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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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Hans de Heij uit Nederland
Beste Gerard,
In het stukje over hersenpiramiden, in het bulletin van november [2018], vergist de schrijver
zich. Er staat in GJE 4, 232:4
“Toen de stenen voor Mij op hun plaats lagen, raakte Ik ze aan en zij werden doorzichtig als
het zuiverste bergkristal. Daarna ademde Ik erop en zij verdeelden zich in miljoenen
minuscule, viervlakkige piramiden, ieder bestaande uit drie zijden of zijvlakken en een
ondervlak.”

Een viervlakkige piramide is een tetraëder. Die is volledig symmetrisch en dat past helemaal
in de tekst die Jakob Lorber heeft mogen ontvangen.
Het gaat dus niet om een piramide met een vierkante basis die vijf vlakken heeft, maar om de
tetraëder. E.e.a. ziet er als volgt uit:

Zie ook deze link:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viervlak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viervlak#/media/File:Tetrahedron.gif
Toeval bestaat niet, dus is de vondst van het bijgaande stukje kennelijk een toevoeging aan
mijn vorige e-mail over de tetraëder en de piramide.

Verder zou ik je nog willen wijzen op het boek van E. Haich, ―Inwijding.‖ Op blz. 256-271
schrijft zij een uiterst boeiend stuk over de vorm van de piramide. Vooral het feit dat IN de
kubus de tetraëder terug te vinden is, vind ik buitengewoon verhelderend. De kubus staat
voor de materiële wereld en de tetraëder voor de geestelijke wereld van de mens. Zie het
bijgaande stukje van Ute Pesch.

Een en ander heb ik lang geleden ook op you tube gezet en met een video op mijn manier toen
toegelicht. Nu zou ik het anders vertellen, maar de figuren zijn erg concreet.
Zie eventueel: http://www.youtube.com/watch?v=3E1lPcpV_mY
Mocht je dit boek van E. Haich niet kennen, dan kan ik je de blz’n wel kopiëren.
Vriendelijke groet,
Hans de Heij
Bijlage: DAS WORT [Het Woord] - 72e jaargang, blz. 170.
Wat de piramides betreft, dat lijkt een schijnbare tegenstrijdigheid in het Lorberwerk. Een
brief die ik onlangs ontving, eindigt met de zinnen: "Hoe verklaar je bijvoorbeeld het feit dat J.
Lorber resp. de wetenschap over het hersenonderzoek en weliswaar met verwijzing naar de
Egyptische piramiden (vierkante grondvlakte), een beschrijving geeft van de allerkleinste
hersenpiramides, maar dat blijkbaar de tetraëders [de gelijkzijdige driehoek als basis- en
zijkantvlakte] hier ten grondslag ligt?‗
Eerlijk gezegd was mij nooit iets twijfelachtigs opgevallen. Vandaag heb ik het GJE-4, hfdst.
232 naar aanleiding van dit prikkelgegeven nog eens opnieuw grondig gelezen en dit gaf mij
veel stof tot nadenken. (opschrift: "De bouw van het menselijk brein") en ik vroeg me af "Hoe
deze verzen 4 en 12 dan met elkaar zijn te rijmen!?"
Ik wil er graag vanaf zien om alle verklaringen van de Heer in gesprek met Cyrenius hier
neer te schrijven omdat ik er van kan uitgaan, dat elke geïnteresseerde toch graag de moeite
doet, deze teksten zelf opnieuw door te lezen. Ik heb toen gebeden daarin verheldering te
krijgen. Uiteindelijk ben ik gaan wandelen, want buiten, waar de stromende bronnen en de
watervallen van de Allgäuse bergen hun weg volgen, waar de Weissach na de stromende
regen de laatste dagen weer opbruist, daar kan ik dan het beste nadenken.
Het moet ik mijn opvatting nog beter toelichten: de Heer heeft altijd gelijk, ook dan, wanneer
wij het niet meteen begrijpen. Bij het wandelen komen eerst dan uit mijn binnenste wat
fragmenten naar boven.
Bij mijn tweede reis naar Egypte in maart van dit jaar, had ik niet alleen ca. 30 boeken
bestudeerd en deze vergeleken met het Lorberwerk, en er alles uitgehaald tot op de bodem
totdat de feitelijke waarheid aan het licht kwam.
Ik had het hiërogliefenalfabet uit mijn hoofd geleerd. In dit alfabet bestaat een vierkant, dat
door de Egyptologen met het woord ‗krukstoel‘ wordt vertaald. In zijn Oudegyptische
levensboek legt de auteur Max Bänziger uit, dat de farao wordt afgebeeld zittend op een

krukstoel – daarover bestaat een foto – en dat betekend, dat hij op de Aarde zit (de materiële
wereld), omdat de vier hoeken dat aangeven.
—
—
—

de vier hemelsrichtingen;
de vier seizoenen;
de vier elementen vuur, water, aarde en lucht.

