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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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Ron uit Engels sprekend land
Gerald,
Ik hoop dat je deze e-mail ontvangt omdat het e-mailadres als ‘zelfbeschouwing@....’ niet
bleek te kloppen. Hoe dan ook, ik heb de verkorte Engelse versie van het Grote Johannes
Evangelie herlezen, omdat de complete versie ingekort werd en we hebben vanwege ons
huisverkoop ook de meeste van onze boeken daarom opgeslagen.
Ik heb geprobeerd om die referenties op te zoeken, maar deze ontbraken bij de huidige
ingekorte versie, die ik nu aan het lezen ben.
Jouw beoordeling van Roque Rojas was niet in overeenstemming met de kennis die we
hebben van Lorber [die volgens Jezus lui was!], en Mayerhofer en Leopold Engel en alle
schrijvers van het Oude en Nieuwe Testament en alle andere mensen, die het Woord van
Jezus hebben ontvangen.
Ik geloof sterk in Johan 1:1: ,in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God.’
Via Jakob Lorber verklaarde Jezus dat zowel David als Salomo voeten van leem hadden die
slecht gleden. Jezus koos veel mensen om Hem te volgen, vooral die arm en nederig waren.
Ik zou graag willen dat je het derde Testament leest en dan commentaar geeft op de waarde
ervan, niet echter de karakters beschrijft van de schrijvers of ontvangers van het Woord.
Meer mensen dan Rojas ontvangen het Woord gedurende een periode van 84 jaar. Alle
originelen verdwenen, voordat Jezus in 1950 daarmee klaar was. Ga jij ook over hen
oordelen?!
Nu, ik bekritiseer niet jouw prachtige werk omtrent de bevordering en verspreiding van
Lorbers Geschriften [het Woord] maar bij het lezen van het Derde Testament zie ik, dat het
de andere Testamenten en de twaalf geboden volgt, zoals Jezus ons dit geboden heeft.

De geestelijkheid [spiritualiteit] staat voorop, maar niet de Godsdienst op zichzelf en het is
doordrenkt in alle pagina’s als de belangrijkste van alle werken (het Woord) zoals dat van
Lorber.

Antwoord
Niet alleen ik, Gerard, maar alle vrienden van de NO via Jakob Lorber geloven 100% "in het
begin was het Woord en het Woord was bij God en God Zelf was het Woord!’ Wat een
"woord" is, dat vertelt de Heer ons via Jakob Lorber, namelijk ... een woord is een
uitgesproken gedachte.
Zolang het goddelijke Woord nog niet is uitgesproken, rust het in het hart van God voor
beschouwing als diens gedachte. Zodra deze goddelijke gedachte door de wijsheid van de
Schepper wordt vrijgegeven, treedt de gedachte binnen als "woord" en tegelijkertijd als daad
in een scheppende realiteit. Dus, de gehele schepping, is zowel geestelijk en materieel
ontwikkeld, zij is het "Woord" of de oorspronkelijke gedachte in God, dus God Zelf.
Mocht je alleen maar de verkorte versie van het Gr. Joh. Evang. hebben, rechercheer dan op
Google naar de volledige Engelse versie onder "Jakob Lorber English - Australia", het bevat
het gehele evangelie op onverkorte wijze.
Wat je bedoelt met Davids en Salomo’s leemachtige voeten, is me niet duidelijk, en blijkbaar
wilde je te kennen geven, dat zelfs deze dienaren van de Heer niet volmaakt waren.
Ik wil je helemaal niet overtuigen en je zult de liefde van God vanzelf in de Lorber-geschriften
vinden, als je het uitvoerig leest. Misschien merk je dan ook de gebreken op in Roja’s
geschriften, die ik overigens volledig gelezen heb.
Ik oordeel niet (als rechter) over Roja of anderen, maar geef alleen mijn menselijke mening
weer, en het JLB is in de eerste plaats gewijd aan Jakob Lorber en aanverwante media
(zoals Leopold Engel en Mayerhofer). Sta mij alstublieft toe, dat ik mij meer aangetrokken
voel tot deze openbaringsboodschappers, dan tot de doorgeefboden in Mexico .....
Zou ik zelf een vergelijking willen vinden tussen Rojas en Lorber, dan zou dat hetzelfde zijn
als het geloof van Petrus met de liefde van Johannes (vandaar dieper en vollediger).
De e-mail, ‘zelfbeschouwing@gmail.com’ heb ik lange tijd ten onrechte in alle JLBI
aangegeven. Je hebt me hiermee een plezier gedaan deze fout nu te corrigeren. Dank voor
je oplettendheid, Ron.
G.
======================================================
nieuw thema

De zevenheid

In de heilige Schrift en bij Jakob Lorber en Swedenborg staat…. dat de volheid van een enkel
getal zich laat vinden in het tienvoudige ervan. Bij getal ZEVEN is de volheid dus te zoeken in
de ZEVENTIG.
[Ik kon dit gegeven helaas niet meer achterhalen, hoewel ik gedurende lange periode dit op
verschillende plekken ben tegengekomen! Vergelijk dit bijv. ook met ‘Hemelse Geschenken’, deel 3]

Interessant is hierbij op te merken enkele letters van het Hebreeuwse alfabet nader te
beschouwen.

