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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren
zoals Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer en verdere
schrijvers van onze Heer Jezus. De nieuwe leer der Waarheid is bij
Jakob Lorber niet mediamiek medegedeeld. Deze goddelijke leer
bestaat al meer dan 150 jaar in boekvorm en werd bijna 2000 jaar
geleden aan de leerlingen en het volk van Jezus in het toenmalige
Palestina geleerd. Deze Nieuwe Openbaring – verteld aan de
leerlingen van Jezus - in de periode van 25-28 n. Chr. werd weer in
1840 geopenbaard aan de Oostenrijkse schrijfknecht- of
schrijfprofeet Jakob Lorber. Hij kreeg zijn informatie niet via
ingevingen, maar het werd hem bij vol bewustzijn door de HEER
Jezus Zelf gedicteerd. Lorber was geen mysticus – maar hij kreeg
zijn informatie in zijn hart doorgeven; hieromtrent was daar niets
mysterieus of geheimzinnigs aan.
=======================================================

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK
======================================

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg
van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 19. Reacties worden wederom naar de
binnenkomende volgorde gepubliceerd:

Gerard

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand], wordt in
het volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data –
wordt dan verschoven en wellicht in een navolgende publicatie opgenomen.

-Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe================================================================

Gerd Kujoth uit Duitsland
Beste Gerard,
Nogmaals stuur ik je in de bijlage een visie over het geboortejaar van Jezus.
Veel dank voor je inzet en het versturen van het JL-Bulletin.
Hartelijke groeten en Jezus’ zegen

Antwoord
Zie elders mijn reactie!
===================================
Caspar V. uit Thailand
Geachte Jakob-Lorber-Team,
Met grote interesse heb ik websites van Bertha Dudde en Jakob Lorber gevolgd en
vele artikelen gelezen.

Nu ben ik tot de ontdekking gekomen dat er ook een J.L. Vriendenkring bestaat,
waarvan ik gaarne lid zou willen worden en ook de Journaals zou willen ontvangen.
Een jaarlijkse bijdrage is geen probleem.
Mijn vrouw en ikzelf zijn met pensioen, maar we zijn vrijwillige Managers van een
vakantieoord voor zendelingen in Zuid-Thailand. Wij hebben 4 kinderen en 10
kleinkinderen die in Hoofddorp wonen. In juli en augustus hopen we weer 5 weken
met vakantie naar NL te gaan.
Ja, ik wil graag wat bijdragen en in de toekomst voor wat ik gelezen heb over Jakob
Lorber en anderen. Het gaf mij veel antwoorden op de vragen.
Mijn e-mailadres eindigt op .ca omdat ik een neef in Canada heb die mijn e-mail en
gmail etc. beheert. Hij is zo te zeggen mijn IT man. Hartelijk dank voor het meibulletin. Intussen heb ik 50 € overgeboekt voor de bijdragevertalingen. Jullie
berichten zie ik gaarne tegemoet!
Met vriendelijke groeten en Gods zegen,
Caspar

Antwoord
Beste Caspar,
Hartelijk welkom in onze Jakob-Lorber-Vrienden-Lezerskring. Een bijdrage is altijd op
vrijwillige basis en steunt onze missie in de verbreiding over de gehele Aardebol, in
zover dat de Engelstalige lezers kan bereiken.
In www.zelfbeschouwing.info vind je onder het kopstukje J.Lorber International alle
uitgegeven bulletins, die je kosteloos kunt downloaden vanaf november 2015 in het
Nederlands, Duits of Engels. Je kunt elk bulletin [automatisch] ook opslaan als .pdf.
en naar believen terugkoppelen, om het te lezen of uit te printen. Mocht je er
problemen mee ondervinden, schrijf me, dan stuur ik je alsnog de bulletins toe.
Intussen hebben we je bijdrage van 50 € ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.
Gerard

===================================
Manuela uit Portugal
Beste Gerard,
Jullie en alle Jakob Lorber gelijkgestemde vrienden worden gegroet vanuit onze
Portugese kerk. Het gaat steeds met groot plezier en vreugde, dat we onze bulletins
van april en mei 2017 mogen publiceren. Volgende maand is het zelfs ook
beschikbaar in de Spaanse taal Je kunt het vinden op onze website
www.refugiobetania.org

Het verspreiden van het Evangelie en het ware licht is in overeenstemming met de
opdracht van God, om zoveel mogelijk landen te bereiken, en dat is ons doel. Moge
God ons allen zegenen, die Hem in de geest en waarheid liefhebben. Ik wens jou en
jullie, alle zegeningen toe, voor het prachtige werk, dat wij allen mogen doen voor de
Almachtige.
Je zuster in de Heer,
Manuela

Antwoord
Beste Manuela,
Het doet me goed te lezen, dat jullie zo actief zijn in de vertalingen van de JakobLorber-Werken in de vorm van een tijdschrift, zoals wij dat ook doen, en dat in
diverse talen te publiceren. Verrassend is straks de vertaling in het Spaans. Wat een
activiteiten!
Ik zou het op prijsstellen om jullie maandelijkse Magazines, dat straks wellicht in drie
talen verschijnt [Portugees, Engels en Spaans] door te linken via ons bulletin, zodat
er hierdoor nog een grotere draagkracht kan ontstaan voor de verspreiding van het
Nieuwe Woord via Jakob Lorber. De twee bijlagen, die je me toestuurde heb ik als
volgt gelinkt:
Magazin Nr. 40: [Mai-2017] – English A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_0200382e458c48dba7edc05470dc6e50.pdf
Magazin Nr. 41: [June-2017] – English - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_9fe42681841c474f831d59fb39de45c7.pdf
Magazin Nr. 41: Mayo de 2017– Español, Nr. 41 – A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_277a483c893f454eaa82c4ec9dd65c8b.pdf
Magazin Nr. 41: Junio de 2017 – Español, Nr. 42 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_d11903287bf140d6a9b59a867de9399b.pdf
Magazin Nr. 41: Maio de 2017 – Português, Nr. 41 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_135428529f754e81942cf05997483490.pdf
Magazin Nr. 41: Junho de 2017 – Português, Nr. 42 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_75a952baf88f4b9e83fdddf3eb8a13b3.pdf
Ik hoop op deze wijze straks ook de Portugese en de Spaanse tekst te mogen
doorlinken.
Gods zegen moge rusten op al jullie werk,
Gerard