Dit doet mij denken aan de Bijbel, d.w.z. aan het Oude Testament, waar geschreven staat,
dat de Aarde als een voetbank onder de voeten van God en de hemel Zijn troon is. [Red.
Jes.66:1]
Toen herinnerde ik me een uitleg in een van de twee delen van de "Geestelijke Zon", waar
een volkomen naakte mens bovenop een piramide staat uitgebeeld.
Toen bedacht ik dat de oude Egyptenaren, die in het Lorberwerk worden aangeduid als een
bijzonder wijs volk, en zeer bewust het vierkant hebben gekozen als grondbasis voor de
piramiden! Deze schoolgebouwen, door de Heer aangeduid als ‗onderscheidt-je-zelfleerscholen‘, waren gebaseerd op het besef: dat je hier leeft in de wereld der polariteiten,
weergegeven door het hiërogliefenvierkant; we moeten onszelf trainen, d.w.z. de materie
achter je laten, en opklimmen naar de top. Pas daarboven verschijnt de ware mens.
Om weer terug te komen op het GJE-4-232:
De oude Egyptenaren hadden met scherpe blik glashelder voor ogen, wat Jezus ons vertelt
over ‗de hersenen vertelt in de juiste volgorde‘ en eveneens over ‗de hersenen in de onjuiste
volgorde‘.
In dat laatste zagen ze nagenoeg alle in de meetkunst voorkomende stereotypische vormen
en figuren en namen het vierkant uit de plattegrond van de piramide. Waren zij zich het feit
bewust, dat de juiste volgorde mogelijk eerst nog moest worden overwonnen in de grote
piramide gedurende het aardse leven, en na de dood in andere gelijkende ruimtelijke
gebouwen, de reden ook was, waarom men de muren bedekte met beeldende versieringen,
dat een wegwijzer zou moeten zijn naar boven en tegenwoordig nog te lezen is in het
gepubliceerde Egyptische dodenboek.
Jezus zegt Zelf, dat de oude Egyptenaren terecht de piramidegrafmonumenten
beschouwden als symbolen van de begrafenis van alle aardse dingen van de mens. Pas dan
wanneer hij [de mens] daaraan heeft voldaan, kan hij uit de sfeer van de vierheid stappen en
de sfeer van de drieheid van Osiris, Isis en Horus binnengaan, dat nog steeds bekend staat
als de ongerepte liefde, wijsheid en macht van God.
Om het nog eens kort samen te vatten:
In geestelijke analogie betekent ‗het vierkant‘ de Aarde, dat is de duisternis, en ‗de driehoek‘
betekent de Hemel, dat is het licht.
De scholing binnen de piramide voert de weg dus vanaf beneden, dat is de gevallen mens in
de gevallen schepping [de wereld van de materie], waar de ‗verkeerde‘ hersenen te vinden
is, en de weg naar boven voert tot de volkomen mens met de ‗ordelijke‘ hersenpiramiden.
of: De aardse piramide van de schepping, waarover Jezus spreekt tot Gottfried Mayerhofer,
is gericht op het vierkant met de vier hemelsrichtingen, de vier seizoenen en de vier

elementen. De hemelse scheppingspiramide berust op de driehoek van Vader, Zoon en
Geest, d.w.z. Liefde, Wijsheid en Kracht. In het oude Egypte wordt zij Osiris, Isis en Horus
genoemd. De "slechte" hersenschijfjes worden omgevormd tot de "goede" wanneer de mens
het pad van de liefde tot God en de naaste bewandeld. Hoofdstuk 244 is betiteld met: "Het IK
van de mens als eigen meester van zijn lotbestemming!" maar wel door de "meest liefdadige
handel en wandel", zo noemt Jezus het.
Ute Pesch

