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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals Emanuel
Swedenborg, Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers in opdracht van onze Heer
Jezus. Allen gegroet in de Heer. De nieuwe leer der Waarheid is bij Jakob Lorber op
een niet mediamieke meegedeeld. 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’ van Jezus – werd weer
sinds 1840 geopenbaard, en weliswaar door de Oostenrijkse schrijfknecht- of
schrijfprofeet Jakob Lorber en door vele Geschriften weer aangevuld. Hij kreeg zijn
informatie niet via ingevingen [trance], maar het werd hem bij vol bewustzijn door de
HEER Jezus Zelf gedicteerd.

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

Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg van het
Jakob-Lorber-Bulletin nr. 28. 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 toeMisschien heeft iemand gemerkt, dat ik een domme denkfout heb gemaakt in één van de vorige
antwoorden in de contactrubriek. [Het gaat slechts om één zin!] Ik heb dit in de Nederlandse en
Engelse versie weliswaar weggehaald, maar het per abuis heb laten staan in de Duitse versie
[nr. 28]. Om wat ging het nu precies?

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

Patic L.
Received, thank you.
Blessings to all en bedankt voor al uw respectvolle werk gerard

Antwoord
Dank voor je oprechte reactie Patic. G

-.-.-.-.-.-.-.
Georges uit Frankrijk
Goedendag Gerard,
Het Bulletin n° 27 (januari 2018) heb ik niet ontvangen.
Hartelijke groeten,
Georges.

Antwoord
Beste Georges,

dat is jammer. Met een check out moest mijn post wel aangekomen zijn. Helaas komt het zo
nu en dan toch voor, dat verstuurde e-mails niet aankomen. Waaraan dat ligt, weet ik niet en
ik kan het ook niet nagaan. In ieder geval hoop ik, dat het [en ook die van het
februarinummer] is aangekomen.
Ik hoop eveneens, dat het Jakob-Lorber-Bulletin-International nog lang mag worden
uitgegeven. Voor het geval een bulletin – en dat geldt ook voor alle lezers – niet mocht
aangekomen zijn, laat het me alsjeblieft weten. Je kunt het ook downloaden onder:
www.zelfbeschouwing.info en je kijkt onder de hoofdrubriek Lorber Internationaal, en daar
vindt je het in drie talen per jaar gegroepeerd.
Heel veel dank voor je bericht en moge God je zegenen.
Gerard

-.-.-.-.-.-.-.
Mirko Sten uit Duitsland
Gegroet uit God beste Gerard
Bij grondig rechercheren op Internet naar Jakob Lorber ben ik op jouw bulletin gestoten en
dat sprak me onmiddellijk erg aan. Zou je alsjeblieft mijn e-mailadres in jouw e-mailcirculatie
willen opnemen en mij de actuele bulletins eventueel willen toesturen?
Die ik al gevonden heb, was van januari 2017. Bestaan je bulletins misschien ook in het
Duits? Graag zou ik van gedachten willen uitwisselen met gelijkgezinden, hoewel ik tot nu
toe niemand heb gevonden, die precies weet in welke tijd wij leven en hoe diegene de diepe
liefde tot Jezus Christus heeft gevonden en daarna ook de Werken van Jakob Lorber e.a.
heeft gevonden. Ik verheug me spoedig wat van je te horen, mijn goede broeder Gerard.
[In een tweede e-mail van Sten]:
‘Wat een zegen is het, om een mens zoals jij gevonden te hebben. Ik ben onze Heer,
Koning, Heiland, liefdevolle Vader en Zoon van God eeuwig dankbaar deze weg te mogen
gaan en gewekt geworden te zijn door Hem in mijn hart.
Ik zelf ben 38 jaar en mijn speurtocht begon op mijn 35. levensjaar, toen ik de kerk verliet om
de in mij wonende God te vinden. Mijn weg leidde mij eerst van God af, via de spiritualiteit
naar al die thema’s die ons mensen met een sluier bedekken. Ik heb in ieder thema‚ wat
mogen snuffelen‘ en wanneer ik iets te diep in een thema dook, werd ik direct geconfronteerd
met een niet al te zachte correctie.
Zo ging het daarna gestadig verder op mijn ontwikkelingsweg en ontving ik een tamelijk
breed in vakken verdeeld, grof overzicht over onze vroegere wereldsituatie en ik kan nu o.a.
met de Werken van Jakob Lorber overweg, wat vroeger voor twee jaren geleden nog
helemaal niet voorstelbaar was geweest.
Vanaf mijn 38e levensjaar heeft de in mij geestelijke leiding zich weer op weg naar God
gevoerd en mocht ik op de eerste adventsweekend 2017 mijn diepe liefde tot Jezus in de
kapel van bisschop’s zwaard in Zwitserland ermee kennis maken.
Sindsdien is mijn leven compleet [en voor de tweede keer] veranderd, en vanaf die tijd houd
ik mij bezig met de profetieën en de getuigenissen van Jakob Lorber en andere zieners en