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

De oorlog

Günter (van het Zwarte Woud - DLD)
Beste Gerard,
Het Lorber-Bulletin van mei 2017 is weer interessant. Mag ik nog over het ‚zwaard‘
van Wilhelm iets bijdragen; bovendien nog een gedicht voor de waardevolle bijdrage
van Klaus Opitz.
Beste groeten,
Günter (van het Zwarte Woud)
[Red. n.a.v. het artikel van Wilhelm E. in het Lorber-Bulletin van mei 2017:
[Bijbelteksten-035,21] Wie het zwaard trekt, komt door het zwaard om. Met openlijk
geweld zal niemand ooit wat uitrichten tegenover de wereld; want waar de wereld
geweld ziet, daar beantwoordt ze dat weer met geweld en op deze manier brengt het
ene volk het andere voortdurend om.
[Bijbelteksten-035,22] Wie de wereld echter wil bestrijden, die moet dit doen met
geheime wapenen en deze wapenen zijn Mijn liefde en Mijn vrede in u! Iedereen
moet echter eerst met deze wapenen de eigen wereld in zich overwinnen: dan pas
zal hij deze wapenen altijd met succes tegenover de buitenwereld kunnen gebruiken.
[Bijbelteksten-035,23] Waarlijk, wie niet innerlijk meester over de wereld is, die zal
uiterlijk des te minder worden. Ieder echter, die in zichzelf nog een vleugje 'vurige'
ijver bespeurt, die is nog niet klaar met zijn eigen wereld, want deze ijver stamt nog
van de geheime tweestrijd in de mens tussen Mijn vrede en de wereld.
[Bijbelteksten-035,24] Want het is de wereld, die ijvert en richt en vuur van de hemel
roept en zich een masker opzet om op listige manier te doen voorkomen of ze voor

Mijn zaak strijdt; maar Mijn geest en ook Mijn vrede ijvert niet, maar werkt machtig in
stilte en geheel onopgemerkt door de wereld en heeft geen ander uiterlijk schild dan
de werken der liefde en het kleed van de deemoed. En vanwege de ware liefde en
deemoed is volgens Mijn weten sinds Mijn Johannes nog nooit iemand door de
wereld berecht.
[Bijbelteksten-035,25] Zie, daarin bestaat dus de ware innerlijke vrede en ook die
machtige overwinning op de wereld, die Ik Zelf heb bevochten! Sla daarom acht op
deze uitlegging, dan zult u de wereld binnenin u en ook elke andere altijd en eeuwig
overwinnen door Mijn naam en door Mijn vrede! Amen.
[Bijbelteksten-035,14] Hoewel bij Mij van bepaalde onkosten geen sprake kan zijn,
zijn er toch nog andere onkosten, namelijk rekening houden met het bewerkstelligen
van iets dat onordelijk is. Want Ik heb elk mens vanuit Mijn ordening een bepaald
levensdoel gesteld en dat bestaat niet uit het vuur of uit het zwaard: want de dood
door vuur en zwaard is een gericht. Wie echter willekeurig en eigenzinnig in welke
ordening van Mij dan ook ingrijpt, die moet zich dan ook een klein gericht in zoverre
laten welgevallen als hij in de door Mij gestelde orde heeft ingegrepen. Meer: zie
hfdst. 36
[HiG.01_41.03.06,08] Reken daarom maar heel vlijtig in jullie harten en sla uit liefde
tot Mij de knelpunten stuk van jullie jeugdige wereldse lusten door het scherpe
zwaard van zelfverloochening!
================================================================

Kleine aanvulling over het onderwerp van echte en valse
profeten en over het ‘Nieuwe Woord’ van Jezus
In het „Jakob Lorber International Bulletin van augustus 2016“

door Klaus Opitz
Ter aanvulling over de huidige discussie:
Jezus in Hemelse Geschenken:
„…Want een ieder zal het gemakkelijk horen en begrijpen, dat Ik onder het
gezichtspunt van deze vier nu bestaande Evangeliën en ook wat enkele brieven
van Paulus en andere apostelen voor de lengte der tijdsduur niet meer kan
instaan, omdat daarin elke voorkomende tegenstrijdigheid de geleerden van de
wereld Mij Zelf tot een tegenspraak maakt…’ (HiG.03_64.04.24,24)
of:
„De vijandig bejegende Christussen moeten bovendien zelf, samen met al hun
aanhang ons naderen, zodat de Ene, de door Johannes gepredikte Christus
ook onder de mensen kan verschijnen en intrek nemen‘.
Daarom zegt Jezus via Gottfried Mayerhofer:
"...Juist daarom heb ik Zieners als nieuwe profeten weliswaar volgens een ander
doel weer eens opgewekt, die Mijn Woord onvervalst aan de mensen moeten
weergeven; en opdat er geen vervalsing door menselijke zijde insluipt, dicteer ik
Mijn schrijvers (Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer) nu Zelf, die
Ik door de mensen wil geloofd en in acht genomen wil krijgen!’
(Uit: Gottfried Mayerhofer: "Staat de katholieke of protestantse kerk of Mijn feitelijke
kerk Mij meer nader?", „Lebensgarten“)
‘Laat de valse profeten daarom nooit macht en uiterlijk aanzien verkrijgen! Want
als ze dat eenmaal bereiken, zal het er weldra weer uiterst duister uitzien onder
de mensen, en zullen jullie een harde strijd tegen hen te verduren krijgen!'
(GJE.09_185,09)
D.w.z., via „profeten“, die gedeeltelijk door Jezus‘ eigen Openbaringen afwijkende
leren moeten verkondigen, maar dan zouden de tegenstrijdigheden weer opnieuw
gestimuleerd worden. Daarom is bij de beoordeling van zulke profeten hier de
hoogste voorzichtigheid geboden.
Jezus kan zich Zelf niet tegenspreken!
Ik weet niet, of het volgende citaat op alle of vele van deze ‘profeten’ van toepassing
is, maar Jezus zegt juist ook:
“ ….Omdat deze geesten, die tot nu op jullie Aarde rondzwerven, meestal slechts
datgene weten, wat zij gedurende hun leven hebben geweten en om die reden
nu vaak minder dan hen zelf’. (Uit: Gottfried Mayerhofer, „Die Religion der Zukunft“,
„Lebensgarten“)
Moge het ware Woord van Jezus altijd bestendig blijven!

