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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. 25. 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================================================================

Contacten en reacties
Beste geestverwanten en Lorbervrienden,
De uitgave van het JLBI bestaat al weer twee jaar. In de privésfeer werd mij
gevraagd, of er in de toekomst genoeg kopij blijft komen. Daar heb ik mij
trouwens nooit druk over gemaakt. Integendeel. Er bestaat onuitputtelijk
informatiemateriaal met veel inspiratie. Het spreekt voor zich dat de
samenstelling van het JBLI divers kan zijn; wij inspireren elkaar en menig
onderwerp kan toch worden uitgediept. Het is de Heer in Jakob Lorber, die
ons steeds de weg zal wijzen en veel kennis zal bemiddelen over menig
onderwerp, als we ervoor openstaan.

Er bestaan twee stromingen in dit bulletin:
1. Kenners van alle goddelijke geschriften via Jakob Lorber
2. Een lezerspubliek, dat zich daarover interesseert en oriënteert
Ik ben alle deelnemers en deelneemster, die een schenking hebben gedaan in 2017,
erg dankbaar. Zonder hen had dit bulletin niet kunnen bestaan. Ook dank ik allen, die
zich in deze brief geuit hebben met interessante onderwerpen. Soms was er een pro
en contra en ik zeg sorry tegen jullie, als ik me soms te kras heb uitgedrukt over
Dudde. Ik wilde niemand onder het lezerspubliek kwetsen; ik heb alleen geschreven,
hoe ik het zag en dat was vica versa.
Met ingang van 15 januari 2018 zal het bulletin uit niet meer dan ca. 12-15
bladzijden bestaan en dat om praktische redenen. Met verzoek eventuele kopij
tot en met twee bladzijden aan te leveren. U helpt daarmee de gestelde
omvanglimiet niet te overschrijden, waardoor erg lange bijdragen vermeden worden.
Het is een kunst – net als de dichter, om alle onderwerpen in korte bewoordingen
weer te geven. Ikzelf zal daarin het voorbeeld moeten geven. Daarmee voldoe ik
mogelijk aan de wens van vele lezers.
Veel leesgenot wens ik allen toe met een goede afsluiting van 2017 en Gods zegen
voor het komende jaar 2018, G.
==================================================================

Ron Yates uit Australië

Hi, Gerard,
Ik hou ervan wanneer er iets gepubliceerd wordt, waarmee ik al decennia bekend ben. Een
voorbeeld hiervan is de uitgave over Swedenborg.
Maar een ander voorbeeld is dat het Oude Testament, de Vader of het Eerste Tijdperk
vertegenwoordigt. Het Nieuwe Testament vertegenwoordigt Jezus of het Tweede Tijdperk.
Het derde testament vertegenwoordigt de Heilige Geest of het Derde Tijdperk.
Ga naar 144000.net = http://144000.net/
https://www.youtube.com/watch?v=lZZ7ZFTFmR8
https://www.youtube.com/watch?v=Gd7JtXiAWFA
https://www.youtube.com/watch?v=rMcoRb34laA
Na het bekijken van twee geweldige voorbeelden van kinderen met herinneringen aan een
vorig leven, lees je over het Derde Testament (dat ik in een sterk verkorte Engelse versie
heb gelezen) waarin Jezus spreekt tot Rogue Rojas en anderen toen ze stierven van 1866
tot 1950.
De wederkomst van Jezus was in Mexico en eigenlijk zei Hij: ‚doe afstand van traditie,
ceremonies, priesters, bisschoppen en kerken en communiceer met Mij, één tot één, geest
tot Geest.’
Ze ontvingen het innerlijke Woord net als Jakob Lorber en registreerden het allemaal.

Antwoord
Hallo Ron,
Inderdaad, met interesse heb ik de youtubes beluisterd. Ben ook benieuwd naar reacties van
het publiek. Anders kom ik daar zeker nog op terug. Ook in verband met de ‘wederkomst van
Christus in Mexico, die al geweest zou zijn?’ Dit boek [ik geloof in 12 boekdelen] is ook in de
Duitse taal te krijgen. Ik geef hier de link:
https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/08/Das_Dritte_Testament.pdf - Maar je
kunt uiteraard ook zelf rechercheren op Google.
Of ik daarover het wel of niet mee eens ben, dat is natuurlijk een individuele geloofskwestie.
Trouwens, hierbij geef ik ook nog de vergeten linken door in betrekking tot Swedenborg. [in
de vorige uitgave helaas niet genoemd!]
www.swedenborg.nl https://swedenborg.com/about-us/ en http://www.swedenborg.de/
Beste groeten, G.

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

Caspar Verhulst uit Canada
Beste Gerard,
In de stukken van Bertha Dudde en Jakob Lorber heb ik zeer veel interessante dingen over
de ziel gelezen en geleerd. Ik heb o.a. begrepen dat de ziel via de man overgaat bij de
conceptie bij de vrouw. De ziel bevindt zich dus dan in de bevruchte cel. Waarna enige tijd
de ziel electro-organisch tot ontwikkeling komt.
Toch boeit mij nog een vraag:
Is er iemand, die weet WANNEER de door de engelen gestuurde ziel bij de man, de
veroorzaker van de bevruchting, binnengaat? Dus, op welk moment vindt die zielingang plaats?
Gods rijke zegen
Caspar Verhulst

Antwoord
Beste Caspar
Dank je wel voor deze onverwachte en boeiende vraag. Misschien kun je met deze
onderstaande tekst wat meer uit de voeten. Zodra de ZIEL zich begint te bewegen en wat
ook voelbaar is in de baarmoeder van de vrouw, geschiedt dat meestal tussen de twee en de
drie maanden!] In het ander geval hoop ik je daarover nog meer opheldering te verschaffen
en misschien via het lezerspubliek. Gerard
Hier dus Caspar, een ingekorte beschrijving over de ‘verwekking van de ziel’:

[GEJ.04_120,15] ‘Wel heeft de vrouwelijke mens ook reeds een natuurlijke stof in zich; zodra

de verwekking op de iedereen bekende wijze plaatsvindt, wordt ook een klompje daarvan
bevrucht en geactiveerd, maar het wordt nadat het als een druif van een druiventros
losgetrokken is; op een daarvoor bestemde plaats gebracht. Daarbij voegt zich dan een
reeds rijpe ziel, die gedurende enige tijd deze levensdruif verzorgt tot de daarin aanwezige
stof zich zo ver heeft ontwikkeld dat de zich steeds meer samenballende ziel in het nog
vloeibare, losse embryo kan binnendringen, waarvoor de ziel ongeveer twee maanden tijd
nodig heeft. Heeft zij het embryo in het moederlijf geheel in haar bezit, dan wordt het
kind meteen voelbaar levend en groeit vervolgens ook snel tot normale grootte’.
[GEJ.04_120,16] ‘Zolang de zenuwen van het lichamelijke kind nog niet helemaal gevormd en

