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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.
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Een bericht uit Nederland
Beste mede gelukkige!
Mijn naam is Helen en het eerste boekje wat ik onder mijn aandacht kreeg was
'woorden van Jezus', in de jaren 80. Ik herkende Zijn stem onmiddellijk.
Na ruim 30 jaar leven met de steeds nieuwe vertalingen en vooral met de Inhoud
daarvan, werd mijn aandacht getrokken door de toenemende wereldwijde gekte in
alle gelederen van de samenleving. Ik heb gemerkt dat er sprake is van een gisting
en een ontwaken, eveneens in alle gelederen van de samenleving.
Wereldwijd is er een roep (voorzichtig nog) naar een terugkeer naar Christelijke
waarden maar vooral naar verdieping.
In mij is de drang ontstaan om gehoor te geven aan deze roep en indachtig Zijn
woorden;'Mijn woorden moeten over de hele wereld verspreid worden en dat zal in
die tijd heel wel mogelijk zijn met de snelheid van de bliksem', ben ik een youtube
kanaal begonnen.
Het is mijn bedoeling om de Inhoud van wat wij zo rijkelijk hebben ontvangen,
toegankelijk te maken zónder de Bron met Naam en Toenaam te noemen;
oplettende lezertjes halen Die er toch wel uit. Eergisteren is mijn eerste post
geplaatst en ik werk nu aan de tweede.
De naam van het kanaal is 'Centre of gravity' en ik schrijf in het Engels, voornamelijk
omdat ik me op internationaal publiek richt maar ook omdat ik me in die taal het
gemakkelijkst uitdruk.

Ik wil dit kanaal graag bekend maken aan mede Lorberlezers maar moet erbij zeggen
dat ik niet wil dat men in de commentaren refereert aan het Lorberwerk. Dat klinkt
misschien gek maar ik wil de Inhoud voor zich laten spreken en mensen tot
autonoom denken aansporen.
Jaren geleden was ik eens bij een Italiaanse Lorbervriend in Venetië; Guiseppe,
maar ik ben helaas zijn gegevens kwijt. Hij is degene die onze planeten in zijn tuin
heeft opgesteld. Is hij bij jullie bekend en zo ja, zouden jullie mij zijn e-mail adres
kunnen sturen?
Met een groet in Zijn nabijheid
Helen

ANTWOORD
Dag Heleen,
Privé hebben we al het een en ander uitgewisseld. Wat een goed initiatief Helen!
Zoals je weet ben ik onmiddellijk aan het zoeken geslagen op Internet met Google,
maar kon daarover niets vinden. Gelukkig stuurde je me kort erna de nodige link.
Prachtige beelden, mooie muziek maar bovenal de inhoudelijke boodschap van je
teksten. Want daar gaat het tenslotte om, deze uit te dragen over de gehele
aardebol. Als die techniek bestaat, kunnen we er op een juiste wijze gebruik van
maken [met de snelheid van de bliksem – mooi gezegd hoor] . Intussen heb ik je de
twee e-mailadressen van Guiseppe gegeven. Hij is nog steeds nationaal actief.
Wellicht zal je clip of filmpje veel bekeken worden en ik ben al benieuwd naar de
tweede.
https://www.youtube.com/watch?v=9Mm-L_0Yzy8
Van harte,
Gerard
===============================================================

Tijdens de eerste Kerstdagen
ontvangen door Gottfried Mayerhofer op 21 december 1875

In de oneindige ruimte bewegen de zonnen rondom de andere zonnen, en de
planeten moeten steeds onder invloed van die zonnen hun veranderingen in
wisselwerking aanpassen. Alles heeft een doel, evenals het omcirkelen van werelden
rond weer andere werelden.
In de ethersfeer is er geen gebied, hoe klein ook, volledig gelijk aan de andere; want
de omstandigheden die daar existeren, vereisen weer andere levensvoorwaarden.
Bij jullie op de kleine Aarde gaat dat ook zo; aan de zeekust bestaat er een ander
leven dan in de bergen, in moerasgebieden is het anders dan in de steppe of in de