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

Ostracine Noord-West-Egypte

Ostracine in Egypte, voormalig toevluchtsoord van
de heilige familie Jozef, Maria en het Kindje Jezus
geschreven door Christopher Schindler
[in gesprek met hem]

[Red.:] Onze geestesvriend dr. Christopher Schindler, heeft meerdere malen iets
over zijn reizen gepubliceerd in de voetstappen van Jezus, zowel in Galilea alsook in
de voormalige stad Ostracine in het noordelijk gebied van de Sinaï in Noord-Egypte
aan de kust van de Middellandse zee. Hij beschrijft o.a. de weer teruggevonden
locaties, waar Jezus heeft gewoond.
Er zijn nog sporen [restanten] vindbaar in het natuurreservaat en ook op het huidige
industriegebied ZARANIK in het noordelijk gebied van de Sinaï. De schrijver is
overtuigd van de goddelijke waarheid in de geschriften van Jakob Lorber, dat op een
indrukwekkende wijze de oude klassieke plaatsen en landschappen weer aan het
Galilese meer laten opleven. Maar, zo zou hij zich kunnen afvragen, of deze kennis
slechts hem van pas komt? O nee! De gehele mensheid die daaraan is
geïnteresseerd, zou dit moeten weten. Dit was dan ook de dringende impuls, die tot
het besluit leidde, de plaatsen, waar het Evangelie op de innigste en liefdevolste
wijze is rondverteld, opnieuw weer te lezen in het gedicteerde verzenboek van het
Jakobus-Evangelie ‘de Jeugd van Jezus’, via Jakob Lorber.
‘Bovendien was daar een nog niet te stillen hartverlangen op de plaatsen, waar ‘onze
kleine wiegenprater’ met Cyrenius Quirinius Sulpicius, - de vervanger van de

Romeinse keizer Augustus, die het Kind Jezus liefdevol eens zo noemde, en met
Hem de eerste drie jaren van zijn leven doorbracht en zich daarbij kostelijke
gebeurtenissen afspeelden.’
Het omvangrijke kaartenmateriaal dat Schindler gebruikte, is van de universiteit
Tübingen afkomstig, uit de bibliotheekafdeling van het Egyptische instituut. Dit betreft
de topografie van het noordelijk deel van het schiereiland Sinaï. Ostracine lag 2000
jaar geleden met tamelijke zekerheid – bij wat vandaag nu het EL FLUSIJeh heet,
aan het oostelijk einde van de Sirbonische zee [meer], dat overeenstemt met de
Sabchat Bardawil-zee – het genoemde Lagunenmeer. Het was strategisch een zeer
belangrijke ligging. Men heeft daar restanten gevonden van een klaarblijkelijk
tamelijk beduidende stad, vooral uit de late periode van de Romeinse en christelijke
tijd.
Schindler heeft gedurende zijn tweedaagse reis het beschreven gebied in
ogenschouw genomen. Eerst stond op de weg naar dat gebied hem een grote
teleurstelling te wachten. Er doemde voor hem een groot fabrieksgebouw op, dat
verderop doorliep in een militair bewakingsgebied, en dat daar haar einde leek te
vinden. Je kunt je voorstellen, hoe hem de moed in de schoenen zonk, toen hij bijna
zijn einddoel had bereikt en daarvoor vele duizenden kilometers lange reis heeft
moeten afleggen en zijn reis nu voor gesloten fabrieksdeuren op militair
bewakingsgebied leek te eindigen. Door omstandigheden – en wel van buitenaf –
was de zoutfabriek en het militair terrein niet alleen onbruikbaar, het was bovendien
ook nog eens een natuurreservaat. Men kon het voor 6 Amerikaanse dollars
betreden. Maar het volgende probleem diende zich aan, om de tegengestelde
opvattingen van het militair regiem als die van de natuurbescherming, of het team
van de archeologische locaties wel bezichtigd mochten worden.
Terwijl het hoofd van de natuurbescherming wat afzijdig stond tijdens de
woordenwisseling met een militair opzichter en in een gekoelde auto met airco zitten
ging, kwam het bijna tot een handgemeen tussen de vertegenwoordigers van beide
verschillende regiemes. Na een lange en luide woordenwisseling, dat zich niet ver
afspeelde van de auto, deed de airco in de auto het niet meer van de gehuurde auto
van de vlieghaven Cairo, zodat een vertoeven in de steeds heter wordende auto
nauwelijks nog te verdragen was.
Dit verschijnsel resulteerde uiteindelijk na een lang woordelijk touwgetrek tot een
minimaal compromis, waardoor de opzichter van het natuurpark werd toegestaan,
de archeologische plekken onder begeleiding slechts vijf minuten te mogen
bezichtigen. Eerst werd de plek van de uitgraving van de tempel van Ostracine
opgezocht. Deze werd rond 1920-1925 vrij gelegd. Maar door zandverschuivingen en
winterse hoosbuien is er in die tijd weer veel toegedekt geworden. De volgende dag
werd de rest van de burcht van Ostracine onder begeleiding bezichtigd.
Uit het dorp van BIR EL MAZAR werden meerdere diensthebbende militaire
controleposten uitnodigt tot een kopje thee en de chauffeuropzichter van de
gehuurde auto kon nuttig zijn, de situatie ontspande zich meer en meer, zodat ook de
tegenover zittende militair op het netelige thema van fotograferen kon worden
aangesproken. Met beperkte toestemming mocht met zekerheid gefotografeerd
worden, weliswaar onder begeleidende bescherming.