in werking getreden zijn, werkt de ziel zelfbewust heel ijverig door en richt het lichaam naar
haar behoeften in; zijn de zenuwen echter allemaal gevormd en gaat hun zich steeds meer
ontwikkelende geest geheel volgens de voorschriften werken, dan gaat de ziel geleidelijk aan
rusten en slaapt tenslotte in de omgeving van de nieren helemaal in. Zij weet nu niets van
zichzelf en vegeteert slechts, zonder enige herinnering aan een vroegere, zuiver natuurlijke
toestand. Pas enige maanden na de geboorte begint zij meer en meer te ontwaken, wat
goed waargenomen kan worden aan het minder worden van de behoefte aan slaap; maar
eer zij tot enig bewustzijn komt, is toch wel meer tijd nodig. Pas als een kind leert spreken,
komt ook een echt bewustzijn in de ziel, echter zonder herinneringen aan vroeger; want die
zou men bij de hogere, verdere ontwikkeling van de ziel beslist niet kunnen gebruiken.’
Aarde en Maan, hfdst. 51:5 ‘Als deze vrucht ongeveer drie maanden lichamelijk levend in het
moederlichaam heeft doorgebracht, wordt bij de nu rustig geworden ziel, wier hart een
zekere soliditeit heeft bereikt, een eeuwige geest gelegd in dat hart van de ziel; dit gebeurt
door de geest van een engel en die eeuwige geest krijgt een zevenvoudige omhulling.’
(7) Nadat de geest in het hart van de ziel is gelegd, welke handeling bij sommige kinderen
vroeger, bij anderen weer later gebeurt, vaak ook drie dagen voor de geboorte, komt het
lichaam sneller tot rijpheid en de geboorte kan plaats vinden.
[Hemelse Geschenken.03_40.06.17,03] ‘Zie, de mens is samengesteld uit een natuurmatig

lichaam, dat te vergelijken is met een vat, en daar binnenin vormt zij zich d.m.v. diverse
organen een levende ziel; want in het ontstaan door de verwekking wordt alleen het al-enige
wezen van het lijf geconstrueerd. En in de zevende maand, wanneer het fysieke wezen
organisch, ook wanneer nog niet geheel naar vorm, maar wel in alle delen wordt gevormd
door het vegetatieve leven van de moeder, – dan eerst wordt in de omgeving van de
maagholte een voor jullie niet waarneembare zwemmende van de verwekker [zaad]blaasjes,
waarin de substantie van de ziel aanwezig is’….

‘Het huwelijk is dus immers de eerste ordening,
waarin de mensheid verwekt moet worden, omdat zij – elk in een hogere orde, in het
begin in staat moet worden naar die orde leven!! Het huwelijk is een vrije vereniging
tussen twee harten, twee zielen, twee geesten {plus en min, man en vrouw} uit welke
eens de grote eenheid in Mij en met Mij Zelf moet voortvloeien als een einddoel van
al het Zijn’.
[Hemelse Geschenken.02_47.06.10,16]

‘Je zult je verder herinneren, dat Ik dan, om deze afgevallen geesten
een weg naar de terugkeer voor te bereiden, Hij die de materiële wereld schiep, en
[Sg.01_022,05]

ze vandaar dan in de materie in een vorm bekleedde en ze zo weer, ofschoon
onvrijwillig, de school der deemoed of de ontkenning liet doormaken’.
‘Je zult je herinneren dat Ik in de ‘Haushaltung Gottes’ al zei, waar het gaat over de
schepping van de geesten- en materiële wereld, dat in de eerste plaats de geesten
werden geschapen, en uit en onder hen de grootste: ‘Satana’ ofwel ‘Lucifer’; dat deze
laatste echter in plaats van lichtdrager, door samen met zijn metgezellen Mij afvallig te
worden, drager en vertegenwoordiger van de duisternis is geworden’.
‘Verder zul je je herinneren dat Ik vervolgens, om voor deze afgevallen geesten
een weg tot terugkeer te banen, de materiële wereld schiep, ze daar inkleedde in
materie en ze zo, hoewel tegen hun zin, uitnodigde de school van deemoed en
verloochening door te maken. Op deze wijze werd, zoals je je zult herinneren, de weg
aangegeven waarlangs geesten, te beginnen bij de hardste massa tot aan de mens, als
laatste trede van de materiële schepping, zichzelf steeds meer kunnen louteren en
omhoog stijgen. Je herinnert je echter ook dat in de mens, zoals je vermeldt, “drie
dagen voor de geboorte een klein blaasje van de fijnste en meest solide
zielssubstantie1 zich om de eens slecht geworden geest sluit. In het binnenste
daarvan heeft echter toch de eigenlijke godsvonk van liefde zelf zijn zetel, en deze
laatste geeft dan de slechte geestvonk ten eerste de mogelijkheid om zich ten behoeve
van het goede te ontwikkelen, en drijft hem ten tweede ook steeds hiertoe aan”.
‘Welnu, wanneer je over wat hiervoor gezegd is maar enigszins nadenkt, dan
moet de vraag in je opkomen: wanneer die geest in dat blaasje er pas drie dagen voor
de geboorte in wordt gelegd, wie ontwikkelt dan het lichaam van het kind tot dat
moment? Wie zorgde er voor zijn inwendige, en wie voor zijn uiterlijke vorm en
gesteldheid als mens, opdat toch tenminste de middelen allemaal al voorhanden zijn
die ervoor nodig zijn om daaruit een mens naar Mijn zin te maken?’ …Zie verder in het
hoogst actuele boek ‘Scheppingsgeheimen’, hfdst. 22

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

Caspar uit Canada
Reactie op Jan Pool door Caspar
Beste Gerard,
In het Journaal van deze maand las ik over een Website van Scot Clarke. Die heb ik
bekeken. Dat 23 september de Openbaringen van het 12e teken in de hemel liet zien,
daarvan ben ik overtuigd. Het "teken" betekent: ontvouwen. In de nabij komende tijd zal deze
Openbaring zich gaan vervullen.
Echter, waar velen de fout in gaan is, dat ze denken dat het optrekken van het Mannelijk
Kind tot de Troon van God, de "opname" van de gemeente is. Openbaringen 12:5. Maar in
de tijd van Jezus was dit Mannelijk Kind: Jezus en de moeder: Maria. Omdat dit een
Openbaring voor de toekomst is, wordt dit Mannelijk Kind, d.w.z. een veelvoud daarvan,

vergelijkbaar met de eerste vruchten uit Openbaringen 14, opgetrokken naar de hemel
TERWIJL ze al op Aarde zijn. Ze krijgen instructie met de autoriteit van God om op te treden
ZOALS JEZUS deed. Jezus zei: "men zal dan nog grotere werken verrichten!’
Dit Mannelijk Kind (een veelvoud daarvan) zal de Vrouw = de Gemeente (waaronder het
wedergeboren Israël) met ijzeren roede leiden in de woestijn = het geestelijk verdrukken voor
42 maanden.
Een profetie hierover heb ik bijgesloten, weliswaar in het Engels: ‘The Bride and the
Manchild’. Maar in het boek: ‘Hidden Manna in the end times’ wordt ook veel daarover
verteld. Nu heb ik de belangrijkste gedeelten vertaald, zo'n 100 pagina's. [Zie ook bijlage!]
O ja, deze opname is NIET voor de grote verdrukking, maar bedoelt voor het einde. Naar
behoefte kan ik dit onderbouwen.
Warme groeten - Warm greetings - Shalom, Caspar

