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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. 29. 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================================================================
Beste lezer,
Van enkele kanten ben ik benaderd over de vraagstelling, of Jakob Lorber door God
persoonlijk of via een Engel van de Heer alle goddelijke Werken ontvangen mocht,
een thema, dat zeker de moeite waard is daarover de gedachten te laten gaan en
eventueel er wat over te schrijven.
Ook kwam de vraag binnen, hoe het met het 11 e deel, dat Jakob Lorber niet
gedicteerd kreeg [omdat hij al overleden was] maar een ander persoon, genaamd
Leopold Engel, de genade ondervond, de Nieuwe Openbaringen van het Johannes
Evangelie met het 11e en laatste deel af te sluiten.
Ik meen mij te herinneren, dat dit thema bij Giuseppe – de Italiaanse initiator van het
Internationale Tijdschrift Jakob Lorber – destijds niet de behoefte had dit aan te
roeren, daar volgens hem geen ‘ruimte’ was het elfde deel van het GJE [Grote
Johannes Evangelie] bespreekbaar te maken en dus vanzelfsprekend niet in
aanmerking kwam.
Maar is dat wel zo? Als je hierover gaat surfen op het net, vind je een scala aan
diversiteiten, pro’s en contra’s. Laten we dit thema eens grondig doorvorsen, al
besteden we daaraan alle ruimte in het bulletin. G
================================================================

Na een mislukte hartoperatie was ik 30 minuten klinisch dood:
https://www.youtube.com/watch?v=x5meZTbBBks [Duits verslag met ondertiteling]

De hel bestaat echt – ik was daar!:
https://www.youtube.com/watch?v=eDd03MKns9w [Duits verslag met ondertiteling]

Joel 2:28: Daarna zal Ik Mijn Geest uitstorten op alle soorten
mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren, jullie oude
mannen zullen dromen krijgen, en jullie jonge mannen zullen
visioenen zien. 29: en zelfs op Mijn slaven en slavinnen zal Ik in die
dagen Mijn Geest uitstorten.

---------- hedendaagse olijventuin bij Gathsemané ----------

Oude olijfbomen, een nageslacht uit de tijd v. Jezus

De apostel Thomas
De apostel Thomas wordt vooral in het Evangelie van Johannes genoemd. De
legende laat hem vervolgens naar Perzië en Voor-Indië gaan en te Edesas begraven
worden.
De Handelingen van Thomas zijn een geschrift van Syrisch-gnostische herkomst uit
de 2e eeuw, waarin de genoemde legende voorkomt en behoren tot de apocriefe
boeken. Door vermeldingen van zijn naam en aanhalingen bij de kerkvaders, wist
men reeds lang dat er ook een apocrief Evangelie naar Thomas bestaan heeft. Door
de vondst in 1945 van de grote verzameling gnostische geschriften bij Nag Hamadi
aan de Nijl in Egypte, kent men het nu volledig. Het behoort met het Evangelie der
Waarheid tot de belangrijkste werken van deze gnostische bibliotheek.
Al in de 2e eeuw vormden Chaldese missionarissen een christelijke gemeente in
Malabar [zuid west India], de zogeheten Thomas-Christenen. Zij behoorden tot de
Oost-Syrische [Orthodoxe] Kerk. [Bron: Swedenborgiana, nr. 14 – juni 1995]
================================================================

Redactionele foto

„Leer het daarom van Mij!“
korte samenvatting
door Klaus Opitz
Door wie konden wij zeker wel geestelijke (en materiële) waarheden leren, wanneer niet
Degene, die Zelf Hemel en Aarde geschapen heeft en onderhoud, die van ons houd en ons
als ‚verloren zonen en dochters’ in vrije keuze terugleiden wil in Zijn hemelse Jeruzalem.
Thema’s hierover:
1.De wereld ontbreekt nu geheel het geestelijke licht
2.Wanneer er een andere weg naar een vrije ontwikkeling zou bestaan…
3.Leer het daarom van Mij
4.Geen leer volledig onthuld
5.Wat Ik jullie geef is alleen voor het hart
6.Moeilijkheden bij het voorwaarts gaan

