan niet meer in staat zijn het rijk van de duisternis,
van het gericht en van de dood bescherming te bieden? Laat je daarom ook nog
een heel korte tijd de nood welgevallen! In een paar maanden zal alles er heel
anders uitzien, waar jullie niet van zullen schrikken.

Bedenk maar dat Ik alles zo laat gebeuren als deze dag, die jullie ook niet bevalt,
maar daarbij toch vol zegen voor deze Aarde is. Kort en goed, wie zich in Mijn licht
bevindt, die hoeft ook nergens voor te vrezen! Ik wil en zal nu de hoogmoed en de verdorven hovaardij op een manier bezoeken
waaraan nog niemand gedacht heeft, - die zal zich in haar wedijver zelf te gronde
moeten richten zoals de oude hoer van Babel; want beide zijn kinderen van een en
dezelfde geest en moeten zichzelf te gronde richten.
Maar allen die vermoeid en met allerlei onnodige vrees beladen zijn, kom in je hart
beladen met liefde tot Mij en Ik zal jullie allen verkwikken! – Aanvaard met deze
woorden Mijn zegen voor het komende jaar en voor nog langer en voor eeuwig.
Amen. – Dat zeg Ik jullie. [Hemelse Geschenken, deel 3, blz. 386] - 31. december 1861.
*.*.*.*.*88*************************************

-nieuw onderwerp-

Eigen gedachten in de sferen van het geestelijk Rijk
Onlangs hield ik mij dagenlang bezig of er aan gene zijde [in de geestelijke wereld] elkaars
gedachten gelezen konden worden. Alleen al de gedachte daaraan zou ik me eigenlijk wel
onvrij kunnen voelen. Je kunt denken wat je wilt [de wet van de vrije gedachte van de wil],
maar hoe zit het dan met de ‘bescherming’ van je eigen denkwereld?! Er is aan gene zijde
eveneens toch vrijheid in het denken, maar misschien zou dat aan banden gelegd worden,
als elke gedachte ‘gelezen’ wordt, en niets daar, maar ook helemaal niets verborgen
blijft!....Geen privé in je eigen innerlijke privégedachtewereld? Nergens ‘ruimte’ waar je met
je eigen gepeins zou kunnen ‘terugtrekken’? Daarop zocht ik antwoorden.

Enige tijd daarna moest ik in mijn privésfeer iemand naar een oogkliniek brengen. Vlug
graaide ik nog een boekwerkje uit mijn Swedenborg- en Jakob Lorbercollectie. Ik wist niet
wat ik in de wachtkamer te lezen zou krijgen. Wat ik las, waren precies [tot mijn grootste
verwondering] de antwoorden, die ik op mijn vragen kreeg.
In het boekwerkje van Swedenborg: ‘De Goddelijke Drie-eenheid verklaard’ volgens de
geloofsbelijdenis van Athanasius, dat een uittreksel uit een werk van Emanuel Swedenborg
is, die dit in 1912 publiceerde bij de Academy of the New Church – Bryn Athyn, PA. USA,
staat het volgende beschreven:
‘Al de gedachten van een mens verspreiden zich in de geestelijke wereld in iedere
richting, zo ongeveer als de lichtstralen van een vlam. Omdat de geestelijke wereld uit
hemel en hel bestaat, en de hemel uit ontelbare gezelschappen en evenzo de hel, daarom
moeten de gedachten van een mens zich noodzakelijkerwijze in gezelschappen
verspreiden.’
‘Alle gedachten van de mens verspreiden zich dusdanig in zo’n richting, en dat heeft men tot
nu toe niet geweten, omdat er niets bekend was over de aard van de hemel of de hel. Dat
deze gezelschappen bestaan, en dat er bijgevolg een verspreiding van ’s mensen gedachten
plaats vindt, en in een andere wereld dan die waarin zijn natuurlijk gezicht zich uitbreidt.
Want de gedachte van een mens is als het gezicht van zijn ogen.’
‘Het is de liefde van de mens, welke zijn gedachten in de gezelschappen bepaalt; goede
liefde richt die gedachte in hemelse gezelschappen en slechte [egoïstische] ‘liefde’ in helse
gezelschappen. De liefde van de mens is vergelijkende wijze als vuur en zijn gedachten
zijn als lichtstralen, die daaruit voortkomen; Wanneer de liefde goed is, dan zijn de
gedachten, die als stralen daaruit voortkomen; Wanneer de liefde kwaad is, zijn de
gedachten, als stralen daaruit, valsheden.’ Joh. 14:20,21: ‘het licht is de waarheid van het
geloof en de warmte is het goede van de liefde!’
Daar boven [in de hemelse sferen] verbinden die gedachten zich met gelijksoortige
gezelschappen, deze schikken zich daarin en enten als het ware zich daarop zo
volledig, dat de mens met die gezelschappen geheel en al één wordt.
Er kan niet de minste gedachte bestaan, zonder dat die in een of ander gezelschap wordt
opgenomen, niet door de individuen of engelen van dit gezelschap, maar door de
genegenheid van de liefde, waaruit en waarin dat gezelschap bestaat. Vandaar dat de
engelen, van die [gedachte]-invloeiing niets merken, noch ook door haar op enige wijze
worden gestoord.
‘Terwijl de mens in deze wereld leeft, is hij [al] in verbinding met de hemel, en ook in
medegezelschap met de engelen, ofschoon noch de engelen noch de mens daarvan iets
weten. De oorzaak van deze onwetendheid ligt hierin, dat de gedachten van de mens
natuurlijk zijn en die van de engelen geestelijk, en die twee maken één geheel, alleen door
overeenstemmingen. Daar een mens door de gedachten van zijn liefde ingevoerd is in
gezelschappen van de hemel of van de hel, is het, dat bij zijn intrede in de geestelijke
wereld, wat onmiddellijk na zijn dood plaats vindt, zijn hoedanigheid bekend wordt enkel
en alleen door de verspreiding van zijn gedachten in gezelschappen: en op die wijze wordt
iedereen onderzocht…’ [opmerking: zie ook een beschrijving hierover in het Jakob Lorber
Bulletin van 2017]

