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Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob 

Lorber voelen zich met alle mensen van de wereld verbonden als schepsels en 

kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader belichaamde Zich 2000 jaar 

geleden in de Jezus Christus [25-28 n. Chr.] De geestvrienden van de Jezus-

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

God en beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.  

        

   ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 

                                   

    -Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe- 

 
In dit nummer   
 

  

 Korte index van Lorbers geschriften, etc.  

 Hemels brood 

 De wereld van de gedachten  

 De werkelijke ligging van het oude Jeruzalem 

 Geestelijke vonken 

 Liefde   



 Derde, vierde en vijfde deel van het Evangelie van Johannes [index] 

 Gedicht van de schepper  
 

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

Beste lezers, 

De volgende publicaties zullen worden gewijd [in de nazomer] met verwijzing op specifieke en op 
zichzelf staande  uitgediepte onderwerpen, die ik hier graag te berde wil stellen:  

  

1. Maria Magdalena [door Klaus Opitz - in de uitgave van september!] 
2. Bestaan er huwelijken in de hemel? [uitgave oktober] 
3. Onderscheid tussen ziel en geest. [maand november] 
4. Homeopathie, een godsgeschenk. [maand december] 
5. De Wederkomst van Jezus Christus – in meerdere uitgaven! [januari -februari2020] 

 

Tenzij bepaalde onderwerpen de redactie eerder bereiken en die niet op zich laten wachten, 
verschuiven bovengenoemde punten naar een volgende publicatie! 
 
Alle genoemde thema’s komen uit de geschriften van Jakob Lorber, Swedenborg en de Bijbel. Zo 
hier en daar worden eigen gedachten weergegeven, die weliswaar toch apart vermeld worden.  
Aan het een en ander zal nog ijverig gewerkt worden.  G. 
  

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

 
 
 

Wat lezen we in het volgende julinummer 2019?  
 

 De Jaargetijden en de geestelijke analogie 

 De Volkstelling van Cyrenius 

 De Persoon Jezus 

 De Specht 

 Geest en Materie in de mens 

 Overgebleven bestaande Stadjes van Palestina in 25 n. Chr.  

 
 

 

 

 



 

https://www.refugiobetania.org/ 

 

Contacten en reacties 
 

           
                         Gerard 

 

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

  
Met betrekking op de vorige bijdrage over de ark van Noach in de maartuitgave 2019, hier 

nog een aanvulling over dit thema van Hans. 

  

Hans de Heij uit Nederland 

Beste Gerard, 

Een heel mooie uitleg over de geestelijke betekenis van het verhaal van de ark van Noach 

staat in een aantal stukjes Hemels brood, namelijk nummer 6476, 6240, maar vooral 5704 

geeft een helder inzicht in de geestelijke uitleg van deze belangrijke gebeurtenis. 

Het historische verhaal is daar niet minder waar om, want de zondvloed is een feit. Maar 

over de geestelijke betekenis ervan wordt desondanks niet of nauwelijks nagedacht en toch 

gaat het daar om. Alle Bijbelse verhalen slaan stuk voor stuk op de geestelijke 

(zelf)ontwikkeling van de mens, die de hemelse Vader voor een ieder van ons begeleidt. 

Hieronder de kopie van het zeer boeiende en heldere Hemelsbrood stukje 5704; de andere 

twee kun je vinden op www.hemelsbrood.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Hans de Heij 

  

Hemels Brood 5704 

http://www.zelfbeschouwing.info/
http://www.hemelsbrood.nl/


Veel mensen die de Bijbel lezen, verbazen zich over de gewelddadigheid van 
gebeurtenissen die erin beschreven worden. Zij lezen de Bijbel als een boek waarin de 
geschiedenis verteld wordt van vele eeuwen geleden en het geloof in God van de mensen 
die erin voor komen. Met zoveel gewelddadigheid, terwijl de God, Die Ik Ben, toen Ik in 
Jezus Christus op aarde was, niet anders dan alleen ware liefde predikte. Wat dan te denken 
van al die gruwelijkheden die voor Mijn komst op aarde allemaal beschreven zijn? 