profeten bezig en breng ik dagelijks een zekere tijd door met mijn Vader, de Heer en Koning
Jezus Christus.
En het is nu zo prachtig iemand te kennen, die deze diepe liefde ook zo ervaart en eveneens
ontmoeten mag zoals ikzelf en daarom DANK voor je antwoord en je voorstel de teksten te
sturen en in gemeenschappelijke uitwisseling te blijven, dat ik bij dezen graag zal
accepteren. De download heb ik ontdekt en ik kom hiermee goed terecht. Meervoudig dank
voor deze dienstverlening, mijn beste broeder.
Ik laat binnenkort van mij horen voor een bijdragetekst over het thema [januari 2018]: ‚de
Aarde zal spoedig gereinigd worden!‘ en ik wens, je beste Gerard, tot die tijd GODS rijkelijke
zegen toe en een vreedzame tijd’.
Alles goeds van Mirko Sten
Skype:
E-Mail:
Handy:

mirko-sten-voigt
chuen@posteo.de
+49 172 7027350

Antwoord Gerard
Beste vriend of vriendin in de genade van God,
Dat gelovige gelijkgezindten elkaar zich vinden via het netwerk en vooral de vrienden van de
Jakob-Lorber-Geschriften, waarin de Heer Zich aan ons toont en veel in onze harten kan
bewerken, is een van de grootste vreugden, die een mens kan meemaken. Om zich
gemeenschappelijk over Hem en Zijn grote scheppingen te genieten, te bewonderen en zich
daaraan zelfs te wijden…
Wanneer je de andere bulletins van de voorgaande jaren wilt downloaden, ga dan als volgt
te werk. Ga naar mijn homepage, die ik al beschreven heb bij Georges, en die je in een
jaarvolgorde in drie talen aantreft.
Je bijdrage kan eerst in het aprilnummer gepubliceerd worden.
Ik wens je al het beste toe in vrede met de zegen van God. Gerard

-.-.-.-.-.-.-.
Maria uit Italië
Beste Gerard,
Ik verheug me zeer over de vooruitgang van de gezondheid van onze vriend Wilfried Schlätz.
Zijn artikel ‘kleine bezwaren tegen het Jezuswerk via JL,’ hoewel ingekort, heb ik zeer
gewaardeerd.
Juist in deze dagen heb ik de volgende mededeling van onze Heer van de datum 27/29 mei
1847 gelezen uit ‘Hemelse Geschenken’, band 3 en ik heb ze als troost ervaren.
Vriendelijke groeten!
Maria uit Italië

Antwoord
Beste Maria
Je dankbare en waarderende woorden zullen onze vriend Wilfried zeker goed doen. Het is
‘opbeurend’ voor elk zielenhart, dat welgemeende lovende woorden mag ontvangen en
‘vruchtbare’ woorden brengen zegen!
Je bijdrage zal ik graag elders in het bulletin plaatsen. Gerard.