Bij een plotselinge ‘breakout’ werd het werk in ZARANIK gedurende meerdere
dagen stilgezet. Daarna werd het onderzoeksgebied weer hervat met overigens grote
moeite, omdat het bewakende personeel intussen hun militaire posten hadden
ingenomen, en de wacht hadden gewisseld.
Eerst werd met de inleidende vraag nagegaan, wat er achter de vier
uitgravingplaatsen van de Tübinger kaart zich verbergen kon. De zuidelijkste plek
van de uitgraving draagt de naam EL KHWEINAT en stelt volgens de flyertekst een
Byzentische nieuwe fundering van de stad Ostracine voor.
Dr. Schindler vond ook resten van een uitgegraven Byzantische kerk. In de
binnenruimtes zijn nog grotere vaten van samengestelde toonaarde bewaard
gebleven, waarin het doopwater werd bewaard. In de Jeugd van Jezus-85-18 staat
in relatie met Ostracine het volgende citaat beschreven: ‘In deze tijd zal
zondermeer meerdere steden een identiek lot treffen, zodat zij hier en daar
zullen verschudden. [aardbeving]. –
Het zal weinig opvallen, dat deze oude stad in tien jaar geheel tot een ruïne wordt!’
Ostracine was eens een grote vesting aan bouwwerk [Byzantinisch] en iets
oostelijker daarvan [het huidige EL ARISH] het Rhinokorura.
In de jeugd van Jezus wordt slechts over een grote bocht geschreven, waarvan
in haar binnenste hoek de naar ons toe gelegen Ostracine ligt als een rijke
handelsstad [JJ42-8]. Wanneer wij 2000 jaar geleden daadwerkelijk door de
lagunering waren gevaren, dan had Ostracine niet aan de rechter kant mogen liggen.
In zover bevestigt ook de Jeugd van Jezus door Jakob Lorber, de ontbrekende
lagunering. Het is aan te nemen, dat het ontstaan van de smalle landtong met de
gehele omvorming van het toenmalige landschap in verbinding stond.
Eerst toen de klimatologische verhoudingen zich destijds zodanig veranderden, dat
de zandbergen op de grond van de ontbrekende vegetatie verwaaid konden worden,
moet deze smalle landtong wel zijn ontstaan. De zandbergen rond het toenmalige
Ostracine zijn tegenwoordig wel tot circa 10 kilometer naar het zuiden verschoven en
verwaaien bij geringe winden als wandelende duinen, en daartussen is er nog de
autowegverbinding van EL QUANTARA-OOST en EL ARISH, zodat deze
tussenruimten van beide locaties machinaal moeten bijgehouden worden.
Bij de natuurbescherming waren geen resten van een verdere noordelijk gelegen
Romeinse ruïne bekend. Met behulp van de plaatselijke beschrijvingen uit de Jeugd
van Jezus, doet zich vermoeden, dat het zou kunnen gaan om de vroegere
Romeinse gebouwen, waarvan nog restanten zijn gevonden van de toenmalige villa
van Cyrenius.
Vandaar staat er, gezien de bewoning van de vissershut van Jonathan: ‘nu echter
kijk richting middag en morgen, en je zult gemakkelijk de stad en nog
gemakkelijker je villa herkennen! [JJ-182-20]. Bijgevolg lag de vissershut – gezien
vanuit Jonathan – de stad Ostracine zuidelijk – en de villa dichterbij veel meer
oostelijker. Over de afstand tussen het huis van Jonatha en de villa van Cyrenius
wordt in hoofdstuk 165:19 het volgende bericht: ‘Ik neem Jou helemaal op mijn
arm, ik waad met Jou door de zeearm en breng Je dan met gemak met nog
twee goede porties verse vis van de beste soort in een klein kwartiertje naar
huis!’.

Bijgevolg lag de vissershut van Jonatha ca. 1000 meter [afstand via de lucht in
naderende westelijke richting verwijderd van de villa van Cyrenius. Wat betreft de
afstand van de villa van het burchtcomplex in Ostracine, wordt bericht: ‘de villa ligt
een uur buiten de stad [in relatie tot de basisplek van de burcht]; laat mij daarom
opbreken en naar huis gaan [JJ155-19].

foto van Christoph Schindler

De afstand van de burcht tot – waar nu een pompstation staat – of de nog net
herkenbare verhoging aan de horizon, is vermoedelijk de villa van Cyrenius geweest,
een afstand van 4 kilometer te voet. Verdere afstandbeschrijvingen verhalen hfdst.
161-20,21: ‘Jozef echter zond direct de oudste zoon in de stad, en ontmoette een
zieke man. In anderhalf uur kwam hij terug met een blinde en Maria wiste hem de
ogen met het badwater van Jezus, maar de blinde kreeg echter hiervan niet zijn licht
terug in zijn ogen…’. Bijgevolg was de afstand van het huis van Jozef tot in de stad
Ostracine een knappe 45 minuten. Van het centrum van de overgebleven restanten
van de huizen tot aan de burcht, kan het maar een kwartier zijn geweest, zodat de
gehele weg een uur heeft geduurd en dit wordt ook bevestigd.

foto van Christoph Schindler

In hfdst. 43:10: de overste antwoordde Cyrenius: ‘'Doorluchtige Heer, die zaak is
eventueel vlot te regelen; ik heb mij zelf namelijk op ongeveer een halve mijl afstand
van de stad een aardige villa laten bouwen. Ik heb daar groenten en fruittuinen en
drie mooie korenvelden aangelegd.’
Een halve Romeinse mijl komt overeen met 750 meter. Omdat de grenzen van de
stad Ostracine niet meer te herleiden zijn, kan de afstand tot de huidige locatie
slechts geschat worden.

Het was voor Schindlers onderzoek een gelukkige samenhang van omstandigheden,
dat toestond, dat aan het einde van het onderzoek in Egypte het zich zo liet voegen,
dat hij in alle rust diverse archeologische objecten fotograferen kon. De begeleider
van de natuurbescherming vond daar vele inheemse duiven, aan elkaar
vastgebonden als lokvogel voor visadelaars en andere roofvogels, wat in dit
natuurbeschermingsgebied natuurlijk niet veroorloofd was.
Met behulp van veldtekens kon Schindler in de verre omgeving de vermoede villa
van Cyrenius vinden, waar minstens 10-15 gebonden duiven verstrooid op een
grotere plek lagen. De begeleider van de natuurbescherming zei Schindler hem niet
meer verder te kunnen begeleiden en Schindler kon zich vanaf dat moment vrij
bewegen, omdat de begeleider anders te doen zou krijgen met het overtreden van de
natuurbeschermingswetten. Op deze wijze ontstonden er unieke foto’s, die de
restanten van de villaburcht van Cyrenius nog in herinnering laten blijven.
Bron: ‘Het Woord’- [1999] - tijdschrift voor een verdiept christendom [‘Das
Wort’- Zeitschrift für ein vertieftes Christentum. – dit tijdschrift bestaat niet
meer – de uitgever is ca. 10 jaar geleden overleden]
Redactionele opmerking: Christoph en ik hebben vaak met elkaar over deze zaak
gesproken. Jammer genoeg ben ik op dit moment niet in het bezit van alle originele
foto’s over de ruinenburcht van Cyrenius in Ostracine! Tegenwoordig staat alles
onder water tot een diepte van een ruime meter.
================================================================

Klimaatveranderingen
Klimaat actueel

Klaus Opitz
De klimaatverandering en de gevolgen daarvan zijn bijna al een dagelijks
verschijnsel.