Het eerste deel van de Bijbel lijkt totaal los te staan van het tweede deel, wat Mijn komst en 
verblijf op aarde beschrijft. Met juist heel andere verhalen, verhalen van verzoening, van 
genezing, van opwekkingen uit de dood, verhalen die ongeloofwaardig lijken in de huidige 
tijd en een enorme tegenstelling zijn tot het eerste deel van de Bijbel. En hoewel er 
ondertussen ook genoeg mensen zijn die begrepen hebben, dat alle verhalen, alles wat er in 
de Bijbel staat, een diepere geestelijke betekenis heeft, wordt die geestelijke betekenis 
nauwelijks begrepen en blijft het letterlijke van de verhalen een grote rol spelen bij het lezen 
van de Bijbel. Zo ook met het verhaal van Noach, die van Mij, zijn God, gezegd kreeg een 
ark te bouwen en daarop, per paar, dieren te verzamelen en met zijn familie in de ark te 
gaan, om de watervloed die komen ging te overleven. 

En Noach bouwde de ark en deed wat hem gezegd werd, zoals Ik, zijn God, hem aangaf. En 
nu wordt dit verhaal als zodanig gezien als een gebeurtenis. Maar wat heeft het geloven in 
zo’n gebeurtenis voor een geestelijke waarde, als het eigenlijk alleen laat zien, dat Noach op 
Mij, op zijn God vertrouwde en daardoor zijn leven en dat van zijn familie, met al de dieren, 
behield? Het verhaal op zich geloven geeft slechts een oppervlakkig besef met weinig 
betekenis. Maar wie dieper op het verhaal ingaat en Mij innerlijk om de ware geestelijke 
betekenis vraagt, die kan hieruit veel meer leren en inzien. En ook inzien, dat het niet 
meenemen van al die mensen die verdronken, beslist geen liefdeloosheid was, zoals veel 
mensen toch wel enigszins denken. 

Want kijk, al die mensen staan voor alles wat in een mens, die in deze situatie met de naam 
Noach aangeduid wordt, geen liefde is, maar allerlei vormen van afdwaling van liefde. Het 
water dat komen ging, staat voor de gevolgen van al die afdwalingen. Het schip, de ark, staat 
voor de vaste wil om alles wat niet overeenkomt met Mijn liefde helemaal los te laten. En de 
familie met de dieren, staan voor al het goede en de liefde die wel in die mens aanwezig is. 
Als dan, na het bouwen van de ark, dat is, de vaste wil om in liefde Mijn aanwijzingen te 
volgen, de gevolgen van afdwalingen komen, dan kan hij de gevolgen zonder werkelijke 
schade doormaken en als die uit gewoekerd zijn, blijft hij als een nieuw mens in liefde en is 
hij uit ware liefde door Mij gered. 

Dit is een globaal voorbeeld van een geestelijke betekenis. Maar ook deze uitleg geeft nog 
lang niet alles weer van de diepere geestelijke betekenis van deze gebeurtenis. En ook nu is 
dit verhaal over Noach van belang. Ook nu zeg Ik jullie, bouw een ark, sterk je wil in Mijn 
liefde, luister naar Mij in je hart en word door Mijn liefde gered van het kwaad van de wereld, 
voor het eeuwige leven. 