Antwoord
Beste Hans,
Ondertussen heb ik je bericht doorgestuurd naar de schrijver van het genoemde artikel.
Deze heeft jammer genoeg niet gereageerd op je aanvullende verhelderende informatie. Als
we de analogie van dit geheel betrachten dan heb ik – als ik het goed begrepen heb – het
verband mogen zien tussen een vierhoek [de materie als Aarde, planeten en sterren] en een
driehoek [als geestelijke gesteldheid, waar we allemaal naar moeten streven]. Dus een
vierheid [4] en een drieheid [3]
Om het vertaalde artikel van Ute ‗leesbaar‘ te maken [hier en daar was het mij onduidelijk in
de Duitse tekst], heb ik enkele aanhalingstekens aangebracht met summiere toevoegingen.
Dank voor deze bijzondere bijdrage en duidelijke toelichting. Gerard

Einde
===========================================================================

nieuw thema

De Ark van Noach

De berg ARARAT in het voormalig ARMENIË

De Heer in Jakob Lorber: ‘Ik zeg je, dat wij nu eigenlijk allemaal zijn zoals Noach. De
wereld met haar leugens en bedrog en al de daaruit voortkomende verleidingen is de
eeuwigdurende vloed. Om daardoor niet verslonden te worden, moeten wij zo vlijtig
mogelijk de opdracht voor het bouwen van de ark uitvoeren. Deze ark is de
bevestiging van het leven van onze ziel om daardoor het goddelijke, geestelijke leven
in de ziel te behouden en uiteindelijk volledig te vormen.’ GJE3-43:9
Noach werd 20 jaar voor het tijdpunt der ware zondvloed bevolen om veel hout te hakken
voor de bouw van een ark. Vijf jaar lang bewaarde hij het hout droog en de ark werd 15 jaar
later gebouwd. De bouwconstructie van het schip bepaalde de Heer Zelf. Het gebeurde in de
Kaukasus, noordelijk van Kura. Het begin van de vloed geschiedde op 17 februari 2495 v.
Chr. of 1656 n. Adam. [17 is een zeer heilig Bijbels getal volgens Swedenborg] – De
reddingsvaart verliep door de Kaukasus van het noorden naar het zuiden en had een
omvang van 400 kilometer. Noach is uiteindelijk op 17 juli 2495 v. Chr. op de berg Ararat
[5161 m] in het land Armenië geland. [Huishouding van God, deel 3-360-6,17] Zeven
maanden later mochten allen uit de zeer omvangrijke ark, dus op 27-2-2494 v. Chr.
Volgens Genesis 8:4 bleef de Ark op de 150e dag van de grote zondvloed vastzitten op het
‗gebergte van Ararat‘. Deze plek – het gedeelte van deze berg, grenst vandaag nog aan de
grens tussen Armenië en Turkije. De Turken hebben een deel van Armenië in bezit
genomen, waardoor de ark- die nu gevonden is, op Turks grondgebied ligt. De berg Ararat,
gelegen in het uiterste noordoosten van Turkije, op de grens met Armenië en Iran. De
afmetingen die gevonden zijn is een schip van 5 meter hoog en 45 meter lang.

Begin met de bouw van de Ark van Noah, 1656-20 jaar = 1636 jaar n. Adam
Aan de voet van de Ararat vestigden zich in een verlaten kazerne, de Turkse Pamirs,
mannen met camouflagepakken, die door het Turkse leger zijn achtergelaten toen ze het
complex verlieten. Iets verderop begint de helling van de eenzaam boven het landschap
uitstekende bergketen Ararat, diens onherbergzame toppen volgens de overlevering zich
nog altijd de Ark van Noach zou bevinden, bedekt door meer dan vierduizend jaren van
modder, sneeuw en ijs.
In de Bijbel horen we voor het eerst over Noach als hij al vijfhonderd jaar oud is. Hij was de
zoon van Lamech en kleinkind van Methusalem. Noachs opa zou van 2948 tot 1998 voor het
begin van de Gregoriaanse jaartelling hebben geleefd en de gezegende leeftijd van 950 jaar
hebben bereikt. Genesis 6:7 vertelt dat Noach drie getrouwde zonen had, Sem, Cham en
Jafeth.
God geeft Noach precieze aanwijzingen om een enorme «kist van gopher» te bouwen.
Hetzelfde cipressenhout gebruikten de Phoeniciërs ook om hun schepen te bouwen. De
afmetingen en het bouwmateriaal zijn op de centimeter nauwkeurig in de Bijbel bewaard
gebleven. Voor die dagen moet de «kist» op de bevolking erg indruk hebben gemaakt als
van een enorme cruiser, want Noachs boot telde niet minder dan drie verdiepingen,
ingedeeld in vele kamers. De ark had bovendien een dak en een deur en was van buiten en
binnen geteerd.
Na 190 dagen «herinnert God zich aan Noach» en laat winden over de Aarde waaien,
waardoor de wateren werden weggeblazen en de ark op de zeventiende dag van de
zevende maand landde op de «bergen van Ararat». Dat zou ongeveer 4500 jaar geleden
hebben plaatsgevonden.