‘Ook wordt hij omgevormd door de toelating van zijn gedachten in de hemelse
gezelschappen, en veroordeeld door de invoering van zijn denken in de gezelschappen van
de hel.’ [A.V. 1093]
‘Na de fysieke geboorte opent de mens in de loop van de tijd voor zichzelf de hemel of
de hel, en gaat hij binnen in de gezelschappen en al gedurende zijn leven in deze
wereld en een inwoner wordt van het ene of het andere gezelschap!’
’…Al zijn gedachten worden vormen die hij ziet, en zijn wil wordt een voldongen feit. Zijn
woorden zijn vastberaden en één met de gedachte en de wil. De [ether]-ruimte heeft niets
meer met hem te maken, en het tijdsverloop heeft hem de laatste minuut getoond. Want in
het vrije geestelijke zijn hoort, ziet, voelt, ervaart, denkt, wilt, handelt en spreekt hij over tijd
en ruimte heen; d.w.z. voor hem is er maar één tegenwoordige tijd, waarin een eeuwig
verleden en een eeuwige toekomst vriendelijke hem de handen reiken. En zijn oog is qua
zinnelijkheid zo dicht bij de eindeloze verre dingen als zijn eigen gedachte.’ [Saturnus, hfdst.
44:18]

‘Daarom moet elke gedachte worden vastgehouden en mag geen tweede een eerste
verdringen. In de geest is dit doorgaans het geval, want wie niet standvastig is, is niet
geschikt voor het Hemelrijk van God. Zoals ook de Heer zelf zegt: ‚Wie zijn hand aan
de ploeg slaat en omziet, is niet geschikt voor het Rijk van God.’ Geestelijke Zon, deel
2, hfdst. 18:2
….’Dat ook de geringste gedachte die een mens ooit had, hetzij op deze of ook
op een andere Aarde, eeuwig onmogelijk ooit verloren gaat of kan gaan. De
geesten, waarvan de gedachten, woorden en ideeën en daden door Gods wil zo'n nieuwe
wereld vormen, beseffen in hun volmaakte toestand al gauw dat die wereld een gevolg is van
hun gedachten, ideeën, woorden en daden, en zij belasten zich dan erg graag en met een
groot gevoel van zaligheid met de besturing, leiding, vorming en het algehele levend maken
en de doelmatige, inwendige organisatie van het hemellichaam en uiteindelijk ook van alle
dingen en wezens, die op zo'n hemellichaam moeten bestaan. GJE4-57:4
-Einde-

===========================================================================
===========================================================================
-nieuw onderwerp-

Iemand benaderde mij en vroeg, wat is nu de eigenlijke zonde tegen de Heilige Geest? Ik
hoefde daarover niet lang na te denken, want ik was hem het antwoord schuldig. Ik merkte –
hoe lastig dit ook was – dat ik dit niet precies wist. Dat bewoog mij ertoe om een grondig
onderzoek in te stellen. Het nu navolgende is het resultaat. Misschien weten andere lezers
hiervan nog meer?

