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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 Jezus-

Openbaring [h]erkennen in deze eeuwige Openbaring een nieuw en groot Woord van 

God en beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.  

        

   ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 

                                   

    -Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe- 

 
In dit nummer : 
 

  

1. Dieet bij homeopathie  
2. Vervolg en slot homeopathie 
3. Natuurverschijnselen van deze tijd 



4. Is Jezus bij Zijn wederkomst zichtbaar voor alle 
mensen op Aarde? 
 

 

  Contacten – nieuws en  reacties 
 

        

                         Gerard 

    

Midna Urthqua [Heleen] uit Nederland 

Mijn naam; Midna Urthqua is ook een alias...ik ben al geruime tijd aan het rondkijken 

op YouTube naar de activiteiten van verschillende mensen in Europa, in relatie tot de 

onzalige ontwikkelingen op cultureel, economisch en religieus gebied. 

De eindtijd, zoals die aan ons beschreven wordt in het laatste hoofdstuk van de Bijbel 

en in de N.O., is zich volop aan het ontplooien. 

Ik volg een aantal mensen die zich inzetten voor het behoud van onze westerse 

normen en waarden, iets waarvan zij zien dat die gestoeld zijn op een ooit 

Christelijke identiteit. 

De push voor een 'een wereld systeem' wordt nog steeds aan de mensen verkocht 

als een goed ding wat voor vrede en veiligheid zal zorgen maar intussen worden alle 

vrije westerse naties opnieuw bevolkt door mensen die niet samengaan met de 

westerse levenshouding. 

Door dat rondkijken heb ik gemerkt wat een behoefte er is aan de heroprichting van 

de Christelijke zuil; nu niet meer gecorrumpeerd door een oud, ziek instituut, waar nu 

een Jezuïetenpaus er alles aan doet om zich hoofd te maken van de nieuwe 

wereldreligie. 

Maar zo duidelijk als ik voel dat de waarheid, zoals wij die hebben gekregen, 

verspreid moet worden, zo duidelijk voel ik ook de noodzaak een en ander zo lang 

mogelijk te beschermen; de Bron waaruit ik mag putten en ook mijn eigen naam. 

Google en YouTube zijn onderdeel van de machinatie en zijn nu met een grote 

'zuivering' bezig; mensen die vechten voor het behoud van hun land en volk, worden 



gebrandmerkt als rassist en fascist en hun werk en hun netwerken worden verwijderd 

van YouTube. 

"Nog kunt u spreken..." zegt de Heer. Maar ik kan niet voorzien hoe lang nog. Er 

gaan nu al stemmen op om Kerstmis af te schaffen, en om het geroep vanaf een 

minaret gelijk te stellen aan het luiden van een kerkklok. 

Het oog van de tegenkracht is al wel op ons gericht maar nog niet helemaal; er is nog 

ruimte en tijd voor ons. 

De naam Midna komt uit een game; de enige game die ik speel. 'Midna' is de eerste 

klank in 'midnight'....en nacht is het zeker. De muziek die ik gebruik komt ook uit die 

game, gemaakt door Japanners. 

Maar in Act 3 ontkwam ik niet aan een stevig Dies Irae en ik zal nog wel vaker een 

beproefd klassiek stuk gebruiken. 

Dit is de link naar Act 1: https://www.youtube.com/watch?v=9Mm-L_0Yzy8 

Ik acht er gewoon de tijd nog niet voor rijp en ik wil zo graag de inhoud op zo'n 

manier kunnen brengen, dat mensen die onze zware kost nog niet kunnen 

verdragen, toch mee kunnen eten. 

Tot zover beste Gerard, moge Hij ons werk zegenen. 

Groet van Helen 

 

Antwoord 

Beste Helen, 

Als ik je goed heb begrepen, zijn je opmerkingen in de contactrubriek 

vanzelfsprekend welkom, maar je wilt het uitsluitend alleen in het Engels…  

Je raadt mensen aan om zich gratis te abonneren op het You Tube-kanaal en dan 

gewoon op het belletje te drukken [onderaan] terwijl je ernaar kijkt; De 

geïnteresseerde ontvangt dan een melding zodra er een nieuwe upload is. 

Je omschrijft: ‘Abonnementen zijn goed, want hoe meer abonnees, hoe 

gemakkelijker het is om die you-tube-video's te vinden’. 