1.De wereld ontbreekt nu al het geestelijke licht
1.1. „De wereld ontbreekt nu geheel het geestelijk licht, want de dienaar van Baal hebben
hen ook de laatste vonk weggenomen en hebben hen verstikt in de harten van de toch al
weinigen, die nog ergens een zwak geloof hebben. Nu is het compleet nacht geworden.
Niemand weet meer te adviseren en te helpen. Daarom houden zij de ene vergadering
na de andere en kiezen zo de ene kiezer na de andere, om daardoor op de hoogste

plek van het land te komen. Maar ze zijn nu allen blind en zien en erkennen de wijze
lieden niet, omdat zij zich slechts voor de meest vooraanstaanden houden en bij
diegenen, die sterke stemmen hebben. Daarom echter zullen ze ook steeds meer
ellende teweegbrengen en roof en moord en een groot bloed vergieten, zoals het nu al
op meerdere plaatsen begint te komen.“ (Hemelse Geschenken.03_48.06.14,12)

2. Wanneer er een andere weg naar een vrije ontwikkeling zou bestaan…
2.1. „[6] Als er een andere weg zou bestaan voor een zelfstandige vrije ontwikkeling
van het leven, die nog minder pijnlijk zou zijn, dan zou de Godheid deze zeker in haar
orde opgenomen hebben. Maar bij de verhoudingen van de levenszaken zoals die zijn
en noodzakelijkerwijs moeten zijn, is nu eenmaal geen betere weg mogelijk. De weg is
dus ook goed en doelmatig. En omdat de zaak zo ligt en niet anders, is ze zelf al het
grootste bewijs van het zichtbare, grijpbare bestaan van God, zonder wie niets kan
ontstaan, zijn en bestaan. Maar als het bestaan van God daardoor duidelijk bewezen
wordt, waaraan verdient Hij het dan gesmaad te worden door zulke wijze mannen
zoals jij er een wilt zijn? (RB.01_027,06f)
2.2. "Want de vaste bestemming van de aarde is nu eenmaal, om dáár kinderen van
Gods geest voor de gehele oneindigheid op te voeden. Daarvoor is het nodig, dat de
bodem altijd eerder hard en mager, dan los en vet wordt gehouden." (GEJ.02_205,09)

3. Leer het daarom van Mij
3.1. Zei Ik (Jezus): „Als die boeken over de innerlijke, geestelijke wijsheid zo
geschreven waren dat zij voor ieder natuurlijk, werelds verstand al op het eerste
gezicht volkomen begrijpelijk zouden zijn, dan zou de mens ze al gauw ter zijde leggen
en er niet eens meer naar kijken. Wat voor nut zou hij er dan van hebben?!
Nu bevatten ze echter geestelijke zaken van het eenvoudigste schepsel tot aan het hoogste
hemels goddelijke en kunnen daarom door geen enkel natuurlijk, werelds verstand
ooit volledig begrepen worden, maar alleen door de zuivere, volledig aan gene zijde
aanwezig zijnde geest van de mens.
Juist het niet begrijpen van deze geschriften houdt de geest in de mens wakker en laat
hem zien wat en hoeveel er nog mankeert aan de eigenlijke levensvervolmaking. Hij zal die
geschriften daarom vaker ter hand nemen en daar zijn gedachten over laten gaan,
waarbij hem zo nu en dan toch een en ander wat duidelijker wordt. Wanneer hij zo door
zijn moeite en zijn ijver een glimp van de geest heeft opgevangen, zal hij wel steeds ijveriger
gaan speuren naar de innerlijke, geestelijke waarheden en op die wijze steeds meer licht
krijgen en ook een inniger verbinding krijgen met zijn innerlijke geest van gene zijde,
en dan zal hij ook zijn naasten meer licht kunnen geven, wat heel heilzaam voor hen is.
Maar dat zou nooit gebeuren als deze geschriften slechts op zuiver natuurlijke wijze
gegeven waren; als zij zo gegeven zouden zijn, zou er niets geestelijks en hemels
goddelijks aan de woorden ten grondslag gelegd zijn, zoals Ik dat jullie al meermalen heel
duidelijk heb laten zien.“ (GEJ.06_101,09ff)
3.2. „Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de letterknechten van Mijn Bijbel de
eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich zou kunnen verontschuldigen, als
zou hij er niets van geweten hebben en Mij door deze uitspraak zou willen
beschuldigen, terwijl de hele schuld toch op hemzelf zal vallen. Daarom wees sterk, gij