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

Wat betekent ‘men’ in de taal?
Wij zeggen in de omgangstaal: ‚men zegt’; of ‚er wordt gezegd!‘ Wie is dan ‚men‘? De
spreker [redenaar] verbergt zich vaak achter het woord ‚men‘ in plaats van zijn eigen
mening te zeggen.
‚Men‘ presenteert de mening van het volk, de geestesgesteldheid van het publiek [publieke
mening]. Het zijn die mensen, evenals ieder willekeurig [mens] – ‚Men‘ kan hiermee ook de
‘maatschappij’ of het ‘publiek’ of de ‘algemene opinie’ bedoelen of vertegenwoordigen. We
betrekken aangaande dit thema de Hebreeuwse taal erbij, en gebruiken in onze taal het
woord ‘men’ met dezelfde letters: M…N
Het Hebreeuwse woord MieN betekent ‚geestvoorstelling‘ – en zonder te kunnen denken,
kunnen we in onze geest zich niet iets voorstellen. Wat stel ik mij voor in de geest?
Datgene, wat ik natuurlijk op het oog heb. Ik geloof erin. Zonder voorstelling kun je niets
geloven. Je hebt het fysiek niet nodig om iets te zien, slechts in je innerlijke geest kun je de
dingen in de voortstelling dichterbij halen. Je ‘gelooft’ daaraan zelfs! Ja zeker. En zonder te
weten kijk je in een reflex naar je beleving in de uiterlijke wereld.
Een voorbeeld volstaat over de eerste dag van april. Men wordt voor de gek gehouden in
iets, waarin je meent te geloven, en juist op deze dag. Op de 91e dag van het jaar. Januari
heeft 31 dagen, februari 28, maart 31. Dat zijn samen 90 dagen. Met de 1ste april erbij zijn
dat precies 91 dagen.
A
= 01
M
= 40
N
= 50
=========
= 91

[eerste letter v.h. Hebr. alfabet]
[dertiende letter v.h. Hebr. alfabet]
[veertiende letter v.h. Hebr. alfabet]

De geëmigreerde Sefardische Joden hadden vroeger [o.a. in Spanje] de meest bekende
[feest]dagen in de wereld geprepareerd, zoals bepaalde [kinder]feesten op bepaalde dagen,
en zo ontstond er een anekdote, dat er op de eerste april van het jaar de legeraanvoerder
ALPHA zijn bril verloren had waardoor hij niets kon zien en men hem gemakkelijk dus voor
de gek kon houden.
De werkelijke kant van het verhaal is, dat dit alles niets met hem te maken had, maar met de
eerste letter van het alfabet, de A [de Hebr. Aleph of de Griekse Alpa]; en verbinden we de
A met ‘men, dan ontstaat het Hebreeuwse woord Amien, dat Amen betekent.

De A, de eerste letter van het alfabet [ook die van de Hebreeuwse] staat beeld voor onze IK.
Het Hebreeuwse woord MeN of MIEN betekent ‘voorstellingskracht in de geest’ en dat is
inherent aan Amen. Ik stel mij iets voor in de geest, dat het zo is, en het zei zo, het is zo, het
is in mijn beleving werkelijkheid! Als op de eerste april van het jaar een onwillekeurig iemand
je attendeert: ‘je hebt een gat in je jas!’, dan geloof je dat onmiddellijk en je kijkt in je
verbeelding willekeurig naar de aangewezen plek.
Of dit nu wel of niet ‘waar’ is, speelt geen rol. Je ‚gelooft‘ er toch willekeurig in. In een veel
meer diepere zin van het woord betekent AMEN: ‚Het is waar en zeker’, want wanneer er
‘Amen’ wordt gezegd, is dat geen leugen en komt volledig met de waarheid overeen.
Dan zal op de 1ste april – of wij het nu wel of niet beseffen, het woord AMEN onbewust en
onjuist gebruikt worden, wanneer je iemand in de maling neemt.
Het is begrijpelijk, als iemand zegt of schrijft: ‚men meent, dat dit of dat gebeuren moet!, het
lezerspubliek gelooft erin, omdat het een publieke mening is. De schrijver kan zich
daarachter bijv. verbergen en het publiek refereert op haar beurt zich weer aan de auteur,
enz.
Dus in plaats van op te komen voor zijn eigen ik-mening, wordt er vaak gesproken in de ‘wij’
of ‘men’-vorm. Men in het Latijn betekent ‘mij’. Wij mensen! G.