woestijn – en overal lijdt het organisme van levende wezens onder die verschillende
klimaatomstandigheden, en deze bepalen weer voor een deel opnieuw de geestelijke
ontwikkeling.
Zoals dit een voorbeeld in het klein is, zo is het aan de sterrenhemel in het groot; ook
daar bepalen andere [vereiste] invloeden ook weer andere werkingen en andere
doeleinden.
Niet zomaar zijn de afstanden van miljoenen kilometers zeer noodzakelijk voor het
existeren van het een of andere kosmisch wereldlichaam; niet zomaar zijn er zelfs
nog grotere afstanden noodzakelijk voor nog veel grotere zonnen. Ze moeten ruimte
hebben voor hun materiële ontwikkeling en voor de vervolmaking van alle kleinere
werelden die ervan afhankelijk zijn. Niets is voor niets zo gemaakt als het nu is, zoals
het eens was en eeuwig zal zijn.
Een oneindig durend werk moet op een bredere basis gebouwd, zijn wanneer het
behalve het tot leven komen ook zichzelf nog in stand moet houden, zichzelf moet
vervolmaken en zichzelf tot een bepaald eindresultaat moet brengen. Ik [de Heer] gaf
de eerste impuls tot het bestaan, de verdere impulsen moet zich op eigen kracht zich
weer verder ontwikkelen.
In jullie zielenleven is het toch net zo: eerst moet de eerste lichtstraal van de liefde tot
God en mensen gelegd worden, en dan is het de taak van ieder mens om zich te
ontwikkelen tot datgene, waartoe Ik hem eigenlijk heb geschapen. De straal van
gedachten - 'het Woord' - , moet hem wekken, en het verdere proces van
ontbinding en vervolmaking moet hij dan ook dienovereenkomstig zelf uitvoeren.
Zoals de werelden door de wijde ruimtes gevoerd worden om overal uit de ether op
te zuigen, wat ze voor hun instandhouding en ontwikkeling, nodig hebben, zo gaat
dat ook met de menselijke geest in het grote rijk der gedachten; ook heeft hij
de opgave om uit de nagelaten woorden, hetzij goddelijk of menselijk, zijn
missie te begrijpen en deze te volgen.
Ver achter de materiële schepping woont de ‚grote Geest‘, in het midden van Zijn
geestenrijk; maar ver boven de wereld der gedachten leeft eigenlijk pas de BRON
van het geestelijk begrip van de [uitgesproken] gegeven woorden! Het zijn niet de
woorden en niet de gedachten die de mensen naar het doel moeten leiden,
maar deze moeten geestelijk opgevat worden, samen met het praktisch
verwezenlijken ervan.
Net zoals het licht, meet al Zijn scheppingskracht alleen; het werkt dan pas, wanneer
het op een vast voorwerp valt, en op deze wijze wordt de gehele wereld der
gedachten pas dan vruchtbaar, wanneer ze op een ontvankelijke bodem valt en ook
vrucht kan dragen.
Kijk naar Mijn leer: hoe eenvoudig gaf Ik die zelfs aan ongeschoolde lieden, en
Mijn apostelen waren slechts vissers enzovoort, geen geleerden!
En vandaag de dag is er, met alle geleerdheid van de hele wereld, nog niemand die
deze leer voor de mensen zo zou kunnen weergeven zoals Ik die uitgesproken heb
en zoals Ik die graag begrepen zag. Maar Ik moet zelf als het ware weer opnieuw

beginnen en allereerst aan slechts weinigen alles afzonderlijk weer verklaren,
wanneer Ik wil dat Mijn woorden – woorden van de hoogste Geest – ook geestelijk
opgevat zullen worden.
Hoe vaak heb Ik dit middel beproefd. Van eeuw tot eeuw sprak Ik door
verschillende mensen, steeds in overeenstemming met de tijdgeest; alleen
tevergeefs! Mijn woorden werden niet gehoord, of maar half gehoord, of verkeerd
uitgelegd. En nu ben ook jij weer een van die uitverkorenen, door middel van wie Ik
Mijn leerplan wil voltooien. En desondanks [kijk naar je aanhangers]: hoe weinigen
begrijpen wat jij moet schrijven {Gottfried Mayerhofer] en wat Ik hun in Mijn oneindige
genade laat zeggen.
Uit alle rijken der natuur, uit alle hoeken van de Aarde en van de schepping zoek Ik
onderwerpen uit, die onder Mijn hand een belangrijkheid krijgen zoals nog geen
mens die vermoedde. Ik ontleed voor hen het dichtstbijzijnde net zo goed als het
verste, overal toon Ik hun hetzelfde doel, dezelfde liefhebbende Vader en dezelfde
oorzaak.
Overal verklaar Ik hun wat de oergrondslag van al het geschapene is, of ze nu door
een microscoop of door een telescoop naar Mijn wonderen willen kijken – overal is
het, was het en zal het de liefde zijn die alles schiep, alles in stand houdt en alles
vervolmaakt.

Uit de Orion, evenals uit het kleinste atoom van de kosmische ether, klinkt jullie
allemaal tegemoet, wat Mijn engelen eenmaal bij Mijn geboorte zongen: ‘Vrede op
Aarde!’ ‘Vrede’ verkondigt Mijn schepping, ‘vrede’ is Mijn einddoel – en
‘vrede’ moet er onder jullie heersen! - Kijk waar je heen wilt, dan zullen jullie vinden, dat de natuur steeds de vrede wil
herstellen waar ze door natuurrampen of iets anders verstoord werd. Ieder
geschapen wezen verlangt vurig naar vrede.
Het naderende kerstfeest moet jullie die vrede ook weer in herinnering roepen.
‘Vrede op Aarde, met jullie zelf,’ zij ook jullie parool voor het komende jaar, opdat
jullie die ook mogen verspreiden, waar je plaats ook is! –
Moge zo het licht uit de verste nevel van Orion – waar werelden schitteren
waarvan afstand en grootte voor jullie weliswaar niet te berekenen zijn, maar
waarvan de tendens en het bestaan evenzeer alleen aan liefdeswetten
gehoorzamen – aan jullie de zachte liefdesstraal van hun licht zenden!
Opdat jullie zullen inzien, dat ook daar nog dezelfde wet en dezelfde zorg heerst die
ook hier op jullie kleine Aarde de kleine worm niet vergeet, en die overal slechts
vrede zou willen verspreiden, omdat de liefde enkel en alleen in vrede werkzaam
kan zijn! Amen. [Scheppingsgeheimen, hoofdstuk 27]
==================================================================

