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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,
Ditmaal heb ik slechts één hoofdonderwerp gekozen, gevolgd door wat kleinere
onderwerpen, die als een prikkelstimulans zouden kunnen dienen. Hoe klein of groot een
onderwerp ook mag zijn, het is gewoon bedoeld om er dieper over na te denken. En kleine
onderwerpen kunnen soms – met verdiepende overpeinzingen – toch ook grotere thema's
worden. Niet waar?! G.

Nieuws uit Duitsland
goede dames en heren,
mijn broer, de heer Franz Mayer, is op de leeftijd van slechts 54 jaar, plots en
onverwacht gestorven. Hij was een redelijke kenner van de Jakob-Lorber-Werken en een
goede vriend van hem, is Lothar Schuller, die onlangs ook gestorven.
Ik wil deze e-mails graag verder blijven ontvangen, alleen onder een andere e-mail. [nader
omschreven]

Antwoord
Beste broeder,
zo’n onverwacht gemis doet het hart erg pijn. Alleen weet ik, - net zoals jijzelf - dat je je
getroost zult vinden in de Heer. Ter nagedachtenis aan je broer Franz en zijn vriend
Lothar, die elkaar opnieuw mogen ontmoeten in het huis van de eeuwige Vader en
volgens de wil van de Heer. G.
******

Michael Ratzenhofer uit Duitsland
Beste Gerard!
bedankt voor de informatie! Ik kijk vooral uit naar je bulletins, want er zijn er vele, die goede
suggesties bevatten om de weg naar Jezus-Christus te gaan.
Als deze niet meer zouden verschijnen, dan kan het gevaar toenemen, dat men gaat
ronddolen in het raderwerk, en daarom zijn deze altijd als een duidelijk anker te
beschouwen.
Onze Heer Jezus Christus verlicht ons doen en denken!
Michael Ratzenhofer

Antwoord
Beste broeder Michael,
Inderdaad, zoals je het omschrijft, zo is het! Maar volgens Jakob Lorber zal ook spoedig de
tijd komen, dat de ‘lichten’ elkaar hier en daar op de Aarde zullen vinden en dat deze zo
zullen schijnen, dat we ons alleen maar daarop kunnen verheugen. En daarmee kunnen we
worden getroost.

God zij met ons allen,
Gerard
**********

Erhard Gaiduk uit het Bodenmeer [Zwitserland]
Mijn beste broeder Gerard.
Nu wil ik (Erhard Gaiduk) eindelijk eens contact met je opnemen, nadat ik je Lorber-bulletin
al geruime tijd heb gelezen. Ik ben 64 jaar oud, vader van 5 kinderen, metgezel van mijn
dierbare vrouw Rosi en op onze weg met Jezus toch nog op de een of andere manier jong
gebleven.
Medio april start ik een zendingsreis door het Duitstalige gebied. Ik heb zojuist het volgende
bericht in het mailcircuit verzonden. Ik zou je ook graag willen opnemen in mijn mailinglijst,
zelfs dan wanneer je in Portugal woont.

Hallo beste vrienden.
Ik ben van plan om vanaf 15 april een meerdaagse en maandelijkse zendingsreis door het
Duitstalige gebied te maken. Daarbij zou ik mijn medemensen opmerkzaam willen maken op
de komende gebeurtenissen, zoals deze ons door de zieners en profeten van God voor ogen
zijn gesteld.