Nu wens ik je heel veel succes met je speciale en gezegende werk en ik heb me 

uiteraard ook bij jou aangemeld. Gerard 

www.zelfbeschouwing.info           E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com 

www.selbstbetrachtung.info 

https://www.youtube.com/watch?v=9Mm-L_0Yzy8
http://www.zelfbeschouwing.info/
mailto:zelfbeschouwing@gmail.com
http://www.selbstbetrachtung.info/


De zon is een universeel medicijn 

uit de hemelse apotheek 

 

     Dieet bij homeopathie 
Waardoor wordt onze zenuwgeest of de verbinding tussen lichaam en ziel 

opgebouwd? Door levend voedsel, planten, groenten, vooral die vruchten- en 

plantenbestanddelen die veel aan het licht zijn blootgesteld, dus die veel lichtenergie 

hebben opgenomen. Olie van zonnebloempitten bevatten veel lichtenergie. Je vindt 

het ook terug in lijnzaadolie. 

De Heer in Lorber over onze voeding- en levenswijze: 

Het dieet is volkomen hetzelfde, zoals dat zorgvuldig gehandhaafd wordt bij de 

homeopathie, [Hahnemann schreef een speciaal dieet voor homeopathie, dat de genezingremedie 

beter tot haar recht laat komen]] alleen met dat kleine onderscheid, dat met het dieet 

minstens 3 a 7 dagen eerder begonnen moet worden dan bij de gewone 

homeopathie het geval is. Tijdens het voorafgaande dieet kan de patiënt meerdere 

malen per dag bestraald water door de Zon drinken.   

GZ.01_003,10] Er moet echter ook worden opgemerkt dat bij die ziekten, die meestal 

het gevolg zijn van stuwingen, een voorafgaand dieet eerst absoluut noodzakelijk 

is, en weliswaar zo strikt, zoals deze in de zuiverste  homeopathie wordt 

voorgeschreven. 

Wanneer echter de koffie de felle werking van vergif kan tenietdoen wanneer deze 
niet te intensief is, hoeveel te meer zal hij dan de tere en zachte werking van de 
specifica van de ziel van de nu aan jullie getoonde nieuwe, zonstralen-
homeopathische medicijnen tenietdoen! Daarom moet men zich heel zorgvuldig voor 
zulke spijzen hoeden, die in zekere zin nog erger dan het bekende opium, de 
inwerking van edele en zuivere medicamenten afremmen. [Opmerking: in die tijd was 
de koffie nogal sterk, maar vandaag de dag kennen we slechts de ‘geraffineerde’ of de  
'verfijnde' koffie!] 

[HS.01_004,06] Verse meelspijzen, hetzij in een verse bouillon, gemaakt van puur en 

gezond vlees, of in verse, goede, en in niet te vette melk gekookt, - en matig genoten 

– hebben de voorkeur boven alle andere gerechten. Maar met uitzondering van 

bonen en linzen, kan echter ook andere levensmiddelen genoten worden. 



Maisgrutten, goed gekookte rijst en ook gierst met bovengenoemde bouillon of melk 

toebereid, zijn nuttig om te eten.  

Goed gekookt en gezond vlees -met mate gegeten -schaadt ook niet, alleen moet het 
met gekookte vruchten, appelen, peren of kwetsen gegeten worden, en dan met 
mate; want het vlees bevat eveneens zielspecifica van grove en lager geordende 
soort. Wanneer het echter wordt gegeten met vruchten, dan wordt dit specificum 
verzacht en zulk voedsel zal de zieke goed doen. 

De zogenaamde 'groenten' moeten echter -tenminste tijdens de medische 
behandeling -worden vermeden, want de voedingsspecifica voor de ziel van de 
eetbare kruiden en wortelen zijn nog veel onzuiverder dan die van het vlees 
van de dieren en moeten daarom, zoals gezegd, worden vermeden. 

Deze tweede jullie getoonde manier (dit is het aanwenden van grovere zonbestraalde 
suikers – hier is bedoeld de zonkorrels – ook homeopathische globuli bevatten suikers of 
melksuikers!) werkt bij een juist gebruik en vol geloof en vertrouwen op Mijn 
daadwerkelijke hulp net zo goed als de eerste en is gemakkelijker te realiseren. 
Alleen heeft zij wat meer tijd nodig; maar dat doet echter niet helemaal ter zake. 