De Geboorte van Jezus
Het gebeurde echter op het moment dat keizer Augustus het bevel gaf dat de hele wereld zou
worden gewaardeerd. En die schatting was de allereerste en gebeurde op het moment dat
Cyrenius een gouverneur was in Syrië. En iedereen ging dat hij gewaardeerd kon worden,
iedereen in zijn stad. Toen vertrok Jozef ook vanuit Galilea, vanuit de stad Nazareth, naar het
Joodse land van de stad David, dat Bethlehem wordt genoemd, omdat hij uit het huis en de
families van David was, zodat hij zou worden gewaardeerd met Maria, zijn vertrouwde vrouw
ze was zwanger.
En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij
baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe,
omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek,
die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens
stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij
vreesden met grote vreze. En de engel zei tot hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig
u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren,
namelijk Christus, de Heer, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind
vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een
grote hemelse legermacht, die God loofde zeggende: "Ere zij God in den hoge en vrede op
aarde en bij de mensen een welbehagen!" Luc. 2, 1-14:
Dit hoofdstuk gaat over Mijn geboorte, een feest dat u ieder jaar naar kerkelijk
gebruik op 25 december viert. Heel wat woorden over dit feest heb Ik u vroeger
reeds gegeven. De bijzondere gebeurtenissen, die met Mijn geboorte gepaard
gingen, weet u deels uit de geschiedenis van Mijn geboorte (Zie ook: "De jeugd van
Jezus"), en deels uit het evangelie van Mijn apostelen; en toch is er nog veel uit deze
daad van Mijn eerste zichtbare verschijning op uw aarde, dat nog niet opgehelderd is
en waarvan u de diepere betekenis in geestelijk verband nog niet kent.
Daarom wil Ik naar aanleiding van de tekst uit dit hoofdstuk van Lucas de verdere
onthullingen aan u en aan al Mijn toekomstige gelovige kinderen openbaren, opdat u
mag zien, dat ook het kleinste wat op Mij en op Mijn verschijning op aarde betrekking
heeft, een belangrijke betekenis heeft en zich geestelijk zal herhalen bij Mijn
wederkomst op deze kleine ster, die ook de woonplaats is van Mijn mettertijd
volgroeide kinderen. [Predikingen van de Heer, hoofdstuk 5:1,2]
Zoals eertijds door de omstandigheden op aarde juist dat tijdstip en dat volk bestemd
was om getuige te zijn van de grote genade - en liefdesdaad, welke Ik voor u en voor
de gehele geestelijke wereld voltrok, zo zullen ook bij Mijn tweede
zichtbare verschijnen tijd en land zo gekozen worden, dat ze
het meest geschikt voor deze slotakte zullen Zijn.
U hebt dit feest niet voor niets "Weihnachten" genoemd. Het was een gewijde
nacht waarin Ik, omwille van u en de gehele materiële schepping, Mijzelf tot offer van