De drie-eenheid en de zonde tegen de Heilige Geest
Johannes zegt immers ook: `In Christus woont de volheid van God' en hij zegt ook: `In het
begin was God; en God was het Woord en het Woord was bij God; het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond.' Jullie zeggen weliswaar dat er geschreven staat: `In
het begin was het Woord, God was het Woord, want het Woord was bij God en God was in
het Woord.' Dat betekent hetzelfde, want God en Woord is een en hetzelfde als Zoon en
Vader. Of wanneer jullie zeggen: Woord en God, wat eveneens hetzelfde is als Zoon en
Vader, is het ene niet eerder dan het andere, want Vader en Zoon of God en het Woord, of
liefde en wijsheid zijn vanaf alle eeuwigheid volkomen één. De Heer is Eén, zowel als Vader,
als Zoon en als Geest!
De Heer: ‘Jullie vragen hoe men het dan moet begrijpen dat de Heer zegt, dat de zonde
tegen de Vader en de Zoon vergeeflijk is, maar de zonde tegen de Heilige Geest niet? Dat is
toch heel begrijpelijk; wie strijdt tegen de goddelijke liefde wordt door de goddelijke liefde
gegrepen en geheeld; wie strijdt tegen de goddelijke wijsheid wordt door de goddelijke
wijsheid eender behandeld. Maar zeg zelf eens, als er een dwaas zou zijn die werkelijk tegen
de oneindige goddelijke macht en kracht in opstand zou willen komen, wat kan hem anders
te wachten staan dan dat de oneindige goddelijke kracht hem eveneens aangrijpt, maar hem
dan weg blaast de oneindigheid in, vanwaar hij een hopeloos lange terugweg zal hebben te
gaan om mogelijkerwijze weer dichter bij Gods liefde en erbarming te komen’. [Geestelijke Zon,
deel 1, hfdst. 51:23 en 24.]

In Matth. 12:31,32 lezen we: lastering tegen de [Heilige] Geest! Een verdere samenhang in
de Bijbel vinden we o.a. bij: Hebr. 4:4-8, Hebr. 10:26-29, 1 Joh. 5:16, Matt. 12:43-45 en 2
Petr. 2:20-22, 2 Thess.2:3 - Pluspunten: ‘God wil niet, dat sommigen verloren gaan. 2 Petrus
3:9. 'Hij wil, dat alle mensen behouden worden' 1 Timoth. 2:4

Iemand die denkt de zonde tegen de Heilige Geest bedreven te hebben, draagt
daarmee het bewijs bij zich, dat hij deze zonde niet bedreven heeft. Maar iemand die
deze zonde wel begaan heeft, zal er nooit last van krijgen, maar er in ten onder gaan.
Jezus tegen de Farizeeërs: ‘Als jullie Mij hoe dan ook belasterd zouden hebben dan zou Ik
het jullie vergeven. Maar jullie zijn hoogmoedig geworden en hebt je bewapend tegen Mijn
geest, die liefde heet en eeuwig Mijn Vader is en deze zonde zal je niet vergeven worden,
niet hier en nog minder in het hiernamaals!’ GJE1-150:6
Alle zonde en smaad wordt de mens vergeven, maar het smaden van de Heilige Geest nooit!
(Matth.12:31) en GJE1-185:15.

SIMON JUDA [Petrus] zegt: "Heer toen U Zich voor mijn ogen in de rivier de Jordaan door
Johannes met water liet dopen, zagen wij terstond een vlam in de vorm van een duif boven
Uw hoofd zweven, en men zei dat dit Gods Heilige Geest was! En men hoorde toen ook een
stem, als uit de lucht, die zei: 'Zie, dit is Mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb;
luister naar Hem!' Wat was dat dan? Waar kwam die heilige vlam vandaan, en wie sprak die
duidelijk gehoorde woorden uit? Hoe moeten wij dit opvatten en begrijpen?" GJE4-253:1
IK [Jezus] echter zei: "Dat was de stem van de Vader in Mij, en de vlam ontstond uit Mijn
oneindige, uitstralende levenssfeer, die de werking is van Mijn Heilige Geest!’ Matth. 3:16,17
en GJE4-253:4.
PETRUS zei: 'Toen U Zich aan de Jordaan door Johannes liet dopen, openden de hemelen
zich, en de geest van God zweefde in de vorm van een vurige duif boven Uw hoofd, en
uit de hemelen hoorde men met een heldere stem de volgende woorden: 'Dit is Mijn geliefde
Zoon aan Wie Ik een welbehagen heb, naar Hem moeten jullie luisteren!' En ook bij een
andere gelegenheid hoorde ik precies diezelfde woorden, waarover wij eigenlijk tot op heden
U nog niet zo precies om nadere uitleg durfden te vragen.’ GJE6-229:1
PETRUS verder: 'Heer, daar begrijpen we allemaal niets van, hoewel U Zelf zei, dat een
mens alle zonden vergeven kunnen worden maar nooit een zonde tegen de Heilige
Geest! U bent echter kennelijk niet de Heilige Geest, omdat U zei dat zonden tegen de Zoon
vergeven kunnen worden. De Vader is het ook niet, omdat ook zonden tegen de Vader nog
eerder vergeven zouden kunnen worden. Wel, wie en wat is dan de Heilige Geest? Wij
zagen hem in de vorm van een vurige duif. Is hij een aan alle mensen vanaf Adam verborgen
gehouden derde goddelijke persoonlijkheid, of is hij één met de Vader of één met U? Hij kan
toch niet heiliger zijn dan de Vader en U? En toch zei U, dat zonden tegen de Heilige Geest
nooit ofte nimmer vergeven worden! Hij moet dus op een nog helemaal aan ons onbekende
wijze beslist het Heiligste van alle hemelen zijn.’ GJE6-229:7
Jezus: ‘Kijk het beeld van de duif betekent voor jullie beperkte zintuigen ten eerste de grote
zachtmoedigheid en ten tweede de grote vliegbekwaamheid van Mijn wil, die de eigenlijke
Heilige Geest is; want waar Ik met Mijn wil iets tot stand wil brengen daar ben Ik ook al tot in
de eindeloze verte aanwezig en breng iets tot stand’. GEJ.06_231,12
‘Wat de stem betreft die van boven uit de hemelen leek te komen, dat deed ook alleen maar
Mijn geest, de uit Mij komende en Hem geheel vervullende liefde die alom met Mijn wil net
als in Mij zo innig verbonden is. Dat de stem uit de hemelen leek te komen, moest jullie