Wie de eerste soort kan bereiden is weliswaar zekerder; is dit echter niet gemakkelijk 
te verwezenlijken, dan kan Ik bij een vast geloof en vertrouwen -de tweede manier 
net zo goed zegenen als de eerste.  

Zonder Mijn medewerking werkt echter toch geen medicijn, behalve dan tot nadeel 
en verderf van het lichaam en naderhand ook vaak van de ziel. 

[Geneeskracht v.h.Zonlicht-01_004,13] Vervolgens van een derde soort. [!!!] 

Wanneer echter de koffie de felle werking van vergif kan tenietdoen wanneer deze 
niet te intensief is, hoeveel te meer zal hij dan de tere en zachte werking van de 
specifica van de ziel van de nu aan jullie getoonde nieuwe, homeopathisch 
zonbestraalde medicijnen tenietdoen! Daarom moet men zich heel zorgvuldig 
voor zulke spijzen hoeden, die in zekere zin nog erger dan het bekende opium, de 
inwerking van edele en zuivere medicamenten afremmen. 

In de homeopathische geneeskunde speelt de verdunning van geneesmiddelen een 

voorname rol. Het gaan door de voorhoven dat gaat trapsgewijs ritmisch gaat. 

Evenzo in de muziek maar steeds op een andere niveau! De dynamiek is er, de weg 

van de mens naar het doel.  

Bethlehem in de Bijbel betekent ‘huis van het brood’ en brood heeft betrekking op het 

lichaam. Twee overeenkomsten, ze zijn aan elkaar identiek of ‘gelijk aan!’… De 

verbinding tussen lichaam en ziel is een zeer belangrijk onderdeel van het 

genezingsproces. Als deze verbinding niet optimaal versterkt wordt [dat kan op 

verschillende manieren!] dan kun je zowel homeopathische dan ook wel  

zonnekorrels geven, maar je zult dan nooit die effecten verkrijgen ,die je eigenlijk 

zou kunnen verwachten op basis van de beschrijving van het middel. 

Zonnekorrels zijn in Nederland verkrijgbaar in Haaksbergen:  

zie http://www.heliopathie-jl.nl/  - In Zwitserland  www.miron.ch   

http://www.heliopathie-jl.nl/
http://www.miron.ch/


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

 

Een vervolg en slot van homeopathie 

Hahnemann, de grondlegger van de Homeopathie 

                                    

                            Dr. Samuel Hahnemann, grondlegger van de  homeopathie [1755-1843] 

[Hahnemann werd geboren in Meißen in 1755] - In 1790 vestigde hij zich voor het 

eerst als praktische arts. Er werd van hem gezegd dat hij een  ingeving van God 

kreeg! ... 'Een gezond persoon die een medicijn inneemt, wordt een patiënt met de 

specifieke symptomen van dat geneesmiddel! Als de medicatie werd stopgezet, 

verdwenen de symptomen naderhand die door dat middel werd veroorzaakt en keert 

de oude gezonde toestand weer terug. Dit wordt ‘geneesmiddeltest’ genoemd. Zijn 

grondprincipe was onder andere: ‘het soortgelijkende wordt genezen met 

gelijksoortigs’. Homeopathie is een goddelijke natuurwet voor genezing van zieke 

mensen en dat zal in de toekomst in haar de basisprincipes  niet veranderen. 

Hahnemann: ‘alle homeopathische middelen kunnen jullie tot je nemen, maar als 

jullie niet het zuivere dieet daarbij betrekken met de juiste levenswandel en de 

juiste levenswijze, dan werkt deze therapie niet!’  [Red. dat geldt eveneens voor de 

zonnekorrels!] 

Hahnemann zegt feitelijk ‘Ziekten zijn dynamische verstoringen van ons geestelijk 
zielenleven, dat zich in gevoelens en werkzaamheden uit, dus geestelijke 
verstoringen van ons welzijn". 'De mens bestaat uit datgene van wat hij denkt, waar 
hij van houdt,  en uit niets anders'. Hij en Swedenborg en hun leer over de 
‘signaturen’ waren voor een groot deel verantwoordelijk over de theorie van de 
‘gelijksoortigheden’; Hahnemann stond in contact met Johann Wolfgang Goethe.  
 