weinigen, die verspreid in verschillende landstreken Mijn parels nog in eigen hart
bewaren! Vertrouw op Mij! (Predikingen van de Heer, hfdst. 26:23)
3.3. "... Want wie God niet goed kent, kan nooit volmaakt in een God geloven, en Hem
nog minder boven alles liefhebben en dus ook nooit volledig deel hebben aan de geest
van God. Want uit een onjuiste kennis van God komen mettertijd tengevolge van de vrije wil
van de mensen, allerlei soorten dwalingen onder de mensen, die dan als een
duizendkoppige hydra voortwoekeren, de mensen tot afgodendienaars maken en hun de
poort tot het ware, eeuwige leven versperren, zodat zij dan aan gene zijde als zielen
moeilijk ooit binnen kunnen komen; want wat een ziel hier binnen een dag voor haar
levensvervolmaking kan doen, kan zij aan gene zijde vaak niet in duizenden aardse
jaren doen. Mijn oude leerlingen hebben over God al wel veel uitgebreidere kennis; maar
jullie nieuwelingen zijn al met al daarin nog zwak, en daarom wil Ik jullie daarin sterken.’
(GEJ.06_228,19)
3.4. „…Alles, wat Ik jullie hier geef (Nieuwe Openbaringen), is waar en getrouw voor Mijn
kinderen; want Ik geef het niet aan de wereld, maar aan mijn zwakke kinderen. Daarom
moeten dezulken Mijn liefde en wijsheid en Mijn woorden en Mijn genade niet afmeten
met de maatstaf van de wereld. Want Ik wil niet schitteren voor de wereld, maar wil door
jullie geliefd zijn. Want ik heb zonnen genoeg, om de wereld iets voor te glanzen. Als jullie
dan Mijn Schrift met jullie wereldgeleerdheid bekritiseren, wat geloven jullie dan, wat Ik eens
zaal doen met jullie wereldse onzin?
Leer daarom het van Mij; wanneer jullie eerst uit Mij geleerd zijn, eerst dan zullen jullie
zien en erkennen, welke regels hoger staan, - die van Mij of die van de wereld. Want de
wereld heeft het Woord in de zin, Ik echter heb de zin in het Woord, - vandaar diegene
helemaal geweldzaam verstrooit, die niet met Mij verzamelt!“ (Huish v. God-01_034,36)

4. Geen leer volledig onthuld
4.1. …"Maar zulks weten jullie niet, dat juist uit de hemelen geen leer volledig tot de
mens kan doordringen, maar nog steeds een leer is met een huls omsloten. Want
zonder zo’n hulsige omsluiting kon geen leer uit de hemelen, dat puur geestelijk is,
tot de mensen komen, evenzomin iemand door jullie in staat was, de voor het lichaam
etherische voedingsstof op te nemen zonder bijgave van een grovere materie.“ (Geestelijke
Zon.02_015,03)
4.2. Bruno*): „… 'Goed, omdat jullie instemmen met hetgeen ik gezegd heb, zal ik jullie in
naam van de Heer de leer van God verder bekendmaken:
*) [spreker in Jakob Lorber, „Van de hel naar de hemel. De aan gene zijde verblijvende
Robert Blum die door de Heer werd geleid.“]
„…Daarom heeft de wijze Schepper alleen daar een onveranderlijke, vaste orde
aangebracht, waar ze noodzakelijk is en tot heil van de mensen dient. Die dingen
echter, waarmee de vrije menselijke geest zich moet bezighouden, zijn door God
kriskras door elkaar geschud, met de bedoeling dat de geest de beste gelegenheid
moge vinden om zich voor het bereiken van bepaalde voordelen te oefenen, waardoor
hij zich die vaardigheid en kracht eigen maakt, die hier, in deze zuivere geestenwereld,
vereist is voor het eigenlijke, van daadwerkelijke liefde vervulde, eeuwige bestaan.