In de volgende teksten uit ‚Levensgeheimen’ (van Gottfried Mayerhofer) en
‚Scheppingsgeheimen‘
wordt
de
deelname
aan
deze
catastrofale
natuurverschijnselen van de mens bewaarheid; er wordt ook aangetoond, dat de
verandering van klimatologische omstandigheden niet zomaar terug te herleiden is
door menselijk veroorzaakte foutieve ontwikkelingen.
1 „…Hierbij moet echter nog in aanmerking genomen worden, dat de mensen in
veel streken door hun winstbejag en hebzucht er vaak zelf het meest toe bijdragen
dat zulke natuurrampen zich meer dan eens voordoen, doordat men daarvoor de
deuren wijd open zet. Zo maakt men bijvoorbeeld door het vernietigen van de
bossen het optreden van stormen en onweersbuien gemakkelijker, waardoor
de klimatologische omstandigheden van sommige landstreken totaal
veranderd worden.
In Mijn grote huishouding is alles goed berekend, en een ingrijpen door
menselijke handen kan enkel weer aan hemzelf zich wreken, omdat ze hun
berekeningen hoger aanslaan dan de Mijne.
Ik moet in het grote geheel voor het nodige evenwicht zorgen en heb Mijn
wetten zo ingesteld dat ze, wanneer ze verstoord worden, zich vanzelf weer
herstellen. Al lijden hoe dan ook enkelen schade omwille van het grote geheel.
[Levensgeheimen, hfdst. 28:17 – bladzijde 314 onderaan]
2 „…Een blik op het sterrenbeeld Orion heeft je geestelijk de wijde ruimte van Mijn
schepping geopenbaard, en je zonk ineen vanwege de grootte van de afstanden en
van de kosmische lichamen. En nu vervult een blik in de oneindigheid van de
wereld der gedachten je met aandacht en liefde voor Mij, omdat Ik in vaderlijke
genade jou en de anderen al menige geestelijke gave geschonken heb. Daardoor
zouden allen moeten inzien wat hun plaats in deze wereld zou moeten en kunnen
zijn als ze geestelijk beter waren opgevoed!
Het kerstfeest, de nieuwe jaarwisseling, beide herinneren je ergens aan. Het
eerste aan Mijn grote daad van liefde, het tweede aan het voorbijvliegen van de
tijd, waar jullie je nu wel ver weg in geheel andere ruimtesferen bevinden dan in
de voorgaande jaren, doordat jullie Zon samen met haar gevolg met grote snelheid
voortraast en jullie naar andere kosmische ruimtes voert, dan die waar je je vorig jaar
bevond.
Vraag niet naar het veranderen van klimatologische omstandigheden, of naar
het veranderen van de geestelijke instelling van de mensheid zowel elk mens
apart; jullie weten immers niet waar je nu bent en waar de wetten van Mijn
schepping jullie heen leiden!
In de oneindige ruimte bewegen zich de Zonnen om de Zonnen heen, en
de planeten, die voortdurend onder hun invloed staan, moeten ook hun
veranderingen en wisselwerking meevoelen.

Alles heeft zijn einddoel; zo ook het omcirkelen van werelden om werelden.
In de hele ether is er geen gebied, hoe klein ook, en volledig gelijk aan elk ander;
want de omstandigheden die daar existeren, vereisen weer andere
levensvoorwaarden.
Bij jullie op de kleine Aarde is het net zo; aan het zeestrand bestaat een ander
leven dan in de bergen, in moerasgebieden is het anders dan in de steppe of
woestijn – en overal lijdt zelfs het organisme van levende wezens onder die
verschillende klimaatomstandigheden, en deze bepalen weer voor een deel de
geestelijke ontwikkeling.
Zoals dit een voorbeeld in het klein is, zo is dat aan de sterrenhemel in het groot;
ook daar heersen andere invloeden, andere werkingen en andere doeleinden.
Niet zomaar zijn afstanden van miljoenen mijlen noodzakelijk voor de
existentie van het een of andere kosmische lichaam; niet voor niets zijn er nog
grotere afstanden noodzakelijk voor nog grotere Zonnen. Deze moeten ruimte
hebben voor hun materiële ontwikkeling en voor hun vervolmaking van alle
werelden, die daarvan afhankelijk zijn.
Niets is tevergeefs zo gemaakt zoals het nu is, zoals het eens was en
zoals het eeuwig zal zijn.
Een oneindig durend werk moet op een bredere grondbasis gebouwd zijn,
als het behalve tot leven gekomen is, ook zichzelf nog in stand moet houden,
zichzelf moet vervolmaken en zichzelf tot een bepaald eindresultaat moet
manifesteren. Ik gaf de eerste impuls tot bestaan; het verdere moet uit zichzelf
ontwikkelen.
In jullie zielenleven is het toch evenzo; eerst moet de eerste lichtstraal van de
liefde tot God en mensen erin gelegd worden, en dan is het de taak van de
mens zich te ontwikkelen tot datgene waartoe Ik hem eigenlijk heb geschapen;
De gedachtestraal ‚het Woord‘, - moet hem wekken, de overige processen van
ontbinding en vervolmakingen moet hij zelf dienovereenkomstig uitvoeren.
Zoals de werelden door de wijde ruimten worden gevoerd, om overal uit de ether
op te zuigen, wat ze voor hun instandhouding en ontwikkeling nodig hebben, evenzo
gaat dat ook met de menselijke geest in het grote Rijk der gedachten; waar hij
ook de opdracht heeft uit de nagelaten woorden, goddelijk of menselijk, zijn missie te
begrijpen en deze heeft te volgen.’ [Scheppingsgeheimen-27:34]
================================================================