Hahnenmann noemde Swedenborg nooit in zijn uitgebreide geschriften. Er is geen 
bewijs dat Hahnemann ooit verbonden was aan een kerkelijke organisatie, maar hij 
noemde zijn werk wel een 'door God ingegeven filosofie'. Zijn geschriften geven een 
vast getuigenis en geloof in de analogie of overeenstemming der natuurlijke dingen 



met de geestelijke dingen. Hij voelde zich door God geïnspireerd - wat in feite ook 
bepaalde uitspraken in zijn werken suggereert - maar hierbij verwierp hij toch de 
persoon Jezus en bediende zich ook niet van een gelovige evangelische taal…  
 
Hij deed niets anders en met succes. Men mag niet vergeten, dat hij in de tijd van 
opheldering [Onderzoek- en Wetenschap] leefde, met andere woorden in een tijd 
waarin de mensheid vooral de nadruk op de wetenschappelijk intellectuele elite 
legde, en zich wilden bevrijdden van het kerkelijke juk, dat hun geest al lang genoeg 
in de ban hield. Dus moet er wel tot op zekere hoogte ervan begrepen worden, dat hij 
alles, wat te maken had met de conventionele religiositeit, verwierp.  Als verstandelijk 
intellectueel mens had hij blijkbaar geen toegang tot de boodschap van het hart, die 
Jezus verkondigde. Daarom schreef hij met twijfels over "Bijbelse wonderen’, de 
fabels, en het bijgeloof ervan".  
 
Wat voor soort persoon was Hahnemann dus feitelijk? Hij had zeker een geloof in 
God, zoals blijkt uit het volgende citaat. Hij schrijft: ‘Ik heb er een gewetenskwestie 
van gemaakt om onbekende ziektes bij mijn lijdende broeders en zusters met deze 
onbekende medicijnen te behandelen. Nee! het is een God, een goede God, de 
goedheid en wijsheid Zelf!’ 
 
 

 

Emanuel Swedenborg (Stockholm, 29 januari 1688 - Londen, 29 maart 1772) 

Swedenborg leert dat de vorm en functie van de mens 

(microkosmos) gemodelleerd is naar de geestelijke ware en hogere realiteit 

(macrokosmos). Alles wat daar in de hogere wereld bestaat en gebeurt, wordt weer 

weerspiegelt in de overeenstemmende gelijkenis welke in de aardse realiteit bestaat. 

Dit idee van "overeenkomstige principes" is heel erg oud en wordt volgens 

Swedenborg op verschillende manieren in de alchemistische traditie teruggevonden. 

[bijv.: bij Paracelsus] 

Swedenborgs leer der analogieën [de leer der overeenkomsten] is dus van 

fundamenteel belang, want hij beschouwt het universum als een mystiek symbolisch 

systeem, dat een brug vormt tussen de geestelijke wereld  en de materiële wereld en 

dat in een goddelijk licht kan worden geplaatst, zij het wel in verschillende graden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1688
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1772


Het is een universeel symboliek waarin alles wat zichtbaar is in de natuurlijke 

buitenwereld, een geestelijk equivalent in de binnenwereld heeft. 

De Swedenborgianen zagen al direct in de leer der overeenkomsten een 

goddelijke natuurwet, die van oudsher heeft bestaan. Deze leer staat centraal in 

de theorie waarin Swedenborg de geestelijke wereld verbindt met de materiële 

werkelijkheid. De volgelingen van Swedenborg vonden in de homeopathie van 

Hahnemann een wetenschappelijk systeem dat qua in de begrippen der 

geneeskunde exact met de principes van deze leer overeenkomt. 

Swedenborg: ‘alle ziekten in de mens hebben een analoge overeenstemming met de 
geestelijke wereld; uit deze opvatting kan gezien worden, dat ziektes ook een 
overeenstemming hebben met de geestelijke wereld, maar met de onzuivere sfeer 
daar." (HG 5712).  
 

Swedenborg in EL328: ‘De wijsheid van de Ouden zagen in de geest de oorzaak van 
de materie’. De moderne tijd ziet echter de materie als de oorzaak van de geest en 
ontkent elke vorm van metafysica. "... de fysieke dood heeft helemaal geen invloed 
op de innerlijke mens, het is slechts een verplaatsing [overdracht] van de mens 
vanuit het aardse naar een andere, geestelijke bestaanswijze".  
 
Swedenborg: "De mens is mens door zijn wil en verstand!" Wat gebeurt er met de 
innerlijke mens van een Alzheimerpatiënt,  wanneer de innerlijke (hier zieke) mens 
zijn lichaam verlaat? 
 