Ik wil vooral gelovigen en (nog) ongelovigen in contact brengen met het onvervalste
Evangelie van de liefde van God en wijzen op de veelvuldige geloofsdenkfouten, die in het
christendom heersen. Zo bijvoorbeeld in het pseudo-evangelie van een eeuwige
verdoemenis en een wraakzuchtige God. Evangelie betekent een vrolijke boodschap! Hoe is
het mogelijk dat predikers de mensen willen dwingen te geloven in hun preken over de
eeuwige verdoemenis en hen daarmee angstig maakt?
De grootste fout van deze predikers over de verdoemenis is tot op de dag van vandaag de
onjuiste gedachte, dat de ALMACHTIGE God niet alles zou volbrengen van wat Hij
geschapen had, om dit alles te leiden naar de EENHEID in Zijn levensorde naar het EINDE
VAN ALLE scheppingen. Als Hij daartoe niet in staat was, dan zou Hij een onvolmaakte God
zijn met een onvolmaakte schepping.
Maar dat heeft Hij niet, omdat er staat geschreven, dat Hij aan het einde van Zijn
scheppingswerk zag, dat het goed was. Hoe kon het ook anders zijn? De mening van de
meeste christenen lijkt tegenwoordig die te zijn, dat er een enorme vuilnisbelt in de
geestelijke wereld bestaat – namelijk de hel - waar de Schepper zijn mislukte pogingen
afvoert. Dat zouden dan de voor eeuwig verdoemden zijn!
Welke bekrompen geesten scheppen zichzelf zo’n machteloze GOD? Een God die alleen
MET GEWELD op Zijn eigen vergissing kan reageren om te antwoorden op Zijn eigen
dwaling (de mensen een vrije wil geven te hebben).
Maar de WARE GOD van de Bijbel zegt van Zichzelf dat Hij liefde is. Dat Hij IN en ALS
Jezus naar de verloren mensen kwam, niet om ze definitief uit te schakelen, maar om ze te
troosten en te genezen. Hij heeft de 99 schapen in de hemel verlaten om die ene te zoeken,
die zich gevangen liet nemen in de doornen van de vallende wereld, en uit EIGEN KRACHT
zich niet meer kan bevrijden.
Moet de goede Herder plotseling verandert zijn in een onverbiddelijke rechter, die geen
oog en geen hart meer heeft voor zijn eigen schepsels, die – in het begin al bijna kansloos
waren – om er niet in te slagen om een heilig leven te leiden in dit zondige wereldse slijk?
Houdt de wijsheid van God op na dit korte aardse leven ? Zal de eeuwigheid voor ons
werkelijk na die ene seconde bepaald worden, die wij in het Rijk van de verlorenen moeten
beslechten, zonder dat van te voren gevraagd wordt naar onze toestemming?
Wie kan eraan twijfelen, dat de MESSIAS Zijn heilswerk ook volledig en omvangrijk zal
voltooien? Dat Hij niet slechts één keer 2 cm groter is dan Zijn tegenstander, maar ALLES
onder controle heeft, ook al lijkt dat voor sommigen niet zo. Eén ding is zeker, Hij zal het
werk van bevrijding of verlossing ook brengen naar het door Hem bepaalde doel en dat
volkomen? Want de Bijbel vertelt ons:
1 Kor.15:22-28 ‘Want gelijk zij ALLEN in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus ALLEN levend
gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn,
als Hij zal terugkomen. Daarna zal HET EINDDOEL zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den
Vader zal overgegeven hebben….. Want Hij moet als Koning heersen, totdat HIJ ALLE tegenstanders
onder Zijn voeten zal gelegd hebben. [d.w.z. overwonnen heeft Waarmee? Met Zijn Liefde en
Wijsheid!] En wanneer Hem ALLE dingen zullen ONDERWORPEN [Wat is onderdanig?] zijn, dan zal
ook de Zoon Zelf ONDERWORPEN [Hier is het antwoord!] worden Die, Die Hem alle dingen
onderworpen heeft, OPDAT GOD ZIJ ALLES IN ALLEN !’

Voor dit project heb ik een speciale zendingsbrief samengesteld met de titel: "JEZUS - Wat
zeggen mensen over wie Ik ben?"
Het boekwerkje heeft 100 pagina's in A5-formaat en bevat het evangelie van Gods liefde

zoals Jezus het aan de mens heeft verkondigd. Jullie vinden de brochure vooraf in de bijlage
als PDF-bestand. Lees het alsjeblieft door en als je nog een fout vindt, laat het me dan
weten.
Je kunt het boekje om het door te geven, ook in grotere hoeveelheden bestellen. En als je
iets wilt bijdragen aan het drukwerk, dan dank ik je uit de grond van mijn hart, omdat ik dit
geheel zelf bekostig. Ik heb de eerste oplage al in een klein aantal van 150 exemplaren laten
drukken, maar moest toch nog een aantal spelfouten schrappen die binnen waren geslopen.
In de komende weken zal ik een paar honderd exemplaren extra laten drukken voor mijn
"zendingsreis". Maar wacht nog op jullie Feedback.
En nu komt feitelijk wat mij ter harte gaat. Ik bied je de gelegenheid om je te bezoeken, of
dat nu bij je thuis is, in een groep of in een kerk, om gemeenschappelijk het evangelie van de
liefde met je te delen en om genezing en heiliging in onze zielen te ervaren. Wil je erover
nadenken wie je kunt uitnodigen voor een samenkomst in je huis en laat me weten of je
actief wilt deelnemen aan de belangrijke eindtijdaankondiging. We zullen dan een afspraak
maken voor onze ontmoeting. Mijn eerste rit gaat richting de Eifel en dan vervolgens naar
Keulen. Ik laat me door de geest en jullie uitnodiging leiden en besturen.
Ik ben onderweg met een camper, onafhankelijk en zelfvoorzienend op het gebied van eten
en slapen, wat dat betreft. Ik kan eindelijk dit allemaal doen, want vandaag is het precies
een jaar geleden, dat ik met vervroegd pensioen ben gegaan.
Matth. 24:14
„En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle
volken; en dan zal het einde komen.’