aangeven en leren dat al het ware en goddelijk goede eerst van boven komt, zoals ook de
mens in zijn hart pas dan goed wordt zodra het mensenhart vanuit het door God verlichte
verstand verlicht en daardoor werkelijk veredeld wordt.’ GEJ.06_231,13
‘Pas als het hart eenmaal verlicht is en in de ware liefde ontvlamt, wordt het helemaal licht en
levend in de mens. Dan gaat ook jouw liefde spreken en zul je zeggen: 'Het licht in mij is mijn
lieve zoon, in wie ik een welbehagen heb, naar hem -dat wil zeggen, naar al mijn wensen,
begeerten en hartstochten -moet je luisteren!' GEJ.06_231,14
In een andere samenhang zei de Heer:
'Ik ben Heer en Meester, roep en spreek Mij dus ook als zodanig aan; meer is echt niet
nodig! Maar kom Mij niet meer aan met de uitdrukking 'Heiligste! Want Ik ben hier net als
jullie slechts een mens en zeg jullie, dat niemand heilig is dan alleen Gods Geest!
Weliswaar woont Die in Mij, maar die gaat jullie voorlopig nog niets aan. Maar wanneer jullie
zelf in deze geest wedergeboren zullen zijn, zal Hij voor jullie pas van belang worden en dan
zullen jullie Zijn heiligheid begrijpen!’ [GEJ.08_205,08]

‘Wanneer de mensen in hun blindheid 'heilig, heilig, heilig' tot God zullen roepen, zal het er
onder hen ellendig uitzien! Wie zó tot God wil roepen, moet eerst zelf van deze geest vervuld
raken, anders is zijn roepen zinloos en dwaas en lijkt het op de aanroep van de heidenen,
die door het gericht van de zonden der wereld gekneveld en geboeid zijn en zodoende
onmogelijk de eeuwige, oneindige vrijheid in God, wat nu juist die heiligheid is, kunnen
vatten en begrijpen!’ [GEJ.08_205,09]
‘Daarom ben Ik nu, zolang jullie nog in het gericht van de wereld leven, wel jullie Heer en
Meester; maar wanneer jullie zelf in Mijn geest vrij en bewust ziende geworden zullen zijn,
dan pas zullen jullie in mij God herkennen en 'Heilige Vader' tot Hem roepen. Maar dan
zullen jullie niet, zoals nu, met de mond roepen, maar in jezelf, vanuit de levende geest; want
God is in Zichzelf geest en kan daarom ook alleen maar in de geest en de levende en
lichtend vrije waarheid aangeroepen en aanbeden worden!’ GJE8-205:10
‘Jullie begrijpen dit weliswaar nu nog niet en je kunt het ook niet begrijpen; maar als jullie
blijven in het geloof in Mij en doen wat Mijn leer zegt, dan zullen jullie, als je geloof en je
liefde gerijpt zijn, gedoopt worden door de Heilige Geest, die Ik aan allen zal zenden die
door hun leven laten zien dat zij in Mij geloven en in Hem, Die Mij uit Zich in het vlees
als Mensenzoon in deze wereld heeft gezonden; want het eigenlijke, waarachtige,
eeuwige leven is: dat je in Mij als de waarachtige Zoon van de Vader in de hemel gelooft en
volgens Zijn leer leeft’. [GEJ.06_013,07]
‘Wanneer echter de Geest waarover Ik nu met jullie heb gesproken, tot jullie zal komen en
jullie zal doordringen, zullen jullie uit jezelf alles begrijpen wat je nu allemaal ziet en hoort
maar door je puur natuurlijke gesteldheid niet kunt begrijpen; want het lichaam kan de
geest niet begrijpen en is op zichzelf zonder meer dood. Het heeft geen ander leven
dan alleen maar het tijdelijke meeleven uit de levenskracht van de ziel, die met de
geest verwant is en die helemaal op hem kan gaan lijken, en één met hem kan worden
als zij zich helemaal van de wereld afwendt en haar zinnen alleen richt op het meest