Wat blijkbaar een 'genezing' voor het lichaam is, dat wordt tot onheil voor de  
innerlijke eeuwige mens. De mens wil een plezierig, aangenaam uiterlijk leven 
hebben - en daar passen deze vervelende ziekten of een gemene huiduitslag, enz.  
zeker niet bij’.  
 

       
       Dr. James Tyler Kent, homeopathische arts [1849 – 1916]  

Van dit laatste komt de uitspraak van Kent: ‘mijn gehele leer is gebaseerd op 

Hahnemann en Swedenborg; hun beide leer lopen er volledig mee parallel. Wat 
Hahnemann voor ziekte omschrijft, dat formuleert Swedenborg als een algemene 
wet: ‘wat wij hier zien, dat zijn slechts oorzakelijke uitwerkingen, welke in het 
geestelijke of in het onzichtbare liggen.  
 



De beroemde homeopathische arts, dr. Kent was erg onder de indruk van de 

Swedenborgiaanse literatuur. Hij las alles wat hij kon van en over Swedenborg en ontdekte, 

dat de Goddelijke waarheden [theologie] de homeopathie perfect uitlegde. Kent legde alle 

analogieën van Swedenborg uit; hij koppelde de daarmee gelijkende overeenkomsten van 

Hahnemann’s theorieën in de taal van Swedenborg. 

De zogenaamde 'Kentsche serie van potentieschreden’ [stapsgewijze verdunningen] is 

eveneens gebaseerd op een aanzienlijk deel van Swedenborgs werken. Dit had het 

idee van een complex denkbeeld van de oneindigheid, ervan uitgaande, dat men 

deze oneindigheid geleidelijk moet benaderen. Het pad naar de oneindigheid 

verloopt in bepaalde fasen of gradaties. Volgens Kent hebben potenties hun 

aangrijppunt in een ziek lichaam dat in overeenstemming is met de mate van de 

verdunning. [Red. ook stapsgewijze verdunningen]. De hoogste potenties bereiken 

het middelniveau (hersenen), het hoogste niveau bereikt de ziel. In dit idee worden 

de potenties gezien als vormen van geestelijke energie, een gedachte, die in de 

klassieke homeopathie gebruikelijk is.  

Kent: "Als de innerlijke mens ziek is, is het slechts een kwestie van tijd, totdat de  

ziekte toeslaat in het lichaam., omdat de innerlijke mens de uiterlijke mens vormt. 

"Ziekten komen overeen met de neigingen van de mens, en de ziekten van de 

huidige mensheid zijn uiterlijke uitdrukkingen van de innerlijke leefwijze der 

mensheid. Het beeld van zijn eigen innerlijkheid wordt dus onthuld via zijn ziekte." 

Kent schrijft: "Als alleen het uiterlijke van de mens wordt beïnvloed, dan wordt zijn 

levenskracht slechts tijdelijk verstoord." Kent becommentarieerde als volgt de 

genezingswet van Hering: “De binnenste mens bestaat uit wil, geest en geheugen, 

en deze beïnvloeden het fysieke organisme. De fysieke organen corresponderen met 

de innerlijke mens, zijn wil en geest. 

(Dit is in overeenstemming met de “leergradaties” van Swedenborg). Ten slotte 

schrijft Kent in zijn ‘Lesser Writings’: "Vanwege mijn bekendheid met Swedenborg 

realiseerde ik me, dat de uit het Woord van God tevoorschijn gebrachte 

overeenstemmingen overeenkomt met alles van wat ik heb meegemaakt."  

Bovendien zou Kent hebben gezegd: "Mijn hele leer is gegrondvest op Hahnemann 

en Swedenborg; hun leer komt ermee precies overeen. Wanneer de wil en de geest 

op deze volgorde samenwerken, is de persoon gezond. 

Kent:" Zoals het innerlijke is, zo is ook het uiterlijke, en het uiterlijke kan slechts 
zodanig zijn zoals de uitwerkingen van het innerlijke zijn’. De hele natuurlijke wereld 
komt overeen met de geestelijke wereld!' [HH89]. 
    
 



    
  Dr. Constantin Hering, homeopathische  arts [1800-1880] 
 

Hering was de 'vader’ van de Amerikaanse homeopathie. Hij las graag de boeken 

van Swedenborg.  
 