Laat de wind van God door je zielen waaien en jullie grijpen door het geestesvuur
van de Verlosser, de tijd is nabij!
God zegene je en behoede je.
Broeder Erhard
PS: Ik stuur je hierbij nog een link over het missionaire leesboekje "Jezus - wat zeggen de
mensen, wie Ik ben?" (nieuwe ondertitel) en dat te downloaden is in leesbare vorm.
http://www.neue-erde.org/PDF-Dateien/jesus_was_sagen_die_menschen.pdf
Bijgevoegd tref je de herziene, nieuwste versie aan. Ik zou erg blij zijn met jouw steun bij
deze verspreiding. Het zou fijn zijn als we elkaar leren kennen. Vanaf juni in Keulen, zal ik
waarschijnlijk naar Nederland komen, dan is het niet zo ver. Gedurende deze tijd zou ik
kunnen bezoeken. Wat vind jij hiervan?

AKTUELLE Prophetie bis zum Jahr 2030.
Leseprobe
Mijn homepage: www.neue-erde.org

Antwoord
Beste broeder Erhard,
Met grote interesse en bewondering je mail en bijlage gelezen. Ik hoop dat je nieuws – na
plaatsing in dit bulletin – enig gevolg zal hebben. Privé heb ik je het een en ander daarover
geschreven. En moge veel zegen op je werk rusten.
Gerard
===========================================================================

nieuw thema

Laatste gedachte van stervende mens
wordt door de engelen vastgehouden

‘Zodra de inwendige lichaamsdelen koud worden bij een stervende, worden de
levensbestanddelen van de mens onttrokken, waar ze ook mogen zijn, zelfs al waren ze in
duizend labyrintvormende windingen verscholen [opm. redactie: ook dus bij een crematie!] –
want de werking van de barmhartigheid van de Heer, welke ik [Swedenborg] tevoren als een
levende en krachtige aantrekking voelde, is zo sterk, dat niets van de levensbestanddelen
kan achterblijven. [179]
De hemelse engelen, die bij het hoofd zaten, bleven, nadat ik [S] als het ware opgewekt was,
nog enige tijd bij mij, en spraken niet of waren geheel stil; ik werd uit hun gedachtetaal
gewaar, daar zij alle bedrieglijkheden en valsheden teniet deden, niet omdat zij die als
beuzelarij zagen, maar er zich in het minst niet om bekommerden. Hun taal is een taal der
gedachten, zonder klank en daarin beginnen zij ook te spreken met de zielen bij welke zij in
het eerst zijn. [180]
Dan nog is de mens, hoewel door de hemelse engelen opgewekt, in een donker leven;
maar wanneer de tijd gekomen is dat hij aan de geestelijke engelen moet [kan] worden
toevertrouwd, dan treden na een tijdje de hemelse engelen terug, zodra de geestelijke
engelen genaderd zijn. Mij werd getoond hoe dezen hem [de gestorvene] daarheen leiden en
de wederopgewekte in het genot van het licht gesteld wordt. [181]

Wanneer de hemelse engelen bij een wederopgewekt persoon zijn, verlaten zij hem niet,
want zij hebben een ieder lief; is een ziel echter van dien aard dat zij niet langer in het
gezelschap van de hemelse engelen kan zijn, dan verlangt zij van hen weg te gaan, en
wanneer dat het geval is, komen geestelijke engelen die haar in het nut van het licht stellen,
want daarvoor zag zij niets en had alleen maar gedachten. [182]
Mij werd getoond hoe deze engelen te werk gaan: het scheen als rolden zij het vlies van het
linkeroog tegen het neustussenschot op, opdat het oog geopend en het genot van het licht
gegeven werd. De mens voelt niet anders dan dat het zo gebeurt, maar het is slechts schijn.
Wanneer zij het vliesje schijnbaar zo opgerold hebben, verschijnt er enig licht, hoewel nog
schemerig, net zoals de mens bij het eerste ontwaken door de oogleden heen waarneemt;
en hij is in een rustige toestand, nog onder de hoede van hemelse engelen. Dan verschijnt er
iets als een schaduw van hemelse kleur met een sterretje, maar ik werd gewaar dat dit op
verschillende manieren gebeurt. [183, 184]
Daarna schijnt er zacht iets van het gelaat gerold te worden, en wordt hem innerlijke
gewaarwording gegeven. De engelen waken er dan nauwlettend voor dat er geen denkbeeld
van hem uitgaat, tenzij dan een heel tedere gedachte of een gedachte van liefde, en hem
wordt te kennen gegeven dat hij een geest is. Nu begint hij zijn leven en dit is eerst gelukkig
en blij, want het is hem te moede alsof hij het eeuwige leven is binnengegaan. Dit wordt
uitgebeeld door een blanke stroom van heerlijk blond licht, waarmee zijn eerste leven wordt
aangeduid, namelijk dat het een hemels naast een geestelijk leven is. [185, 186]
Zijn opname daarna in het gezelschap van goede geesten is uitgebeeld door een jongeman
te paard, dat hij de kant van de hel uitstuurt, maar het paard kan geen stap voorwaarts doen.
Hij wordt als een jongeling uitgebeeld omdat hij, van het eerste ogenblik af het eeuwige
leven binnengekomen, en onder engelen is, en het hem zo dus toeschijnt alsof hij in de
bloei van zijn leven is. Het volgende leven wordt daarmee uitgebeeld dat hij nu van het
paard stijgt en te voet gaat, omdat hij het paard niet van zijn plaats krijgt; en het wordt hem
ingegeven dat hij moet worden onderwezen in de kennis van het ware en het goede. [187,
188]
Daarna verschenen zigzagsgewijs tegen een zachte helling omhoog kronkelende paden,
welke betekenen dat hij door het besef van het ware en het goede en door de erkenning van
zichzelf, langzamerhand naar de hemel wordt geleid, want zonder zelferkenning en besef
van het ware en goede kan niemand daarheen geleid worden. [189]
Nadat de geestelijke engelen, waarover eerder gesproken werd, de wederopgewekte [de pas
gestorvene] of de ziel in het genot van het licht gesteld hebben, zodat hij vrij rondom kan
zien, bewijzen zij hem alle diensten welke hij zich in deze staat maar wensen kan, en
onderrichten hem omtrent de dingen die in het andere leven zijn, voor zover hij ze bevatten
kan. Was hij in het geloof, dan tonen zij hem op zijn verlangen ook de wonderen en
heerlijkheden van de hemel. [314]
Is hij daarentegen niet van dien aard, dat hij onderricht wil worden, dan verlangt de
wederopgewekte, of de ziel, van het gezelschap van engelen weg te gaan, hetgeen de
engelen duidelijk gewaar worden, want er bestaat in het andere leven een mededeling van
alle denkvoorstellingen; en wanneer hij verlangt van hen weg te gaan, dan zijn het niet
zij die hem verlaten, maar is hij het die zich van hen los maakt. De engelen hebben een
ieder lief en niets begeren zij zozeer dan diensten te verlenen, te onderrichten en in de
hemel te dragen; hun hoogste welbehagen bestaat hierin. [315]