deemoed wijdde, terwijl Ik, de oneindige Heer der Schepping, een broos en
vergankelijk kleed aantrok, dat wat het uiterlijk betreft onder miljoenen andere
levende wezens op andere werelden ver achterbleef bij de hoogste oervorm van een
mensenbeeld.
Veel bewoners zijn zodanig uitgerust, dat de mens van deze aarde slechts als een
zwakke nabootsing verschijnt van wat Ik als evenbeeld van Mijn eigen Ik in deze
vorm heb gelegd. Ofschoon de op andere werelden levende mensen de
aardbewoners in veel overtreffen, zijn deze toch in geestelijk opzicht tot grotere
dingen bestemd dan zij, die in de paradijselijke werelden en zonnen leven.
Ook al straalt voor hen een eeuwige lente en leven zij onder gelukkige
omstandigheden, Waarvan u zich geen voorstelling kunt maken, zo ontbreekt hun
toch de heldere kennis van Mijn Ik, Mijn geestelijke schepping en Mijn Vaderliefde.
Zij zijn goed, omdat geen enkel kwaad hen tot het tegendeel tracht te verleiden. Zij
erkennen een allerhoogste Wezen en vallen in eerbied voor Hem neer; maar geen
van hen zou er aan durven denken, dat dit hoogste Wezen één van Zijn schepselen
aan Zijn Vaderborst zou willen drukken en hem de lieflijke naam van kind geven.
Dit is slechts voorbehouden aan diegenen, die een dergelijke positie door strijd en
overwinning moeten verwerven, opdat zij kinderen van God kunnen worden. Waar
dus de vormingsschool voor zulke kinderen gevestigd is, daar moet naast de grootst
mogelijke geestelijke verheffing ook het tegendeel, namelijk de grootst mogelijke
vernedering, ja de afval van het goede kunnen plaatsvinden. [6]
Om u te laten zien dat tussen zulke tegenstellingen een ontwikkeling ten goede en
een overwinning over alle hindernissen mogelijk is, trok Ik het kleed van één der
nederigste, onaanzienlijkste mensengestalten aan. Ik daalde Zelf af naar deze
duistere aardbol, die wat aankleding en grootte in Mijn schepping betreft vergeleken
kan worden met de plaats van een infusiediertje tussen alle schoonheden en
wonderen van uw Aarde.
Zoals echter in Mijn gehele schepping alles met dezelfde zorgvuldigheid gemaakt is,
en het laatste infusiediertje in zijn vorm net zo volmaakt gebouwd is als de mens als
heer der aarde, zo laat Mijn scheppingsprincipe, dat door alle trappen van het
geschapene heen loopt, u zien, dat Ik juist in het kleinste het grootste ben en juist in
het kleinste als machtige Schepper en Heer aanwezig ben.
Dat was de reden waarom Ik één van de kleinste hemellichamen uitkoos om
daar Mijn volle grootte te tonen, doordat Ik aan Mijn geestes- en zielenwereld
bewees, dat juist alleen in het kleinste het grootste mogelijk is en in de grootste
vernedering de grootste heerlijkheid is te verkrijgen, ja dat juist diegene die alles
weggeeft, waardig is om alles te bezitten.
Zo vond Mijn geboorte niet plaats in een paleis of bij mensen uit hogere kringen,
maar in een nederige positie. Toch moest in al de omstandigheden die daar

plaatsvonden het hoge, geestelijke van Mijn geboorte aangetoond worden.
Zo was het voorbeschikt, dat de volkstelling door Herodes opgelegd werd en Ik niet
in een door mensen gebouwd huis het levenslicht aanschouwde, maar in Mijn huis,
hetgeen betekent onder de vrije hemel in een grot.
Keizers en koningen waren geen getuige van Mijn geboorte, zelfs geen gewone
mensen, maar slechts dieren, - schepselen, die onbedorven dat waren, waartoe Ik ze
heb geschapen.
De volkstelling moest er toe bijdragen, dat Maria zich opmaakte om naar Bethlehem
te gaan om dat te volbrengen, wat de Koning van heel de schepping tot eer zou
strekken.
Miljoenen hoge geesten zongen Mij het loflied toe: "Ere zij God in den hoge en vrede
aan de mensen op aarde!" Deze en de dieren, zoals zij uit Mijn hand zijn
voortgekomen, waren bij Mijn geboorte aanwezig. Zulke getuigen pasten bij Mij, de in
doeken gewikkelde Heer der heerscharen.
Door de volkstelling kon Mijn geboorte niet onopgemerkt blijven. Ook moest juist de
wrede Herodes als stadhouder en viervorst in Jeruzalem heersen om Mijn verdere
opvoeding en latere levensloop te bemoeilijken. Door de overwinning op al deze
moeilijkheden moest bewezen worden, dat hoewel Ik Mij in de nederigste positie
geplaatst had, Ik ten aanschouwe van de hele geesteswereld Mijn opgave toch ten
uitvoer zou brengen, namelijk: behalve het ten voorbeeld stellen van deemoed en
zelfverloochening, uit deze kleine aarde een opleidingsschool te maken voor
Mijn kinderen, die mettertijd bestemd zijn om voor de op de andere sterren en
zonnen levende schepselen het beeld van de grote Geest en Schepper van heel
de zichtbare natuur te veranderen in dat van een liefhebbende Vader.
Wat Ik aeonen van tijdruimtes geleden besloot en meer dan duizend jaar geleden
ben begonnen, dat nadert nu zijn voleinding. Mijn geloofsleer, Mijn Woord,

dat met geen betere verwisseld kan worden - al peinzen en denken
de mensen nog zo veel - Mijn liefdeleer moet tot algemene
geldigheid geraken.
De liefde alleen moet regeren en alle hartstochten van het menselijke hart, die alleen
maar door Mij hierin gelegd werden om door strijd tegen hen de liefde te verdienen
en te verwerven, al deze hartstochten van het menselijke hart moeten beheerst aan
de voet van het altaar der liefde liggen. Haat, wraak, trots en hoe ze allemaal ook
mogen heten, deze machtige driften van het kwaad in de mens moeten allen tot
zwijgen gebracht worden.
Het kruis, waaraan Ik eens vastgenageld om vergeving bad voor de verdwaalde
mensheid, moet als symbool van verzoening door iedereen geliefd, geëerd en in
geval van beproeving zelfs gedragen worden als herinnering aan de weg die Ik heb
gewezen en die alleen de mensen naar geestelijke hoogte kan voeren.