De relatie tot de homeopathie was Swedenborg onbekend was, omdat hij immers 
vóór Hahnemann leefde. Een andere en ook zeer prominent en beroemde 

homeopaat is William Boericke en in deze tijd de Italiaanse arts dr. George 

Vithoulkas.  

     
 
Homeopathie is dus een goddelijke natuurwet voor de genezing van zieke mensen 
en zij zal zich in de toekomst in haar basisprincipes niet veranderen. De ziel = anima. 
Het lichaam denk niet, wel de ziel, omdat deze geestelijk is. De ziel van de mens, 
over wiens onsterfelijkheid velen geschreven hebben, dat is zijn geest. Want alles 
wat in de mens leeft en tot zijn geest behoort en het lichaam daardoor dient – is net 
als een hulpmiddel van een bewegende levenskracht. Dienovereenkomstig is ziekte 
datgene, die de levenskracht verstoort.  
 
Bronvermelding: 
http://www.thomasnoack.ch/ThN/Buecher/Sekundaerliteratur_MitThN/SweHomoeo_
USIS_A5_komprimiert.pdf 
 
===========================================================================  
 

Is Jezus bij Zijn wederkomst zichtbaar 
voor alle mensen op Aarde? 
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     door Gerd Kujoth 

 
Jezus verschijnt  niet zichtbaar aan de wolken van hemel voor alle mensen in 

de wereld, maar voorlopig komt Hij alleen hier en daar voor degenen die het 
volledige, levende vertrouwen in Zijn terugkeer hebben en die het meest van Hem 
zullen houden. (9.GEJ 94.6) 

 
Weliswaar staat er in de Openbaring van Johannes: "Zie, Hij komt met de 

wolken, en alle ogen en degenen die Hem hebben gestoken, zullen Hem zien" 
(Openb. 1,7), maar dit moet figuurlijk worden begrepen. Het feit dat deze woorden 
niet letterlijk kunnen worden begrepen, kan worden afgeleid uit het feit, dat degenen, 
die Hem hebben neergestoken, allang niet meer in leven zijn en Hem daarom niet 
kunnen zien bij Zijn terugkeer.  

 
"Hij komt met de wolken" betekent, dat Jezus Zichzelf opnieuw zal openbaren 

in het Woord en de geestelijke betekenis van de oude Woorden van God zal 
ontsluiten. "Alle ogen zullen Hem zien en degenen die Hem hebben neergestoken," 
betekent, dat alle ogen de Nieuwe Openbaringen kunnen lezen, zowel zij, die de 
nieuwe goddelijke Openbaringen begrijpen, als diegenen, die dat niet in zich hebben. 
(EOJ pagina 10)  

 
"Zoals Ik destijds in Bethlehem werd geboren", zegt Jezus, "werd Ik slechts 

door enkelen herkend, ... dus Mijn tweede komst zal nu ook onopvallend zijn." (DGA 
JL pagina 95) 

 
“En zoals in die tijden, zo zal het opnieuw gebeuren, slechts een klein groepje 

van mijn echte leerlingen zal Mij in het begin deelachtig worden, om Mij als 
terugkerende Jezus, maar ook als God, Heer en Schepper van het Oneindige te 
kunnen verdragen; aan hen zal Ik verschijnen. ”(FB GM pagina 176) 

 
Opdat we de terugkeer van Jezus niet mogen mislopen, moeten we ons niet zo veel 
zorgen maken over de algemene terugkeer, maar vooral over Zijn aankomst in ons 
hart door de liefde voor Hem en onze naaste (1.Hi.pagina 319,16) want Zijn 
aankomst in ons is de voorwaarde, zodat wij ogen hebben, om Hem te kunnen zien.  

 
‘’Toen Ik onder de Joden verscheen", zegt Jezus, "kwam Ik als Zaaier, als Redder en 
als Herder, en zocht Ik naar de verloren schapen; maar nu Mijn leer bekend is, en 
waar het niet langer geheim is om te weten welke weg naar Mij leidt, kom Ik terug om 
te oogsten, nu wil Ik gezonde zielen en trouwe, gehoorzame schapen vinden. ”(DGA 
GM pagina 103)  
  
Als Jezus voor alle mensen zichtbaar op de Aarde zou komen, dan zou niemand 
geloven, dat Hij terug gekomen zou zijn, want iedereen kon Hem zien. Maar omdat 
Jezus de vraag stelde: "Maar wanneer de Mensenzoon komt, denkt u dat Hij dan ook 
geloof op Aarde zal vinden?" (Lucas 18: 8), alleen zij die het grootste verlangen naar 
Zijn terugkeer hebben, die zullen Hem zien. 
 