Zajin

Ajin


[

is de 7e letter met de numerieke Hebreeuwse waarde

is de 16e letter met numerieke Hebreeuwse waarde

7

70

Om de diepere betekenis in het vizier te krijgen, wil ik mij bedienen van het Hebreeuwse
alfabet en ik ben met deze getallen [de 7 en 70] een grondig onderzoek gestart.
ZAJIN is de zevende [7e] Hebr. letter van het Hebreeuwse alfabet met de getalswaarde 7 en
AJIN is de zestiende [16e] Hebr. letter met de waarde 70.

!yIz

Z-AJIN
AJIN

!yI[;

K-AJIN
J-AJIN

!yIq;
!yIy:

[zwaard, wapen]
[oog, bron]
[persoon]
[wijn]

Deze hebben met elkaar een diepere samenhang. Jammer genoeg kan ik niet meer hierover
schrijven, omdat deze verbanden meerdere bladzijden in het Bulletin ermee zouden vullen.
Zajin als 7e letter betekent ‘wapen’, ook zwaard. Bovengenoemde vier woorden hebben met
elkaar een bepaalde verbinding. De 16e Hebreeuwse letter bevat in zich al de zeven [7] en
het betekent OOG of BRON met de numerieke waarde zeventig [70], dus het tienvoudige
van [zeven] 7.
In de Bijbel wordt 70 vaak geaccentueerd als een veelheid. Mozes stelde 70 oude wijze
lieden aan [Num. 11:25]. De Bijbel spreekt over de 70 volkeren [de nakomelingen van
Noach] [Exod. 1:5, Deut. 10:22]. Met de bouw van de toren van Babel werd de taal, de
spraak [Hebr.: Sephar = cijfer] in 70 spraken ingedeeld [Gen. 10:11] Ook David noemt de
veelheid van zeventig levensjaren bij de mens als één ademteug. De 70 palmbomen worden
in Gen. 15:27 beschreven.
Ajin wordt dus met 3 letters geschreven: een Omega [O]

[, een Jod yI [J] en een Noen [N] !

elke letter heeft een bepaalde getalswaarde: AJiN = 70-10-50 = 130. We zien in de Ajin de
Zajin [7] weer terug; als je deze letters goed bekijkt zie je in de

[o

dus de Zajin. Het oog [Ajin]

overziet de veelheid zoals een herder zijn schapen. Om inzage in dat verschil tussen deze
twee woorden te geven:
In het Hebreeuws betekent hert Ro’ eh = 200-70-05
In het Hebreeuws het woord zien Ra‘ eh = 200-01-05

Het verschil tussen beiden is de eenheid [1] en de veelheid [70] De herder moet alles
kunnen overzien. Hij mag geen schaap missen. Mozes leidde het volk Israël [de 12
stammen] als een herder door de woestijn naar de eindbestemming. Mozes, de ene [1] staat
ook tegenover de veelheid [70]. Mozes, de ene [1] staat eveneens tegenover de 12 stammen
en samen vormen ze symbolisch de 13.
Het Hebreeuwse woord voor dertien is één = echad, echod

dx'a,

1-8-4 = 13. Zoals

bijvoorbeeld 13.00 uur = 1 uur. Mozes leidde in deze samenhang het volk naar de Sinai
= 60-10-50-10 of 

60-10-50-10 = 130 [10 x 13]. Hier nog even alles op een rijtje:

De 70 en de 1 en tegenover de 7 vinden we terug in de:
Aleph =

a]

1e letter en hebreeuwse cijferwaarde 1

@l,a

Zajin

=

zI

7e letter en Hebreeuwse cijferwaarde 7

!yIz

Ajin

=

[;

16e letter en Hebreeuwse cijferwaarde 70

 


De geestelijke oerval van de mens is het uitstappen uit de eenheid, uit het oerlicht [OR, UR].
De oergeest werd gedwongen om de processen van de verdichte materie zich te laten
welgevallen, dat is het gaan in de veelheid in het verdicht geestelijke licht] als matrie. In het
Hebreeuws bestaat zowel het geestelijk als het natuurlijke licht als:
Geestelijk licht als AR = AWR = 01-06-200 = 201

rAa

01 + 200 = 201

Natuurlijk licht als OR = OWR = 70-06-200 = 270

rA[

70 + 200 = 270

De hebreeuwse letter 6 betekent hier een haak [aanhaken, verbinden] als voegwoord ‘en’

Het ene wordt met de Alpha [A] = Aleph geschreven, het andere met de Omega [O] = Ajin.
De letter zes [6] is in dit verband een voegwoord, dat alleen maar verbind. Dus 1 en 200 =
201, 70 met 200 = 270. De 1 is de spiritis [geest], de 70 de veelheid. De veelheid [70] moet
zich verbinden met de eenheid [1].
Het ‘zien’ of ‘schouwen’ wordt hier met een A geschreven, als een 1 of een eenheid. Zien
betekent immers:
200-01-05
Het hoeden van de herder [de veelheid] met een Ajin, de veelheid, dus als:
200-70-05.
De herder die de veelheid immers moet overzien. De 1 en de 70 spiegelen elkaar hier. Na de
oerval van de engelgeesten van Lucifer [want Jezus zei in het NT tegen de Farizeeërs: ‘jullie
hebben je vader als duivel!’- Joh. 8:44] en deze oergeesten werden meegesleept met Lucifer
en in de tijd [=materie] geplaatst [dat is een materiële en meetbare verdichting].
Het rechter oog [Hebr.: Ajin