nogmaals een blik op de berg ARARAT
In de zomer van 1916 voerde de Russische luitenant Roskovitski een expeditie uit in het
gebied om de Osmaans-Turkse troepenbewegingen te observeren. Halverwege de massieve
berg Ararat ontdekte hij het half vergane geraamte van een gigantisch schip met twee
stompe masten en een smalle loopplank. De Russen dachten in eerste instantie te maken
hebben met een geheim Osmaans wapen.

Nader onderzoek wees uit dat het moest gaan om een eeuwenoud schip, dat op miraculeuze
wijze op deze berg was gestrand. Een priester in het gezelschap concludeerde dat het niets
anders kon zijn dan de ark van aartsvader Noach zelf.
In 1959 fotografeerde een piloot van de Turkse luchtmacht tijdens een Navo-missie in OostTurkije een ongebruikelijk object op de helling van de Ararat. De foto‘s van deze vreemde
formatie verschenen in de wereldpers. Ook Life Magazine maakte in zijn uitgave van 5
september 1960 melding van de vondst van Noachs ark. Vanuit het huidige Pamirköy vertrok
een expeditie van het Turkse leger. Om toegang tot het binnenste van de ark te forceren,
plaatste men dynamiet. Tussen de restanten werd wat vergaan hout ontdekt.
De link: https://youtu.be/M3UokoGKJb4
Volgens houtdeskundigen zou het hout 4800 jaar oud zijn en GEVONDEN OP EEN
BERGHOOGTE VAN 4000 METER EN MINSTENS 40 METER LENGTE EN BEDOLVEN
ONDER VEEL SNEEUW, ijs en stenen.
Het nu navolgende is uitvoerig beschreven in Lorbers Geschriften, met name in het derde
deel van ‗de Huishouding van God‘:
„En zo‟n zeven dagen later overspoeld het water al de hoogste bergen van deze streken tot
aan het allerhoogste gebergte van de Himalaya dat het land van de Sihinieten van heel het
andere Azië scheidde. En alleen dit gebergte rees vijftien el boven de hoogste waterstand
uit; en alle andere hoge bergen stonden minstens zo diep onder water. Natuurlijk bevonden
zich door het hoogteverschil sommige lagere bergen ook wel een paar honderd vadems
onder water…[Huishouding van God, deel 3, hfdst. 357: 6,7]
Hoe en waarheen vloeiden de wateren van de zondvloed? – Hoofdzakelijk naar Midden-Azië
waar nog heden het Aralmeer en de Kaspische Zee de meest gedenkwaardige overblijfselen
zijn; want waar nu de Kaspische Zee is, daar stond eens het grote en trotse Hanoch, en het
zou vandaag de dag nog mogelijk zijn om de resten van deze stad te vinden, maar wel meer
dan duizend vadem diep. [Huish. v. God-3-357:8]
En op de plaats van het Aralmeer was eens dat meer met zijn omgeving en zijn eiland van
de watergoden dat wij ook zeer goed kennen; ook zijn het Baikal – of nu het Balchasjmeer
en het meer van Tsany [of Canymeer] met soortgelijke zondige resten van vóór de
zondvloed, die gedenktekens van toen herbergden. HGt.03_357,09]
Vanaf deze belangrijkste plaatsen vloeide het water rijkelijk naar Siberië alsook naar
Europa, dat in die tijd nog niet bewoond was. Een deel brak door naar het zuiden naar
het huidige Oost-Indië en het meeste naar Arabië; ook het noordelijk deel van Afrika tot
aan de hooglanden werd ernstig geteisterd van waaraf dit land slechts onder kleine
overstromingen te lijden had. Amerika werd slechts in het noorden vanuit Siberië enigszins
getroffen; het zuiden bleef geheel vrij evenals de meeste eilanden van de grote zeeën.
[HGt.03_357,10]
Waarom werd hier eigenlijk gezegd waar de vloed allemaal naartoe stroomde?
Regende het dan niet op de hele Aarde? En was de vloed niet overal even sterk?
HGt.03_358,01
Daarover zeg Ik: De vloed verspreidde zich op deze wijze, omdat het niet op de gehele
Aarde had geregend en de vloed daarom ook niet overal even sterk kon zijn, - en wel omdat
het niet overal kon regenen en de vloed ook niet overal nodig was. HGt.03_358,02]