[1] (De Heer): 'Maar wat Mijn vraag betreft over de staat van het geloof bij de mensen 

in de nog verre toekomst als de Zoon des mensen weer op Aarde zal komen, op de 



manier die Ik jullie al vaker heb verteld, zeg Ik jullie dat Hij over het algemeen nog 

minder levend geloof zal aantreffen dan nu. Want in die tijd zullen de mensen in veel 

wetenschappen en allerlei verworvenheden het heel ver brengen, grotendeels door 

hun onvermoeibare onderzoeken en berekenen onder de twijgen en wijd uitgestrekte 

takken van de boom der kennis, en ze zullen met de krachten in de natuur van de 

Aarde, die nu nog helemaal voor de mensen verborgen zijn, wonderbaarlijke dingen 

tot stand brengen en zullen zeggen: 'Kijk, dat is God - er is geen andere!'  Het geloof 

van die mensen zal derhalve zo goed als geheel verdwenen zijn. Bij die mensen zal 

Ik bij Mijn wederkomst dus geen geloof meer vinden!’ (9.GEJ 89,1-6) 

EOJ betekent de afkorting voor "de onthulde Openbaring van Johannes" van Swedenborg. 
DGA JL betekent "Het grote Advent", een niet meer beschikbaar boek van de Lorber-uitgeverij. JL 
betekent bekendmakingen van Johanne Ladner.s 
FB GM betekent "De goede boodschap", een meer beschikbaar boek van de Lorber- uitgeverij. GM 
betekent bekendmakingen van Gottfried Mayerhofer. 
DGA GM betekent ook hier: ‘Het grote Advent" en GM betekent wederom bekendmakingen van 
Gottfried Mayerhofer. 

 

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

Natuurverschijnselen van deze tijd 

            ontvangen door Jakob Lorber op 21 juli 1842 

 
Verzoek van de schrijfknecht [Jakob Lorber]: 'U, o liefdevolste heilige Vader Jezus! 
Zie, sommige dingen in de natuur van ongewone verschijnselen doen zich nu voor, 
zoals grote branden, aardbevingen, wolkbreuken en overstromingen; Wat voert deze 
in het geheim uit?  Ik arme, zwakke zondaar, vraag U daarom, zoals wij allemaal, dat 
U met maar een paar woorden ons wilt laten zien, wat daaruit toch moet worden 
afgeleid? Maar eeuwig en voor altijd geschiede slechts Uw heilige wil! Amen!' 
 
De Heer: "Schrijf, want wat denk je dan goed te doen, om geleidelijk zachtjes aan 
met degenen, die nogal een sterke slaap hebben, terwijl de wordende dag al heel 
sterk aan het komen is en weliswaar zodanig, dat het waarlijk de hoogste tijd is om 
wakker te worden, op te staan en zich aan te kleden voor de nieuwe zaken van de 
nieuw geworden dag? 
 
Zie, aan een dergelijk slaperig iemand rammelt, schudt, stoot en knijpt men en begiet 
hem met water, en doet dat zolang, totdat diegene, die nog niet helemaal in de dood 
is ingeslapen, weer wakker wordt voor de nieuwe dag; maar wie niet kan worden 
gewekt, voor diegene zal het graf worden gemaakt!  
 
Zie, waarom alle natuurverschijnselen van deze tijd niets anders zijn dan zulk enkele 
porren, en zo menigeen sterke slaper, van wie er al velen zijn, die uit de voeten 
ontwaken van hun wereldse dromen, maar ze echter van de echte doden te scheiden 
zijn! Geloof, dat een andere tijd nu zeer nabij is; daarom zal er ook met nog meer 
en betere wekmiddelen gekomen worden.  
 
Daarom zul je over niet al te lange tijd van een gebeurtenis horen, dat in veel 
opzichten alles zal overtreffen waarover je tot nu toe een berichtgeving hebt 



ontvangen, en er zullen velen zeggen: waar zijn nu die zonen van de erfenis, wiens 
trotse legioenen met onenigheid en oorlog alles zullen aansteken?  
 