Wanneer de ziel zich dan zo afscheidt, wordt zij door goede geesten opgenomen, en
eenmaal in hun gezelschap, ondervindt zij ook hier alle dienstbetoon; maar zo haar leven in
de wereld van dien aard was, dat zij het niet in het gezelschap van goede geesten kan
uithouden, dan verlangt ze ook van hen weg te komen, en dit net zo lang en zo vaak, tot zij is
aangeland bij dezelfde soort die met haar leven in de wereld geheel overeenstemmen, bij
wie zij haar leven als het ware terugvindt; en dan leiden zij, wat wonderlijk is, tezamen een
dergelijk leven zoals zij in het lichaam hadden. Wanneer zij echter in dit leven zijn
teruggezonken, ontstaat daaruit een nieuw levensbegin; sommigen worden na een groter,
anderen na een korter tijdsverloop van daar naar de hel gebracht, terwijl zij, die in het geloof
in de Heer waren, van dit nieuwe levensbegin af geleidelijk naar de hemel worden gevoerd.
[316]
Maar sommigen vorderen langzamer, anderen weer sneller naar de hemel, ja, ik heb zelfs
gezien, dat enigen onmiddellijk na de dood in de hemel werden geheven. Hier mogen slechts
twee voorbeelden vermeld worden. [317]
Er kwam iemand tot mij en sprak met mij; uit zekere kentekenen viel op te maken, dat hij nog
kort geleden uit het leven gescheiden was. Hij wist eerst niet, waar hij was, en geloofde nog
in de wereld te zijn; en toen hem te weten werd gegeven, dat hij in het andere leven was, en
niets meer bezat, zoals huis en rijkdommen en dergelijke dingen meer, maar dat hij zich in
een ander rijk bevond, waar hij van alles beroofd was wat in de wereld zijn eigendommen
uitmaakte, bekroop hem de angst en wist hij niet waarheen hij zich zou wenden of keren, en
waar hij zou moeten wonen. Er werd hem echter gezegd dat de Heer alleen voor hem en
allen zorg draagt. Toen werd hij aan zichzelf overgelaten, opdat hij zou denken als in de
wereld, en dacht na - want de gedachten van allen kunnen in het andere leven duidelijk
worden waargenomen - wat hij nu wel zou gaan doen, zonder al de middelen waarvan hij
zou kunnen leven; maar toen hij in deze angst was, werd hij verplaatst te midden van
hemelse geesten, die uit de streek van het hart waren; deze verleenden hem alle diensten
welke hij maar verlangde; daarop wederom aan zichzelf overgelaten, begon hij er uit
naastenliefde over te denken, hoe hij zulke grote weldaden zou kunnen vergelden – waaruit
bleek dat hij gedurende zijn lichamelijk leven in de naastenliefde van het geloof geweest
was, waarom hij onmiddellijk in de hemel werd opgeheven. Ook zag ik een ander
[gestorvene] door engelen onmiddellijk in de hemel overgebracht, en dat hij door de Heer
werd opgenomen, en dat hem de heerlijkheid van de hemel werd getoond. [[318, 319]
Wat in het algemeen het leven na de dood van de zielen of de pas aangekomen geesten
betreft, is mij [S] na vele ervaringen gebleken, dat de mens, wanneer hij in het andere leven
komt, niet weet dat hij in het andere leven is, maar gelooft nog in de wereld te zijn, ja, zelfs in
zijn lichaam, en wel zozeer, dat wanneer hem gezegd wordt dat hij een geest is, hij een en al
verwondering en verbijstering is; en dit zowel omdat hij geheel als een mens is naar de
zintuigen, begeerten en gedachten, alsook omdat hij tijdens zijn leven in de wereld niet
geloofd heeft aan het bestaan van de geest, en sommigen dat een geest niet van dien aard
kon zijn. [320]
Ook is het een feit, dat de vermogens van de zinnen en de gaven van het denken en
spreken van een geest meer uitnemend zijn dan bij zijn leven in het lichaam, dat zij zich
nauwelijks laten vergelijken; en toch weten de geesten dit niet, voordat hun van de Heer een
overdenking daarover wordt gegeven. [321]
Men hoede zich wel voor de verkeerde mening als zouden geesten niet veel fijner zinnen
hebben dan in het leven van het lichaam; het tegendeel is waar weet ik uit duizenden en
duizenden ervaringen, en wanneer men het niet geloven wil, vanwege de vooroordelen die
men zich wat betreft de geest gevormd heeft, zo mag men het zich voor gezegd houden
totdat men in het andere leven komt, waar door eigen ondervinding men het zal aannemen.