Antwoord
Beste Caspar
Dank voor je intense ‘recherchewerk’ en de vertaling van je aangegeven bronnen. Zoals je
zeker welt zult begrijpen is het mij niet mogelijk de gehele tekst van ca. 100 bladzijden in dit
bulletin op te nemen, zowel de bijlagen mee te sturen [de Engelse vertaling en het originele
exemplaar]. Ik zal jouw e-mailadres hier bekendmaken, zodat geïnteresseerde lezers de
teksten zelf naar keuze bij jou kunnen opvragen. Hartelijke groet, Gerard
E-MAIL-ADRES van Caspar is:

caspar26@verhulst.ca

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

Manuela uit Portugal
Beste Gerard,
Groeten vanuit onze kerk aan jou en aan alle Jakob Lorber aanverwante vrienden. Namens
Pastor Egídio en onze congregatie, doet het ons een genoegen, jullie onze oktobereditie in
het Engels toe te sturen.
We noemen de liefdadigheidsinstellingen al zo vaak, zoals je misschien hebt gemerkt. In
overeenstemming met de leringen van het "Complete Licht" door de Heer aan Jakob Lorber
gegeven, waren liefde en naastenliefde het focuspunt van Jezus’ 'leringen’ - zoals geloof
echter zonder actie dood is.
Ik begrijp, dat er op deze hedonistische [genot]-wereld een tekort aan beide is. Moge God
ons allemaal helpen, (en dat met kleine gebaren!) en de mensen probeert wakker te
schudden, die zich nog niet bewust zijn van hoe belangrijk ons geestelijk leven is.
Veel zegeningen aan iedereen toegewenst die aan en voor het goede werkt.
Jullie zuster in de Heer, Manuela uit Portugal

Antwoord
Dag beste Manuela,

Steeds mijn hartelijke dank voor het verzorgen van jullie maandelijkse uitgave, en dit
tijdschrift wordt, zoals afgesproken, graag doorverbonden met ons bulletin, dus met de
verwijzing naar jullie website.
Ik mis de Spaanse en Engelse vertaling van de afgelopen maanden. Wellicht door
tijdgebrek?
Hoe dan ook, ik wens jullie heel veel sterkte bij het inzetten voor het verbreiden van de
Jakob-Lorber-Werken, en met Gods zegen. Gerard

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

Maria uit Italië
Beste Gerard,
Ik heb de bijliggende teksten met een zekere gelijkenis en met de omstandigheden van onze
tijd, interessant gevonden. Oordeel zelf alsjeblieft, of het een ander, – of ook niet – bij de
volgende uitgave past.
In het bijzonder wens ik jou ter gedachtenis aan Jezus gezaligde Kerstfeestwensen toe aan
alle geestgezinde broeders en zusters en aan Lorber-Vrienden! Maria

Antwoord
Dag beste Maria,
Mag ik je hartelijk danken voor het toesturen van de nieuw toegestuurde CD vanuit Italië in
de Duitse taal, waarin GEBED en LIEFDE centraal staan. Ik kon de informatie van de CD
jammer genoeg niet openen [ik ben onhandig in zulke dingen!], maar op Google heb ik
verder gerechercheerd en gegevens daaraan onttrokken. Ik zal deskundige hulp inschakelen
om deze CD alsnog te openen.

Tevens stuurde je enkele bijlagen, waarvan er één gaat over de toekomst op Aarde, en de
tweede bijlage over de uitgesproken zegen van een overgangsjaar, welke ik graag
[ingekort] in ons bulletin zal opnemen. Je gaf de bron aan als ‘de boog van vrede’ – Milaan.
Ik heb de foto van het internet geplukt en deze hierbij toegevoegd. Nogmaals dank voor je
‘meedenken’ en ‘meewerken’ en de gulle gift aan ons bulletin. Ook jij Maria een terugkijk
naar onze werken, die allemaal geleid worden door onze Heer. Een vrolijk Kerstfeest ter
herinnering aan Jezus. Gerard

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

Nieuwsjaarszegen
Op wens van Maria uit Italië gepubliceerd van Jezus via Jakob Lorber
31. Dezember 1861.

Schrijf dus! – Aan het eind van het jaar geef Ik jullie, die nog aan Mij vasthouden en in Mij
geloven, een vonkje over wat het komende jaar zal brengen.Het beste ist, dat allen, die
aan Mijn naam vasthouden, op Mijn voortdurende liefde en genade kunnen rekenen, Wie
2
dat heeft, laat die niet naar de wereld kijken, wat die doet en wil doen; want Ik alleen ben
waarachtig de Heer, en de lotsbestemming van alle mensen, groot of klein, rijk of arm,
machtig of machteloos, ligt in Mijn hand en in Mijn macht.
De wolk, waaruit de bliksem aan een stuk doorflitst en alles overheersend verlicht van de
opgang tot de ondergang, staat vastbesloten aan het firmament van de geest, en het oude
Babylonische bijgeloof, en de leugen en het bedrog daarvan zinkt onstuitbaar in de
3afgrond. Moet Ik de regenten door de nood er niet naartoe leiden, opdat ook zij verlicht
worden en dan niet meer in staat zijn om het rijk van de duisternis, het gericht en de dood
bescherming te bieden?
Bedenk maar, dat Ik alles zo laat gebeuren als deze dag, die jullie ook niet bevalt, maar

4daarbij toch vol zegen voor deze Aarde is. Kort en goed, wie zich in Mijn licht bevindt, die
hoeft ook nergens voor te vrezen!
Ik wil en zal nu de hoogmoed en de bedorven hovaardij op een manier bezoeken waaraan
nog niemand gedacht heeft, - die zal zich in haar wedijver zelf te gronde moeten richten
5zoals de oude hoer van Babel; want beide zijn kinderen van een en dezelfde geest en
moeten zichzelf te gronde richten.
Maar allen die vermoeid en met allerlei onnodige vrees beladen zijn, kom in je hart beladen
met liefde tot Mij en Ik zal jullie allen verkwikken! – Aanvaard met deze woorden Mijn
zegen voor het komende jaar en voor nog langer en voor eeuwig. Amen. – Dat zeg Ik jullie.
[Bron: Hemelse Geschenken, boekdeel 3, blz. 386]

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

Bernadette
uit
Nederland
Beste Gerard,
Vanaf het stuk: "wat ik jullie geef dat is slechts voor het hart", (pag. 19.) toen werd het voor
mij een eye-opener wat betreft mijn eigen geloof. Ik zie nu in dat ik vooral met het hoofd
bezig ben, en alles verstandelijk wil begrijpen. Ik moet mij meer richten op mijn gemoed en
mijn hart. Het voelt als een nieuw ingeslagen weg..... ben er nog een beetje beduusd van,
maar ergens wist ik het altijd wel. Het is prettig confronterend om het nu zo duidelijk aangereikt te krijgen. Verder tòch nog even een vraagje: het stukje wat bovenaan over: "wie de
danser en de acrobaat prijst die is een vorst van de moordenaar.... etc. "dit begrijp ik niet
helemaal. Wat wordt er bedoeld met "danser en acrobaat"?
Vriendelijke groet,
Bernadette Tulling

ANTWOORD
Dag beste Bernadette,
Fijn voor je, dat het een en ander jou wat opheldering heeft gegeven. Dat maakt mij ook blij
en enthousiast, een dergelijke reactie te mogen ontvangen, en dat als ‘cadeau’.
Om de vraag te beantwoorden over ‘de danser en de acrobaat en deze te prijzen’, moeten
we wat meer in de Jakob-Lorber-Geschriften duiken. O.a. het volgende als voorbeeld en kort
samengevat:
[Huishouding van God.03_352,05] ‘Maar de mensen van de diepte [d.w.z. op het platteland

onder de bergen!] hebben geen vrees! Dat is [inherent aan de tegenwoordige mensheid,

waar ook ter wereld!] Zij verlichten hun steden met fakkels en grote olielampen
[tegenwoordig de overmatige belichting der steden en dorpen!] en ze zijn daarbij vrolijk; ze
vrijen nog en laten zich vrijen en onderhouden met de waard de dans en het spel, terwijl Ik,
hun Schepper, hen betreur en ze niet kan helpen, om ze niet eeuwig in hun geest te
vernietigen!’