Zoals tegen het einde van Mijn levenswandel op aarde de omstandigheden Mij
schijnbaar tegenwerkten, Mijn ondergang en dood leken te veroorzaken en toch door
de opstanding uit de materie en de terugkeer naar Mijn geestelijk rijk Mijn grootste
triomf moesten bewerken, nemen ogenschijnlijk ook nu de ongelukken en de
voortekenen van angstwekkende catastrofes bij de mensen toe. De mens zal
daaruit als een Phoenix uit de tot as verbrande wereldlijke opvattingen en vooroordelen ongedeerd als geestelijk product van Zijn Schepper, als geestelijk kind van een
nog hogere geestelijke Vader tevoorschijn komen.
Daarin schuilt het doel van alles, daarheen drijft de gehele mensheid als een
stuurloos schip. Alle kunstmatige omheiningen die het menselijk verstand als een
ijzeren harnas rondom het voor de liefde kloppende hart opgetrokken heeft, moeten
stuk gebroken en vernietigd worden, zoals de barrières van afkomst, rang en
oppervlakkig weten. De mens moet ophouden met het verstand te denken en
met het hart leren voelen. Het warme vuur van de liefde moet in de eerste plaats
zijn hele ziel verwarmd hebben, pas dan kan de wijsheid, als een regelende drijfveer
de liefde indammen en de mensheid alles laten voelen, waarmee Ik ze heb uitgerust
en waartoe Ik ze zo en niet anders heb geschapen.
Zo dikwijls Ik als Christus op de wereld Mijn Vader in de hemel aanriep, was het
steeds de wijsheid, die de liefde aanriep om door deze gebeden haar onbegrensd
werken te beteugelen. Zoals wijsheid en liefde slechts in combinatie met elkaar
kunnen bestaan, evenzo was Ik als Christus met Mijn Vader, die de Liefde is, in
alleen maar in de eenheid verbonden, waardoor Ik kon zeggen: "Niemand kent Mij
dan de Vader in de hemel en Ik alleen ken Hem!" of "Ik ga heen tot de Vader!" enz...
Daarmee wilde Ik zeggen: De gehele wereld is geschapen uit liefde; maar de
wijsheid heeft haar voorwaarden geregeld. De Liefde schiep, de Wijsheid houdt in
stand.
De Liefde als "Vader" richtte het hoogste symbool van reinheid op en Ik, de Wijsheid
als "Zoon" bewees haar door de daad. En als liefde en wijsheid alleen verenigd, het
gehele Ik van Mijn Wezen uitmaken en daar in het meest volkomen evenbeeld
bestaan, zo moet ook de mens als afstammeling van Mij de uitdrukking van liefde en
wijsheid worden. Hij moet in de eerste plaats liefhebben en daarna leren wijs te zijn
om Mij, Mijn schepping en zijn taak volledig te erkennen en te begrijpen.
Daarheen richt zich Mijn doel met u, en alle gebeurtenissen sporen u daartoe aan,
om de wedergeboorte van uw Jezus in uw innerlijk tot stand te brengen. Hij wil u
daarheen als uiting van wijsheid en liefde willen leiden en begeleiden, tot binnenkort
deze Schepper van al het zichtbare, de Heer der heerscharen, als Vader (Liefde)
gepaard gaande met de Zoon (Wijsheid), in persoon wederom zichtbaar de aarde zal
betreden en voor de tweede en laatste maal kan uitspreken, wat Hij aan het kruis
meer dan duizend jaar geleden heeft uitgeroepen, namelijk: "Het is volbracht, - het is
volbracht, het grote werk der verzoening!"

Ik heb Mijn geesten laten zien hoe het voor hun onmogelijke, mogelijk is geworden.
Ik ben als voorbeeld voorgegaan en heb nu Mijn schepselen op deze kleine aarde tot
grote burgers van Mijn oneindige rijk, tot Mijn enige kinderen gemaakt.
Het is volbracht, hetgeen Ik eertijds in de wieg in een grot bij Bethlehem als
onmondig kind ben begonnen, wat daar wel door miljoenen engelengeesten werd
bezongen, maar door de mensen niet begrepen, hoogstens door enkelen vaag
vermoed werd.
Ik heb het werk van verzoening, liefde en vergeving volbracht. De wereld is
gereinigd van al het vuil van eigenbelang en ook al verwoesten kwellingen en
ongelukken het lichaam van de mensen, - de geest en zielenmens kunnen zij
niet deren.
Deze staat hoogverheven boven de puinhopen van de wereld, zijn armen
uitstrekkend naar de goddelijke Redder, die - wals eenmaal daar - allen zal
toeroepen: Kom tot Mij, gij allen die beladen zijt, opdat Ik uw last afneem en u
verkwik! Kom hier, gij strijders voor liefde en wijsheid, aan u zij de kroon des levens,
voor u zijn de versperringen naar de geestelijke wereld opgeheven, opdat u mag zien
hoe de engelenscharen wederom jubelen en lofliederen zingen voor de Heer, de
Vader, met dezelfde woorden als toen: "Ere zij God in de hoge en vrede voor de
mensen op aarde!" Want Hij kwam in Zijn eigendom en Zijn kinderen hebben Hem
niet herkend. Amen. [Predikingen van de Heer, hoofdstuk 5.]
==================================================================