Antwoord 

Beste Hans 

Het innerlijke spiegelt het uiterlijke. Ik probeer beide facetten aandacht te schenken. Jouw 
bijdrage over ‘Hemels Brood’ belicht zeker de ‘ark’ die ieder mens voor zichzelf moet 

bouwen! Intussen keek ik ook naar de link: https://www.nieuwbesef.nl/beeldspraak/ark-van-

noach/. De uitgebreide, geestelijke uitleg door Emanuel Swedenborg (Hemelse 

Verborgenheden, nummers 638-664) komt overeen met de zeer korte uitleg, welke 
in hemelsbrood 5704 is gegeven. Ik begrijp dit vergelijkend voorbeeld en dank je voor deze 

https://www.nieuwbesef.nl/beeldspraak/ark-van-noach/
https://www.nieuwbesef.nl/beeldspraak/ark-van-noach/
http://swedenborg.nl/arcana/HVh6.pdf
http://swedenborg.nl/arcana/HVh6.pdf
http://www.hemelsbrood.nl/184.html


mooie aanvulling. In een citaat staat: ‘Het eerste deel van de Bijbel lijkt totaal los te staan 
van het tweede deel, wat Mijn komst en verblijf op Aarde beschrijft.’ Daarover wil ik nog wat 
zeggen: in het Oude Testament wordt echter toch het komen van Jezus regelmatig 
benadrukt, zodat er een overduidelijke verbinding en samenhang tot het Nieuwe Testament 
bestaat.  

 Hartelijkst,  Gerard 

      ********** 

Ronald uit Australië 

Beste Gerard. 

Ik heb Lorber’s Engelse Geschriften zoals ‘van de Hel naar de Hemel’, deel 1 en 2, 

gedownload en vele weken besteed aan het corrigeren van voornamelijk typografische en 

interpunctiefouten en deze in een beter leesbare en meer gerechtvaardigde vorm gebracht. 

 

Omdat Robert Blum een historisch persoon was, heb ik de geboorte- en overlijdensdatum en 

een stukje van zijn geschiedenis meegenomen. Hetzelfde deed ik ook met Zonsondergang 

en Zonsopgang. Ik wil de precieze data weten wanneer Jakob (ik heb erg veel gelezen van het 

Woord, dat Jezus hem heeft gegeven, zodat ik denk, dat ik nu wel in staat ben om zijn voornaam 

vertrouwelijk uit te spreken) toen hij met het schrijven begon en het afwerken van elk van de 

gedicteerde verhalen. Robert Blum werd bijvoorbeeld in 1848 geëxecuteerd en Jakob L. 

begon in 1851 zijn 'reis in het voorbijgaande’ te ontvangen. 

Weet je daarom een bron waar ik naartoe zou kunnen gaan om die informatie te verkrijgen? 

Ik heb zowel de verhalen van Bishop Martin en Robert Blum op een USB-stick gezet, in het 

Engels, en iedereen die geïnteresseerd is, kan daarover – als ze mij een USB-sticker sturen, 

daarover een kopie van beiden ontvangen. Ik ben ook geïnteresseerd om hetzelfde te doen 

met de kortere werken.  Bedankt voor de nieuwste editie van je Bulletin. 

Antwoord 

Beste Ronald, 

Hierbij de gegevens zoals ik die op mijn computer heb opgeslagen. Op wat kleine ‘foutjes’ 

na, is dit de globale indeling. Doe er je voordeel mee!  Hartelijkst, Gerard 

1840-1844 De Huishouding van God – 3 delen 
1840  Psalmen en Gedichten [verzamelde werken in 1898 door de uitgeverij] 
1840  Natuurgeheimen 
1840  Genezing en Gezondheidsverzorging 
1840  De geneeskracht van het Zonlicht 
1841  De Maan [in Maan en Aarde] 
1841-1842  Saturnus  
1841  De twaalf uren 
1842  Geheimen der Natuur  
1842  De Grossglockner 
1842  De vlieg 