[Aarde en Maan.01_059,05] Dus zulke [opzwepende] vurige dranken [sterke drank!] is de

eerste weg, waarop deze ‚vleesduivels‘ in het lichaam van de mensen komen.
(6) De tweede weg, net zo gevaarlijk als de eerste, zijn de openbare dansgelegenheden.
Men kan aannemen dat daar of op een bal zich ook altijd tien keer zoveel onzichtbare,
vleeszuchtige, onzuivere zielen bevinden dan als er gasten op een dergelijk bal aanwezig
zijn. Op een zodanige manier komen ze het gemakkelijkst in het vlees [lichaam], dat daar erg
opgewonden van wordt en daardoor uitstekend in staat is dergelijk onreine zielengespuis op
te nemen. Om deze reden voelen mensen na zo' n bal voor alles wat hoger en verhevener is,
gewoonweg een tegenzin dat in steden, vooral bij studenten, gemakkelijk door iedereen kan
worden gezien, omdat niet zelden heel vlijtige studenten na een bal, in plaats van dat ze aan
hun boeken denken, voortdurend de witte hals, boezem, arm en ogen van degene met wie
ze dansten voor ogen hebben en ze zich met bijna niets anders meer bezighouden dan met
degene, die op het bal een zo grote lust bij hen had opgewekt.
(7) Veel studenten bekommeren zich dan helemaal niet meer om hun studie. Menigeen
bestudeert daarna in plaats van de wetenschap het brood, om maar zo snel mogelijk met zijn
lieflijke danspartner een paar te worden - er mag van komen wat het wil. En wordt zo' n paar
dan ook inderdaad een echtpaar, dan is dat een echtpaar, dat op een wezenlijk echtpaar net
zoveel lijkt als de dag op de nacht.
(8) De eerste tijd wordt door zo'n echtpaar alleen maar in zinnelijke lust doorgebracht, zodat
binnen korte tijd bijna alle specifica, die voor de verwekkingkracht bestemd zijn, tot onder nul
verbruikt worden. Dan treedt gewoonlijk weldra een geweldige verslapping van het vlees en
vooral van de genitaliën op. In zulke gevallen probeert de vleesduivel die in zulke mensen
woont, in zoverre een stap terug te doen, doordat hij de ziel, vooral door de nieren, influistert
- zoals een huisarts dat doet - ander vlees te zoeken. Daardoor krijgen man en vrouw afkeer
van elkaar. [scheidingen!!!]
Zij begint zo langzamerhand naar jonge huisvrienden om te kijken, hij echter gaat 's avonds
gewoonlijk een luchtje scheppen en als hij meer vermogend is, maakt hij reizen om
verandering van lucht te hebben. En zo gaat alles verder, tot ze tenslotte zo genoeg van

elkaar krijgen, dat ze zich laten scheiden of ze laten elkaar zonder echtelijke scheiding zitten.
Maar in huizen van betere families wordt een overeenkomst getroffen, dat elkeen wat betreft
zijn zinnelijke lust te doen en laten kan wat hij wil. Dergelijke verschijnselen, die
tegenwoordig aan de orde van de dag zijn, zijn louter producten van bals en
dansgelegenheden en zijn de gevolgen van het bezeten zijn door bovengenoemde boze
vleesduivels.
(9) Dit bezeten zijn uit zich weliswaar aanvankelijk niet met dezelfde hevigheid als bij
degenen, die door opzwepende dranken dergelijke onreine geesten in zich hebben
opgenomen. De geesten uit de ophitsende dranken [vaak sterke drank!] worden gemakkelijk
door een krachtig gebed van de ziel door zijn geest verwijderd, waarop dan weer de normale
toestand van het vlees kan intreden. Maar de bezetenheid langs de weg van de openbare
dansgelegenheden is niet zo gemakkelijk te herstellen en er zal daarvoor veel vasten, bidden
en zelfverloochening nodig zijn, waardoor de ziel zich meer en meer met haar geest verenigt,
die het boze tuig dan door middel van haar grijpt en het uit het huis van de ziel verwijdert.
(10) Maar waar vind je zulke dansers of danseressen die dat zouden doen? Gewoonlijk eten
ze al tijdens en na de dans nog meer dan daarvoor en willen zich daardoor weer op krachten
brengen, wat zoveel wil zeggen als de vleesduivel levenslang pension en onderdak met ziel
en bloed garanderen.
(11) Velen die dansen gaan ook wat hun lichaam betreft in korte tijd te gronde als ze
teveel van dergelijke gasten in zich hebben opgenomen; want als deze verdorven
indringers in het vlees geen plaats vinden in de nieren en in de geslachtsdelen, dan
gaan ze ook in de milt wonen of in de lever of de longen. Waar echter zo'n emigrant uit
de hel zijn intrek neemt, daar doodt hij als het ware het vlees en de gevolgen daarvan
zijn verhardingen van milt en lever en in de longen tuberculose en tering, maar als
twee of meerderen zich op de longen hebben geworpen, kan ook de zogenaamde
vliegende tering optreden.
(12) Ik zeg jullie, en je kunt het rustig aannemen: De meeste ziekten bij de mensen zijn
afkomstig van hun helse inwoners, die ze zelf een toegang in hun vlees verschaften.
(13) Dat zijn dus echte kinderen van de wereld en velen beginnen in hun jeugd al de
school van de hel te doorlopen. Opdat ze echter niet zullen merken dat ze in hun vlees
vreemde gasten van het slechtste soort herbergen, proberen deze geesten niet alleen het
vlees van hun gastheren zo zinnelijk mogelijk te maken, maar ze werken ook in op de ziel,
zodat deze zich in allerlei wereldse dingen thuis begint te voelen.
(14) Deze wereldse dingen zijn: mode; het verlokkende vlees moet volgens de mode
omkleed zijn, de haren gekruld, de huid met welriekende specerijen ingewreven en bij de
mannelijke individuen mag de helse sigaar niet ontbreken en menige jonge modegek
verrookt, als hij maar een beetje geld bezit, niet zelden in één dag zoveel, dat hiervoor tien
armen ruimschoots genoeg brood zouden kunnen kopen.
(15) Weten jullie echter ook wat deze rookmode betekent? De boze inwoners doen moeite