De Wederkomst van Jezus Christus
De Heer verschijnt ons eerst in het OT als de Schepper en belooft eens te zullen
komen als Verlosser, [Heiland of Messias] dat zich voltrok in het NT. Wederom
belooft Hij opnieuw te zullen komen als ‘de Geest der Waarheid’. [De Nieuwe
Openbaringen].
Dat Jezus in het NT niet alles kon zeggen betekende, dat het volk er nog niet rijp
voor was. Ze zouden het niet helemaal kunnen begrijpen. Daarom zei Jezus: ‘Ik heb
veel dingen jullie te vertellen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen; maar
wanneer Hij [dat is de Heilige Geest van de Vader!] – de Geest der Waarheid zal
gekomen zijn, dan zal Hij jullie in al de waarheid leiden. [Joh. 16:12,13]
De Heer zal ons nooit het gevoel geven dat wij – ieder mens voor zich – op de wereld
er alleen voorstaat. ‘Ik zal jullie niet achterlaten als een weeskind, maar Ik zal tot
ieder van jullie komen [Joh. 14:18]
In de periode van Jezus op de Aarde moest Hij wel vaak in gelijkenissen spreken met
het volk en met Zijn leerlingen, zoals wij heden ten dage onze kinderen sprookjes of
anekdotes verhalen.

Dan zegt Jezus in Joh. 16:25; ‘deze dingen heb ik jullie in gelijkenissen gesproken,
maar de tijd komt, wanneer Ik niet meer in gelijkenissen zal spreken, maar Ik zal jullie
vrijuit van de Vader [in Mij] verkondigen.
Dit is de centrale boodschap van de Bijbel. De Wederkomst geschiedt zichtbaar en
gelijktijdig bij alle mensen. Alle ogen zullen Hem zien en alle geslachten van de
Aarde. [Openb. 1:7]
Wanneer dit grote gebeuren in Lukas 17:34+36 de situatie van zowel de dag als ook
de nacht wordt beschilderd, is dit slechts in een sfeergestalte van de Aarde mogelijk.
[Maar de Heer kan tegelijk Zich in ontelbare gestaltes manifesteren, waar dan ook in
de oneindige ruimtes van het universum, omdat dit alles nota bene HIJZELF is!
De structuurvraag over het universum staat in Jeremia 31:37 beschreven. Wanneer
de mens de Hemel van bovenaf kon meten en onderzoeken in verhouding met
bodem van de Aarde, dan zou Ik ook het hele geslacht Israel verwerpen voor
datgene, wat zij vooral gedaan hebben, zo spreekt de Heer.
In onze tijd zouden we kunnen zeggen: ‘als de astronomen de structuren en de verre
wijdtes van het universum doorgronden en het inwendige kunnen doorvorsen, dan
wil Ik ook het volk verwerpen.’
In Job 26:7 staat: ‘God spant het Noorden uit over de leegte en de hoogte der Aarde
over het niets. [de wereldruimte is donker; hij is leeg en de Aarde zweeft zonder
ophanging daarin vrij rond.]
Jesaja 50:3: ‘Ik kleed de hemel met donkerte’. Dit klopt astronomisch volledig tot in
wetenschappelijke details.
Jeremia 33:22: God zegt hier iets over het getal der sterren. Hier vergelijkt God het
getal van de sterren met het zand aan de zee. Beiden zijn niet meer telbaar.
Psalm 147:4: ‘dat het toch iemand heeft geteld en dat is de Schepper Zelf. Hij telt de
sterren en noemt ze allen bij naam. Daarom lezen we ook in Jesaja 40:26: ‘Heft je
ogen op in de hoogte en schouw!’
Bij Jakob Lorber lezen we
Maar voordat Ik als de Heer en Schepper van al het leven terug kan komen,
moet de aardbodem heel goed van alle onkruid gezuiverd worden en deze
reiniging gebeurd zojuist op alle punten der Aarde. – Wie nu welbewust ziel is

en niet probeert zijn ziel gezond te maken, die zal niet veel tijd meer hebben
voordat hij te gronde zal gaan! [Hemelse Geschenken, boekdeel 3, bladzijde 361]
De tijd van de zuivering zal op z’n kortst vier weken duren; want er zullen dan
uren voorkomen waarin meer zal gebeuren dan vroeger in een eeuw. – Een langere
termijn is gesteld op vier maanden; want er zullen dan dagen zijn waarvan er één
meer zal betekenen dan vroeger een hele eeuw. – Nog een andere termijn is gesteld
op vier kwartalen; want er zal dan in een week meer gebeuren dan in de oertijd in
een hele eeuw. – Nog een verdere termijn is gesteld op vier jaar en nog een klein
beetje tijd erbij; want er zullen dan maanden komen waarin meer zal gebeuren dan in
de oertijd in zeven eeuwen! [Hemelse Geschenken, boekdeel 3, bladzijde 361]

Maar Ik zeg nu ook tegen jullie dat er voor Mijn komst op deze Aarde nog veel
onkruid en verdord gras en allerlei ondeugdelijk en onvruchtbaar struikgewas
verdelgd moet worden door de scherpte van het grootste gericht; want waar er twee
zijn, zal er nagenoeg een aangenomen en de andere uitgeschakeld worden – dus
een geweldige schifting tot meer dan de helft! [Hemelse Geschenken, boekdeel 3, bladzijde
374]

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

Tekenen van de Tijdgeest
ontvangen door Jakob Lorber op 25 januari 1842
uit het oud-Duitse boek ‘Lebensgarten’: ' kenmerken van onze tijd!'