innerlijke, geestelijke, volgens de orde en wijze zoals Mijn leer en Mijn persoonlijke
voorbeeld het jullie laten zien.’ [GEJ.06_013,08]
‘Daarom moet ieder van jullie zich inspannen om zijn ziel door haar eigen kracht te redden;
want denk je dat zij als zij in het gericht komt zich wel zal kunnen redden zonder middelen
daarvoor te hebben, terwijl zij zich hier met zoveel middelen die haar ten dienste staan, niet
kan redden als zij niet bedenkt dat zij zichzelf als een onschatbaar goed moet zien dat, als
het verloren gaat, op eigen kracht door niets weer gekocht of verkregen kan worden?!’
[GEJ.06_013,09]

‘Laat ieder daarom vóór alles zijn ziel proberen te redden! Want tegen allen zeg Ik, dat het
aan gene zijde zo zal zijn: Wie liefde en waarheid, en dus de juiste orde van God, in zich
heeft, zal er daar meteen nog heel veel bij gegeven worden; wie dat echter niet heeft of veel
te weinig heeft, zal ook dat wat hij eventueel nog heeft, afgenomen worden, zodat hij dan
helemaal niets zal hebben, en naakt, zonder middelen en zodoende zonder hulp zal zijn. Wie
zal zich daar over hem ontfermen en hem vrijkopen?! Waarlijk Ik zeg jullie:

Eén uur hier

is meer waard dan duizend jaar daar.’ Grif deze woorden diep in je hart’; Zie ook:
‘de ware christelijke religie [Swedenborg], hfdst. 3 [GEJ.06_013,10]

Naschrift
De Alef [Alpha] bestaat in uit 3 Hebreeuwse lettertekens, namelijk 2 x het JOD-teken = dat is 2 keer de
getalwaarde 10 en 1 x de WAW = dat is 1 x de getalwaarde 6, dus als een eenheid van 3 letters,
waarbij de 6 [dus de Waw] de bovenste en onderste Jod [dus 10 met 10] zich met elkaar verbindt of
samenvoegt; de 6 is een verbindend- of bemiddelingsteken. De beginletter Alef heeft als eerste
letterteken van het Hebreeuwse alfabet de complete waarde van 26, dat ook de optelsom is van 10-56-5 [J-H-W-H] = God.
Het woord ‘geest’ betekent in het Hebreeuws ‘roeach’, dat overal tegelijk kan zijn. Bij Jezus daalde de
Heilige Geest in de vorm van een duif, op Zijn hoofd neer. De Alef laat een eenheid zien die tegelijk
ook een drie-eenheid is. In de letter Alef 1-30-80=111, zien we dit weer terug. De ÉÉN is tegelijk ook
een DRIE-EENHEID. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn hoedanigheden van elkaar, en allemaal in
diezelfde EENHEID. God is DUS een EENHEID, geen DRIEHEID, wel een drie-eenheid. Duizend
[1000] wordt precies zo geschreven als de Alef. Beiden [de Alef als eenheid] vertellen over de één op
alle niveaus. Beiden [ook de Eleph als 1000] zijn in principe in de optelling 111. De één in de
eenheden, zowel in de tientallen als in de honderdtallen als 1+10+100
-einde-

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

Swedenborg over Jakob Lorber

Swedenborg heeft ooit een profetische uitspraak gedaan, dat Jakob Lorber gewezen zou
worden op de prelaat Oetinger van 11 november 1766, waarin hij [Swedenborg] opmerkte,
dat na hem later een man een pratende ‘Verlichter’ ten deel zal vallen. Swedenborg
wees hierbij nadrukkelijk op, dat deze stem van zulke inspiratiegehalte niet van buitenaf
komen zal, maar van binnenuit vernomen zal worden. Inderdaad kon Lorber een hemelse
stem vanuit zijn hart hoorbaar tegen hem spreken. Swedenborg was er voor aangesteld om
zijn beschouwingen in de geestelijke wereld met eigen woorden uit zijn geheugen neer te
schrijven. Zie ook Huishouding van God, deel 1, hoofdstuk 11.

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

Het zesde en zevende boek van Mozes
De Essenen bezaten het 6e en 7e boek van Mozes met de bijlage en de verklaringen over
het universum. Bron: GJE10-156:8,9. De Nieuwe Openbaringen worden ook in andere landen
gegeven, volgens Hemelse Geschenken 1-141, 2-108,110 en 208. ‘Zie, zelfs de Joden zijn
ooit de meest verlichte mensen van de Aarde, behalve dat Mozes zelf hen alles had verteld
door de mond van zijn broer Aaron in twee postume [aangevulde] boeken, en nu weten en
begrijpen ze niets van al die oervolle dingen.’