om de ziel al tijdens haar leven aan de helse damp en stank te gewennen, zodat zij na het
uitreden uit haar lichaam, hun stinkend gezelschap niet dadelijk opmerkt en het ook niet zo
gauw zal voelen, wanneer dit schone gezelschap haar geheel onverwacht in de hel
binnenvoert.
(16) Er is al wel gezegd, dat elke ziel na haar dood eerst in het gezelschap van de
engelen komt, waar haar slecht gezelschap dadelijk terug moet wijken. Dit gebeurt ook wel
in dit geval; maar zo'n ziel blijft niet aldoor in het gezelschap van de engelen, maar wordt
door dezen in zo'n toestand verplaatst, waar het voor haar mogelijk is zich aan te vullen, of
beter gezegd, ze wordt op zo' n plaats gebracht waar ze door een bepaalde vrije
bezigheid de specifica, die ze tot haar completering nodig heeft, omdat ze deze op de
wereld verkwistte, weer terug kan krijgen.
(17) Op zo'n plaats kan dan zo'n ziel door het vroegere boze vleesgezelschap onbemerkt
benaderd worden. Hoewel deze helse wezens voor een maar enigermate zuivere ziel stinken
als de pest en de ziel die de tegenwoordigheid gemakkelijk bemerkt, is in dit geval het
reukvermogen van de ziel vaak zo bedorven, dat ze een dergelijke benadering niet merkt.
Want van zien is toch al geen sprake, omdat de ziel ten eerste veel te weinig licht heeft en
het zien van de ziel toch ook van binnenuit gaat en ze daarom alleen maar kan zien wat in
haar is en niet wat buiten haar is.
[HiG.01_40.07.07,05] Daarom moeten jullie, Mijn liefhebbenden, niet handelen, zoals de
kinderen van de hel doen, maar jullie gave wordt door niemand gezien dan door Mij, door de
armen en door jullie. En ieder geve rijkelijk naar de verhouding van zijn vermogen!
[HiG.01_40.07.07,06] Want waarlijk, waarlijk zeg Ik jullie: jullie zullen vanwege een penning
een Aarde en vanwege een slok levend water een ZON krijgen en zullen daarbij zelf vorsten
zijn! - Als jullie dat echter doen uit pure liefde tot Mij, dan, vrienden, zeg Ik jullie niets anders
dan dat: in de eerste plaats zal niemand de dood ooit zien, noch voelen en dat al gedurende
zijn aardse leven. Want een zoet sterven zal al helemaal een groot wakker worden in de
armen van zijn heiligste Vader. En op de tweede plaats, zal het dan betekenen: ‚een vriend
voor eeuwig van God te zijn’ – dat vrienden – bedenk dus, Wie jullie Zijn vrienden noemt! –
dat kunnen jullie niet begrijpen!
Wel Bernadette, wat je hier leest, is nog maar het topje van de ‘ijsberg’. Ik adviseer je het
boek ‘Aarde en Maan’ van Jakob Lorber te lezen, verkrijgbaar bij de boekhandel of bij de
Jakob Lorber Stichting in Nederland. Natuurlijk bestaat er een verschil tussen ‘dansen’ en
‘dansen’. Gerard

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

Vissen van de Hemel?
Niet slechts een fenomeen
door Klaus Opitz
In de pers verscheen kortgeleden een vermelding, nadat het in Mexico moet geregend
hebben. Zo merkwaardig deze vermelding ook klinkt, het fenomeen is niet nieuw noch
verzonnen. Jezus heeft deze verschijnselen via Jakob Lorber in het boek „Aarde en Maan“,

in het hoofdstuk „Man-vrouwelijke verwekkingen der Aarde en in volgende hoofdstukken
verklaard.
De Persmelding:
„Op het eerste moment klinkt het naar een absurde melding: In Mexico moet het onlangs
[vorige maand dinsdag] vissen geregend hebben. Maar de civiele bescherming van de stad
Tampico in Noord-Mexico maakte bekend, dat de dieren in het echt van de hemel waren
gevallen.’
Op hun facebooksite publiceerden medewerkers twee foto’s van een paar kleine vissen in
een zak en een dode vis op het looppad. Bij een lichte regen waren vissen uit de hemel
gevallen. Terwijl enkele buurtbewoners het fenomeen aanzagen voor een goddelijk teken,
bestaat er volgens de wetenschappers over deze gebeurtenis zelfs een logische verklaring

.
Zij gaan er vanuit, dat Tornado’s bij krachtige windsterkte vissen, maar ook kikkers en
vogels in de lucht kunnen trekken. De stormen, die over de wateren trekken, de
zogenaamde waterhozen, en die dan zolang rondcirkelen, tot de dieren weer op de bodem
vallen. Dat gebeurt trouwens dan niet zoals bij een echte regenval, dus in een stromende
regen. Anders gezegd belandt valt hier en daar een klein dier uit de wolken. Het fenomeen is
volgens de Library of Congress zelfs bij de antieken bekend. De krant van New York – de
Times – bericht hierover pas enkele maanden geleden over een identiek voorval in
Honduras.“ (volgens: www.focus.de van 4.10.2017)
Jezus in „Aarde en Maan“, kort tekstuittreksel:
„De Aarde, als man en vrouw in één bezien, verwekt en baart hier op de veelvuldigste
wijze…’ (Aarde en Maan.01_014,01)
‘Dat de aarde werkelijk zaadjes van planten en dieren voortbrengt, kan men afleiden uit
vele verschijnselen die aan de oppervlakte van de aarde plaatsvinden. Tot deze
verschijnselen hoort bijvoorbeeld de oorspronkelijke groei van bossen op gebergten,
evenals mos en grasgroei op de vroeger woeste steppen, waarop gedurende duizend
jaren niets was gegroeid. Schimmels en zwammen hebben tot nu toe geen ander zaad.
Dan hoort bij de verschijnselen die deze zaak verklaren ook het - alhoewel zelden, maar toch
nog vaak genoeg voorkomende - verschijnsel waarbij het graan en allerlei soorten koren
regent; en vooral wordt deze zaak verduidelijkt door de niet zelden voorkomende vissen -,
slangen - en paddenregen en dat soort verschijnselen, waarvan geen wetenschapsman,
als hij ook maar een klein beetje gezond verstand heeft, kan naspeuren of wellicht een