1842-1843 De geestelijke Zon  - 2 delen 
1842  De natuurlijke Zon 
1843  Bijbelteksten en hun verb. betekenis   
1843-1844 De Jeugd van Jezus  
1844  Brief van Paulus a.d. Loadicea   
1845-1846 Brieven van Jezus en Abgarus  
1846-1847 De Aarde [in Maan en Aarde] 
1847  Over de drempel van de dood  
1847  Aan gene zijde 
1847-1848 Bisschop Martinus   
1848-1851 Van de hel naar de Hemel  - 2 delen 
1859-1860 Drie dagen in de tempel  
1851-1864 Het Grote Johannes Evangelie -11 delen 
1851-1864 Geschenken uit de hemel  -3 delen 
1859  Drie dagen in de tempel 
      einde                                          

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

       nieuw thema 

        De wereld van gedachten 
Een eigen gedachte kan je gelukkig maken of je zelfs benadelen. Het gaat hier om je eigen 

ik [in het Hebreeuws ANI] – denk in dit verband aan Jung of Freud met hun ‘anima, en 

‘animus. En verwant daaraan is ‘animaal’ [animal] = dier. De mens en het dier hebben 

immers dezelfde zielsgesteldheid [nephesh] maar met dat verschil, dat de mens begaafd is 

met de goddelijke geestvonk ‘nesjama’ dat het dier niet heeft.  

                     



ANI betekent niet alleen ‘IK’,  maar ook  ,schip’. De zee van gedachten met jou zelf aan het 

roer als ‘schipper’. Je probeert koers [‘cursor’] te houden in de navigatie, elektronisch of 

praktisch van mens tot mens. Vaak raken we allemaal verzeild in de loeiende stormen in de 

zee van andermans gedachten. Laat je niet overspoelen door die grote veelheden, maar 

haal het beste eruit. 

Je kunt nog zoveel geprezen worden door anderen en roem ontvangen dat je zus en zo 

goed bent. Ja, je bent de bovenste beste. Bedenk echter, wanneer je eigen Ik het eens zal 

moeten betreuren, wat heeft dan zo’n uiterlijke voorkeur van enig nut? 

Je gedachten zijn je eigen registratiebrief als begeleidende leidraad. Een soort paspoort, 

waarop alles genoteerd zal staan, waaraan jij te herkennen ben en wat later de doorslag zal 

geven.  

Bij Lorber en Swedenborg wordt ervoor gewaarschuwd om blanke bladzijden in je 

leven te vermijden, want dat zou een signaal zijn van onbenutte tijd. Op elke pagina 

staan al je gedachten opgetekend waar anderen in de geestelijke wereld inzage van 

kunnen krijgen. Je bent daar als een open boek. Je kunt het beschouwen als een 

levende foto die door het licht van de geest wordt uitgeprint. Aan gene zijde doet dit 

het geestelijk waarheidslicht. Elke gedachte wordt aan gene zijde getoetst. Denken, 

navorsen of zoeken, beoordelen of bezinnen is echter nog geen daad, maar een 

voornemen hiertoe. Een poging hiertoe moet zelf ook gaan leven, zegt Lorber in het 

GJE10. 

Lazarus zag aan gene zijde hoe zielen zwaar behangen waren met allerlei werelds vuil, 

waarvan zij zich moesten bevrijden. Alles wat innerlijk in de geest aanwezig is, vertoont 

uiterlijk een daarmee corresponderend beeld.  

Uit de wil en de wens van een ziel ontstaat een blijvend beeld, die pas verandert, als ook 

de wil verandert. Je gedachtewil kun je daarom aan gene zijde niet zondermeer verbergen. 

[vanwege de daaruit volgende vormgestalte]. Op deze Aarde kan dat wel, omdat ieder mens 

een gemaskerd fysiek omhulsel heeft. 

           -einde- 

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

     -nieuw thema- 

 

 



               

   De werkelijke ligging van oud-Jeruzalem 

Van alle plaatsen die Jezus bezocht heeft is vandaag niets meer van terug te vinden. Ook 

niet van de tegenwoordige ‘geloofwaardige’ benamingen van oude streken, dorpjes en 

stadjes, die voor 2000 jaar nog geëxisteerd hebben. Hier en daar zien we nog wel de 

verbasterde namen [overlevering] terug.  