 wordt vergeleken met de natuurlijke Zon [7] terwijl het linker

oog met de geestelijke Oerzon [70] wordt vergeleken, dat alles geestelijk in de veelheid
omvat. In de Bijbel wordt de duif in sommige tekstdelen besproken. Duif betekent ook
JoNaH [10-6-50-5 = 71] De duif gaat heen en weer. Het spreekwoord: ‘zo zachtmoedig als
een duif’ dat is en was bij Jezus in het NT en in de geestelijke wereld van toepassing.
In de geschiedenis van Jonah is er sprake van 70 scheepslieden en met hem erbij 1, samen
71. Dit verhaal slaat ook op de heilige Geest bij de doop van Jezus, die in de vorm van een
duif verscheen en tevens ook net als Jonah – 3 dagen opgesloten zat in de zeekerker van
een walvis, een samenhang en verwijzing naar Jezus kruisdood en op de 3e dag Hij opstond.
Bij Jezus waren er in het NT 70 werklieden. [Lukas 10:1 en GJE 7-166:2]
De 70 geslachten vertegenwoordigen alle volkeren in de gehele wereld. Zo bestaan er 10
kaarsenhouders met elk 7 lampen. De betekenis: om de 10 x 7 = 70 lichtstralen te
verbreiden, en voor elk geslacht, volk er één!

Jakob, de vader van onderkoning Joef van Egypte trok met 70 zielen naar Egypte. Mozes
koos 70 wijze lieden uit het volk. De Babylonische verbanning duurde 70 jaren. De 70 volken
staan in het boek Jona beschreven. Dit alles impliceert een ‘vervulling’ – het in vervulling
gaan met het Hebr. woord molee alem = 40-30-1 = 71. Dat betekent hier denken op een
metafysisch geometrische wijze.
Volgens Ruth 2:14 betekent het ook de volheid of verzadiging. De Heer liet Zich als Kind
Jezus op 7-1 geboren worden. Hij liet Zich dopen en er kwam als gestalte een duif [Hebr.
Jona = 71] op Zijn hoofd. Duif en Jonah betekenen in het Hebreeuws hetzelfde. Het zijn
identieke woorden. De duif symboliseert de zachtmoedigheid en eenvoudigheid volgens
Hemelse Geschenken, deel 1. Zij is een onschuldig diertje [Jeugd Jezus, hfdst. 1:11 en GJE116:13]
Ook Plato geeft overduidelijk aan dat je twee getallen visueel kunt samenvoegen als één
getal. Zo gold volgens hem 7-1 als 71 [70+1]. Zoals het 1e teken en het 16e teken samen het
17e teken vormen. Alle Hebreeuwse cijferwaarden hebben er een verbinding mee. Het
Hebreeuwse cijfergetal voor Jonah wordt dan zo geschreven: 10-6-50-5 = 71. [Seneh 60-505 = brandende braamstruik bij Mozes die brandt maar niet verteerd wordt]
Hier zien we dus een identieke verhouding als:
Jonah 10-06-50-05=71
Busch -60-50-05

De duif is in het Hebreeuws een typisch vrouwelijk woord, juist de 71 en dat houdt in, dat er
de terugkeer zal zijn.
Het cijferletter 7 is bij ons als spiegelschrift omgekeerd en werd vroeger overgenomen uit de
oudhebreeuwse taal. Dezelfde betekenis in de Engelse spreektaal voor duif of Jonah is
‘DOVE’, dat in het Latijn weer ‘COLUMBA’ betekent en Columbia is een Latijn-sprekend land.
Volgens Swedenborg en Lorber zijn de getallen 1,7 en 3 bijzondere [heiige getallen] en het
Hebreeuwse woord voor oor is AZEN = 1-7-50 en dit heeft met het bovenbeschrevene een
grote samenhang. Het vereist voor sommigen wellicht een andere manier van denken. Ik
sluit nu af met deelteksten uit de Lorbergeschriften. 
‘De duif is een dier, dat in de lucht thuis hoort, en dit dier werd in het Oosten vaak als
postduif gebruikt, vooral in liefdeszaken. Bij de oude Egyptenaren was de duif in het
hiëroglyfenschrift reeds het teken voor tedere en sierlijke conversatie … ‘ GJE1-16:13
‘Toen zagen allen de vlam in de vorm van een vlammend kruis of, met wat fantasie, in de
vorm van een duif, die in feite ook een kruis voorstelt, zweven en gelijktijdig vernamen ook
allen de reeds bekende woorden. En IK zei: "Dat was de stem van de Vader in Mij, en de
vlam ontstond uit Mijn oneindige, uitstralende levenssfeer, die de werking is van Mijn
heilige geest!’ GJE4-253:3,4.