wervelwind ze van de aarde heeft opgelicht en op een andere plaats weer heeft
neergeslingerd. Want dan zou hij op een of andere manier moeten kunnen aantonen, dat
zich op de aarde zo' n plaats bevindt, waar deze wezens niet zelden triljoenvoudig
voorhanden zijn geweest. En zou hij dat kunnen, dan zou daarmee alleen maar de
bijzondere scheppingskracht van de aarde, dat ze uit zichzelf zoiets kan voortbrengen,
des te opvallender bewezen zijn. [Maan en Aarde, hfdst. 14:17 e.v.]
Deze verschijnselen treden schijnbaar zo op, dat men zou kunnen geloven dat ze als het
ware verzamelingen van bepaalde wervelwinden waren, die zich dan in de lucht tot een
kluwen verenigen en dan weer naar beneden vallen als de opstijgende kracht van de wind is
afgenomen. Maar voor iemand die wat dieper nadenkt, zal deze uitleg zeker niet voldoen.
Want om kikkers, padden en slangen op te tillen, zou toch een ongewoon sterke
wervelstorm of zelfs een zeer hevige windhoos nodig zijn. Als deze niet zo stevig gebouwde
dieren echter zo aan de woede van de winden werden prijsgegeven, zouden ze ten eerste al
eerder, voordat ze op de aarde neervielen, in kleine stukjes gescheurd zijn; en met het in
leven blijven van zulke dieren zou het niet zo best gesteld zijn. Ten tweede zou zo'n
windhoos om die dieren op te vissen uit een meer of moeras - dat vaak in de lengte en
breedte meerdere uren gaans lang is - zelf een ontzaglijke doorsnede moeten hebben en
ook een zó krachtige werking, dat geen berg haar zou kunnen weerstaan en dat kan een
wetenschappelijk onderzoeker toch niet gemakkelijk aannemen. En ten derde zou zo'n wind
of zo' n geweldige windhoos ook het water van het meer tot op het laatste druppeltje, ofwel
het hele moeras meenemen, zodat er niet het kleinste zaadkorreltje achterbleef. Als deze
dieren dan zouden neerregenen, dan moesten er ook water, modder en een menigte andere
bestanddelen en planten naar beneden komen, wat echter gewoonlijk bij deze zogenaamde
amfibieënregen nooit het geval is. Deze verschijnselen ontstaan echter op de volgende
manier.
De aarde brengt als dubbelwezen in één of andere streek [aarde-ingewanden] uit haar
binnenste een talrijke hoeveelheid dergelijke eitjes voort. Deze eitjes zijn heel klein en
worden gemakkelijk door de poriën en kanalen van de aarde-ingewanden naar buiten
gedreven. Door de in hen aanwezige gistingsstof zetten ze hoe hoger ze komen, des te meer
uit. Tenslotte zijn ze lichter dan de atmosferische lucht en stijgen dan, als zede
aardoppervlakte bereikt hebben, in de vorm van donkere nevels, als een luchtballon tot een
bepaalde hoogte op, waar ze in een sterke elektrische stroming geraken. Dat gaat heel
gemakkelijk, omdat ze door deze stroming zelf worden aangetrokken. In deze stroming rijpen
ze dan snel en worden geboren, en dat niet zelden in een aantal van vele duizenden
miljoenen. Omdat deze kleine diertjes zich dan echter door de elektrische stroming uit de
lucht een specifiek zwaarder lichaam hebben gevormd dan de lucht zelf weegt, kunnen ze
zich ook niet lang meer in de lucht ophouden, maar vallen omlaag naar de aarde; maar
omdat ze toch tamelijk licht zijn, gaat het niet zo snel dat ze door zo'n val plotseling uit elkaar
zouden springen en dus natuurlijk dadelijk gedood zouden worden. Ze komen steeds
behouden en wel beneden aan en kunnen daarna nog enige uren leven.
Maar omdat de op deze wijze ontstane vormen een trap overslaan, wat niet in overeenstemming is met de orde volgens welke intelligenties van het aardelichaam zich
ontwikkelen, vergaan ze weer snel en verdwijnen uit het zichtbare leven; ze worden dan

weer door de aarde opgezogen en in het plantenrijk gedreven. Hierbij is op te merken, dat
zulke voortbrengselen dan eerder in het voormalig dierstadium overgaan dan wanneer zo' n
dierstadium volgens de normale ordening eerst een heel legioen plantenlevens moet
doormaken. Want men kan hier van ‘dierstadium’ spreken, omdat de dieren als zodanig
al dadelijk uit de aarde zichtbaar worden als dierlijk wezen, maar toch eerst een stap
terug moeten doen in het plantenrijk, voordat ze het intensief dierlijke karakter kunnen
aannemen. [Aarde en Maan, hfdst. 15:1,2] *) mineralen, planten, dier, mens
[Redactionele opmerking: 200 n. Chr. kikkers en vissen
In het werk ‘Deipnosophistae’ (vrij vertaald; “Geleerden aan tafel”) maakt Athenaeus van
Naucratis gewag van drie dagen aanhoudende stortbuien in de Griekse provincie
Chersonesus waarbij er kikkers en vissen uit de lucht vielen. Volgens Athenaeus waren dat
er zoveel dat wegen geblokkeerd raakten en deuren niet meer open konden. De dieren
hebben, volgens zijn verslag, wekenlang voor een ondraaglijke stank gezorgd.]
[In zijn encyclopedie Naturalis Historia schreef de Romeinse schrijver Plinius de
Oudere tussen het jaar 77 en 79 al over 'een storm van kikkers en vissen'. Het zou niet de
laatste keer zijn dat dergelijke voorvallen zouden worden geregistreerd. In 1946 onderzocht
de Amerikaanse wetenschapper. E.W. Grudger 78 gevallen van dierenregens en schreef
daarover in het wetenschappelijk tijdschrift Science 'Alles dat verplaatst kan worden, kan
door een windhoos worden opgezogen. Trekt de hoos over meren, beekjes of rivieren, dan
kunnen ook kikkers, zoetwatervissen of slakken worden opgetild en meegenomen over land.
Als de hoos uiteindelijk zijn kracht verliest, regent het behalve het opgezogen water ook
vissen of kikkers.']
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De leeftijd van de mens
De oudste man ter wereld is 256 jaar en breekt de stilte voor zijn
dood en deelt zijn geheimen met de wereld - Mai 23, 2016
Volgens een artikel uit 1930 van de New York Times, ontdekte Wu Chung-Chieh, een
professor van de Chengdu Universiteit, keizerlijke Chinese overheidsverslagen uit 1827, die
Li Ching-Yuen feliciteren op zijn 150ste verjaardag, en later andere documenten, waar men
hem feliciteert met zijn 200ste verjaardag in 1877.
In 1928, schreef een New York Times correspondent, dat veel van de oude mannen in de
omgeving de Li’s beweerden, dat hun grootvaders hem kenden toen ze jongens waren, en
dat hij in die tijd een volwassen man was.

Li Ching Yuen begon volgens zijn kruidendoktercarrière op een leeftijd van 10 jaar, waar hij
kruiden verzamelde in bergketens en hij leerde van hun potentie voor een lange levensduur.
Hij overleefde via een dieet van kruiden zoals Lingzhi, goji bes, wilde ginseng, Gotu Kola en
rijstwijn. In 1749, op 71-jarige leeftijd, werd hij lid van het Chinese leger als leraar. Van Li
werd gezegd dat hij een geliefd figuur was in zijn gemeenschap, en dat hij 23 keer trouwde
en meer dan 200 kinderen verwekte.
Volgens de algemene geaccepteerde verhalen, verteld in zijn provincie, - was Li in staat te
lezen en te schrijven, en dat al als kind en hij had al veel gereisd tijdens het verzamelen van
kruiden. Na zijn honderdste bleef hij in dit beroep, maar verkocht slechts de omschreven
kruiden, samen met andere Chinese kruiden, en leefde op een dieet van kruiden en rijstwijn.
Hij was trouwens niet de enige.
Volgens één van de ‘discipelen van Li’, had hij ooit een nog oudere 500-jarige man ontmoet,
die hem onderweg Qigong oefeningen en dieet onderwees, wat hem zou helpen om zijn
levensduur te verlengen tot bovenmenselijke proporties.
Op zijn sterfbed, deed Li de beroemde uitspraak: “Ik heb alles wat ik te doen had in deze
wereld gedaan”. Het is interessant op te merken, dat in het Westen ons vaak geleerd wordt
te geloven, dat ouder worden iets is, dat moet worden “verslagen” met hightech infraroodapparatuur en state of the art medicatie. Zijn geheim voor een lang leven en gezondheid:
Li werd gevraagd wat zijn geheim voor een lang leven was. Zijn antwoord: “Houd een rustig
hart, zit als een schildpad, loop levendig als een duif en slaap als een hond”. Dit waren zijn
antwoorden die hij aan de krijgsheer, die Li in huis nam [Wu Pei-fu], om het geheim van zijn
extreem lange levensduur te leren.
Li hield vol dat innerlijke rust en vrede van de geest, gecombineerd met
ademhalingstechnieken, de sleutels naar een lang leven van ongelooflijke proporties.
Uiteraard zou zijn dieet een grote rol hebben gespeeld. Maar het is fascinerend, dat de
oudste levende persoon in de geschiedenis zijn lange leven toeschrijft aan zijn lrrf, en
gemoedstoestand.
De gemiddelde levensduur van de westerse wereld ligt op dit moment tussen de 70 en 85
jaar. De gedachte dat iemand meer dan 200 jaar oud wordt, lijkt zeer onrealistisch. We
moeten in gedachten houden dat sommige mensen niet te maken hebben met stress en
geen vervuilde stadslucht. De lang levenden eten geen geraffineerde suikers of bloem,
voedingsmiddelen die met pesticiden bespoten zijn. Ze leven niet van het standaard
westerse dieet, zoals wij dat hebben [Europa].