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

Het eerste soort vuur – Wederkomst van Jezus
'De mensen zullen voor de nieuwe wederkomst van Jezus worden gezuiverd. Volgens GJE8185: 3-4 en 12 zal het leiden tot een buitensporige inflatie*, hongersnood, veel vervelende
kwalen, besmettelijke ziektes en pestilenties onder de mensen, dieren en zelfs onder de
planten. Grote stormen zullen ook optreden zowel op het land als op de zee; De zee zal op
vele plaatsen buiten haar oevers treden.’
[Opmerking: * inflatie is alles wat onaangenaam duur is, het geld wordt steeds waardelozer.
Planten, groenten en granen worden besproeid met chemische substanties zoals bijv. roundup - dat in het grondwater komt, in het bier en in de wijn ... de gevolgen worden geleidelijk
herkenbaar... stormen zoals orkanen worden steeds sterker. We zitten midden in deze
profetie .. Frequente natuurrampen volgen elkaar op in korte afstanden middels
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en vele andere soorten van natuurkrachten. Bij de
aardbeving in Chili werd zelfs een groot deel van de aardkorst in het binnenste van de Aarde
gebracht, wat zelfs een uitwerking had op de vulkaanuitbarsting in IJsland. Ook de aardas
doet al wat sneller de ronde met ca. 1,3 microseconden. De tweede komst van Jezus
Christus wordt speciaal beschreven door Mayerhofer].

===========================================================================
-nieuw onderwerp-

Waarom vond de Menswording van
God plaats op onze planeet Aarde?

door Wilfried Schlätz
kort uittreksel – foto van redactie]

De HEER toont ons in zijn Nieuwe Openbaring via zijn schrijver Jakob Lorber, dat niet alleen alle
planeten van ons zonnestelsel, behalve Pluto, niet slechts de planetaire zonnen die op onze Zon
gelijken, maar ook de omliggende zonnen (een diameter van 1 lichtjaar en centrale sterren van
spiraalvormige nevels) en de grootste zonnen (met een diameter van 1 miljoen: dus 106 lichtjaren, en
een centrale ster met miljoenen sterrenstelsels) door mensen bewoond van ons materiële soort.
De HEER heeft de grote materiële scheppingsmens opgebouwd in de vorm van eindeloos veel
geschapen aardebollen, die niets anders is dan in de materie bevroren grootste ziel; dat is de
oergeschapen, maar gevallen geest Lucifer.
En de Heer zegt aan het einde van het tweede deel van "Robert Blum" [Hemel en Hel] over
de betekenis van onze planeet in de grote materiële scheppingsmens:
"Deze mens is in zijn gehele gehalte de oorspronkelijke geest, die de Bijbel Lucifer (Lichtdrager)
noemt en deze is nog steeds in het volle bezit van zijn grote zelfbewustzijn, maar niet meer in het bezit
van zijn elementaire oerkracht. Hij is gevangen en gericht in al zijn delen. Slechts één weg staat hem
steeds vrij, en dat is de weg naar Mijn Vaderhart! Voor elk ander is hij echter veroordeeld en zo goed
als dood en kan hij verder geen voet of geen hand zelfs maar een centimeter bewegen.’
"Dat deze geest nu in zichzelf gescheiden is, en zoals aangetoond, en in dusdanige stevige
vaste Aardebollen, dat zijn gericht is. En zijn leven, dat daardoor in bijna eindeloos veel
afgesloten delen is gescheiden, kan niet als een geheel worden beschouwd, maar als een
zeer verdeeld geheel. Want alleen in elke Aardebol is leven, maar buitenom daarvan is
echter niets anders dan alleen Mijn eeuwig onveranderlijke vaste Goddelijke wil’.
‘Als hij zichzelf daar wil vernederen en naar Mij terugkeert, dan moet zijn oorspronkelijke
oerleven weer opnieuw worden losgelaten. En deze grote materiële scheppingsmens zal dan
door een geheel vrij leven worden ingeblazen. Maar als deze oorspronkelijke geest van mijn
schepping in haar arrogante koppigheid wil blijven bestaan, dan kan deze orde, zoals die nu
is geordend, ook zo lang blijven totdat alle materie is opgelost in een nieuw, eindeloos
vermenigvuldigd ziels- en geestelijk leven.' Robert Blum II, hfdst. 6 en 8 - 10). = Hemel en Hel, deel 2.
In het boekwerk "geestelijke Aarde", geeft de HEER nu het antwoord op de vraag die aan het begin