De nacht zag hen verzamelt; maar de dag ziet hen wegvloeien als zwakke beekjes, 
die door een stortbui worden aangezwollen, en dan weliswaar over rotsen daveren 
en tieren, alsof zij zich voor hen zouden buigen; alleen hun wilde golven slaan te 
pletter en schuimen op hun stevige koppen en haasten zich nu met woedend tempo 
daar heen, terwijl de machtige en brede arm van de zee hun vernietiging voor hen 
zeer dichtbij houdt in volledige gereedheid! 
 
Ik zeg je, wees voorzichtig als dit gebeurt, en niemand zou daarvoor [de Mijnen] 
moeten vrezen; want hoe meer er van zulke gebeurtenissen zullen zijn, des te meer 
zullen ook de stralen van de grote dageraad op Aarde zichtbaar zijn, en NB. in de 
Aarde van de mens [in het hart]; Maar pas op, iedereen moet er zijn; want één 
gedachte te laat en de dief zal de kamers binnendringen, beroven, vermoorden, 
verbranden en verschroeien! 
 
 
Zie: 
 
En het Rijk der Aarde wordt doorgloeit, 
Het water vonkt  zelfs besproeit, 
De Zon heeft haar maat ontvangen. 
 
Bedenk, bedenk, hoe ver wijd, 
Nog reikt de erge duistere tijd. 
 
Ik zeg het je daarom nog vandaag, 
Ze bereidt zich voor tot de laatste strijd! 
 
Dus kijk, de wereld rust op haar dromen, ja, bij een van haar laatste droom roept ze 
bij zichzelf uit: 'God! Wat is dan de mens? Iets van een wonder? Is hij een 
tegenstrijdige samenstelling van louter tegenspraak? Is hij een onoplosbare puzzel? 
Of is hij geen overblijfsel van zichzelf, een schaduw van nauwelijks nog van zijn 
oorsprong, een verwoest gebouw, dat vrijwel niets van zijn ruïnes gebruikt, en dat 
nog van zijn vroegere schoonheid, grootsheid en verhevenheid getuigt?’ 
 
Ja, hij is zelf gevallen van de hoge vrije top van zijn wil, die hij heeft bedorven, naar 
beneden gestort op de muren, en zo is hij op de grond gevallen! Kijk, de droom is 
niet slecht; daarom dus ook die gebeurtenissen.  
 
Ik zeg je, voorwaar, de mensheid is tot een oude, zeer verweerde en grillige 
gespleten ruïne geworden; maar de ruïnes weten niet, dat er zoveel grote schatten 
begraven liggen onder hun puin; daarom zijn nu de schatgravers gekomen op zoek 
naar de schatten onder de ruïnes! Kijk, dat is de uiterste beslissing! Maar de Heer 
moet een goede reden hebben om Zich als een lastdier in de wagen te laten 
stoppen!  
 
Maar Hij zal eindelijk naar de disselboom moeten komen en langs de kar meetrekken 
en zich onder het juk voegen. Zie, daarvan getuigen de gebeurtenissen. 



Wie daar een licht heeft, die laat het dan de gehele dag branden. Amen! Dat zegt de 
Eerste en de Laatste! Amen! Amen! Amen! 

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

 
In de volgende uitgave: Waar is de woonplaats 
van God, onze Schepper en Vader?  
 
 ===========================================================================  
 
  Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer: 

JLBI Gerard   Nordhorn 
Volksbank   BLZ 280 699 56 
Banknummer  101 840 2300 
IBAN    DE 83 280 699 56 101 840 2300 

SWIFT-BIC   GENODEF1NEV  

Stand Bank-Credit……     op 15e februari 2020       +   268,30 € 
Vertalingkosten: Relana v. d. V.               op 15e maart   2020                    -     50,00 € 
Bankkosten op 29-02-2020                    -       5,75 € 
Schenking: Patrick uit Tanzania Afrika  in februari 2020   [hartelijk dank!]             +   100,00 € 
Stand Bank-Credit op 15e maart 2020                                     +   312,50 € 

   

 

www.zelfbeschouwing.info    E-Mail: zelfbeschouwing@gmail.com 
www.selbstbetrachtung.info 

 

http://www.zelfbeschouwing.info/
mailto:zelfbeschouwing@gmail.com
http://www.selbstbetrachtung.info/