De goddelijke leer is zo gegeven, dat iedere geest daaruit dat voedsel kan halen, dat
het beste bij hem past, zich daarmee kan voeden, daardoor kan groeien en tot
volmaaktheid kan komen. …(Hel en Hemel RB.01_114,11,12)
4.3. „Ik wil Mijn leer echter zo geven, dat niemand slechts door het evangelie te lezen
of door er naar te luisteren de kern van de levende waarheld bereiken kan, maar deze
alleen kan bereiken door Mijn leer toe te passen, en door de toepassing zal Mijn licht
in iedere mens steeds helderder gaan schijnen!' (zie Joh. 7:17) (GEJ.01_113,13)

5.Wat Ik jullie geef is alleen voor het hart
5.1. „Kijk, ieder mens heeft een tweevoudig kenvermogen: een uiterlijk, dat is het hoofd- of
eigenlijke uiterlijke zielenverstand. Met dit kenvermogen is het goddelijke wezen nooit
te vatten en te begrijpen, omdat het alleen aan de ziel werd gegeven om de geest in haar
voorlopig van de godheid te scheiden en de godheid een tijdlang voor de geest verborgen te
houden. Wil een ziel nu met dit uitsluitend negatieve vermogen God zoeken en vinden,
dan verwijdert ze zich steeds meer van haar doel naarmate ze dit hardnekkiger langs
deze weg blijft najagen.
Maar de ziel heeft nog een ander kenvermogen, dat niet in haar hoofd maar in haar hart
zetelt. Dit vermogen heet innerlijk gemoed en bestaat uit een geheel eigen wil, uit de
liefde en uit een met deze beide gemoedselementen overeenstemmende
voorstellingskracht. Heeft deze eenmaal het begrip van het bestaan van God in zich
opgenomen, dan wordt het meteen door de liefde omvat en door haar wil vastgehouden, en
dat vasthouden is dan pas 'geloven'.
Door dit geloof, dat levend is, wordt de ware geest gewekt. Deze kijkt dan naar wat hem
wakker gemaakt heeft, herkent het en neemt er meteen bezit van, richt zich daarna op als
een machtig licht uit God en doordringt dan de ziel en verandert alles in haar in licht. En dit
licht is dan het eigenlijke geloof waardoor iedere ziel zalig kan worden. (Hel en Hemel
RB.01_035,02ff)
5.2. „Waarlijk, Ik zeg tegen jullie allen: wie vanuit zijn hart Mij niet als Vader zal bekennen
– en wel als de enige, ware Vader -, die zal niet aan Mijn boezem komen!
Wanneer jullie roepen` ‚Abba!‘, roep het dan in je hart, in deemoed, in liefde en in alle
waarheid vanuit die liefde; dan zal Ik je verhoren!
Degene van jullie, kinderen, die voortdurend zal roepen: `Heer, Heer, God van alle
gerechtigheid, God van genade, God van liefde en alle erbarmen!‘, die zal Ik weliswaar
niet verwerpen en Ik zal hem het leven laten, - maar het zal zeer moeilijk voor hem zijn
ooit hier aan te komen in het oord van het volkomen zalige vrije leven.“ (Huishouding
van God.02_046,03-05)
5.3. "Mijn schepping en Mijzelf te begrijpen is niet een kwestie van verstand, maar het
is een zaak van het hart, van het gevoel!" (Sg.01_026,30)
5.4. "...Hoe het bij iemand zijn zal omtrent de liefde tot Mij, zo zal ook diens licht en
bijgevolg ook zijn wijsheid zijn." (Huish. Van G..02_086,05)