werd gesteld: "Al was de ziel van Lucifer ook nog zo groot, toch kon in hem niet meer dan één
geest wonen en deze ene geest, die zijn eigen val heeft veroorzaakt, kan niet in al de talloos
gedeelde compendia van zijn eens concrete oerziel wonen. Zijn woning is slechts tot deze
door jullie bewoonde Aarde beperkt. Alle andere hemellichamen, ofschoon ze delen zijn van
deze voormalige ziel, worden niet door zijn geest bewoond.
Daarom ook kunnen de mensen van die hemellichamen, ofschoon hun natuur meestal
beter is dan die van de mensen op Aarde, toch nooit die volkomen aan God gelijke hoogte
bereiken als de kinderen van deze Aarde. Hoewel deze in de geest het meest verst van God
en de allerlaatste zijn, zijn ze juist daarom in geval van verbetering het allerhoogst en kunnen
het meest aan God gelijk worden.
En om deze reden koos Ik, als de HEER, juist deze Aarde als toneel van Mijn grootste
mededogen en schiep op haar grondbodem alle hemelen opnieuw. [Geestelijke Aarde 531,
10/11]

Verhelderend en duidelijk heeft de HEER in intiemere kringen van Zijn gerijpte leerlingen nog
eens de onlangs gestelde vragen met volgende woorden beantwoord:
"Bij al die eeuwige talloze voorscheppingen, welke allen een oergroot menselijke
oervorm van geschapen werelden vormden en bepalend waren, ben Ik niet zomaar op
een of andere planeet door de kracht van Mijn wil op deze Aarde gekomen als Mens in
het lichaam omhuld, maar Ik kwam alleen met haar menselijke schepsels in contact,
die voor die schepping al geschapen waren als zuivere engelgeesten’. GJE4-255:2
Alleen deze scheppingsperiode heeft Mij ten doel gesteld Mij op een willekeurig, klein, aards
hemellichaam, dat nu juist deze Aarde is, om voor alle voorafgaande alsook voor alle in de
nooit eindigende eeuwigheid en navolgende scheppingen, door Mij Zelf onderwezen te
worden in Mijn eeuwig, oergoddelijk Wezen in een lichaam en in de smalste vorm.
Ik wilde Mij voor alle toekomstige tijden en eeuwigheden niet alleen, zoals gewoonlijk, ware
en werkelijke, volledig op Mij lijkende, kinderen scheppen, maar hen door Mijn Vaderlijke
liefde echt uitverkiezen, opdat zij dan met Mij over de gehele oneindigheid zouden heersen.
Om dat echter te bereiken, hulde Ik, de oneindige, eeuwige God, het voornaamste centrum
van Mijn goddelijke wezen in het lichaam, om Mij aan jullie, Mijn kinderen, als zichtbare en
tastbare Vader te presenteren en jullie Zelf door Mijn hoogst eigen mond en hart de ware,
goddelijke liefde, wijsheid en kracht te leren, waardoor jullie dan, gelijk aan Mij, niet alleen
over alle wezens van deze huidige scheppingsperiode moeten en zullen heersen, maar ook
over die van de voorafgaande en alle nog komende.
En daarom heeft deze scheppingsperiode, ten opzichte van alle andere, het door jullie nog
lang niet duidelijk genoeg besefte voorrecht, dat zij in de gehele eeuwigheid en oneindigheid
de enige is waarin Ik Zelf de menselijke, vleselijke natuur helemaal heb aangenomen en Mij
binnen de gehele, grote scheppingsmens, binnen deze hulsglobe, in dit gebied waar Sirius
de centrale zon is, uit de tweehonderd miljoen hem omcirkelende zonnen nu juist deze, en
van de vele aardbollen, die haar omcirkelen nu juist deze, waarop wij ons nu bevinden, heb
uitgekozen, om daarop Zelf mens te worden en jullie mensen uit te verkiezen als Mijn ware
kinderen voor de gehele oneindigheid en eeuwigheid, zowel voor als achterwaarts. GJE4-255,
2-5)

-einde-

===========================================================================
-nieuw onderwerp-

Maria Magdalena

Over Maria Magdalena wordt veel gespeculeerd, wie ze was en wat ze deed. Jammer
genoeg worden veel mensen over haar persoon op het verkeerde been gezet. Zo wordt er
de ronde gedaan [door enkele schrijvers] dat zij een grote ingewijde en één van de
belangrijkste discipelen van Jezus was. Niets is minder waar en waar de fantasie haar
gang mag gaan, leest men zulke dingen al te graag, omdat er over haar weinig bekend is.
Wie was ze in werkelijkheid wel?
In de Bijbel lezen wij duidelijk dat deze vrouw een bijzondere band met Jezus had, en was
ontstaan nadat Jezus haar verloste van de zeven demonen (Lukas 8:2).