Had het wel in de meer dan koude poolgebieden kunnen regenen, waar zelfs de lucht
bevriest?! En waarom zo’n het veertig dagen in die gebieden moeten regenen waar nog
geen mens woonde en ook weinig of in het geheel geen dieren?! En wat had de regen
op de wereldzee moeten bewerkstelligen? De vissen laten verdrinken soms? En als tenslotte
de natuurlijke vloedwateren op de gehele Aarde op ieder punt een hoogte van drie duizend
vadem zou hebben bereikt, waar had het dan naartoe moeten stromen?! HGt.03_358,03]
Om die reden zou er dan nu overal nog een even hoge vloed staan als ten tijde van Noach
zoals de hele zee met enkele plaatselijke veranderingen dezelfde is als in Adams tijden.
Daarom teisterde de vloed alleen die gebieden op verderfelijke wijze waar de slechte
mensheid woonde, en bedekte in het bijzonder Midden-Azië tot op een hoogte van
vierduizend vadem boven de zeespiegel van waaruit zij dan wijd en zijd naar alle
richtingen wegstroomde! HGt.03_358,07-08]
En wanneer er in de Schrift ook staat: ‚over alle bergen van de Aarde, en behalve wat de ark
droeg, bleef er niets levends op de aardbodem!„- dan moet dat niet letterlijk op de natuur zelf
worden betrokken; want onder ‚bergen„ wordt alleen de hoogmoed en heerszucht van de
mensen verstaan. En dat er op Aarde geen leven overbleef behalve in de ark, wil zeggen,
dat alleen Noach getrouw bleef aan een geestelijk leven in God en vanuit God.
Wie dat goed in acht neemt, zal wel inzien dat de vloed van Noach wel een grootschalige,
maar daarom toch geen volledig algemene was, - en vanwege het feit dat alleen in
Midden-Azië de mensen er door roekeloosheid zelf de voornaamste oorzaak van waren, wat
in de andere werelddelen niet het droevige geval was. [HGt.03_358,09-10]
Nu laten wij over deze buitengewone grote ruimte een meer dan drieduizend vadem hoge
watermassa komen, en het zal blijken hoe ver dan de overstroming kan reiken, - en vooral
wanneer men als bewezen kan aannemen dat Midden-Azië het hoogste land van de
Aarde was en dat voor het grootste deel in de richting van het Zuid-Oosten
tegenwoordig nog existeert.
Men zou hier weliswaar tegenin kunnen brengen: ‚goed, als de vloed van Noah alleen maar
een plaatselijk hoogwater over een uitgestrekt gebied was, hoe kon het dan op natuurlijke
wijze zo’n huiveringwekkende hoogte bereiken zonder tevoren naar alle kanten in
honderd mijlen brede stromen weg te vloeien?‟ [HGt.03_359,03-04]
Om deze omstreden tegenwerping recht te zetten, kan het volgende dienen: ten eerste was
de veertig dagen durende regen wel over geheel Azië, een groot deel van Europa, alsook
over Noord-Afrika verbreid en veroorzaakte op zichzelf al grote overstromingen in de dalen;
maar aangezien in deze landen de ondergrondse wateren of de vloed niet zo‟n hoogte
bereikten als in Azië, waar de doorbraak van de ondergrondse wateren vooral de doorslag
gaf.
En wanneer men zeker kan aannemen dat ten tweede in Azië bij de hevigste regen
honderdduizenden geweldige springbronnen kwamen, waarvan de kleinste in een minuut
tien miljoen kubieke voet water naar de oppervlakte van de Aarde bracht, dan wordt het wel
begrijpelijk hoe de vloed van Noach over Azië zo‟n hoogte heeft kunnen bereiken ondanks
de gelijktijdige machtigste afvoer alom. [HGt.03_359,05-07]