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

De sleutel tot het Hemelrijk
ingezonden door Maria uit Italië
[13] Dat zijn dan ook de echte sleutels tot het hemelrijk, dat jullie Mij als jullie heilige ware
God en Vader kennen, boven alles liefhebben en jullie broeders en zusters als jezelf. Als dat
bij jullie het geval is, dan hebben jullie Petrus, de ware kerk, ten volle afgebouwd en de echte
sleutels tot het hemelrijk; al het andere is van nul en generlei waarde! Begrijp dit dus goed en
leef ernaar. Amen, amen, amen. (vervolg op 29e mei 1847)
[00] Mocht iemand van jullie over de rots van Petrus vragen: Ja, Als deze rots zo puur
geestelijk opgevat moet worde en alleen in ieder mens afzonderlijk te vinden is en niet
verstaan moet worden onder het bestuur van een gemeente evenals de hele gemeente,
waarom laat de Heer dan toe dat de gemeenten elkaar eeuwenlang in de haren vliegen en
elkaar voortdurend meedogenloos te lijf gaan vanwege de vraag wie als de echte rots van
Petrus geldt, daar elke gemeente vast gelooft dat in haar de rots van Petrus aanwezig is?!
[01] De reden van die toelating ligt heel wat dieper dan iemand van jullie op het eerste
gezicht kan denken. Het moet weliswaar niet zo zijn als het is, - en toch moet het weer wel
zo zijn, omdat al het andere nog zo is! – Voor Abraham werd een echte nakomeling
geestelijk verwekt zonder zinnelijke bijslaap, zo werd ook Johannes verwekt, ook Maria, en
in de oertijd gebeurden zulke verwekkingen dikwijls, en heel wat profeten werden op die
manier verwekt.
[02] Deze verwekking is evenwel de juiste en komt nu nog regelmatig voor zonder dat de
ouders dat weten; maar deze manier is hemels en niet geschikt voor de wereld, die echter
toch ook vanwege de mogelijkheid om deel te nemen aan de verlossing moet bestaan. Wat

blijft er dan anders over dan de wereld haar zinnelijke manier van verwekken te laten, en dus
de oude zonde naast de volkomen verlossing te laten voortbestaan, opdat ieder gevangen
natuurziel hoe dan ook de onbelemmerde weg naar het rijk van genade en erbarming zal
hebben! – Zo moeten er ook uiterlijke Petrussen bestaan, door wie de kinderen van de
wereld hoe dan ook de weg kunnen vinden.
[03] Zoals de geest alleen datgene behaagt wat van zijn natuur is, zo behaagt ook de wereld
datgene wat van haar natuur is. Daar is het gezegde dat zegt: ‚Soort zoekt soort‘ op zijn
plaats. Er zou ook van de bomen verlangd kunnen worden dat ze in plaats van de
voorafgaande bloesem en nog menig andere zogezegd ceremoniële verschijnselen liever
meteen rijke vruchten voort zouden brengen. Alleen gaat dat nu eenmaal niet anders
wanneer uit de grote wezenscyclus alles wat nog helemaal onderaan staat, tenslotte naar
boven gericht moet worden en daar de eeuwige vrijheid moet bereiken!
[04] Zo moet het ook zijn toegestaan dat naast de enig goede weg van de geest, aan de
wereld ook haar verschillende zijwegen en soms zelfs de meest hartverscheurende
dwaalwegen gelaten worden, waarlangs ze mettertijd toch hier of daar op de goede weg
geleid kan worden. Of zouden de eerstelingen die van beneden afkomstig zijn, dadelijk in de
enig ware innerlijke kerk van de geest gedoopt kunnen worden? Dat zou evenmin gaan als
dat een rijpe vrucht ontstaat zonder voorafgaand bloesem van een boom.
[05] De vorst van de nacht en de dood moet dus naast de goede kerk die op de rots
Petrus gebouwd is, ook zijn wereldse kapel hebben. Maar vanuit deze kapel gaat toch
een weg naar de goede kerk, en hij kan niemand beletten om van deze kapel naar de
juiste kerk over te gaan, zoals hij jullie niet kon tegenhouden om uit dezelfde kapel
naar Mijn echte kerk over te gaan en daarin voor eeuwig te blijven!
[06] Stel je onder de juiste kerk Maria voor en onder de wereldse kapel Martha, die veel
drukte maakt om puur wereldse dingen, terwijl Maria met haar beste deel aan Mijn voeten
luistert naar Mijn leer, die alleen licht en leven is, en die in haar hart opneemt! – Maar toen
hun broer in het graf lag, weenden ze beiden toch gelijk, en beiden kwamen naar Mij, opdat
Ik hem zou opwekken uit die dood – in het graf – gebonden en vol stank lag te vergaan!!!! ---[07] Maar daarover verder niets meer! – Ik denk dat jullie uit deze gave heel gemakkelijk
kunnen opmaken waarom naast de juiste kerk van Petrus in het hart ook uiterlijke kerken
toegelaten zijn; daarom zou het ook volkomen overbodig zijn daar verder iets over te
zeggen. Neem dit daarom in je hart goed in acht. Amen. –

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

IN DE SPOREN VAN JEZUS
zoals geopenbaard aan Jakob Lorber
door Helmut uit Oostenrijk

WAAR

LAG

DE

STAD

GENEZARETH ?