6. Moeilijkheden bij het voorwaarts gaan

6.1. "In besef, hoe meer je de erkentenis van je eigen zelf realiseert, hoe meer je Mijn leer,
Mijn schepping, Mijn materiële en geestelijke wereld zult herkennen, en des te meer zullen
bij jou de problemen van de [geestelijke] vorderingen zich opstapelen.
Volg je Mijn leer, dan kom je terecht in de rang van Mijn kinderen! Om een kind van de
Schepper der oneindigheid van God genoemd te mogen worden, bereik je niet zomaar, zoals
je gewoonlijke leven ziet.
Geen gekroonde overwinnaar zal zonder strijd gewonnen zijn, en wil je eens overwinnaar
over de vaste materie worden, wil je de geesten wetten voorschrijven, ze uit vreemde
lichamen leren uitdrijven, dan moet je eigen geest eerst zelf vrij, onafhankelijk in de
schepping ervoor staan.
Je moet de oude, wereldse Adam afdoen en de nieuwe geestelijke aangedaan hebben.
De oude mens als wereldproduct moet gestorven zijn, en de nieuwe geestelijke weer zijn
‘uitgeboren’, of je moet `een wedergeborene` zijn, zoals Ik eens sprak: `Wanneer jullie niet
wedergeboren worden, jullie niet in Mijn hemelrijk ingaan`. (uit: Gottfried Mayerhofer,
"Hoe bereikt men het geestelijke magnetisme? Of van de weg naar de wedergeboorte“,
„Heilung und Gesundheitspflege“, Lorber Verlag))
Volledige omschrijving: zie JESUS2030.de, linker zijkolom onder de rubriek „Einführende Texte“. Klaus Opitz
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Ik was al 5 uren dood, verbleef in de hemel,
maar werd met een opdracht teruggestuurd:
[Duitstalig met ondertiteling]

https://www.youtube.com/watch?v=EzXXV61pveA
================================================================

Contacten
Manuele uit Portugal
Goedendag Gerard,
Hartelijk dank voor je vriendelijke woorden en het gebaar om ons bescheiden bulletin in de
jouwe te plaatsen. En mijn oprechte excuses dat ik de laatste edities niet heb gestuurd.
Omdat ik als een onafhankelijk internationale consultant werkzaam ben, was het de
afgelopen maanden niet gemakkelijk voor mij en waren er extra inspanningen en uren nodig.
Het bulletin naar het Engels te vertalen zonder de betekenis te veranderen in de Portugese
versie, dat is een moeilijke taak. Maar het is Gods werk en iemand moet het doen, beste
broeder.

We hebben allemaal mededogen met onze voorganger José Luis, die de uitnodiging van
Pastor Egídio heeft aanvaard om de vertaling in het Spaans om te zetten, alleen heeft hij dit
echter twee keer kunnen doen.
Helaas kunnen we niet verwachten dat hij dit nog langer zal doen, een feit dat we moeten
accepteren. Je weet hoeveel moeite en persoonlijke opoffering is vereist om een editie te
bewerken.
Werken met deze passie vind je niet zomaar - dat weet je zelf ook wel! Ik voeg de laatste vier
[4] bulletins toe: december 2017, januari, februari en maart 2018 met weglating van
correcties.
Ik wens je veel zegeningen toe van de Heer en ik dank je nogmaals voor je toegewijde
broederschap en steun voor een zaak, die alleen aan God toebehoort.
Manuela
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_18bbdf08a9ac4829993b0016f91e0abc.pdf
[april 2018: in het Portugees]
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Swedenborg sprak met geestelijke wereld
Met geesten te spreken wordt heden ten dage zelden toegestaan, omdat het gevaarlijk is;
want dan weten de geesten, dat zij bij de mens zijn, terwijl zij dat anders niet weten; en boze
geesten zijn van dien aard, dat zij een dodelijke haat tegen de mens hebben, en niets liever
wensen, dan hem naar lichaam en ziel te verderven.
Dat is ook werkelijk geschiedt bij hen, die zich sterk aan fantasie overgegeven hebben, zodat
zij de genoegens, die bij de natuurlijke mens passen, van zich verwijderen. Enkelen, die een
eenzaam leven lijden, horen soms geesten met zich spreken, en dit zonder gevaar. Maar de
geesten die bij die mensen zijn, worden van tijd tot tijd verwijderd, opdat zij niet zouden
bemerken, dat zij bij een mens zijn; want de meeste geesten hebben er geen notie van, dat
er nog een andere wereld is, dan die waarin zij zijn, evenmin dat er nog elders mensen zijn;
daarom is het de mens niet geoorloofd tot hen terug te spreken; want dan zouden zij dit te
weten komen. [bron: Hemel en Hel 249]
Een koopman vroeg Swedenborg, hoe het met zijn vriend ging aan gene zijde. Is hij in een
gezegende staat? Swedenborg: ‘Neen, hij is nog niet in de hemel. Hij is nog in de Hades [de
wereld der geesten] en hij kwelt zich voortdurend met de idee van de teruggave van alle
dingen!’ Dit antwoord bezorgde de koopman uit Elberfeld de grootste verbazing. ‘Mijn God!
Wat! In de andere wereld?’ ‘Zeker’, zei Swedenborg, ‘de mens neemt zijn geliefkoosde
neigingen en ideeën met zich mee en het is zeer moeilijk om daarvan bevrijd te worden. Wij
behoren ze derhalve hier opzij te leggen. De koopman nam afscheid en keerde terug naar
huis terug, volkomen overtuigd dat ‘Swedenborg geen bedrieger, doch een vroom Christen
was’.