De voornaamste sporen [van de overstroming] van Noachs vloed zijn de vaak voorkomende
hoogten van aangevoerd rivierpuin, de hier en daar voorkomende versteende botten van
dieren van vóór de tijd van Noach alsook de veel voorkomende bruinkoolafzettingen en
vervolgens ook de zichtbare erosie van de bergen, zodat die er nu geheel naakt bijstaan.
Alle andere vormen behoren ofwel tot de veranderingen van de zee of tot grote plaatselijke
vuuruitbarstingen. [HGt.03_359,08-09]
Hoe lang heeft dan de die vloed op Aarde in volle omvang geduurd? De volle omvang,
dus het hoogste peil van de vloed, duurde honderdvijftig volle dagen. Hoe was dat dan
mogelijk, omdat het volgens de eerste vermelding slechts veertig dagen heeft geregend? De
stromende regen is na veertig dagen wel opgehouden, maar het steeds machtiger
wordende water dat vanonder opkwam duurde honderdvijftig dagen en hield steeds dezelfde
waterhoogte in stand. [HGt.03_360,03-4]
Pas op de honderdvijftigste dag wendde de Heer Zijn aangezicht weer naar de Aarde, en de
bronnen in de diepte werden afgesloten en de waterzakken van de ether volkomen
dichtgebonden; want tot de honderdvijftigste dag had het steeds plaatselijk geregend zoals
nu bij onweer een stortregen op de Aarde valt. Even na deze tijd begon het water weg te
lopen, en op de zeventiende dag van de zevende maand [17 juli] kwam de ark aan de grond
en zat op de zeer ruime top van de berg Ararat, daarheen geleid door Mahals geest door
de kracht van de Heer. [HGt.03_360,05-6]
Er komen echter nog tijden die slechter zullen zijn dan diegene waarin Noach de ark
bouwde, en hun ellende zal te wijten zijn aan het goud en het zilver, -en slechts een
vuur uit de hemel dat al de producten van de hel zal verteren zal de mensen verlossen
van de ellendigste van alle ellendes!’ [GEJ.01_094,14]
einde
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Gedicht van de Schepper
Neemt dus zijn goed en zinnig voorbeeld wel in acht;
Ziet zijn ogen, mond en oren en kin, en zijn zachte baard zo zacht.
Als veilige tekenen,
Van zijn vroom en zeer wijs spreken!
O, dat toch jullie allemaal in dit alles Hem geleken.
Willen jullie later Mijn liefhebbende trouwe kinderen worden,
Geheel bevrijd van al het kwaad en van slechte slangenhorden.

Bron: Huishouding van God-1, hfdst. 32

[2 van 15!]

Einde
===========================================================================

nieuw thema

De voorafgaande existentie van Christus – Het ontstaan
van de ziel van Jezus
door Wilfried Schlätz

Omdat het machtscentrum van de oneindige Geest van God in de ziel van Jezus zelf intrek
nam, zijn de woorden van Jezus als volgt:
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, voordat Abraham was, ben Ik", en de woorden van Johannes
de Doper: ‗Na mij komt een man die vóór mij is geweest; want Hij was eerder dan ik", en dit
alleen maar om duidelijk te maken, als we dit betrekken op het centrum van de godheid van
Jezus‘ ziel. Omdat God van eeuwigheid bestaat, kan hier ook sprake zijn van een preexistentie van Jezus Christus.
Maar men moet dit voorgeboortelijk bestaan betrekken op de eeuwig levende Godheid in
Jezus‘ ziel, omdat de ziel van Jezus eerst zelf een bepaalde tijd vóór Zijn geboorte is
ontstaan.
Aangezien de geest van Lucifer, zijn ik, naar het centrum van deze Aarde is verbannen, zijn
daarom ook de meest hooghartige en heerszuchtige zielsatomen in en op deze Aarde te
vinden. Deze erg volhardende maar ook meest zelfstandige zielsatomen konden alleen maar
door de hemelse Vader Zelf worden verlost, zoals de HEER hen allen persoonlijk via het
ontwikkelingsniveau van mineralen, planten en dieren omhoog laat ontwikkelen, en deze
uiteindelijk tot de ziel van Jezus‘ ziel te laten verenigen.
Daarom was Jezus ook een echt en waar mens, omdat deze ziel van Jezus evenzo als onze
ziel, in de loop van de natuurlijke zielsontwikkeling geboren werd. Hij was des te meer een
werkelijk Mens zowel in elk menselijke eigenschap positief als negatief waaruit zijn ziel
bestond en dan nog veel intensiever dan in elk ander menselijk wezen.
De Heer God had dus Zelf Zijn eigen [Jezus‘] ziel gebouwd en samengesteld uit de meest
intensieve en zelfstandige zielenatomen van de grote ziel van Lucifer die alleen gevonden
kan worden in onze planeet Aarde in de onmiddellijke nabijheid van zijn gekerkerde ziel.
Er heerst over dit punt nog steeds een oneindig groot mysterie. Als in de komende 1000
jaren op z‘n vroegst de volgende Grote Openbaring van de hemelse Vader tot deze aardse
mensheid zal komen, dan kan het onder omstandigheden nog steeds te vroeg zijn om
hierover meer details te onthullen.