Ze eten geen vet vlees, zoete desserts, en genetisch gemodificeerde levensmiddelen
gebruiken geen antibiotica en tabak, zijn matig met wijn. Hun voeding bestaat niet uit junk
voedsel , die wij zo vaak eten.
Ze brengen hun vrije tijd door in het natuurgebergte], beoefenen ademhalingstechnieken en
mediteren, waarvan bewezen is dat de mentale, fysieke en emotionele gezondheid
verbeteren kan. Ze houden de dingen eenvoudig, krijgen een goede slaap, en besteden een
groot deel van de tijd in de natuur onder de zon. Dit werkt verjongend en wij noemen dit
vakantie
[Bron: http://worldunity.me/de-oudste-man-ter-wereld-is-256-jaar-en-breekt-de-stilte-voor-zijn-dood-en-deelt-zijn-geheimen-metde-wereld]

Wat zegt de Heer hierover in de Geschriften van Jakob Lorber?
[HS.01_002,12] Wanneer een dusdanig ontwikkelt en gezond geworden mens verder matig en

ordelijk leeft, zal hij niet gemakkelijk weer ziek worden en kan hij een hoog ouderdom
bereiken.
[GEJ.09_182,05] En zo groeit en woekert dan als gevolg van hun steeds wakkerder wordende

wereldse genotzucht en toenemende traagheid van de ene generatie van de mensen op
de andere dan het onkruid van de nacht der zielen zodanig, dat Mij niets anders overblijft
dan zulke mensen met allerlei plagen en gerichten te bezoeken, om hun het nietige en
slechte van hun wereldse strevingen aan den lijve te laten ondervinden.
[GJE9-154:5] Bij dat zoeken van jullie, dat nu al bijna twintig jaar duurt, aangezien jullie al

bijna zeventig zijn, werden jullie zwak en vermoeid en kregen jullie allerlei psychische en
lichamelijke kwalen, hebben allerlei kuuroorden bezocht en ook dit hier, waarover jullie veel
lofwaardigs hebben gehoord, om daar de gezondheid van jullie lichaam weer in zoverre te
verkrijgen, dat jullie met een heldere geest het wezen van het leven kunnen naspeuren.
[Red. opm.: 2000 jaar geleden!]

…’Want Ada was pas 110 jaar en Zilla 100 jaar, en beiden waren uiterlijk nog van
uitstekende schoonheid en ze zagen eruit, als waren ze in die tijd pas in hun
24e levensjaar en dat bij goede verzorging’. [Huishouding van God-.01_038,17]
‘Op Mijn aanraden hebben jullie nu met ons deze berg beklommen en voelen nu zelf,
zoals jezelf toegeeft, dat het jullie veel beter gaat dan voorheen beneden in de
laagte’…Etc.
‘Ja, wie op hoge leeftijd met alle ernst zoekt wat hij in zijn jeugd met veel minder moeite
gemakkelijk had kunnen vinden, als de wereld met haar zinnelijk genot en lichtzinnigheid
hem dat niet hadden verhinderd, zal hij het ook nog vinden - maar pas dan, wanneer hij
zijn ziel van alle materiële slakken en vlekken heeft gereinigd!’
‘Als de mens zich ook tot op zeer hoge leeftijd voortdurend zo jeugdig fris, monter en
opgewekt zou voelen, dan zou hetgeen jullie al twintig jaar geleden zijn begonnen te zoeken,
hem even onverschillig zijn en blijven, als dat voor jullie in je jonge jaren was; maar de
steeds moeizamer wordende leeftijd en het steeds dichterbij komen van het einde van het
leven dwingt de ziel, die het leven liefheeft, zich te gaan bekommeren om het verdere wezen
van het leven en zo nu en dan te gaan vragen hoe het zit met het blinde volksgeloof.’

‘Maar als de ziel de vergankelijke materie van haar lichaam ook op hoge leeftijd door een of
ander geheim geneesmiddel weer jong zou kunnen maken, dan zou ze andermaal heel
genoeglijk in haar wandelende graf blijven rusten en zou ze zich niet om haar eigen leven
bekommeren. Maar God heeft vanuit Zijn eeuwige liefde dit aardse leven, dat dient voor het
beproeven van de vrije wil, juist zó ingericht dat de mens ouder, zwakker en vermoeider
moet worden, en met name diegene die in zijn jeugd teveel aan de materie van deze
tijdelijke wereld hing, opdat uiteindelijk ook zijn ziel, die zolang door de dood gevangen
gehouden werd, zich kan oprichten naar het zekere, eeuwige leven.’
‘Als de ziel zich met de hulp van haar verborgen Schepper en Heer uit het gericht van de
materie heeft losgemaakt en door haar actieve streven zichzelf in haar innerlijke levenslicht
heeft gevonden, dan is ze ook heer geworden over haar materie en de dood daarvan,
die ze niet meer zo vreest als voorheen, en bekommert ze zich niet zoveel meer om de
leeftijd en zwakte van haar lichaam; want ze is immers zelf gezond, krachtig en in zichzelf
vol troost geworden.’ [GJE.09_154,05 e.v.]

[
==================================================================

Silvia Ohse uit Duitsland
Beste lezeres, beste lezer,
Mijn naam is Silvia Ohse, ik beheer deze homepage [red.: zie verderop in de tekst!] – en ik
ben precies ervan overtuigd, zoals de briefschrijver Gerd, dat God ons door Jakob Lorber
een Nieuwe Openbaring heeft gegeven.
Sindsdien Gerd de kopieën van zijn eerste brieven aan Hans heeft gestuurd – en ik deze
online ter beschikking stel, omdat ze zo prachtig over de Nieuwe Openbaringen vertellen, was ik zo benieuwd, of Hans zich verder met de Lorber-Geschriften bezighoudt en zich
daaraan kan wennen. Nu, een beetje tijd moeten we hem natuurlijk daarin laten…. Ik zelf
heb ook langere tijd nodig gehad en veel gelezen, tot het mij duidelijk werd, waarmee ik
hiermee te doen had. En datzelfde beveel ik jullie aan: houd je bezig met de publicaties,
waarover Gerd zijn vriend zo enthousiast over verteld heeft en vorm je daarbij je eigen
mening!
Opdat je niet zo lang hoeft te zoeken, geef ik hier de drie links over mijn andere websites,
waarin vele originele teksten uit de Nieuwe Openbaring zijn te vinden:
Himmelsfreunde.de
1000-Tore-zu-Gott.de
JesusistGott.de
*********************************************************************************************************
Zoals jullie misschien weten, heb ik voor een jaar of wat geleden een link met een lijst met
vrienden van de Nieuwe Openbaringen samengesteld:
www.jesusistgott.de
Een van deze links leidt naar de artikelen van Gerd Fred Müller, welke ik hier publiceren
mocht: http://www.jesusistgott.de/neue-offenbarung-mueller.htm