‘Wees

daarom bij het verbreiden en uitdragen van Mijn leer zo slim en verstandig als
slangen en vossen, maar wel altijd zo zachtmoedig als duiven, wier vaak schijnbaar
morrende gekoer niets anders is dan verhulde liefde, waarom dan ook voor de ouden de duif
reeds als een symbool van de liefde’. GJE5-131:3

‘Kijk het beeld van de duif betekent voor jullie beperkte zintuigen ten eerste de grote
zachtmoedigheid en ten tweede de grote vliegbekwaamheid van Mijn wil, die de
eigenlijke Heilige Geest is;…’ GJE6-231:12
‘En zoals de Morgenster de voorloper is van de zon, zo was Johannes de voorloper en
wegbereider van Christus. Johannes de Doper herkende zijn Heer toen hij Hem voor de
eerste maal zag; want het innerlijke zien was hem gegeven en hij zag de gestalte van een
duif (het geestelijke zinnebeeld van de onschuld) de verbinding van Christus met de
geestelijke wereld. Johannes gaf Mij de uiterlijke doop, terwijl Ik aan hem de innerlijke
voltrok. Prediker.’ [Advent-3:10]

Op 7-7 begint de Zon weer duidelijk af te neme. Dat is 17 dagen na midzomer
[21-6]. Echter, 17 dagen na 21-12 [midwinter] begint het licht weer duidelijk te
nemen, en weliswaar op 7-1.
Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis,
alzo zal de Zoon des Mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der
Aarde. Matth. 12:40 en Jona 1:17 en Hemelse Geschenken 3-64
=================================================================================

Gedicht van de Schepper
Luistert allen, gij late kinderen van Mijn genade, hoe Ik u onthaall
luistert, hoe Ik u allen uitnodig aan Mijn grote gastmaal!
Komt allen, die trouw van harte zijt, hier in Mijn midden, en doet mede
met ’t gemeenschappelijk loven van Mijn naam, nog volgens d’oude zede,
die Meduhed u zo vroom en trouw wist te leren
daar hij – als eerste – Mij in zijn hart heeft willen begeren!
Bron: Huishouding van God, deel 1, hfdst. 32 [1 van 15!]
=================================================================================

-Nieuw thema-

Foto van redactie

Hoe kon de oneindige God tot een
eindig mens worden?
door Wilfried Schlätzer

Het motto: ‘Ik en de Vader zijn één. Wie Mij ziet, ziet de vader. Maar de vader die in Mij
woont, Die doet de werken. Alle macht in de Hemel en op Aarde is Mij gegeven. In Jezus
Christus woont de gehele volheid lijfelijk van de Godheid.’ (Joh.10:30, 14: 9,10, Matth. 28:18,
Kol. 2:9)

1. Inleiding
De volgende uitspraken gaan uit van de veronderstelling dat God Zich in de geschriften van
de Oostenrijkse mysticus en profeet Jakob Lorber (1800 - 1864) aan de tegenwoordige
mensheid opnieuw voor de mensheid heeft geopenbaard. In de gepresenteerde Christologie
(Leer van Jezus Christus), is een samenvatting van datgene, wat God Zelf over Zich heeft in
Zijn Nieuwe Openbaring heeft gezegd.
De volgende uitspraken zijn gebaseerd op de veronderstelling dat God zich openbaart in de
geschriften van de Oostenrijkse mysticus en profeet Jakob Lorber (1800 - 1864) voor de
mensheid van vandaag. De Christologie (Leer van Jezus Christus) die hier wordt
gepresenteerd, is een samenvatting van wat God Zelf over zichzelf heeft gezegd in Zijn
Nieuwe Openbaring.
De proloog van het Bijbelse evangelie van Johannes luidt: "In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God en het Woord was God" (Johannes 1:1).
De HEER Zelf verklaart ons op een wonderbaarlijke heldere wijze en aan het begin van het
Grote Evangelie van Johannes: "In de oergrond, of ook wel in de grondoorzaak (van al het
zijn), was het Licht (de grote, heilige scheppingsgedachte, het wezenlijke idee). Dit licht was

niet alleen in, maar ook in en bij God, hetgeen betekent, dat het licht zichtbaar beschouwend
uit God naar voren kwam en in zekere zin om het oergoddelijk bestaan stroomde. Daardoor
bleek voor de mens de grondbasis gelegd te zijn voor de toekomstige menswording van
God. [Gr. Ev. Joh. 1:6]
Want op het moment toen God zijn eeuwige gedachte aan de schepping begon te uiten, om
haar te verlevendigen en haar als zelfstandig leefwezens buiten Zijn Goddelijke Ik te
plaatsen, was ook de grondreden om de menswording van God te reserveren, die door de
mysterie- en profeten in alle tijden als de eigen uitsprekende woorden van de eeuwige
Godheid vast te leggen en te laten beschrijven. Want de hemelse Vader wilde ons niet alleen
laten als Zijn kinderen, maar Hij kwam in ons midden en schiep voor Zichzelf een geschikt
kledingstuk en vat, waardoor Hij blijvend onder Zijn kinderen is en in alle eeuwigheden in de
onzichtbare – geestelijke realiteit met hen leven kan.