Het belangrijkste is, dat Jezus in Zijn ziel een waarlijk Mens was, waarin alle mogelijke
karaktereigenschappen die een ieder van ons bezit of ooit op de een of andere wijze een
andere mensenziel in zich had of hebben zal, vertegenwoordigd was, en wel namelijk veel
intensiever en sterker in de ziel van Jezus, dan ooit in een andere mensenziel aanwezig was
zowel positief of negatief.
Op een prachtige wijze maakt de HEER ons Zelf over deze menselijke aard van Jezus‘ ziel
duidelijk in de ‗Jeugd van Jezus‘, hfdst. 299: "Er wordt in de Schrift gezegd:" En Hij nam toe
in genade en wijsheid voor God en de mens, en bleef zijn ouders onderdanig en
gehoorzaam, totdat hij met zijn leraarschap begon." (Lukas 2:52)
Vraag: Hoe kon Jezus dan, als het enig eeuwig Godwezen, in wijsheid toenemen in genade
voor God en de mens, omdat Hij toch God was van eeuwigheid? En hoe was Hij toch het
meest volmaakte Wezen van eeuwigheid en met name voor de mensen?
Om dit goed te begrijpen, moet men Jezus niet als een enig afgezonderde God beschouwen,
maar moet men Hem zich voorstellen als een Mens waarin de enige eeuwige godheid Zich
blijkbaar evenzo inactief liet opsluiten, zoals in elke mensenziel de geest gevangen zit.
Wat ieder mens volgens de goddelijke orde moet doen om zijn geest in zijn ziel te bevrijden,
dat moest ook de Mens Jezus in alle ernst serieus volbrengen, om het Goddelijk Wezen in
Zijn ziel te bevrijden, zodat Hij met Hem één zou worden.
Zijn ziel was dezelfde als die van ieder mens en was ook des te meer beladen met zwakte,
omdat de machtigste geest van God zichzelf aan de meest enorme banden moest leggen en
om Jezus‘ ziel stand te houden.
De ziel van Jezus moest dus zelfs de grootste verleidingen weerstaan, Zichzelf
verloochenend, om via haar godgeest de banden weg te nemen, zich ermee te versterken
voor de meest oneindige vrijheid van de geest van alle geesten, en volledig één te worden
met Hem.
Juist daarin bestond toen ook de toename van wijsheid en genade van Jezus‘' ziel voor God
en de mensen, en wel in die mate, toen de geest van God zich geleidelijk verenigde met Zijn
evenwel goddelijke ziel, die de eigenlijke Zoon was". (Jeugd van Jezus 298, 1-7 en 17-19)