Gr.Ev.Joh.2/187/6 "Als mijn oude ogen mij niet bedriegen ontdek ik nu al de hoge berg, die
van hier uit naar de linker kant, de stad Genezareth dekt…."
Deze woorden richtte de oude Romein Markus aan zijn gasten en de Heer, toen het
gezelschap met de boot uit de zeebocht op de witte zee was uitgeroeid. ‘Naar links‘ laat zien,
dat elke berg zich noordelijk van de bootinzittenden bevond. De zeebocht, waar zich de
behuizing van Markus bevond, lag niet ver van Tiberias aan de westelijke kust van het meer

van Galilea, en vandaag met de auto slechts enkele minuten opwaarts langs het meer.
Genezareth lag dus achter de genoemde berg, Magdala (vandaag Migdal) maar ervoor. Een
paar jaar geleden waren wij daar op zoek geweest naar die locatie zonder resultaat, waar het
stadje Genezareth zich had moeten bevinden. Het naderende Avondland, het met
struikgewas vergroeid terrein en juist nu in een omstandigheid, zoals dat in de Geschriften
van Lorber heet, dat de zee-engte destijds daar nauwelijks 10 vadem breed was, ca. 15
meter] en dat had ons geërgerd. Zover wij destijds al vaststelden, was de voortzetting van de
grote zeebocht aan de linker kant richting Westen veel breder, dat varieerde van 50-100
meter.

Maar dit keer bleek deze onderneming veel eenvoudiger te zijn. Men was begonnen om het
gebied daar te zuiveren en landbouwkundig bruikbaar te maken. Alleen de omheiningen van
veel prikkeldraad moesten wij vaak bemeesteren – op de rug liggend eronder door al
tijgerend. [afbeelding1]:

Afbeeding 1: Helmut onder door het prikkeldraad…

Hier en daar ging het langs diep uitgedroogde grachten, en nu begrepen wij ook de tekst in
het 2e deel van het Grote Johannes Evangelie, hoofdstuk 102:10: ‘ …En de knechten
begonnen te roeien en na een klein half uur kwamen wij onder de stad Genezareth aan land
(Matth. 14:34) De zee vormde bij Genezareth een grote inham en was daar slechts door een
nauwelijks tien klafter brede zeearm mee verbonden. Daarom noemde men deze inham ook
'Meer van Genezareth'. Wij stapten aan de linker landtong aan land, omdat de schepen die
de zee-engte passeerden en het meer van Genezareth binnenvoeren, tol moesten betalen…

De slechts beschreven 10 vadem nauwe verbinding van de zeebocht met de plaats
Genezareth had betrekking op deze waterweg! Zijwaarts ervan was er genoeg plaats, om de
korte weg daarheen te bewandelen. Dat de boot van Jezus destijds aan de linker landtong
werd vastgemaakt – zoals ook wij ons linkszijdig hielden, lag eenvoudig aan de
omstandigheid, dat Genezareth zich aan de linker zijde bevond. Maar dat wisten wij vanaf
het begin van onze onderneming niet omdat de gehele omgeving daarmee niet overeen
kwam, alsof er überhaupt nog plek was voor maar een klein stadje. De weg voerde min of
meer toch door een lang smalle vlakte zonder uitzicht naar beide kanten.

afbeelding 1a: © Copyright JLBI 03-2018
De ‘ingang’ door het nauwe ‘kanaal’ naar het voormalige Genezareth
Groot was de verrassing, toen wij een dwarsweg naar links een kort stuk opwaarts volgden –
en geheel onverwacht voor minstens 6 hectare grote vlakte stonden, dat alleen gemakkelijk
naar de linker kant afhelde. Drommels nog aan toe, hier een zo’n enorme grote oppervlakte,
we staan plotseling en met open mond voor de plaats, waar eens Genezareth had gestaan!
Ja, dat was de gezochte plaats. Over de plaats zelf en diens toekomstige lot lezen wij in het
Grote Johannes Evangelie, deel 4, hfdst. 2: 2:
"Mijn Nazareth zal men niet meer vinden, wel echter een andere over het gebergte van hier
tegen de ondergang (het Westen, de stad vandaag met dezelfde naam- Red.) Genezareth
zal uitdoven, alleen Tiberias aan deze kant van het meer zal blijven’. En zo is het ook
gekomen, dat er absoluut niets van overgebleven is van het eens existerende Genezareth,
en het is in de ware zin van het woord verdwenen.