Het huidige Kapernaum, dat aan het meer van Galilea gelegen is, wordt nog steeds 

beschouwd als het echte Kapernaum  [Kafarnaum]  van Jezus. Maar het grote meer van 

Galilea was volgens de Geschriften van Jakob Lorber veel en veel groter met wel een 1/3 

grotere omvang. Het moet ook wel minstens 40 meter hoger zijn geweest, dan de huidige 

stand van -212 meter. Het kustgebied strekte zich kilometers verder het land in. Het echte 

Kapernaum is dan ook zeker wel 5 kilometer landinwaarts te zoeken. 

In het bijzonder – geheel op een andere locatie - geldt ook de ligging en uitgestrektheid van 

oud-Jeruzalem. De huidige ligging van het huidige Jeruzalem strookt niet met de toenmalige. 

De oude stad lag veel meer zuid-oostelijker. 



 

 ‘Jeruzalem zal zo verwoest worden, dat men al in deze tijd niet meer zal weten waar het 

eens heeft gestaan. Wel zullen de latere mensen daar een kleine stad met dezelfde naam 

bouwen; maar de vorm en de plaats zal anders zijn. En zelfs dit stadje zal door vijanden van 

elders veel kwaad te verduren krijgen en verder zonder aanzien en belang een nest van 

allerlei gepeupel blijven, dat met moeite een kommervol bestaan in stand zal houden van het 

mos van de stenen uit de huidige tijd. Ja, Ik wilde deze oude godsstad wel tot voornaamste 

van de .Aarde maken; maar zij heeft Mij niet erkend, en behandeld als een dief en 

moordenaar! Daarom zal zij voor altijd vallen en zich in de toekomst met meer verheffen uit 

het puin van de oude, welverdiende vloek, die zij zichzelf op de hals heeft gehaald en met 

eigen mond heeft uitgesproken!’ [GJE5, hfdst. 9-11,12] 

Wel is het zo dat haar uitgestrektheid wordt gemeten vanaf de Olijfberg. Maar ook deze berg 

is volgens Lorber niet meer die berg van 2000 jaar geleden, dat zich kilometers uitstrekte 

richting Bethanië, het huidige El La- za – eret. Verder zegt  de Heer via Jakob Lorber in 

Hemelse Geschenken: 

‘Wat de ligging van Jeruzalem betreft, die is voor niet meer dan een achtste gedeelte van de 

plaats  waar eens het grote Jeruzalem stond, als waar aan te nemen….Hoezeer de ligging 

van Jeruzalem veranderd is, bewijst het feit dat de Olijfberg – die er tegenwoordig al heel 

anders uitziet dan destijds- vandaag bijna helemaal in het oosten van het nieuwe Turkse 

Jeruzalem lbevindt, terwijl het oude Jeruzalem zich voor het grootste deel meer oostelijk dan 

ten westen van de Olijfberg bevond’.  

‘Geruime tijd na Mij heeft een Russische keizer genaamd Justinianus, afkomstig uit het 

Morgenland, de joden toestemming geven, ja zelfs het bevel, dat Jeruzalem plus de tempel, 

waarvan de fundering zeker nog te vinden zou zijn, precies zo weer op te bouwen als het in 

Mijn tijd was. Toen ging uit alle streken een groot aantal zeer welvarende joden met veel 

bouwlieden en arbeiders naar de plaats van het voormalig Jeruzalem en wilde daar alles 

weer gaan opbouwen op de plek waar ze betrouwbare sporen vaan de plaat van heet 

Jeruzalem van weleer vonden. Ze werden echter door een vrome man die in deze omgeving 

woonde en leefde volgens het evangelie van Filippus, gewaarschuwd volgens de 



voorspelling van een profeet, om hun plan op te geven, omdat ze alls ze geen gevolg aan ijn 

woorden zouden geven, er zeer slecht vanaf zouden komen.’ 