Einde
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nieuw thema

IS GOD EEN PERSOON?
Is God een persoon? Wie ziet God als een persoon? Wat zegt de Bijbel hierover? In
Genesis 1:3 zegt God in Genesis 1:3 ‗Daar zij licht. En daar werd licht‘. Gods zeggen is Zijn
wil, Zijn bevel, en Zijn daad, Ps. 33:9, 148:5, dewelke Hij uitgevoerd heeft door Zijn wezenlijk
Woord, hetwelk van eeuwigheid af bij God geweest is, Ps. 33:6. Joh. 1:1, 2. En God noemde

het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Volgens de Bijbel lijkt de mens op God! Gen
1:5
Opmerking: Noemen en zeggen in het Hebreeuws hebben hetzelfde woord. God benoemt de
dingen. Als God geen persoon is, op welke wijze zou Hij dan kunnen praten. Wat is Hij dan?
Een ons onbekende kracht en macht? Wie is God? Als God geen persoon zou zijn, waarom
kan Hij Zich dan wel manifesteren in de taal? [dat is het Woord!] Zijn Woord is Zijn uitvoering!
Noemen en zeggen heeft ook KLANK. Spreken, zeggen of [be]noemen is geluid. Dat woord
is afgeleid van het Latijn, wat oorspronkelijk te maken heeft met een toetertje waardoorheen
de acteur sprak. Het woord PERSOON komt uit per-sona, d.w.z. SONA = klank en ‗per‘ of
‗par‘ betekent ‗door‘ – een persoon is iemand, die ‗doorklinkt‘.
Het WOORD van God klinkt door tot in onze harten. De Joden zingen niet zomaar de Thora.
God is de MENS met grote hoofdletters, zoals het complete UNIVERSUM op een mens lijkt.
Uit deze grootste ENIGSTE hoofdMENS, Schepper van alles - dus God, daaruit hebben wij
onze geestelijke afstamming als GELIJKENIS. Diverse profeten zoals Jakob Boehme,
Swedenborg, Lorber en Hildegard van Bingen hebben God de Heer ook beschreven als de
MENSENGOD.
Daarmee is overduidelijk, dat God niet alleen de ALLERHEILIGSTE GEEST is, maar ook
IEMAND die macht heeft om te spreken als GODDELIJK PERSOON. Hij is het allerhoogste
WEZEN Zelf. De HEILAND [Messias] is op de Aarde gekomen, zichtbaar verenigt als een
Persoon! Jezus Zelf is ook God ! Waarom zou Hij persoonlijk op Aarde gekomen zijn als de
Messias? Zou Hij dat niet zijn in de Hemel? Getuigde Petrus: ‘Heer, Gij zijt Gods Geest in
de Persoon Zelf!’
Mens, man of persoon = persoonlijkheid, getalsmatig 1-10-300:

God noemt Zichzelf: ‘IK BEN”, ook Ahjeh

ish = vyai

hy<h.a, volgens Exodus 3:14; dit betreft de

hebreeuwse samenstelling:
A= 01
H= 05
J = 10
H= 05 = [3 x 7]
Dat is de wijze waarop de wereld Hem ook kent in de derde persoon als de 10-5-6-5 = 26.

hw<ho = Howeh [5-6-5] die IK ben.’ God in ons: we willen zo graag gelijk zijn
aan God of op Hem lijken. De mens heet daarom ADAM = ~d'a' = Ik gelijk op = 1-4-40
Ik als mens = Ani Domeh hmeD' ynIa] = ‘ik ben gelijk aan gene zijde, op de Onbekende’,
‘IK zal ZIJN

ik lijk op God !

Adam

~d'a' = ik gelijk, ik ben gelijk aan. God noemt hem zo. Zijn ik, ziel of ANI ynIa] als

1-50-10. Onze persoonlijkheid komt van God. De mens is in beeld en gelijkenis van God.
Daarom is God ook een persoon.
De mens is goddelijk [met kleine letters!], in Gods beeld is hij, want zoals God er voor de
schepping is en haar tot stand brengt, zo is het ik van de mens iets wat zeer na aan God
verwant is. Het is datgene in de mens wat in de Bijbel Israël heet. ISH Ra EL
[Ish = een mannelijk mens en Isha is een vrouwelijk mens]
Het woord schip in het Hebreeuws is Aniah: 1-50-10-5. Zie het verband met onze ikgesteldheid = Ani* 1-50-10. Het Ik [het ego**] heeft de leiding, heeft het roer, is de kapitein
op eigen schip.
Jonah koopt aan boord een ticket en gaat per schip op de vlucht voor de opdracht van God…
[* Ani – denk in dat verband aan Animal, - dier, d.w.z. we hebben in onze ziel nog het dierlijke, dat verhoogd
moet worden…. Van de Nephesh [dierlijke ziel] tot de Neshamah [hogere ziel]
[* *ego, = zijn tweede ik – denk ook aan echo, dat in zijn tweede ik doorklinkt!
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