De geesten hebben niet alleen het gezicht, want zij leven in het licht, en de goede geesten,
de engelgeesten en de engelen in zo’n groot licht, dat het licht van de middag in de
wereld er nauwelijks mee vergeleken kan worden;… zij hebben het gehoor en wel zo fijn,
dat hun gehoor in het lichaam daarmee niet kan worden gelijkgesteld. Zij spraken met mij nu
al verscheidene jaren lang vrijwel ononderbroken; zij hebben een uiterst fijne tastzin,
vandaar de smarten en kwellingen in de hel; want op de tastzin komen alle gevoelens neer,
welke slechts verscheidenheden en schakeringen van de tastzin zijn. Zij denken met veel
meer doorzicht en onderscheidingsvermogen, dan zij in het leven van het lichaam dachten;
in één denkvoorstelling bevatten zij meer dan in duizenden, toen zij in het leven van het
lichaam dachten. Zij spreken onder elkaar zo schrander, fijn, scherpzinnig en helder, dat de
mens versteld zou staan als hij er maar iets van vernam; kortom, zij hebben hoegenaamd
niets verloren waardoor zij niet als mensen zouden zijn, maar dan meer volkomen, zonder
beenderen en vlees en de onvolkomenheden daarvan. [322]
Zij erkennen en nemen waar dat, zolang zij in het lichaam leefden, het de geest was die
voelde, en dat hoewel het scheen, alsof het gevoel in het lichaam was, het toch niet tot het
lichaam behoorde; vandaar dat na aflegging van het lichaam het leven van de gevoelens
veel fijner en volmaakter is. Het leven bestaat in het gevoel, want zonder gevoel geen leven,
en zoals het gevoel is, zo is het leven, hetgeen een ieder bekend kan zijn. [323] [bron: Hemelse
Verborgenheden, hfdst. 2 & 3 – Swedenborg]

-einde-

===========================================================================
nieuw thema

Dronk Jezus witte of rode wijn?
Vraagstelling: welke kleur wijn dronk Jezus?
Alvorens daarop antwoord te geven heb ik in de gehele Bijbel gecheckt, of er überhaupt wel
sprake was van witte wijn. Ik ben het echter nergens tegengekomen, maar dat zegt nog niets
over het bewijs, dat Jezus geen witte wijn gedronken zou kunnen hebben.