Geboortejaar van Jezus
door Gerd Kujoth
In het geboortejaar van Jezus op 7 januari moet er niet alleen ee volle Maan te zien
zijn geweest, maar gelijktijdig moet dit ook nog op een donderdag zjn, omdat 8
dagen later, toen Jezus werd besneden, het een voorsabbat was, dus op een vrijdag.
Deze gelijktijdigheid van 7 januari, de donderdag en de volle Maan, vond luidt de
eeuwige kalender plaats tussen het jaar -15 v. Chr. en + 5 n. Chr, en was dit slechts
in het jaar -6 v. Chr. , zonder een jaar 0 meegerekend te hebben:
http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm
Daarom moet aan het jaar – 6 v. Chr. als het geboortejaar van Jezus geen twijfel
meer bestaan, wat ook de Mars-Perihel-oppositie in 27 n. Chr. en de dood van
Herodes in het jaar – 4 v. Chr. bevestigt. Toen Jezus op 7 januari in het jaar – 6 v.
Chr. geboren werd, was Hij meer dan twee jaar oud, toen Herodes stierf. Al
naargelang in welke maand Herodes stierf, kan Jezus bijna 3 jaar oud zijn geweest.
In de Jeugd van Jezus 34:16. ‘Toen nu alles klaar was voor het vertrek, zei de
hoofdman tegen Jozef: 'Meest achtenswaardige van alle mannen, die ik ken, zal ik
jou met het Kindje en Diens Moeder ooit nog terugzien?'
In de Jeugd van Jezus 34-17. Jozef gaf hem ten antwoord: 'Over nauwelijks drie jaren zal ik, zowel als het Kind en Zijn Moeder je opnieuw begroeten, reken daar
gerust op. En nu vertrekken we. Amen.‘

Jeugd van Jezus 260-7: ‘Ik zou zo denken dat, als dat de stad is, dat we dan beslist
niet ver van onze pachthoeve kunnen zijn.'
Jeugd van Jezus 260-8: Jozef antwoordde: 'Beste jongen, daar heb je wel gelijk in,
Jeugd van Jezus 260-9: maar weet jij, wiens eigendom die nu - na drie jaren –
is?’
Zou Jezus in het jaar -9 v. Chr. of – 8 v. Chr. geboren zijn, dan zou Jezus bij de dood
van Herodus al 4 tot 5 jaar oud geweest zijn.
Pilatus was ongeveer van 26 tot 36 procurator in Jeruzalem. Zou Jezus in het jaar –
9 of – 8 v. Chr. geboren zijn, en op Pasen van het jaar 25 n. Chr. gestorven zijn, toen
was Pilatus nog geen procurator.
Pilatus wordt in het GJE1-150:3 en GJE2-163:2 al genoemd, toen was het herfst van
het jaar 25. (GJE1-151:1]
De vernieuwing van de tempel door Herodus begon volgens Wikipedea in het jaar –
21 v. Chr. Als een Jood in het GJE1-14:3 zegt, dat de bouw van de tempel 46 jaar
heeft geduurd, dan was dat aan het begin van de leertijd van Jezus in het jaar 25 en
heeft het daarom 46 jaar geduurd. Zou Jezus met Pasen in het jaar 25 gestorven
zijn, dan had dat niet aan het begin van Zijn leerperiode kunnen plaatsvinden.
Het tijdsbestek van Jezus tot en met de opstand van de Joden tegen de Romeinen:
daarover kan geen precies tijdstip over het geboortejaar van Jezus gezegd worden,
omdat zo’n moment afhankelijk is van de vrije wil.
[GJE.07_050,03] Wat betreft het tweede verschijnsel, dat de volle maat liet zien van
de gruwelijke zonden van dit volk, dat nu tijdens de klaarlichte dag die over hen is
opgegaan, toch in een volkomen duisternis wandelt en ook wil blijven wandelen. En
daarom zal het de vruchten oogsten volgens zijn daden, en wel binnen de tijd die Ik
jou, vriend, reeds buiten bekendgemaakt heb, namelijk over veertig en vijftig
jaar, en Ik geef daar nog een extra termijn van hoogstens tien en zeven jaar bij,
waarin Ik nog geduld zal hebben; dan zal het echter ook voor alle tijden der tijden
helemaal uit zijn met dit volk.
================================================================

ANTWOORD / REACTIE voor Gerd
Beste Gerd,
Hier heb je mij erg mee verbaasd! Perfect recherchewerk! Je bent met
samenhangende feiten op de proppen bent gekomen. Het was ook al te
gemakkelijk uit te gaan van een volle Maanstand bij de geboorte van Jezus, en
deze mogelijkheden bestonden slechts in de jaren 9 v. Chr., 6 v. Chr. en 3 n.
Chr. Dit feit was de aanleiding voor een verder onderzoek.

Je hebt me dus overtuigd! Met je Marsdata? Daarover heb ik mijn twijfels!
Je beschreef de jaargetallen over Pontius Pilatus, dat deze niet passen in het
kader van de door mij aangegeven leerjaren van Jezus. Hierin heb je gelijk, en
toevallig heb ik in het meinummer daarover iets geschreven – los van jou – en
hier en daar inspelend op jouw thema aangaande Herodus en Tiberius.
Misschien kun je aan de hand van dit thema nog enige opmerkingen maken over
het 15e regeringsjaar van Tiberius, dat m.i. helemaal niet in overeenstemming is
met de jaargetallen in het ‘Nieuwe Woord’, want in dit geval waren de leertijden
van Jezus rond 28 tot 32 jaar n. Chr. [leerambt van 3 jaar en vijf maanden!] toen
Jezus op dertigjarige leeftijd begonnen was. Op deze wijze kon ook de jaardata
van Pontius Pilatus wellicht ook anders zijn geweest, dan die wij nu voor de
juiste data houden. Hierover breek ik mijn hoofd en het blijft een groot mysterie.
Dank tot nu, Gerd.
Ik verheug mij echter zeer, dat je wilt en kunt meedenken en dat je er veel
moeite voor hebt gedaan.
Beste groeten,
Gerard
PS: het antwoord van jou daaromtrent staat elders in dit bulletin weergegeven.
Dank!
=======================================================

JEZUS NAVOLGEN
door Gerrid Setzer
===================================================================================================

Bijbelse tekst: Johannes 1,35-37
‘Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. En ziende
op Jezus, daar wandelende, zei hij: Zie, het Lam Gods. En die twee discipelen
hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.’ (Johannes 1:35-37)
Johannes de Doper attendeerde zijn twee leerlingen op het Lam van God. Hij wilde hun
aandacht gewoon op deze Persoon vestigen, op dit bijzondere Lam Gods. Het is niet
zomaar vanzelfsprekend, dat een eeuwige aanbidding juist met het lam verbonden wordt.
(Openbaring 5)
Wat Johannes waarschijnlijk niet van plan was, dat echter geheel in zijn aard lag, gebeurde
nu: die beiden leerlingen (waarschijnlijk Andreas en de evangelist Johannes*) volgden
Jezus na.