‘Maar ze lachten deze profeet uit en begonnen overal waar ze sporen van het oude 

Jeruzalem aantroffen, te graven en het puin op te ruimen. En zie, nauwelijks een halve dag 

duurde dit werk, of er ontstond een buitengewoon sterke aardbeving, en spoedig daarop 

brak vanuit het binnenste van de aarde over de hele plek van het oude Jeruzalem een 

vulkaanachtig heftig vuur uit, dat precies het belangrijkste gedeelte van het oude Jeruzalem 

zodanig verwoestte dat waarlijk geen steen en geen rots heel bleef. Stenen en rotsen 

werden tot een soort gruis vermorzeld en uren gaans van de plaats weggeworpen, en die 

plaats ziet er tot op de huidige dag nog als een woestenij uit. Daarom kan niemand 

vermoeden dat op deze plaats eens het oude Jeruzalem heeft gestaan. Bij de uitbraak van 

dit vulkaanachtige vuur zijn vele duizenden arbeiders te gronde gegaan’.  

‘Dit wonder werd door hen die zich hadden gered door ijlings op de vlucht te slaan, in Rome 

aan de keizer gemeld en ze zwoeren dat het echt zo gegaan was. Hij geloofde dit wonder, 

maar na twee jaar wilde hij toch op deze plaats een groot gedenkteken oprichten om 

daardoor het nageslacht te tonen waar eens het grote Jeruzalem zich had bevonden’. 

‘Er kwamen weer bouwlieden en beeldhouwers op de plaats van Jeruzalem en ze begonnen 

een plek uit te zoeken die voor zo’n monument het meest geschikt zou zijn. Ze vonden zo’n 

plek en begonnen in de grond te graven. Alleen verging het hen niet veel beter dan de 

eerdere; er kwam welda weer vuur uit het binnenste van de aarde dat meerderen 

verwondde; zij die nog op tijd op de vlucht konden slaan, kwamen er ongedeerd van f, en er 

werd verder niets meer ondernomen om het oude Jeruzalem op te bouwen’. 

Pas na een paar honderd jaar kwamen de Saracenen uit de omgeving van Bagdad in dat 

gebied, en wat ze op hun weg van de oude steden  en gehuchten aantroffen, verwoestten ze 

allemaal; zelfs de oude steden die hier en daar nog door de Romeinen ontzien waren, 

moesten tot ruïnes worden. En de plaats van Jeruzalem was destijds niets meer dan een 

berg, die men later – maar helemaal verkeerd – de naam Sion gaf, waarop een oude 

Romeinse vestingtoren was gebouwd en een houten kapel, die men toen al eveneens 

verkeerd aanwees als de plaats van Mijn toenmalige graf en die vereerde en tot op de 

huidige dag nog vereert en daardoor vele honderdduizenden pelgrims in het diepste 

bijgeloof drijft. 

De Saracenen hebben later ten westen van de Olijfberg een heel nieuwe stad met de naam 

Jeruzalem gebouwd, in welke tijd ook de voornoemde kapel een ruimer en beter uiterlijk 

kreeg, waarin de vrome pelgrims zich ieder jaar met hun knuppels en stokken van louter 

vroomheid vaak dermate afranselen dat het er dan buiten om de kapel niet veel anders 

uitziet dan als een slachtveld. En dat gebeurt gewoonlijk omdat elke sekte een andere 

verering voor de Christus, die men als God vereert, verbiedt; want de Grieken willen van de 

rooms-katholieken niet horen of weten, en ook omgekeerd. En zoveel sekten als er zijn, 

zoveel vijanden staan er ook tegenover elkaar en ze zouden elkaar met hun geloofsijver 

helemaal in de pan hakken, als bij deze gelegenheden de Turkse soldaten geen rust en orde 

handhaafden. Ze doen dat omdat zulke spektakels hen ook heel wat fooien opleveren. 