Dat hij [Swedenborg] gedurende vele jaren veelvuldig met de inwoners van de geestelijke
wereld had omgegaan, is aan geen enkele twijfel onderhevig, doch een vaststaand feit is het
verslag van de verteller [bron: Het Swedenborg – Epos 4 – de laatste reis].
Wie weet niet dat de mens leeft na de dood, met slechts het verschil, dat hij dan als
geestelijk mens leeft. De engelen zijn verbaasd daarover, dat de meeste mensen op Aarde
dit niet weten. Hun visie: ‘de geestelijke mens ziet de ander geestelijke mens, zoals de ene
stoffelijke mens de andere stoffelijke; en zij weten niet één onderscheid behalve dat zij in een
veel meer volmaakte staat zijn.
Swedenborg in gesprek met de engelen: Hij zei: ‘dat er nu door de Heer onthullingen zijn
gedaan over het leven na de dood.’ De engelen zeiden: ‘Hoezo over het leven na de dood?
Wie weet niet dat de mens leeft na de dood?’ Swedenborg antwoordde: ‘Zij weten het en zij
weten het niet. Zij zeggen dat het niet de mens, maar zijn ziel is, en dat deze leeft als een
geest. Maar over de geest koesteren zij een voorstelling zoals over wind of ether, en dat men
pas als mens leeft na de dag van het Laatste Oordeel…’ [Bron: SwedenborgGedenkwaardigheden]
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Oh, dieses herrliche Blau!

Klik op de toegevoegde bijlage: our blue planet’ en beluister…
================================================================

De laatste aanbrekende eindtijd
door Mirko Sten
Zoals ik de wereld zie en waarneem, staan wij direct voor de laatste aanbrekende eindtijd,
welke door veel zieners en profeten is aangekondigd. Als wij er van uitgaan dat Jezus Zijn
verklaringen in het jaar 27 n. Chr. heeft uitgesproken en daarin heeft voorzegd dat het
komen van het eindgericht binnen 2000 jaar geschieden zal, dan kunnen we toch uitgaan
van een laatste gericht tot en met 2027. En als we nu weten dat voor het eindgericht 7 jaar
de antichrist zal heersen en daarvan 3 ½ jaar lang de diepste donkerste nachten op Aarde
zullen heersen, dan zijn we al in 2020 aangekomen.

Om echter nu een heerschap van de antichristus mogelijk te maken is er een radicale
verandering nodig van de toenmalige machtsverhouding op Aarde. Dat zou dus betekenen
dat er voor het actief optreden van de antichristus de wereld en de mensheid geheel en al in
een chaos moet verzonken zijn om een machtspositie van de wereld aan te grijpen.
Bijgevolg hadden wij dan nog 2-3 jaar tijd tot het komen van de antichrist, van tevoren
weliswaar zullen al veel zeer sterke veranderingen op de mensheid toekomen, zoals bijv. het
uiteenvallen van het Europees economisch systeem, waaruit sociale ontrusten, tot wel het
derde wereldgebeuren en dan de ingreep van GOD door een hemellichaam.