Maria Magdalena

was een prostituee voordat zij bekeerd werd. Dit staat niet zo expliciet in de Bijbel vermeldt,
echter wel in de Nieuwe Openbaringen van Johannes door Jakob Lorber.
Vlak voor het gedeelte waarin beschreven wordt hoe zij van de demonen was verlost, is er
een gedeelte over een zondares die aan de voeten van Jezus viel en haar zonden vergeven
werd (Lukas 7:37). Uit de beschrijving zou je het idee kunnen krijgen dat het hier om een
prostituee gaat. Zijn er aanwijzingen dat het hier om Maria Magdalena gaat of zijn er
misschien andere bronnen buiten de Bijbel om die meer over haar leven vertellen? Ja, dat
leest men in de Nieuwe Openbaringen van Johannes van de Heer via Jakob Lorber!
Maria Magdalena wordt in alle vier de Evangeliën genoemd. Wij komen haar samen met
andere Maria's vooral tegen op Golgotha bij het kruis (Matth. 27:56; Mark.15:40; Joh.19:25).

Zij blijft tot het laatste bij Jezus, en ziet waar Hij begraven wordt. (Matth.27:61; Mark.15:47)
en zij is het ook die Jezus op de ochtend van Zijn opstanding met andere vrouwen naar de
hof van Jozef gaat om het graf te bekijken. (Matth.28:1; Mark.16:1; Joh.20:1). Daar krijgt ze
een ontmoeting met de opgestane Jezus Christus (Mark.16:9; Joh.20:11-18; zie ook
Luk.24:10).
Van haar wordt verteld, dat zij Jezus op Zijn tochten (vanuit Galilea) langdurig heeft gevolgd,
samen met andere 'bemiddelde' vrouwen die Jezus volgden en Hem dienden van haar
goederen (Luk.8:2 e.v). Zij heet (mede ter onderscheiding van haar met andere Maria's):
Maria Magdalena of Maria van Magdala (een stadje niet ver en ten noorden van Tiberias,
genaamd Migdal]. De evangelisten maken er melding van, dat Jezus haar verlost had van
zeven duivelen.
Men zou kunnen veronderstellen dat Lukas (in Luk.8:2) ook Maria Magdalena noemt, omdat
hij in haar dezelfde vrouw ziet als 'de zondares' van het voorgaande hoofdstuk.

Maria

Magdalena wordt echter wel eens 'verward' met de zondares van Luk.7:36 e.v. (een vrouw
met lange loshangende haren, die door Jezus verlost werd van zeven 'zondegeesten').
Markus 16:9: ‘En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op den eersten dag der
week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen
had.’
Maria Magdalena was een voormalige hoer en danseres voor de groten der wereld en de
heidenen. Op haar twaalfde jaar was zij bezeten door 7 duivelen en werd daarvan door
Jezus verlost. Daarna deed ze vele goede werken en deed ernstig berouw [boete] over haar
verleden. Jezus bestempelde haar liefde als bijzonder en puur zoals de liefde van Zijn
lichamelijke moeder Maria. Maria Magdalena en vele andere zoals Johannes, Jakobus en
Petrus, waren zeer gesteld op Jezus, vooral Maria Magdalena was helemaal verliefd
geworden op de Heer. Zo'n formele verliefdheid bij de Heer heeft hen allen tot echte
liefhebbers van de Heer gemaakt, tot Zijn dierbaarste vrienden en meesters in de ware
liefde en wijsheid.
Maria Magdalena was niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk verliefd op Jezus; zij was
jaloers en beschouwde formeel, dat Hij [Jezus] haar enige uitverkoren geliefde was. Ze zag
de Heer echter als een groot profeet, maar Zijn goddelijkheid was haar nog onbekend tot na
de opstanding. Eerst daarna deed ze boete en besefte toen pas wie haar Geliefde was!
Omdat haar grootste liefde tot Jezus, die zij nu verloren had vanwege het lijden en de dood
van haar Heer, Meester en Redder had zij haar hart in alle oprechtheid aan haar enige
Geliefde gegeven, en daarom was zij nu zeer ontroostbaar. Haar wereldse gepassioneerde
liefde voor de Heer was rechtvaardig, maar niet helemaal trouw aan de hemelse orde.
Omdat Maria Magdalena de Heer het meest liefhad, was zij ook de eerste, de Hem na Zijn
opstanding te zien kwam. Zij was dus niet alleen in geestelijke zin in op de Heer verliefd,
maar ook lijfelijk [zinnelijk] tot jaloersheid toe.

Na de hemelvaart van Jezus had Magdalena berouw, omdat ze pas daarna leerde wie
achter haar vermeende minnaar stond, waarop ze voor het eerst Jezus begon lief te hebben
door haar grote boetedoening in de geest van nederigheid en daardoor in alle waarheid.
Bronnen: Bisschop Martinus-115:10-11, Hemel en Hel, deel 2-242:6, Hemelse Geschenken, deel
1, 2 en Gert Gutemann: http://www.chemtrails-info.de/
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