[Hemelse Gaven, deel 3, blz. 279 of 29 maart 1864] 

Het doel van de Bijbelse berichtgevingen alsmede de daaropvolgende profetische woorden 

van Jakob Lorber, die grotendeels beschreven staan in de Nieuwe Openbaringen, is het 



echter niet zo gesteld de mensen ermee geschiedkundig, geografisch of andere 

wetenschappelijke kennis te verstrekken. Daar ligt zeker niet het zwaartepunt. Het accent ligt 

vooral op ‘de geestelijke heropening’ van het WEZEN GOD met Zijn scheppingsplan en om 

het nut en het doel van een mensleven te benadrukken en het , mogelijke en trouwst gevolg 

te geven aan dit grote doel op de begeleidende genezingsweg. 

Daarom hebben de geografische en historische berichtgevingen in zowel de Oude- [Bijbel] * 

als in de Nieuwste Evangelische Geschriften [Lorber] voor dit grote doel een dienende en 

ondergeschikte betekenis.  * [Note: De Bijbel blijft altijd de BIJBEL]  

Op zichzelf behoren de geografische en historische verhalen tot de ‘uiterlijkheden’ en zijn deze slechts 

bijzaken. Toch hebben we ook te maken met de materie [uiterlijke vorm van het geestelijke] en deze te 

vergeestelijken. 

We willen daarom de ingegeven woorden bij Lorbers Geschriften van de Nieuwe 

Openbaring, die we kunnen lezen en overpeinzen, in de praktijk omzetten en niet te zeer in 

andere bijzaken te verwijlen en gissen, omdat de uiterlijke dingen niet tot de  levendmakende 

geest behoort, die doodt, zoals men naar de letters van de woorden leeft, en niet naar de 

geestgesteldheid van de letters en woorden. De mens dient dus deze geest te zoeken en in 

God te leven. 

Uiteraard mogen we ons afvragen, waar de Heer overal in Palestina is geweest. Ook Hij 

heeft ons in beperkte mate – speciaal voor de serieuze zoekers [geografen en geologen] 

enkele wenken gegeven om datgene te zoeken en te vinden, waar dat ongeveer zich heeft 

afgespeeld.  

De Vader in Jezus heeft met veel moeite Zich toegewijd aan het volk als leraar en Heiland en 

overal in het Land van Palestina trok Hij rond om de mensheid van de hele wereld het 

eeuwige Evangelie van God, en de broeder- en zusterliefde te verkondigen.  

     -einde- 

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

       Geestelijke Vonken 
Ooit zullen alle verzamelde geestelijke vonken van de Godheid, d.w.z. uitgaande van de 

Vader in Jezus Christus  door zijn Heilige Geest, weer teruggebracht worden. Als de ziel 

verloren gaat, versplintert deze  in de grote hoeveelheid van de materie, en wordt opgelost in 

al haar delen, verspreidt zich in alle elementaire stoffelijke deeltjes van de schepping.  



 

Uiteindelijk kan er toch nooit iets verloren gaan, omdat alle geestvonken van de Godheid 

afstammen. Maar zo’n proces kan triljoenen jaren duren. Daarom kan God ook in alle 

universa elk deeltje materie [waarin de geest opgesloten ligt] voelen, elke gedachte van de 

mens is Hem bekend, ook al onze daden en gebeden! Toen de vrouw, die jarenlang 

menstrueerde dacht te kunnen genezen door het kleed van Jezus aan te raken, bleef dat niet 

onopgemerkt bij Jezus in de grote schare en de vrouw genas onmiddellijk. Toen Jezus in het 

publiek vroeg wie Hem aangeraakt had, zeiden de discipelen daarop, dat het toch een 

gewone zaak was om aangeraakt te worden in het gedrang van de opdringende massa 

mensen van het volk.    -einde- 

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

                  -nieuw thema- 

            Liefde 
Elk eigendom is het eigendom van de liefde Gods en daarom, benadeel de andere niet. 