Gerd heeft sindsdien nog wat andere commentaren over het Lorberwerk opgesteld, en
daaruit is een heel nieuw boek door ontstaan: Die wahre Liebe
Mededelingen over de Openbaring door Jezus aangestelde huwelijken en hun hoge
doelstellingen. De huwelijksliefde is een erg belangrijk aspect voor een geslaagd aardeleven.
Of wij dat op de juiste wijze naleven, kan bepalend zijn in het verdere leven aan gene zijde.
Gerd citeert diverse plaatsen over het Lorberwerk, en voegt hiertoe zijn eigen inzichten, hij
verklaart en legt het uit. Ik heb zijn uiteenzettingen altijd zeer graag gelezen en veel
geestelijke schatten daarin gevonden. Wie zich daarvoor interesseert, kan het boek graag bij
hem bestellen:
Schrijf hem aan:
Gerhard Müller, Silberweg 25, 71032 Böblingen
Overigens:
Ook de homepage-bladzijde "Briefe an einen Freund":
http://www.gottes-neuoffenbarung.de/ stamt af van Gerd. Erg lezenswaardig, vind ik!
*********************************************************************************************************
IMPRESSUM
Verantwoordelijk voor bovenstaande informatie:
Silvia Ohse
Am Markt 5
96332 Pressig
Tel. en Fax 09265/8527
E-Mail info@adwords-texter.de
Internet www.himmelsfreunde.de

*****************************
Opmerking van Gerard
Bovenstaande informatie kreeg ik van Silvia toegezonden, omdat ik lid ben van haar
homepage ‘Hemelse vrienden’ = Himmelsfreunde – Gerd ken ik ook zeer goed van zijn
prachtige publicaties in de religieuze vriendenkring tot de Nieuwe Openbaringen via
het Yahoo-netwerk, waarvan ik ook nog lid ben. Binnenkort ga ik zeker zijn boek
kopen.
Met dank aan Silvia voor deze bemiddeling. G.

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

Vredesark in de geestelijke zondvloed
naar aanleiding van Maria uit Italië
Zie toe en vertrouw nu buiten Mij niemand. Dat zegt Hij tot jullie die jullie heeft
geschapen, verlost en geheiligd door Zijn woord en door Zijn geest! –
Over de Aarde gaat nu een geestelijke zondvloed, zoals eens 4000 jaar geleden ten
tijde van Noach een materiële is gegaan. Die doodde het vlees, en deze doodt beide,
d.w.z. ziel en lichaam. Deze vloed doodt de ziel door de geest van heerszucht, die nu
zoals eens watergolven, deels uit het binnenste van de Aarde en deels uit de lucht, dat
wil zeggen uit de boze geesten daarvan, uitgestort wordt en de zielen die hij
gemakkelijk overspoelt, met de heerszucht verderft.
En deze vloed is als een vuur – en is dat vuur waarover geschreven staat, dat de
wereld daardoor voor de tweede maal algemeen gericht zal worden. Als jullie door
deze hevige vuurvloed niet gegrepen willen worden, blijf dan vastbesloten bij Mij en
oordeel vooral niet de ene keer zus en de andere keer zo, en zeg ook niet: Deze of
gene of die partij – of de groten of de kleinen hebben gelijk; want Ik zeg jullie: Nu heeft
niemand gelijk dan alleen hij die noch heen noch weer neigt, maar alleen kaarsrecht
en rotsvast bij Mij blijft en alles geheel aan Mij overlaat, - wat daarbovenuit gaat. Ik zeg
het jullie zonder omwegen, is zonde.
Dit alles moest zo komen vanwege het woord van God, dat is Mijn Woord dat Ikzelf
voor Jeruzalem heb gesproken over Jeruzalem en desgelijks ook, zoals jullie weten,
over de hele wereld.
Er zullen nog heel grote dingen gebeuren en jullie zullen nog veel erge dingen zien en
erover te horen spreken. En het ene volk zal het andere verdoemen [Red. Opmerking:
bijv. President Trump dreigt Noord-Korea te vernietigen met vuur en….]
De ene partij zal voor de andere een galg opzetten; zij die elkaar kortgelden nog als
vrienden begroetten, zullen elkaar wederzijds verraden, de zoon de vader en de vader
de zoon.
Maar vel over niemand een oordeel en laat alles alleen aan Mij over, dan zullen jullie je
in Mijn vredesark bevinden waarin jullie niets ergs van deze tijd zal kunnen bereiken.
Wie van jullie heeft macht om iets te doen in de wereld en er iets uit te richten? – Stel
hij veroordeelt de ene partij – maar als die wint, zal die dan niet komen en hem grijpen
en rekenschap van hem verlangen? Maar handelt hij het met de andere partij en wint
de eerstgenoemde, zal die dan ook niet doen als de andere partij met degene die tegen
hem was? Omdat Ik tot nu toe nog geen enkele partij heb voorbestemd voor de
overwinning dan alleen degene die Mijn kant kiest, onthoudt je daarom van elke lof
evenals van elke kritiek, want jullie weten niet wie jullie moeten loven of bekritiseren.
Dat weet alleen Ik en Ik zal ieder geven naar zijn werk….. [bron: Hemelse geschenken,
boekdeel 3, bladzijde 342]

de boog van vrede - Arco Della Pace – Milaan

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

Tijdschriften:
Engels bulletin over Jakob Lorber uit Portugal 12-2017
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_6778c35a7e5541ac918a889403acb998.pdf
Portugees bulletin over Jakob Lorber 12-2017
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_5ccb48fe82ef447882714381c2e51186.pdf
Nederlandse tijdschriften over Lorber en Swedenborg
Nieuwsbrief december 2017 – aan te vragen bij Jakob Lorber Stichting [3 x per jaar]
info@lorber.nl
Digitaal nieuwsbrief over Swedenborg bij:
http://www.swedenborg.nl/edities/Swedenborgiana-EDITIE-99-pagina-1.pdf
info@swedenborg.nl
Duitstalig

over

Swedenborg:

info@swedenborg.de

en

swedenborg@web.de

[Zwitserland]

Swedenborg profeteerde over Jakob Lorber

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

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

Swedenborg had een profetisch getuigenis gegeven, die waarschijnlijk naar de
richting van Jakob Lorber mag geduid worden. Hij, Swedenborg, schreef een
brief aan de prelaat Oetinger van 11e november 1766, waarin hij opmerkt, dat
er na hem pas later een man zal komen met een sprekende verlichtende stem,
en dat hem dit tot een deel zal zijn. Op grond daarvan heeft Swedenborg
nadrukkelijk erop attent gemaakt, dat deze stem van zulk soort inspiratie, niet
van buitenaf kwam, maar van binnenuit ervaren wordt. [Adversia IU, 6966]
Van Jakob Lorber weten we, dat hij de stem van binnen hoorde, en weliswaar
uit de omgeving van zijn hart. En Swedenborg was in staat zijn beschouwingen
in de geestelijke wereld met eigen woorden uit het geheugen op te schrijven.
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