2. Hoe kon de oneindige God tot een eindig mens worden?
Maar ons verstand vraagt zich af: hoe is het mogelijk, dat de oneindige God Zijn intrek nam
in een eindig mens? En twijfelaars gebruiken als aanleiding deze vraag nu ongeveer
gedurende 2000 jaar om de goddelijkheid van Jezus Christus te verloochenen of te
ontkennen en Jezus maar als een gewoon natuurlijk menswezen – gelijk als ieder mens - te
beschouwen. Maar sinds Adams tijden en de oerpatriarchen [Genesis 5], dus ongeveer 3300
jaar vóór de geboorte van Christus [Redactie: toen Adam nog leefde], ontstond dezelfde
twijfelvraag, die door de Heer als volgt werd beantwoord:
"De Liefde alleen is de maat van Mijn Goddelijkheid, en Ik ben met geen andere maatstaf te
meten, want Ik ben waarlijk een oneindige God. Wat mijn ruimtelijke oneindigheid betreft, is
deze slechts een bepalende verschijning - maar in de geest is dit alleen de volmaaktheid van
de kracht van mijn wil en van mijn liefde en wijsheid. Maar het vormwezen is een en
dezelfde, volgens welke jullie allemaal zijn gemaakt tot Mijn wezenlijke gelijkenis!’ (Huish. v.
God, deel 2, hfdst. 138:26]
Wat jullie de ruimte van de oneindigheid noemen, dat is de Geest van Mijn Wil, die van
eeuwigheid af deze oneindige ruimtelijkheid heeft neergezet en gevuld met wezens van
allerlei aard. Maar deze geest heeft een middelpunt gevormd waarin alle macht en kracht
van deze oneindige Geest verenigd is tot een werkbezigheid, en dit machtscentrum van het
oneindig wezen van de Goddelijke Geest is de liefde van het leven en juist deze Geest en
deze Liefde, dat ben Ik van eeuwigheid.
Kijk, dat is in alle waarheid het Wezen van God en dat kan alleen met het hart worden
begrepen, maar nooit met het verstand. (Huish. van God, deel 2/139:20 & 22).
Gott ist also nicht wie ein Nebel oder wie ein heiliges Gas durch den ganzen unendlichen
Raum gleichmäßig verteilt, sondern Gott hat einen Mittelpunkt in dem die ganze Fülle der
Gottheit wie in einem einzigen Punkt vereinigt ist. Wunderbar zeigt uns das der HERR auch
in dem kleinen, aber so überaus tiefen Büchlein ,,Die Fliege“:
God is dus niet te zien als een nevel of als een heilig gas, dat gelijkmatig verdeeld is door de gehele
oneindige ruimte, maar Hij heeft een middelpunt waarin de gehele volheid van de Godheid verenigd is
tot een gefixeerd punt. De Heer laat ons dat ook in het klein op wonderbaarlijk wijze zien in het zo
specifiek diepzeggend boekwerkje ; de Vlieg’.

"Het meest eigenlijke echte vrije leven is alleen in Mij, maar welk leven ook zo is
samengesteld en geperfectioneerd, het kan nooit door een geschapen wezen in zijn sfeer
worden begrepen! Daarom is het een heilig leven en omdat het een heilig leven is, is dat ook
een eeuwig en een oneindig leven. Stel je de gehele oneindigheid voor met haar eindeloze
stralen die alle kanten uitstromen of een bepaalde ruimte, waarin een middelpuntcentrum is,
maar diens einde eeuwig nergens meer te vinden is. In dit centrum bevindt zich alle levende
kracht van de gehele oneindigheid verenigd en zij gaat van dit centrum weer verder in de
gehele oneindigheid. [De Vlieg, hfdst. 7: 5-7]
In dit middelpuntcentrum van God is de gehele volheid van alle goddelijke eigenschappen
als in één centrum. verenigd Hier is de oneindige overvloed van de liefde, de wijsheid, de
macht van de wil, de orde, de ernst en bovenal het geduld en de barmhartigheid als de
wortel van deze zeven oergoddelijke eigenschappen: namelijk de deemoed. (De Vlieg, 7:5,7)
En dit brandpunt van de oneindige Geest van God is niet alleen een punt, maar het heeft de
menselijke vorm: "En God schiep de mens naar het beeld van Hem; en Hij schiep hem naar
de gelijkenis van God", schrijft Mozes. (Genesis 1:27) Aldus bezit het machtscentrum van
God de menselijke vorm zelf, en volgens zijn eeuwig oerbeeld schiep Hij onze vorm met een
vleselijk lichaam, dus ook de vorm van onze ziel en bovenal de vorm van onze geest. Niet de
Godheid in haar oneindige uitbreiding werd tot een mens, maar dit machtscentrum van God
nam voor blijvend haar intrek in de woning van Jezus’ ziel.
-eindeRedactionele opmerking: nota bene: God is dus een persoon, waarover meer in het
volgende bulletin!

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

Ging Judas’ Ziel verloren?
Jezus zegt tegen de prior: ‚Je vraagt nu echter ook naar Judas, of ook hij aan tafel zal zijn.
Wat denk jij, zou de verrader er ook bij horen?
De prior zegt: o Heer, liefdevolste heilige Vader, ik weet weliswaar dat Uw rechtvaardigheid
even groot is als Uw liefde, genade en erbarming, maar ik moet U eerlijk bekennen dat het
me toch wat hard zou voorkomen als ik deze verloren apostel werkelijk voor eeuwig zou
moeten missen, want U hebt toch zelf gezegd dat deze ene verloren ging opdat de Schrift
vervuld zou worden.
Deze tekst heeft me dan ook heimelijk, met het oog op deze ongelukkige apostel, steeds met
stille troost vervult. Want ik zei bij mezelf: misschien moest Judas, alhoewel het zijn vrije
keuze was, ook een U dienend werktuig zijn, dus een apostel van de doden, opdat juist door
zijn verraad Uw, zeker van eeuwigheid her voorbeschikt plan heilig en heerlijk verwezenlijkt
kon worden! O Heer, liefdevolle heilige Vader, dat gaf me dan steeds weer hoop voor deze
arme ongelukkige apostel.