Als er voor tijden nog daarvan wat overgebleven mocht zijn, dan rust het vandaag diep in de
bodem. Die is – zoals wij meteen zullen bemerken – eerst voor korte tijd bebouwd en met
waterslangen aangelegd worden voor de aanleg van een plantage. Rechtuit, richting het
Oosten, zag men een deel van het grote meer, rechts de uitloper van de berg, die Markus in
de aanhef had genoemd.

Afbeelding 2: de grote vlakte van het voormalig stadje Genezareth

Direct ter plekke, maar dan ook werkelijk direct naast het stadje zelf, vond de zee van
Genezareth zijn vervolg en het lag slechts 30 meter beneden het stadje.
Afbeelding 3 laat dan de droge zeebodem zien welke westwaarts zich nog via de buiging
verder loopt waarheen de Heer de volgende morgen naar toe ging, ook begeleid door de
hoofdman Julius.

Afbeelding 3 – de droge zeebodem, die 30 meter onder het stadje lag; op de foto zie je op de
achtergrond twee kleine bergen

GJE10/18/5
"Zo bleven wij in volledige rust ongeveer een uur vlak aan de oever van het meer en
begaven ons toen naar een kleine heuvel, die zich in zuidelijke richting boven de
waterspiegel verhief. Vanaf deze heuvel had men een mooi uitzicht naar het westen, ..."

Afbeelding 4 - "de prachtige vergezichten naar het Westen" – op de achtergrond zie
helemaal boven Corazim liggen. De zee is rondom de berg zuid westwaarts haar verloop ook
daadwerkelijk verder gevolgd en deze vlakte is op de voorgrond bewaterd.
In het volgende hoofdstuk van het Grote Johannes Evangelie, boekdeel 10, hfdst.19:6 voert
de Heer ons weer op de berg (nota bene dezelfde berg – Red.), waar het stadje Genezareth
zich bij aansluit: ‘Na het ochtendmaal gingen we direct weer naar buiten, maar naar een
andere, grotere heuvel, van waaruit men niet alleen de baai van Genezareth, maar ook een
groot deel van het Meer van Galilea kon overzien..."
Ook deze aanblik is ons vrienden van de JLB in afbeelding nr. 5 geschonken. Zo hebben wij
allen dit keer weer aan de hand van Jezus levendig voor ogen aangedragen gekregen, waar
de aardse wegen van de Zoon van God had plaatsgevonden en in welke hoedanigheid – de
nu ook al sterk veranderde – topografie.

Afbeelding 5 – blik naar het oosten over de voormalige grote zeebocht en het meer op de
achtergrond. Deze foto werd weliswaar boven Migdal genomen, komt echter geheel overeen
met de bijdrage, omdat Jezus op een hogere heuvel is gegaan.

Afbeelding 6

de grote vlakte van het oorspronkelijke Genezareth

De grote vlakte waar eens Genezareth heeft gestaan met een gedeelte van de berg rechts
en het meer op de achtergrond. Zicht op het meer van Galilea vanuit het oorspronkelijke
Genezareth [Opmerking redaktie: alles foto’s kunnen worden vergroot!]

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

De slaap
[2 en laatste deel] – uit Mayerhofer [8-1-1877]
korte samenvatting
e

De Heer via Mayerhofer: ….‘Slaap’ duidt op een situatie, waar het buitenleven schijnbaar
ophoudt, en mens en dier in een bewusteloze [red. zonder bewustzijn] toestand wordt
verplaatst. Dat is op de eerste plaats nodig, om de wakkere toestand overdag de verbruikte
levensstof [red. fluïdum] weer op te vangen. En anderzijds overdag het geestelijk verworvene
weer voor zijn eigen ik te gebruiken.