Niemand bedekt  zijn gezicht voor de andere, zodat de ander weet, hoe de liefde is, want wij 

zijn als de liefde die ons worden liet. 

Innerlijk zijn wij ook de buitenkant, zodat er geen foute opwelling in ons ontstaat en wij te 

gronde gaan. Ons uiterlijkheid is de getrouwe weergave van ons innerlijke spiegel.  



 

Het woord liefde is ‘ahawoh’ als 1-5-2-5 = 13. De liefde zegt: niet afwijzen. Liefde op het 

eerste gezicht. Het woord ‘haw’ 5-2 komt uit ‘ahawoh’ en betekent ‘direct’ zijn! Deut. 6;5: ‘met 

heel je hart, en ziel, met heel je vermogen’. [40-1-4-200]. Bloed = Dam = 4-40. Het gaat 

overal heen en het woord komt van ‘gelijkenis’ = ‘demoeth’ 4-40-6-400 

Het gezegde ‘bloedjes van kinderen’ heeft te maken met het woord jeled = kind – 10-30-4= 

44.  Het hart heeft met liefde te maken = hart = leb [uitspraak: leef!] = 30-2. Liefhebben is 

deemoedig zijn, mededogen, medeleven.                           

 -einde- 

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

Derde deel van het Grote Johannes Evangelie  

Tijdstip: de late zomer van het jaar 25 n Chr., locatie nabij de heuvel van Marcus [de Romein] in de 

omgeving van de stad Casarea Philippi [9
e
 reis van Jezus] 

Vierde deel van het Grote Johannes Evangelie  

Tijdstip: late nazomer van het jaar 25 n Chr., locatie nabij gelegen bij de heuvel van Markus [de 

Romein] in de omgeving van het stadje Cäsarea Philippi. [9e reis van Jezus] 

Vijfde deel van het Grote Johannes Evangelie  

Tijdstip:  late nazomer van het jaar 25 n. Chr. tot en met de late zomer van het jaar 26. n. Chr. Eerst 

nog een verblijf bij Markus, [de Romein] in de omgeving van het stadje  Cäsarea Philippi. [ Gr. Joh. 

Evang., deel 5 -  Hfdst. 1-169].  

Vervolgens de overlapping van 9e en 10e reis na een lang verblijf in de hut van Markus [de Romein] – 

dan per schip naar het vissersdorpje bij de berg Arbel, de berg der verheerlijking [de echte Taborberg 

= ARBEL] – en weer terug naar het vissersdorpje.   [Gr. Joh. Evangelie, deel 5, hfdst. 169-238] 



11e reis:naar het vissersdorpje – per schip naar het handelsdorp voorbij de berg der verheerlijking 

[Arbel = Tabor] – en weer per schip verder naar Jesaira – vervolgens naar de hut van Petrus – in 

noordelijk Galilea -- weer terug in de hut van Petrus. [Gr. Joh. Evang. Hfdst. 239-251] 

12. Reise: in de hut van Petrus – per schip via de uitmonding  [samenvloeiing] van de Jordaan naar 

een vissersdorp met de zoutrots. [Barnabe] – verder een reis naar Jeruzalem [Gr. Joh. Evang., hfdst. 

252-276] 

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

Gedicht van de Schepper 

Willen jullie iets weten  over deze sterrenwezen? 

Luister! Ik zeg: liefde zal die vraag nauwkeurig antwoord geven! 

 

Als de liefde in het hart puur en zonder smet zal zijn gericht 

 Geef Ik je de fakkel van Mijn  lichtende genadelicht 

  

Dan zal elkeen gemakkelijk lezen in fel en vlammend schrift  

Een groots handschrift van Gods Naam en duidelijk gegrift  

 

Oh, jij kleine hart, in nauwe borstkas ingesloten,  

Kende  jij de bron waaruit zo groots jij bent ontsproten?… 
Bron: De huishouding van God, blz. 112, deel 1 
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