Tekenen des tijds
Het is nu een dansende en springende tijd, de meest duistere! Dat is een teken dat
de wereld heel dicht bij een niet vermoede sprong is, en wel een sprong van Mijn nu
grootste liefde over een oneindige kloof in de zee van Mijn grootste toornvuur!
De schandelijke kleedgewoonte is een teken dat de wereld in de meest schandelijke
hoererij is overgegaan, waardoor ieder voor zichzelf een duistere afgod is geworden
en zichzelf bijna aanbiddend dient en ook vooral aanbeden wil worden. – Ziedaar
Sodom en Gomorra! – Daarom is het einde in aantocht!
De steeds toenemende ongehuwde staat is een vreselijk teken, omdat de arme mens
vanwege de rijke woekeraars wordt gedwongen zonder vrouw, dus als een half
mens te blijven. Bij alle heidenen mochten zelfs de slaven een vrouw nemen. Maar
nu stelt men grenzen aan de vrije mens, omdat hij arm is en de woeker zo geen
schade zal lijden! – Daarom zij deze laatste tijd vervloekt en daarmee iedere woeker.
Kijk eens naar de zogenaamde industrie, dit slechte teken van deze tijd! Die is de ziel
van alle woeker, de onderdrukking van alle naastenliefde en de laatste, breedste
weg naar de hel. De metalen wegen zullen het besluit vormen! – Begrijp je dit
sprekende teken van deze tijd!? [Opm. Overal op Aarde was in die tijd – in 1830 – al
sprake van de ijzeren spoorwegen!] { o.m. ook het ijzeren oorlogstuig}
De trotse uitbreiding van de steden, waar onder vele duizenden huizen er geen
tien voor de armen worden gebouwd, is een sterk teken van deze tijd. Want ook in
Sodom verwijderde men onbekende arme broeders uit de stad, om daardoor voor de
plaatselijke brassers hun schatten veilig te stellen. – Begrijp je dit teken?
Wat betekent nu de mens voor de mens? – Ik zeg je, men betaalt voor een kar mest
enkele zilverstukken; maar houd eens een markt voor arme mensen, zodat ze
gekocht zouden worden om hen te ondersteunen, dan zul je een bespottelijke
slechte markt houden! Zo erg was het in Sodom weer niet! – Begrijp je dit teken
van de laatste tijd?

Zie de papieren tijd! – welke vastheid moet die bieden? Ik zeg je, die zal geen druk
meer verdragen! Hoe gemakkelijk het papier verscheurd wordt, laten de zwakste
kinderen al zien! – begrijp je dit teken?
Begrijp je de kleur van de witgekalkte huizen? – Is die niet die van de dood? – Zo
staat er al overal op de muren van de huizen geschreven hoe laat het is! Het is al
door Johannes aangegeven wat er zal gebeuren als het brood duurder gemaakt
en belast wordt! [Openb. 6:6] – Lees maar wat de sprinkhanen verkondigd is, als ze
het zouden doen. [Openb. 9:1-11] – Zie, deze tijd is aangebroken!
Kijk maar, de woeker heeft alle voorspraak en bescherming, en een heel leger
pleitbezorgers staat toegerust met macht klaar om zijn ‘rechten’ te verdedigen. Zie
eens hoe ze Mijn Aarde verscheuren en in stukken verdelen! Moet Ik daarbij
zwijgen?
Herken dit teken, dit laatste, dit helse! Het ene eigendomsrecht na het andere! En
toch ben Ik alleen de Heer! – Onderken daarom ook dit slechte teken!
Zie naar de ontucht van de vrouwen van deze tijd en de totale gevoelloosheid van
de jeugd, die nu alleen voor het lichamelijke wordt opgevoed en ten slotte voor
openlijke hoererij! – Waar naar toe met de wereld?! – Ja, naar de hel ermee! Dit is de
laatste tijd – Begrijp je dat?/
Zie tenslotte waar nu bijna zelfs alle kerken over redetwisten! Zie, het is het goud
van de wereld. Goud en dood heeft bij Mij wat wereld betreft dezelfde betekenis!
Zie, dat is de ware antichrist, die nu grote wonderen doet! Maar zijn tijd staat voor
de deur! Begrijp het, het eind van de misdaad en zijn laatste gericht staat voor je en
voor jullie allen! Amen, Amen, Amen.

in samenhang met:

Allerlei beroeringen
ontvangen door Jakob Lorber op 19. maart 1848.
-ingekortSchrijf in aparte verzen wat Ik je hier met vooruitziende geest zal geven met
betrekking tot deze en de daaropvolgende tijd. –
Wat moet dat dwaze door elkaar heen rennen, wat dat nietszeggende wapenspel
van de baardeloze jeugd - Willen de mensen dan in de rechten van God treden?
Ik zeg: één ding is nodig, namelijk echte liefde en een waar licht; al het andere zou
vanzelf verdwijnen. Weg met de buitensporige belastingen, vooral met heffing aan de
leenheer en weg met het heidendom, anders wordt het nooit beter, maar alleen van
moment tot moment erger!
In plaats van muziekkorpsen en onderscheidingtekens moeten de rijke stedelingen
liever onder elkaar rijke inzamelingen houden en daarmee de arme landbewoners
snel te hulp schieten, dan zullen ze gerustgesteld worden en de bewegingen in de
steden als een weldaad zien.
Waar is er dan iemand die nu boete zou doen? Waar dan eerst een volk dat zich tot
Mij zal wenden ten tijde van nood?! -

Waar hebben jullie nu al dat oorlogstuig voor nodig als de hoofdzaak toch al in de
keizerstad [Rome] werd geregeld? Al jullie gedoe is alleen maar ijdele pronkzucht,
die zijn tuchtiging niet zal ontgaan.
Maar Ik zeg tegen jullie, die Mijn vrienden zijn, ga met Mij naar de armen en niet
zonder Mij naar de aanzienlijken, dan zal Ik jullie ten tijde van het gevaar ook
beschermen, anders zouden jullie bij je aanzienlijken en geliefden bescherming
moeten zoeken. Of jullie die vinden, kan Ik jullie niet zeggen!
Want waarlijk zeg Ik jullie: Ik heb geen welgevallen aan en die zich in deze tijden
volgens de mode kleden, waarin zelfs zo velen nauwelijks hun schaamte met de
meest slechte lompen kunnen bedekken.
Hoe ver wil de wereld het dan drijven met het zogenaamd voornaam
[belangrijk] doen, bezoeken afleggen, deftige kleren en allerlei theaterspelen,
terwijl je toch Mijn straffende hand overduidelijk boven hun hoofden ziet?
Bezoek liever vaker de armen, dan zal Ik jullie beschermen en behoeden in elke
nood.
Neem dus ook geen deel aan deze huidige bewapening. Ik zeg jullie dat die je weinig
bescherming zal bieden, want die staat niet onder degene die met Mij wandelt! – Zij
die nu hun leiders zijn, ken Ik niet, zoals zij Mij ook niet kennen!
Ik zeg jullie, deze blinde, hoogmoedige leiders zullen elkaar vroeg of laat te lijf gaan,
omdat de een wit en de andere zwart zal willen!
Vertrouwen jullie alleen maar op Mij en voeg je naar Mijn wil, dan zal Ik jullie
eigendommen behoeden en beschermen voor elke aanval; want Ik weet dat jullie
rechtschapen van geest en hart zijn. Daarom Mijn krachtige zegen met jullie allen.
Amen. [Bron: Geschenken uit de Hemel, deel 3, blz. 320-322]
==================================================================

Over de huidige komst van de Heer
ontvangen op 11 augustus 1878
uit de feesttuin [Festgarten]
Kom Heer Jezus! Kom spoedig’, en bij diegene bij wie ik deze troostwoorden in zijn
hart leg: ' Zie, ik ben alle dagen bij jullie, tot aan het einde van de wereld ', als jullie
alleen maar wensen, dat Ik in jullie hart woon. Elke ziel, die in alle ernst op zoek is
naar Mij, kan daarover getuigen, want hij zal een kracht in zijn binnenste voelen, dat
alle buitenissige stormen kan weerstaan. Hij [de mens] zal zijn oren sluiten voor de
invloeden van duistere machten, omdat zijn ziel het elk moment nodig heeft om met
Mij te vertoeven en daarin niet onderbroken wil worden....
Maar ik zeg jullie verder, onderzoek, of de goddelijke woorden die gelezen worden,
deze ook nageleefd worden, zonder dat de geest dit in jullie bewerkt en jullie wel
tevredenstelt? Om de liefde weer meer in de harten van de mensen te brengen, kom
Ik nu weer opnieuw naar het volk en klop bij hen Zelf aan, d.w.z. bij diegenen, die Mij
in alle oprechtheid zoeken en daarom vragen: "Kom Heer Jezus, kom spoedig!’
Lieve kinderen! Mijn tweede wederkomst is volgens de wijze waarop het zal
plaatsvinden voor veel mensen evenmin zo onbegrijpelijk als toen bij de eerste keer,
[2000 jaar geleden] omdat jullie hart nog vol zit met materiële wensen; want met Mijn

uiterlijke verschijning hopen zij, dat alles weer via Mij in vervulling komt…[bron:
Festgarten]

Jakob Lorber beschrijft een naderende vijand uit het
luchtruim, volgens GJE5-108:2,3]
wordt vervolgd

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

In het volgende bulletin:
 Worden er huwelijken gesloten in de Hemel?

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