In de nachtslaap begint eveneens een ‘ander leven’ [red. innerlijk leven], namelijk
h e t d r o o m l e v e n, dat de mensen niet kunnen duiden of verklaren, en deels
vanwege de onduidelijke symbolentaal, en deels, omdat zij [red. de mensen] zich niet
duidelijk bewust zijn en hierbij geestelijke invloeden door fantasievormsels niet weten
te onderscheiden.
Één van jullie geleerden beschreef in zijn boek: ‘tijdens het waken hebben alle mensen
een gemeenschappelijke wereld, maar in de slaap heeft ieder mens zijn eigen
[innerlijke] wereld!’ De Heer hier verder: ‘en hij [de schrijver] had niet ongelijk, want zo is
het ook!’ In de slaap zijn vaak de banden, die de ziel aan het lichaam binden, ontspannen,
losjes zijn. [red. dit verklaart bijv. de synonieme woorden van slaap, slap]. De mens kan in
twee werelden rondkijken. Hij kan zich wijden aan geestelijke invloeden, of zich in haar
dromen voortborduren met werelds genot. De taal van de droom zal de verstandelijk
ingestelde mens duister blijven, hoe zeer zij het ook graag wil ontcijferen.
In de slaap, w a a r h e t l e v e n z i c h h e t m e e s t i n n e r l i j k c o n c e n t r e e r t,
begrijpt de ziel weinig van het buitenleven om haar [als er geen specifieke omstandigheden
voordoen, die haar in de war maken], waar ze dan vervolgens dingen uit het verleden mengt
met toekomstige wereldse zaken, zodat bij het wakker worden er geen duidelijke herinnering
kan zijn van de beelden, die zich snel aan haar oog voorbij trekken, als een afwisselend
panorama.
Er bestaan verschillende dromen, die zeker te onderscheiden zijn:
1. Dromen bij het inslapen.
2. De middernachtdromen.
3. De ochtenddromen.
De eerstgenoemde [dromen] brengen vaak beelden met zich mee als voortzetting van het
lichamelijk beleefde. De middernachtdroom brengt meer het diepere, geestelijk beleefde. En
de droom van de vroege ochtend, waar het geestelijke zich meestal met het wereldse
vermengt.

1. De [inslaapdroom] met de eerste [dromen] zijn van dien aard, dat de materiële
invloed van de Zon op de Aarde en alles wat daarop leeft, nog niet is gestopt.
2. De [middernachtdroom] als tweede en geestelijke droom ontstaat, omdat daar
tellurische invloeden verzwakkend of helemaal niet kunnen inwerken.
3. Bij de derde droom is er de vermenging van het laatste uur der nacht met de vroege
ochtendschemer, omdat de Zon, zodra ze over de equator opklimt, het innerlijk
[slaap]leven verstoort, en dieren en mensen op deze wijze op de komende dag
voorbereid.
…Dat, wat men ‘ziel’ noemt, slaapt nooit, en heeft geen rust nodig!’… ‘Het leven’ is steeds
een voortschrijdend en nooit een stilstaand uurwerk. De ziel werkt [in de slaap] met nog
meer grote zorgvuldigheid, om alle schade te herstellen, dat zich gedurende de dag heeft
ingemengd. [zie ook ‘de Jeugd van Jezus’, hfdst.138:16-20]
Overdag slapen om de ‘verloren slaap’ weer in te halen, dat zal de ziel in haar innerlijk echter
geen rust schenken; er zal nooit een polarisatie van de slaap kunnen plaatsvinden.
Personen die overdag slapen, verkorten hun leven en sterven vroeg, of ontkrachten hun
fluïdum [odem] of er ontstaat een gebrek aan bloed [uit ijzer samengesteld]. De nacht [en] de
slaap behoren toe aan Mijn geestelijk Rijk en deze hebben geen materieel zonlicht nodig.
Omdat het geestelijk licht licht geven moet om de geesten met of zonder lichaam enige
speelruimte te geven. De gehele natuur rust in de nacht.
Slaap als regelmatige rust is als versterking van een overdreven uitputting. Lang in bed
liggen geeft aan niemand energie, die hij nodig heeft. Zoals de slaap een geestelijk en fysiek
restauratiemiddel is, als het op de juiste wijze ‘wijs’ wordt toegepast. De Heer waarschuwt
hier met de volgende woorden: ‘laat jullie je niet in slaap sussen in zoete dromen of door
ijdele spreuken beïnvloeden: ‘in de andere [echte] wereld heb ik toch tijd genoeg; en
als ik aan gene zijde ben, dan zal ik wel zien, wat er te doen is!’ Ja, arm mens, je zult
wel zien, wat daar te doen is. Maar je zult ook zien, hoe gemakkelijk het op Aarde is
geweest en hoe moeilijk het is in het geestenrijk, om datgene in te halen, wat voor het
aardse leven eigenlijk bedoeld was. …
Deze mensen zijn te betreuren, in hoeverre zij aangekomen zijn in het geestenrijk, om hun
eigenlijke situatie dan te leren kennen. Waar ook geen ander middel bestaat, dan zichzelf te
verschonen!, zichzelf weg te schrappen, wat daar niet meer deugt en waar alle vermeende
situaties van het andere [materiële] leven verdwijnen. Want daar is geen paradijs, geen
hemel, maar de naakte werkelijkheid staat voor hen en dit laat de geestelijke armoede hen
eerst in het ware licht voelen.
‘Daarom Mijn kinderen! Gebruik het aardse leven zoals Ik het heb ingesteld; misbruik jullie
krachten niet, en verspil jullie gezondheid niet, want beide zullen jullie duur betalen,
deels al op Aarde, en deels aan gene zijde.
De slaap is in het aardse leven als de brug van het materiële in het geestelijke. De slaap is
niet een bewusteloos rusten voor de ziel, maar een geestelijke werkzaamheid… Velen
zeggen: ‘de slaap is een droomleven, en Ik zou hierop willen antwoorden: ‘jullie leven is
een droomleven!’ Behoed jullie voor de geestelijke slaap, want van daaruit wakker
worden zou jullie bittere teleurstellingen kunnen opleveren! Amen!
Note:
De droom betekent in de Hebreeuwse taal: Chalom en heeft dezelfde letters als Lechem =
brood; Melach [staat ook synoniem voor koning] en Melach betekent zout.
Dromen worden in de Bijbel vaak in verband gebracht met koningen, zoals Jozef met Faraoh en
Nebukadnezar met Daniël, enz.