Nog meer echter werd ik steeds getroost bij de gedachte hoe U aan het kruis de Vader in U
voor al Uw vijanden om vergeving vroeg; dan kon ik de arme Judas ondanks zijn zelfmoord
niet uitsluiten. Kennelijk was toch ook, volgens de Schrift, de in hem gevaren duivel schuld
aan zijn laatste daad. Daarom zou ik ook graag deze apostel, ook al is hij niet hier, toch op
z’n minst ergens een beetje gelukkig willen wensen. [GZ.02-007:10]
De Heer zegt: luister Mijn geliefde zoon, er bestaat niet één, maar er bestaan twee
Judassen Iskariot. De eerste is de mens die met Mij op de Aarde leefde en de andere is
de satan, die in zijn toenmalige vrijheid deze mens aan zich schatplichtig gemaakt
had. Deze tweede Judas Iskariot is weliswaar nog al te zeer volkomen de basis van de
aller-onderste hel,* maar niet de mens Iskariot, want hem werd het vergeven. En om te
weten in hoeverre, hoef je maar om te keren. Want degene die daar juist met jouw broeder
spreekt en nu ook nog een liefdeverraad pleegt door jouw broeder al bij voorbaat van Mijn
grote liefde te getuigen, is nu juist die Judas Iskariot over wie jij je zorgen maakte.
Ben je nu tevreden over Mij? * Renteplicht betekent hier: de in hem wonende satan heeft de
vrije wil van Judas ziel op een onjuiste en gemeenste wijze gebruikt, waardoor Judas een
slachtoffer van dit gedrag werd… [GZ.02-007:11]
Hierover zei Jezus in betrekking over de ziel van Judas op zeer verhelderende wijze… Zo
verried ook Judas zijn Mester, Heer en God, omdat hij de leer van het heil slechts opnam in
zijn uiterlijke geesten, die hun zetel hebben in het verstand en van daaruit in allerlei
verlangens. Daardoor likte hij zijn eigenlijke levensgeest uit zijn innerlijke woning en opende
deze voor de satan, die er vrij kon binnentrekken. Het gevolg daarvan is al zo bekend, dat Ik
het jullie niet opnieuw behoef te vertellen. [Hemel en Hel, deel 1, hfdst. 60:10]
Tussendoor nog iets over de ziel: deze is onsterfelijk.

De ziel is onsterfelijk

Hier zien we de ziel uit het lichaam gaan van een vrouwelijk wezen, nadat deze blauwe
auto de tegemoetkomende motorrijdster aanreed met verschrikkelijke gevolgen.
Gefilmd in de Thaise stad Luburi. Deze film kunt u bekijken onder de link:
niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11203:ziel-verlaatlichaam-na-dodelijk-ongeluk&catid=27:paranormaal&Itemid=40
We vervolgen nu weer de geschiedenis van Judas:
De prior die nu bijna van liefde voor de Heer vergaat, zegt: o Heer, oneindige liefdevolste,
heiligste Vader, werkelijk, ik heb me U altijd wel aller liefdevolst en oneindig goed
voorgesteld, maar desondanks heb ik nooit durven denken, dat Uw oneindigende erbarming,
genade en liefde zelfs betrekking zouden hebben op Judas! Want op Aarde zou ik zo’n
gedachte zeker voor zware zonde hebben gehouden, maar nu zie ik hoe ver Uw
oneindigende goedheid, genade en erbarming ieder menselijk voorstellingsvermogen
overtreffen.
O Heer, wat moet ik toch doen? Hoe moet ik U liefhebben, om in mijn hart maar enigszins
zo’n oneindigende liefde van U te kunnen beantwoorden? [GZ.02-007:12]
In dezelfde hoedanigheid bespreekt Helena aan de hemelse tafel met Jezus over de
aartsvaderen:
Na enige tijd van algemeen zwijgen vraagt Helena Mij zachtjes: „Heer, wie zal er dan het
woord nemen? En wie is toch die eerbiedwaardige man die naast mij zit? [Hemel en Hel 179:1]
Ik antwoord haar eveneens zachtjes: 'Mijn lieve, Ik zal zelf beginnen te spreken, zo gauw de
gemoederen van alle aanwezigen geheel tot de noodzakelijke rust zijn gekomen. De man
die naast jou zit, is vader Adam, zoals hij ongeveer zesduizend jaar geleden op aarde
als eerste geschapen mens, heeft geleefd. Naast hem zie je Noach en daarnaast vader
Abraham, dan Isaac en Jakob. Dan zie je er nog twee: de eerste is Mozes en de andere
David. De ernstig uitziende mannen die op deze zeven volgen, zijn de jou welbekende twaalf
apostelen (Met inbegrip van de volgens Handelingen 1, 26 erbij gekozen Matthias..)
Achter hen staan nog twee apostelen: de voorste is Paulus en die daar wat achter hem staat
is Judas, die Mij verraden heeft. De anderen ken je zonder meer. En nu weet je dus in wat
voor een beslist zeer merkwaardig gezelschap je je bevindt. [Hemel en Hel1- hfst.79:2]
Ik zeg [Jezus Christus, de Heer]: 'Mijn dierbare Thomas, je bent nog erg dom! Ik droeg Judas
niet op met Mij het brood in de schotel dopen, want Ik wist dat het hem tot oordeel zou
strekken, omdat hij onwaardig was met Mij het brood des levens te eten. Jou echter nodig
Ikzelf uit, omdat Ik in jou niets onwaardigs ontdek, en daarom kun je zonder bezwaar doen
wat Ik nu van je verlang. Bovendien houdt hier iedere gerechtelijke toerekening op, omdat
iedere daad hier zonder meer zijn gevolgen heeft in overeenstemming met de geest waarin
hij werd begaan. Omdat iedere geest naargelang zijn daden hier volkomen eigen rechter is,
heb je ook van geen enkele kant een vreemde invloed meer te duchten. Wat jij wilt, zul je
ook doen, en dat handelen zal jou oordelen overeenkomstig jouw wil, die de eigenlijke
drijfveer is van iedere handeling. [Hemel en Hel, deel 1, hfdst. 127:1]
……’Judas verried slechts eenmaal de Heer, omdat hij zich door satan had laten overwel-