Overal in Israel wordt – na witte wijn – wel meestal rode wijn gedronken. Dat is de publieke
opinie. De wijn wordt rood als de schil van een blauwe druif na het persen niet wordt
verwijderd en op de most blijft liggen. Een wijn kan ook rood worden van druiven met rood
sap. Maar in bijna alle gevallen is het sap van een druif echter blank… In het oude Israël
werden de druiven in een perskuip getreden. In de meeste gevallen bleven de schillen
aanwezig in de most en ontstond er een rode getinte wijn.
Wat zegt Prediker 23:31 over de wijn: ‘Zie den wijn niet aan als hij zich rood vertoont, als
hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat’. Hij is roodachtig van ogen door den
wijn en wit van tanden door de melk. [blijkbaar hier dus rode wijn vanwege deze
tegenstellingen!] Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in ‘bloed’ van wijndruiven. [dat
verkleurt] Gen. 49:11, 12. Rode wijn werd in het Joodse land voor de beste en de sterkste
wijn gehouden. In Israel was het meestal dus rode wijn die daar werd gemaakt, zoals blijkt uit
verschillende Bijbelversen: Jesaja 27:2 ‘te dien dage zal er een wijngaard van rode wijn
zijn…’
Dit betekent dus niet altijd dat alle wijn per se rood was. Maar het grootste deel van de
wijnen in de oude wereld was echter wel rood omdat de schillen mee gistten [fermentatie!].
Bij Egyptische afbeeldingen zijn druiven bijna altijd zwart, en wordt de druivensap en de wijn
in het rood of donkerrood afgebeeld. Een beschrijving van witte wijnen is in Bijbelse bronnen
niet te vinden.
De Bijbel: ‘waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van één, die in de
wijnpers treedt? Jes. 63:3 [Ook hier is sprake van rode wijn!] Jozef van Jakob heeft 22 jaar
geen wijn gedronken, nadat hij werd gescheiden van zijn broers. Zijn broers hebben
nagenoeg ook geen wijn meer gedronken om over deze kwestie te moeten boeten.
Men zegt: ‘drink geen wijn na het eten, want je wordt er slaperig van!’ Wijn is goed voor
ouderen, niet voor jongeren. Paulus schrijft aan Timoth: ‘je hebt geen water nodig, maar
drink nu een beetje wijn vanwege je maag en je regelmatig ziek zijn.’ Een verbitterde ziel
geve men wat wijn.
In de gehele Nieuwe Openbaringen wordt niet specifiek over witte wijn geschreven. Bij
nadere beschouwing kunnen we het een en ander toch best nog wel grondig analyseren en
de geestelijke overdrachten daarvan begrijpen. Het zou erg jammer zijn het een en ander
zonder meer uit te sluiten. Want aan het drinken van lekkere wijn, vooral rode wijn [de
levenskracht van het leven = [vinum vitam], daarmee wordt de rode kleur geassocieerd.
De Heer in Jakob Lorber in GJE1-11:19: ‘Want zoals Ik het water in wijn veranderde, zo zal
ook door het woord uit Mijn mond het natuurlijke zinnelijke van de mens in de geest
veranderd worden, als hij tenminste daarnaar leeft! Rood is de kleur der zinnelijkheid.
GJE1-63:6: ‚…Deze wijn versterkt de liefde wel, als deze zich reeds in de mens bevindt;
heeft een mens echter geen liefde maar alleen het boze in zijn hart, dan wordt dat boze net
zo in hem versterkt als de liefde nu in jou versterkt werd, en hij verandert in een volkomen
duivel….’
Jezus legde het Heilige Avondmaal uit in de Geestelijke Zon: ‚Het Lam, een spijze al ware
het Mijn hart, - ‚het brood, voedsel al ware het Mijn Liefde en erbarming, - ‚de wijn, een drank
uit Mijn oneindige overvloedige Wijsheid – GZ-2-8:7

In HIG2-44 accentueert de rode wijn de Heer: 'Neem rode, ongerichte wijn en olijfolie, die
puur is, en wrijf over je borsten, ledematen, rug, nek, avondhoofd en vooral over de slapen.
En dat in geloof en vertrouwen op Mij, dan zul je snel weer sterk en gezond worden! De
zogenaamde zwavelzuurether is eigenlijk niets anders dan een zuiverste wijn- of
fruitwijn-geest, en er is geen zwavelatoom daarbij. HIG2-47
Volgens GS1-61:4 bestond het avondmaal uit een gebraden lamsvlees, brood en wijn.
Evenzo verhoudt het zich met de kelkbeker, die Mijn bloed is [analogie], d.w.z. Mijn woord,
dat aan alle volken moet worden uitgestort, evenals het bloed voor alle leden van het
lichaam, in de eerste zuiverheid en echtheid, en daarom een pure, echte wijn, maar niet als
een onzuivere, meest ongerijpte wijn. ' [HIG2-47] - Robert Blum 2-280: 1
Ik zeg je: ‘wees gelukkig en opgewekt, want ik ben met je. Eet en drink [maar een echte
wijn, natuurlijk met water]! Omdat het van Mij afhangt, of het eten en drinken je nu wel of niet
dient.’ HIG2-48
Rode wijn bevat eigenlijk meer antioxidanten [en veel meer dan in witte wijn], die
verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het gezondheidsbevorderende effect. Hoewel bij
de productie van witte wijn alleen maar het druivensap wordt gebruikt, fermenteren de
wijnmakers de rode wijn samen met de schil. Deze bevat een grote hoeveelheden
antioxidanten vanwege hun kleurstoffen. Deze laatste kunnen de celmutaties induceren en
deze dus beschermen tegen kanker. Opgemerkt moet echter worden, dat wijn in grote
hoeveelheden zelfs het risico op kanker in mond en slokdarm kan verhogen. Daarom moet
rode wijn altijd met water worden gedronken, zoals beschreven in de Openbaringen van
Jezus en de Bijbel [uitspraak van Paulus]
sItaliaanse onderzoekers hebben mogelijkerwijze ontdekt waarom een glas rode wijn 's
avonds zo aangenaam ontspant. Enkele van de meest geliefde rode wijndruiven bevatten in
hun schillen het slaaphormoon melatonine Volgens de botanici van de Universiteit van
Mailand bevatten in het bijzonder de druiven van de Cianti extra veel melatonine.
Ook de Bijbel is hier en door duidelijk, dat rode wijn de voorkeur heeft. Er worden niet
zomaar allegorische voorbeelden geprojecteerd, die echter wijzen op rode wijn. Zo ook hier
bijv. ‘en het druivenbloed, de pure wijn, hebt gij gedronken’. [Deut. 32:14]. ‘In wijn wast hij
zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed!’ – [Jes.16] of: ‘Te dien dage zal er een
wijngaard van roden wijn zijn; zingt van denzelven bij beurten. En bij Jes. 27:2 ‘Waarom is
dan Uw feestgewaad zo rood, en Uw kleren, also Gij de wijnpers treedt?’...
Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet
vanwaar de wijn was; maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het), zo
riep de hofmeester den bruidegom, [Joh. 2:9] …