Of dit ook zo ongeveer gebeuren zal, dat zullen we zeer zeker meemaken en dit alles ligt in
de wijsheid en de wil van GOD alleen. Wat ik momenteel persoonlijk zie, ervaar en beleef,
dat wijst precies in die richting. Ik ben medewerker bij een firma, die voor het grote deel voor
de auto-industrie werkt en als ik zie wat en hoeveel wij produceren, herken ik zonder meer
dat dit sinds tientallen jaren geen gezonde zaak meer is. Trouw aan het motto om steeds
meer, steeds verder en sneller te gaan, hitst dit het hele economisch systeem van
materialisme op, maar GOD zei hen genadig, want ze weten niet wat ze doen.
Er ontbreekt op dit moment alleen nog maar een klein vonkje om het vat vol kruit in de lucht
te laten ontploffen en met Trumps beslissingen [als hij deze dan ook uitvoert] is precies dit
vonkje bedoeld. Alleen werd het mij vandaag toegestaan te lezen dat Trump zich inzet voor
faire handelsbetrekkingen en dat betekent gelijke rechten voor allen. Toen was het zo dat
alle in Europa geproduceerde auto’s voor 90% naar het buitenland gaan, een groot deel
daarvan naar Amerika. En hiervoor verlangt Amerika nog 2,5% invoerrechten. Europa eist
daarentegen van de Amerikaanse auto-industrie 10% invoerbelasting, en dat is de reden
waarom er in heel Europa geen [of slechts zeer weinige] Amerikaanse automobilisten zijn, en
dat staat echter in contrast tot Amerika, waar bijv. er maar weinig volkswagens rondrijden.
Dus als Trump nu faire handelsbetrekkingen eist [wat ook alleen maar gerechtvaardigd en
fair was] dan moest hij de Amerikaanse invoerrechten verhogen, dat wederom betekenen
zou, dat een Europees export en vooral van Duitse auto’s naar Amerika, zich niet meer de
moeite loont. En als 90% van Duitse auto’s naar het buitenland gaan en deze 90% in één
keer wegvallen, dan zei GOD ons genadig voor deze economische crisis. In een oogwenk
was onze economie aan de grond, en ik weet niet hoeveel werkplekken er aan de Duitse
auto-industrie verbonden zijn, maar het zijn er wel verscheidene miljoenen.
Deze miljoenen werklozen zouden onze ‚de nu al zo sterk ‚overbelastende economie- en het
geldsysteem’ laten instorten. En dit zou leiden tot de door de profeten voorzegde tijd van
nood en ellende, waarover veel zieners en profeten berichten. In tegenstelling tot 2008, toen

alles nog gered werd, hebben wij nu volkomen andere omstandigheden in Duitsland en
Europa en dit keer bestaat er geen materiële redding.

Redact. foto: wij mensen maken de Aarde met alles erop en daar binnenin, kapot!!!
Dit is de tijd die ons te wachten staat en ze kan morgen al beginnen, daarom moeten wij elke
dag voor de Heer ons huis schoon houden, ons zelf zuiveren en in de liefde tot Hem zwelgen
en ons leven aan Hem offeren. Want de HEER alleen, onze GOD VADER, onze HEILAND
alleen kan ons door deze tijd dragen en begeleiden. Alleen de liefde tot HEM kan ons
redden, maar geen goud en zilver van deze wereld.
Na 2030 zal de Aarde weer in een nieuwe glans schitteren, en slechts weinigen zullen de
Aarde als nieuwe stamouders bewoonbaar maken, zoals eens Adam en Eva. En deze
heilige tijd zal dan de tijd zijn van het 1000-jarig Rijk, die een half dozijn [Red. 6] zal
voortduren. Alle bovenstaande gebeurtenissen zijn gegeven om de zielen op te wekken en te
redden, daarom hebt geen angst maar verwacht met vreugde de dag des HEREN en bereid
jullie voor, want Hij zal komen als een dief in de nacht. Dan moeten jullie olie voor de lampen
bereid hebben, in het andere geval zullen jullie de Heer missen en voor een ondenkbaar
lange tijd weer op HEM moeten wachten.
Beste groeten en GODS overvloedige zegen uit het Ertsgebergte, stuurt Mirko Sten.
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