De woorden van Johannes kwamen uit het hart. En als ze uit het hart komen, dan bereiken
ze ook het hart. Johannes zal niet over de gevolgen van zijn woorden hebben nagedacht,
en toch ontstonden daarover juist deze gevolgen, die wij bij zijn getuigenissen voorheen
niet in Johannes 1 vinden. Het lijkt erop, dat we vaak de grootste invloed hebben op
anderen, als wij het niet opzettelijk doen.
Meerdere malen wordt in het Bijbelse Johannes Evangelie over de navolging van de Heer
Jezus gesproken: twee leerlingen, die door het Lam van God werden aangetrokken. (Joh
1,35-40); Volksmenigten, die tekenen zagen (Joh 6,2); de Opvolger, die het licht heeft (Joh
8,12); de schapen volgen hem, omdat ze Zijn stem kennen (Joh 10,4); de navolger zal daar
zijn, waar de Heer is (Joh 12,26); Simon Petrus wil volgen en doet het ook (Joh 13,36;
18,15), Petrus wordt tot navolger uitgenodigd (Joh 21,19-22), terwijl Johannes eenvoudig
de Heer volgt.
Dit Evangelie begint dus zodanig, zoals het ook eindigt: twee mensen volgen Jezus na. Een
daarvan is Johannes, de schrijver van het Evangelie, die ongevraagd Hem volgt, omdat de
grootheid in de persoon van Jezus hem aantrekt.

Bron: https://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

date: 2-5-2017

*Redactionele opmerking: het was niet de evangelist Johannes, maar THOMAS, de 2e persoon, die
samen met Andreas getuigen waren van het Lam Gods, toen Johannes Hem in de Jordaan doopte!

Jezus: ‘Hoe staat het echter met die leerling, die met jou, Andréas, eerst bij Mij was? Komt hij nog
na, of blijft hij in Bethabara?' Andréas antwoordt: 'Zie hij komt al, hij had nog wat te regelen'. Ik zeg
daarop: 'Zo is het goed! Want waar een Céphas is, daar moet ook een Thomas zijn'. Daarop zegt
Andréas: ' Ja, dat is zijn naam! Een eerlijke ziel, maar ook steeds vol gewetensbezwaren en twijfel;
wat hij echter eenmaal aangegrepen heeft, dat laat hij ook nooit meer los, hoewel hij een zeer
vrijgevig hart heeft. Door deze vrijgevigheid heeft hij ook die bijnaam gekregen. -Hij komt, Heer,
moet ik hem binnenroepen, deze tweeling?'…

Günter uit het Zwarte Woud [DLD]
De volgende tekst werd in 1946 in Stalingrad gevonden bij het opruimen in de
bedolven kelders. Het bevond zich in een portefeuille van een onbekende dode
Duitse soldaat, die de tekst wel zelf geschreven had.
Een bij het opruimingswerk ingeschakelde krijgsgevangene vond het en nam het
mee en bracht het in 1953 naar Duitsland.
[Red. n.a.v. het artikel van Klaus Opitz in het Lorber-Bulletin van mei 2017
schrijft Günter uit het Zwarte Woud:

Lijken Gods wegen
Mij zeldzaam, raadselachtig en moeilijk,
En gaan de wensen, die ik heb,
Stil onder in de zorgenzee,
Zo wil droevig en ernstig de dag verstrijken,
Die mij slechts zorg en leed bracht,
Dan mag ik mij op dat ene bezinnen:
Dat God nooit een fout maakt.
Wanneer onder onopgeloste vragen
Mijn hart zeer wanhopig beeft,
Aan Gods liefde wil versagen,
Omdat de domheid zich verheft,
Dan mag ik al mijn vermoeide pezen
In Gods rechten leggen en zacht
Spreken onder vele tranen:
Dat God nooit een fout maakt.
Daarom stil mijn hart, en laat vergeten,
Wat aards en vergankelijk heet.
In het licht daarboven zul je zien,
Dat goed de wegen, die Hij weet.
En moest je liefdevolle dingen missen,
Ja, je gaat door de donkere, koude nacht,
Houdt vast aan je zalig weten,
Dat God nooit een fout maakt.
================================================================

Gerd Kujoth over de geboortedatum van Jezus
Beste Gerard,
Het maakt niet uit, voor welk jaar iemand de geboortedatum van Jezus het juiste houdt, want
telkens zullen er ook wel datums komen, die dat tegenspreken. Zo ook met -6 v. Chr. Het 15e
regeringsjaar van Tiberias is door Lukas geschreven, die zijn Evangelie pas 30 jaar na Jezus’
kruisiging heeft samengesteld. Op grond daarvan is ook onze huidige en een te late jaartelling
ontstaan.
Nog later ermee en op een nog veel meer onjuistere wijze, wordt de afzetting van Pontius
Pilatus in het jaar 36 gedateerd. Zijn gehele regeringsperiode van 10 jaar is van veel vroegere
datum, omdat hij al in het eerste leerjaar van Jezus in het jaar 25 daarvoor al bekend stond,
om met een scherp zwaard leiding te geven. (GEJ.01_150,03) dus ook al voor het jaar 25 aan
het regeren was.
Cyrenius had Pilatus dus al spoedig na de opstanding van Jezus afgezet en hem uit het land
gezet, dat wel kort na de kruisiging van Jezus in het jaar 28 n. Chr. gebeurde. (Hemelse
Geschenken-3_64.04.01.c,10-16) - Wat deze periode betreft is het jaar 36 te laat, zelfs als
Jezus in het jaar 1 geboren zou zijn.
Gelukkig zijn we in het bezit van de eeuwigdurende kalender [Millenniumuhr], die met de
grootste waarschijnlijkheid ons het precieze geboortejaar van Jezus in het jaar -6 v. Chr. laten
zien, en die ook met de informatie in de Werken van Lorber en andere tijdvermeldingen, zoals
ik ze al genoemd heb, overeenstemt.
==================================================================