Het huwelijksverhaal in Kana bevat drie fasen volgens GJE1-10:17




ten eerste, het temmen van het vlees [het lichaam];
dan [ten tweede] de reiniging van de ziel door het levende geloof;
[die, natuurlijk levend moet blijken te zijn door de werken van liefde, anders is hij dood]

ten derde: het ontwaken van de Geest uit het graf van het oordeel.

Jezus zei hierover” ,drie dagen na Mijn terugkomst uit de woestijn [nabij Had Nes], dat had
plaatsgevonden, moet ook ieder mens de drie stadia doorlopen om tot de wedergeboorte
van de geest of tot het eeuwige leven in de grote Kana van het hemelse Galilea te komen.
Het spreekt toch voor zich, dat Jezus altijd rode wijn dronk bij zijn discipelen en ten
slotte ook bij het Heilig Avondmaal. Jezus: 'Het is hetzelfde met de beker, dat Mijn bloed
voorstelt, d.w.z. Mijn woord, dat, eveneens het bloed aan alle volken moet worden uitgestort,
zoals het bloed voor alle geledingen van het lichaam ... HIG2-47 ... en deze wijn, dat puur uit
Uw hart vloeit, is evenzo Uw ware bloed, waardoor alle begane zonden, die we ooit op
Aarde hebben gegaan, van ons zal worden weggenomen ... RB1-148:7 ... Het brood is hier
als Mijn lichaam en wijn als Mijn bloed. RB2-280:1
[GEJ.09_073,02] Ik zei: 'Jazeker, want brood en vlees zijn een en hetzelfde, zoals ook wijn
en bloed, en wie in Mijn woord het brood der hemelen eet en door volgens dat woord te
handelen, dus door de werken van de ware, meest onbaatzuchtige liefde voor God en zijn
naaste de wijn des levens drinkt, eet ook Mijn vlees en drinkt Mijn bloed. Want zoals het
natuurlijke brood dat door de mensen wordt gegeten in de mens in vlees wordt veranderd en
de gedronken wijn tot bloed wordt, zo wordt in de ziel van de mens het brood van Mijn woord
in vlees en de wijn van de daadwerkelijke liefde in bloed veranderd. [Uiteraard is hier steeds
sprake van RODE WIJN, omdat deze RODE WIJN VOLLEDIG IN OVEREENSTEMMING IS
MET HET BLOED VAN JEZUS] – anders zou dit geen analogie zijn, als hier witte wijn
bedoelt zou zijn.
Tenslotte zegt Jezus in : [GEJ.09_166,12] Verder kunnen jullie ook in Mijn naam en in Mijn
liefde, die in jullie zelf is, aan degenen die werkelijk in Mij geloven en zich aan Mijn geboden
houden, van tijd tot tijd brood en wijn geven, als jullie het hebben, ter herinnering aan Mij.
Wanneer jullie zo’n liefdesmaal onder elkaar houden, zal ook Ik in jullie midden zijn, bij jullie
en in jullie, zoals nu met vlees en bloed; want het brood, dat gegeven zal worden door jullie
liefde voor Mij, zal hetzelfde zijn als Mijn vlees en de wijn hetzelfde als Mijn bloed, dat weldra
voor velen vergoten zal worden. Hoe, dat zullen jullie nog horen. [dat betekent bijv.
samenkomsten met Lorbervrienden met gemeenschappelijk eten en conversaties]

einde

===========================================================================
-nieuw thema-

Mais
In de periode van het Nieuwe Testament in Palestina waren er al maïskorrels. Dat bestond al
duizenden jaren geleden. Hiermee bedoelen we niet de machinaal bewerkte maïskolven,
zoals deze nu in deze tijd bestaan en worden aangeboden aan vee als een goedkoop soort
voeding, maar in die tijd was dat wel zeer nuttig en gezond. Graan bestond destijds in een
meer compactere vorm. Wipikeda beschrijft dit kort maar krachtig.