digen, waarna deze bezit van zijn lichaam nam en hem doodde. Nu vraag Ik jullie: is Judas
niet een grote heilige vergeleken bij jullie, die God dag in dag uit ten overstaan van heel de
wereld wel honderd keer hebben verraden? Jullie allen hebben Judas, die Mij slechts
éénmaal verried en spoedig daarop het diepste berouw voelde, in de hel geplaatst. Waar
moet Ik jullie, miljoenvoudige verraders van God, dan laten? Jullie noemen Mij een ketter;
wat zijn jullie dan, miljoenvoudige godslasteraars en godloochenaars?’…[Hemel en Hel, deel
2, hfdst. 270:12]

-einde===========================================================================

WE HEBBEN DE HEL ONTDEKT!
Merkwaardige gebeurtenissen
In 1989 werd in Siberië een diepe boring gedaan in de Aarde op 16 kilometer diepte onder
leiding van Sovjet Russische en buitenlandse geleerden. Speciaal uit Noorwegen kwamen
deskundigen met het doel om een systeem uit te vinden om het land voortijdig te kunnen
waarschuwen tegen het gevaar van dreigende aardbevingen. Het project bestond daarin op
de bodem een boorbuis met een speciale microfoon te voorzien en met een bandopname
geluiden te registreren. Door een beginnende grondverschuiving van de continentale lagen
registreert het bepaalde geluiden, wat het begin betekent van een aankomende aardbeving.
Dit bericht werd toentertijd gepubliceerd in een Noorweegs- en Fins dagblad. Amerika nam
dit bericht over in het tijdschrift: ’het wekelijkse wereldnieuws’ met de volgende citaten: De
Finse dagkrant Ammenusastia publiceerde de bewering van een Sovjet Russische geoloog
dr. Dimitri Azzacov, die verklaarde: ’Als communist geloof ik niet aan een hemel en evenmin
aan de Bijbel. Als wetenschapper geloof ik nu werkelijk dat er een hel bestaat. Het is onnodig
te zeggen hoezeer wij verbijsterd waren door een gruwelijke ontdekking. We weten wat we
gezien en gehoord hebben.’
We zijn absoluut ervan overtuigd, dat wij de bodemlaag van een helse sfeer doorboord
hebben. Gekomen op een diepte van 16 kilometer en een temperatuur van 100 graad
Celsius begon de boorzuil opeens te draaien op hoogste toerental. Dit is een teken, dat de
boormachine in een luchtledige ruimte was aangekomen, in de holte van een aardkost. De
thermometer gaf op de korstbodem een temperatuur aan van 1100 graden Celsius. Toen wij
de boorzuil terughaalden naar boven, ontweek een gaswolk uit de booropening. We konden
nauwelijks onze ogen geloven… een wezen, uitgerust met haken en ogen vol met
boosaardigheid, komt te voorschijn en huilt als een wild dier, voordat het verdween.