Bertha Dudde & Jakob Lorber
door Gerd Kujoth
In het JL-Bulletin van mei 2017 bekritiseert Wilfried Schlätz de Openbaringen door Bertha
Dudde, door het volgende te schrijven:
„De BD-Godheid wordt weliswaar uitgezonden, maar er ontbreekt het CENTRUM van de
Godheid, van waaruit dit wordt uitgezonden!’ (WS)
Commentaar: Meer dan twintig keer is in de BD-teksten gesproken over de centrale plek van
God, zei het dan ook met andere woorden zoals: „krachtcentrum“, „krachtcentrum van de
eeuwigheid“, „krachtbron“, „het-leven-van-de-uitstralende-krachtbron’, ‘centrum van al het
licht en van alle krachtuitstraling“, „licht- en krachtcentrum van eeuwigheid“, „oercentrum“,
„oercentrum van licht en kracht“. In het volgende voorbeeld:

„God is het krachtcentrum van de eeuwigheid, van Waar alles uitgaat en tot Waar ook alles
weer terugkeert naar de Goddelijke eeuwige ordening. (BD 3636)
„Het centrum van al het licht en van alle krachtuitstraling is God, de oereeuwige kracht,
het oereeuwige licht. Alle stralen in het universum gaan van Hem uit, en tot Hem stromen alle
uitgegane stralen weer terug…. Maar licht en kracht wordt niet zinloos uitgezonden, want de
wijsheid van God heeft voor alles zijn bestemming.“ (BD 1616)
Wilfried Schlätz: „De BD-Jezus had geen volmaakte menselijke natuur, omdat Hij noch een
echte natuurziel noch een echt aards materielichaam bezat.‘ (WS) s
‚Zijn ziel was rein en vlekkeloos, ze kwam uit de hoogste lichtsferen in de duistere, zondige
wereld’(BD) „De nooit gevallen Engel-ziel van de BD-Jezus was niet zuiveringsbehoeftig. In
haar woonde en woont niet de persoonlijk, ongeschapen CENTRUM van de Godheid, omdat
dit bij BD helemaal niet existeert!“ (WS)
Commentaar: Het Centrum van de Godheid in de Openbaring bestaat via Dudde en
dat blijkt hierboven al door de citaten.
Wat echter de ziel van Jezus betreft: ziel en ziel is niet altijd hetzelfde in de
Openbaringsgeschriften. Wie daar slechts naar de letter oordeelt, die gooit een en
ander door elkaar en komt tot een onjuist oordeel. Jezus zegt via Jakob Lorber:
„(De Vader), die Mij gezonden heeft, was weliswaar in Mij, zoals Ik in Hem, maar Hij
was de Geest van God als de Vader in eeuwigheid; Ik echter was en ben Diens
ziel. Deze bezit wel haar eigen kennis en bekwaamheid, zijnde de hoogste ziel en de
meest voleindigende ziel van alle zielen; maar toch mocht deze ziel niet doen, wat ze
wilde, maar alleen dat, wat Diegene, van Wie ze was uitgegaan, wilde.’ (EM 70,8)
Jezus zegt: ‘Noch Jehova in Mij, noch Ik als ziel als Diens eeuwige Zoon, maar
alleen dit lichaam als de Mensenzoon, zal in Jeruzalem gedood worden, maar op de
derde dag volledig verheerlijkt zal opstaan en dan voor eeuwig met Hem één zijn die
in Mij is en Mij alles openbaart wat Ik als Mensenzoon moet doen en spreken’’…
(GJE5- 246:17)

De ziel van Jehova is de eeuwige Zoon of het Licht of de Wijsheid. Deze was rein en
smetteloos, zoals de Vader dat via B. Dudde zegt. De zielsbegrippen, zoals deze
boven door de Openbaringen via Dudde of Lorber waren geciteerd, zijn identiek en
komen met elkaar overeen, ook al ziet het er naar de letter niet zo uit. Alleen de
geest maakt levend. De natuurziel, die niet rein is, die Jezus ook had, moet daar niet
mee verward worden.
Het aardse lichaam van Jezus, was volgens de Openbaringen van Dudde een echt stoffelijk
lichaam, maar was door de Heilige Geest op een geestelijke en zuiverste wijze verwekt.
Daardoor was het lichaam niet belast met zonden zoals bij andere mensen, die belast zijn met
de begeertevoortplanting en verdere verwekkingen. Dat is het dan, wat Dudde over het
vleselijk lichaam van Jezus moest omschrijven.
Ook Maria is op geestelijke wijze, zei het niet op dezelfde manier, al verwekt geworden.
Zonder deze geestelijke verwekking had Jezus Zijn Verlossingswerk niet kunnen volbrengen.
Gerd
======================================
Opmerking van Gerard: dank voor deze verhelderende uiteenzetting. Ik heb nog wat Bijbelteksten
aangehaald om de boven omschreven context wat extra te benadrukken, aangaande de

zondeloosheid van Jezus.
Maria werd gevoed door het Goddelijk bloed, en zo was ook het lichaam van Jezus zonder zonden! Hij was
volgens (1 Petr. 1 : 19) het Lam, dat onbevlekt was. (Hebr. 9 : 14). Jezus was dus niet pas na Zijn lijden,
sterven en opstanding zonder zonden en heilig, dat was Hij daarvoor al! Handelingen 4 : 27 en 30 spreken twee
maal over “Uw heilig Kind Jezus”, wat aangeeft, dat Hij vanaf Zijn geboorte heilig, puur, zondeloos en vrij van
besmetting was. Vervolgens zegt 1 Johannes 3 : 5: “En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden
zou wegnemen; en geen zonde is in Hem”. Juist omdat er geen enkele spoor van zonde aanwezig was in Hem
als onze Heiland, is Hij in staat om zondaren te redden. De vrouw van Pilatus waarschuwde hem: “Heb
toch niet te doen met die Rechtvaardige” (Matth. 27 : 19). Een misdadiger aan één van de kruizen naast
Jezus zei: “Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan” (Luk. 23 : 41). Zelfs de Farizeeën konden geen fout in Hem
vinden, en zochten nota bene naar valse getuigen om Hem te veroordelen (Matth. 26 : 59).
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