In 3300 voor Christus bestonden er zijn twee soorten van maïskolven uit Guila Naquitz
gedateerd, die iets minder dan 5 cm lang waren. Ook werden 8-10 maïskolven
aangetroffen in 200 v. Maïs komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika, waar de plant
duizenden jaren geleden door lokale bewoners veredeld werden met grotere voedzame
maïskolven.
einde
===========================================================================

-nieuw thema-

Wat deed de eerste mens Adam in het begin fout?
HIJ, de Heer Jezus Christus, werd aan het kruis genageld en leed een onbeschrijfelijke pijn
als Goddelijk Mens. Ervoor werd Hij gemarteld met een doornenkroon op Zijn hoofd met
precies 32 zeer scherpe stekels. Een daarvan kon Hem voortijdig doden, maar Hij, Jezus,
mocht nog niet sterven. Waarom liet Jezus Zich kruisigen?
Het goddelijk lijden van Jezus aan het kruis omvatte de belofte van het nemen van de dood
uit ‘de liefde’ voor de heiligmaking van God. De 'liefde van de Zoon van God' op Aarde werd
door een gewelddadige dood in 28 n. Chr. met God herenigd.
De Vader, die in Jezus Zelf was en ermee in verbinding stond, verliet Jezus tijdelijk, zodat
de grote rol van de Vader in Jezus geen enkele invloed zou mogen hebben op dit
universele, allergrootste proces.
Adam beging bij de eerste zondeval een grote fout. Hij verwekte Kajin op een dusdanige
zinnelijke wijze, zonder de hemelse zegeningen van God de Vader te vragen, waardoor
de Heer de Aarde letterlijk en figuurlijk brak in alle processen van de natuur, terwijl Hij
Adam en Eva daarbij spaarde.

Toen de toorn van God was gekalmeerd, keerde de liefde van God weer terug in de vorm
van het liefdesdeel van Zijn Zoon. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn slechts eigenschappen,
maar geen goddelijke personen.
Wat Adam dus verkeerd had gedaan, dat had Jezus in 4184 na de schepping van de
eerste mens Adam weer opnieuw voor Adam verzoend. Vermoedelijk zijn Adam en Eva
geformeerd op twintigjarige leeftijd. [volgens de Joodse overlevering!]
Daarmee was de tweede scheppingsperiode van de Aarde geïntroduceerd. [bron: Hemelse
Geschenken 1-327-329]
-einde-

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

GEDICHT VAN GOD
Ziet, schoonspoelen van haar gruwelen zal Ik spoedig heel deez' Aarde,
der zondaren streven naar Mijn liefde zal dan blijken zonder waarde!
Maar als gij van binnen trouwen vroom van hart zult blijven,
zal Ik Mijn watervloeden graag aan u voorbij doen drijven!
En als Ik straks Mijn toorn zal ontkluisteren van zijn banden,
dan zult gij veilig zijn geborgen: Ik zorg voor hogere landen!
Bron: Huish. van God, deel 1, hfdst. 21

===========================================================================
-nieuw themaOp grond van de ons gekende bronnen en aspecten met de elf aaneensluitende
delen van ‚Het Grote Johannes Evangelie‘ kunnen we de wandel- en
scheepsreizen van Jezus hier bijna wekelijks [gedurende meer dan drie volle
jaren] volgen, en wel zo, alsof we er zelf bij waren geweest.

Eerste deel:
Tijd: in het jaar 25 van onze tijdrekening, het eerste leerjaar, dat enige weken voor
Pasen tot en met in de zomer was. [de tarweoogst]
1e. Reis: Nazareth – De hut van de Heer in de woestijn bij Bethabara [omgeving Had
Nes- Karkom] – Bethabara [doop door Johannes] – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst.
5-9]
2. Reis: Nazareth – Kana in Galiläa [bruiloftsfeest en het wijnwonder] - Kapernaum
en het meer van Galilea – Jeruzalem [naar het eerste Paasfeest, de tempelreiniging
[Gr. Joh. Evang. hfdst. 10-22]
3. Reis: In Judea, rondom Jeruzalem – omgeving Enon bij Salim [nieuwe doopplaats
van Johannes aan de Jordaan] – naar het landschap Samaria –Jakobsbronnen –
Sichar en omgeving – naar Galilea – Kana in Galilea– Kapernaum [Gr. Joh. Evang.
hfdst. 23-99]
4. Reis: Kapernaüm – de hut van Petrus aan de noordelijke oever van het Meer van
Galilea – per schip naar Gadara aan de oostelijke oever – per schip naar de
aanlegplaats bij Sibarah – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 99-115]

5. Reis: Nazareth – vissershuis van Matthias bij Kapernaum – op vlucht voor de
menigte op het Galilese Meer - Terugkeer aan de oever bij de tolwacht van
Mattheús nabij Sibarah – Kapernaüm – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 115-131]
6e Reis: Nazareth – Hongerdorp – aan de oeverkust naar Kis – vandaar een
uitstapje per schip naar Jesaira – en weer terug naar Kis – Trip naar Kana in het
dallandschap [in de provincie Samaria] – terug naar Kis [Gr. Joh. Evang. hfdst. 132242]
===========================================================================
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