Slaap is 1/60 deel van de dood en de droom is 1/60 deel van de profetie!’ Dat wil zeggen, dat er al
een samenhang is, en aan deze aardse grens en aan gene zijde is 1/60 deel zichtbaar en
onzichtbaar.
Denken we in samenhang over getal 60 aan de slang met z’n staart, het paard, ( = SOES = 60-660), iemand ‘in slaap sussen’, door de slaap ‘overmand worden’, resp. ‘in slaap vallen’.
Slaap betekent in het Hebreeuws ShoNoH, d.w.z. de Sh van Shin = het hoofd. De 21e Hebreeuwse
letter: inherent a.h. fysieke hoofd; het staat in analoge verhouding met onze linker en rechter slapen
v.h. hoofd.
Vervolgens de tweede letter van ShoNoH als 14e Hebreeuwse letter N van Nun = de vis; het
betekent: ‘onbewust in de diepte der wateren’;
De derde letter van ShoNoH is de 5e Hebreeuwse letter H van Heh en betekent ‘open raam’, dat
vergezichten biedt, zoals in het innerlijke van de ziel, dus visioenen. De droom is een soort venster!
Bij de slaap hoort de droom.
De droom is een soort raam! ‘Bij de slaap hoort de droom erbij. Droom en slaap vormen
getalsmatig samen en omgedraaid het Hebreeuwse woord voor ‘GaLeTh, ‘Geschenk van God’’.
Als men sterft, is men ‘zo te zeggen’ nog drie dagen verbonden met zijn ‘slapende lichaam’ en zweeft
de ziel er nadien vandaan en gaat ze uit de tijd.
Dromen zijn eigenlijk gaven, geschenken!!!! En daar kun je veel mee doen. Als je het maar tot je
neemt! Dat is de kwestie. ‘Bewust worden’ of+ ‘gewoon laten gaan!’..G.

================================================================
Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:

JLBI Gerard
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Banknummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEFINEV
Stand Bank-Credit……
op 15e februari 2018
Vertalingskosten: Relana v. d. V.
op 15e maart 2018
Bankkosten op 31 januari 2018
Bankkosten op 28 februari 2018
Schenkingen:

+ 506,35 €
- 50,00 €
4,00 €
3,75 €
+
€

Stand Bank-Credit op 15e maart 2018

+ 448,60 €

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