Een deel van onze technici en werkmensen maakten dat ze weg kwamen. Miljoenen
mensenstemmen krijste hun pijnen uit. De speciale microfoon werd in de booropening
achtergelaten. Dit was het feitelijke doel van ons project. In plaats van de geluiden van
bewegende aardlagen op te speuren, hoorden wij stemmen van pijnen. Met de gedachte dat
het hier ging om een defect van ons technisch materiaal, werd na een grondige verificatie
onze ergste vermoeden bewaarheid. Het was niet één stem, maar miljoenen
mensenstemmen, die wij gehoord en geregistreerd hebben op een magneetband. Daarop
hebben wij ons werk stilgelegd en de opening afgedekt. Het is duidelijk dat wij iets
buitengewoons ontdekt hebben en merkwaardige dingen gezien en gehoord hebben.’ –
Een lid van het wetenschappelijk team, seismoloog Bjarne Nummendal, zegt: ’de ontdekking
van menselijke stemmen en ook die van duivelse wezens, hebben in het Russisch luid
gekrijst: “ik heb je in mijn macht!“ Het heeft de Sovjetse lieden zo ontsteld, dat het Kremlin
ons met de dood hebben bedreigd als wij daarover zouden praten. Aan de buitenlanders
hebben zij een aanzienlijk som geld in dollars gegeven om hun zo het stilzwijgen af te kopen
Russische vrachtwagenchauffeurs gaf men drugs om zo hun geheugen te wissen over deze
feiten“.
Jakob Lorber schrijft dat de diepte van de hel zich onder onze Aarde bevindt [als
aangewezen plaats van Lucifer en ook als geestelijke helse sfeer!]. Zestien kilometer heeft
het getal 16 als 1die ENE tegenover de ZESHEID, de anti-God. De Bijbel beschrijft in het
boek Openbaringen 9:2: ‘en de diepste bodem werd geopend’. Volgens Lorber is de hel
echter een toestand en is haar geestelijke plaats onder der Aarde (de derde en laatste
helsfeer). Op de Aarde (een tweede geestelijke helsfeer) en boven de Aarde (eerste
helsfeer). Geestelijk gezien bevindt de hel of de hemel zich in de mens. Want men kan zich
hels of hemels gedragen.
Jakob Lorber schrijft dat de diepste hel zich onder onze Aarde bevindt. 16 kilometers heeft
een analoge overeeneenkomst: de tegenstander [6] staat tegenover God. [1] De Bijbel
schrijft in het boek Openbaringen 9:2: ‘En de diepste grondbodem werd geopend’.
Er bestaan ook klopgeestverschijningen, dat zijn lagere geesten, die zich laten horen in
sommige huizen. Bijvoorbeeld het horen van stemmen en bezetenheid. De satan is diep
gekluisterd in de Aarde en hij voelt een zekere pijn en dit kan geuit worden aan degenen, die
hiervoor gevoelig zijn en niet voldoende zijn afgeschermd. In het noorden van Nederland [in
de provincie Groningen] is jarenlang gasboringen gedaan met alle gevolgen, en dit werd
ernstig onderschat door de Overheid.

De geestelijke Zon 2-118 beschrijft: “de hel is geen plek waar men kan aankomen. Ze is
echter slechts een toestand waarin een vrij geschapen wezen zichzelf brengt door zijn
geaardheid en gedrag. Wie echter ook enigszins kan denken, die zal ook al kunnen
begrijpen, dat ieder mens slechts zolang aan de hel toebehoort, zolang hij naar de principes
van de hel handelt zoals hoogmoed, eigenliefde en zelfzucht. Deze drie weerspreken toch de
hemelse principes zoals deemoed, liefde tot God en tot zijn naaste. Hoe gemakkelijk is het
om deze van elkaar te onderscheiden. Wie voor zich zelf wil weten of hij tot de hemel hoort,
die onderzoekt gewetensvol zijn innerlijk leven.

De wetten der Hel
Jezus: ‘In de hel zijn beslist de strengste wetten nodig, met daaraan verbonden de pijnlijkste
straffen; maar in Mijn Rijk, dat de hemel is, heeft men geen behoefte aan een wet en nog
minder aan een straf! Ik ben niet gekomen, om jullie door de harde straffen van de wetten der
hel op te voeden, maar alleen om jullie door liefde, zachtmoedigheid en waarheid voor de
hemel klaar te maken. Als Ik jullie nu door Mijn nieuwe leer uit de hemel bevrijd van de wet en
als Ik jullie de nieuwe weg door het hart naar het ware eeuwige vrije leven wijs, waarom wil je
dan toch nog steeds veroordeeld en verdoemd onder de wet leven, en waarom bedenk je dan
niet, dat het beter is lichamelijk duizendmaal te sterven in de vrijheid der liefde, dan één dag te
leven onder de dood van wet?! bron: GJE1-75:3,4
Maar als je al ergens bang voor bent, vrees dan eerder Hem Die ook Heer over jullie zielen is
en Die deze kan veroordelen tot de hel, wanneer Hij wil - Matth, 10:28
De Mensenzoon zal Zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit Zijn rijk alle
aanstootgevende dingen en alle mensen, die onrecht bedrijven (Matth.13:41) en oog noch
oor en nog minder hart hebben voor de nood, waar gehuil en tandengeknars zal zijn.
(Matth.13:42) Deze brandende oven bevindt zich in het eigen hart van de kinderen van het

kwade - en bestaat uit hoogmoed, zelfzucht, heerszucht, hardvochtigheid,
onverschilligheid ten opzichte van Gods woord, gierigheid, nijd, afgunst, leugen,
bedrog, ontrouw, ontucht en hoererij, echtbreuk, vals getuigenis, kwaadsprekerij en
alles wat tegen het gebod der naastenliefde indruist!
Want zoals uit het hart van de rechtvaardigen de hemel in alle heerlijkheid zal opbloeien, zo
zal bij de onrechtvaardigen datgene uit hun hart zijn volle wasdom bereiken, wat zich daarin
bevindt; een slecht zaad zal nooit goede vrucht opleveren! GJE1-197 (13-15) - Een hard hart zal
geen zachte vrucht geven, en een ontrouw hart zal zich nooit kunnen beheersen, en de toorn
zal het vuur zijn, dat nooit uit zal doven! Wees voor dat alles dus op je hoede en wordt in
alles rechtvaardig volgens de wet der liefde!'
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