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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. 27. 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.
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-Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe================================================================

Mededeling van Günther uit het Zwarte Woud [Dld]
beste Gerd,
Over een verheugende vooruitgang betreffende de gezondheid van Wilfried, mag ik je
mededelen: Wilfried houdt op zondag, 11 februari via Skype weer zijn derde halve seminar
over ‘gebed III’, wat Jezus daarover zegt. Ook zei hij mij met grote vreugde, dat hij
‘traplopen’ oefent.
Beste groeten aan allen,

van Günter uit het Schwarzwald

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria K. uit Duitsland
Geachte heer heer Huige,
Ik heb gelezen, dat de bankrekening geopend kon worden. Op 18.12.2017 heb ik een
overboeking van 50 € bewerkstelligd. Misschien kunt u met deze informatie wat beginnen.
Heel erg bedankt voor de prachtige bijdragen in het Jakob Lorber Bulletin.
Aan meneer Wilfried Schlätz stuur ik de beste genezingswensen. Ik mis erg zijn
voordrachten in Bietigheim-Bissingen, die elk kwartaal in de „Großen Bären“ plaatsvonden.
Wij zijn van mening, dat hij deze nogmaals houden kan.
Met vele hartelijke zegengroeten van Maria K.

Antwoord
Beste Maria,
Heel veel dank voor uw financiële bijdrage. Er bestond in december en januari wat
openingsproblemen van mijn bankrekeningnummer. De bank had een verandering gedaan,
dat mij niet van pas kwam. Dit probleem heeft zich intussen weer genormaliseerd. Dank voor
uw lovende woorden en zorg! Ik wens u Gods zegen toe. Gerard

*.*.*.*.*.*

Rudy Vercauteren uit België
Beste Gerard,
Bedankt voor de periodieke toezendingen van de nieuwsbrieven.
In verband met de komende Apocalyps meen ik verschillende keren gehoord en gelezen te
hebben dat onze jaartelling 7 jaren achter loopt op de werkelijke kalender. De Romeinse
volkstellingen vonden om de 7 jaren plaats en met de erkenning van het christendom in de
4de eeuw heeft men teruggerekend tot de geboorte van Jezus; echter, men heeft zich met 1
volkstelling vergist, namelijk met de volkstelling, die 7 jaren later gebeurde dan met die, als
Jezus in Bethlehem geboren werd. Eigenlijk zitten we nu al in het jaar 2025 en niet in 2018.
De Apocalyps is dus te verwachten binnen de hoogstens 8 jaren, want Jezus is 33 jaar oud
geworden.
Groeten en bedankt nogmaals,
Rudy Vercauteren (België)

Antwoord
Beste Rudy,
Bedankt voor je oplettendheid. Inderdaad is de Apocalyps te verwachten tussen 2018 en
2025, dus de bedoelde 8 jaar volgens jouw berekening. Natuurlijk hebben we hiermee wel
rekening gehouden, want Jezus sprak deze woorden uit omstreeks 27 n. Chr. [Romeinse
tijd] Er kan echter nog een speling van één a twee jaren daar tussen zitten. Globaal
genomen zal de Apocalyps zich voltrekken, totdat de ‘maat’ vol is. Jezus sprak destijds
daarover met Zijn leerlingen, dat dit alles zich binnen de 2000 jaren zal voltrekken. We leven
nu beslist in deze eindfase en het zal werkelijk niet meer zo lang op zich laten
wachten!...Gerard

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

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

De Heer:`....[7] Er bevond zich echter langs de lage bergen die het meer begrensden, in
westelijke richting een grote kudde varkens, toebehorend aan de Gadarenen; want dit volkje,
dat merendeels uit Grieken bestond, at het vlees van deze dieren en dreef er handel mee,
grotendeels op Griekenland. (Matth. 8,30) [8] Toen de boze geesten deze kudde zagen,
vroegen ze Mij, of Ik ze toestemming wilde geven om in deze kudde te gaan. (Matth. 8,31)
[9] En toen Ik hen dat om geheime voor de wereld verborgen redenen toestond, gingen de
duivels meteen in de ongeveer twee duizend varkens. [10] Zodra de duivels echter in de
varkens gegaan waren, renden deze dieren een berg op die een sterk vooruitspringende rots
in zee had, en vanaf die rots, die ongeveer drie honderd ellen boven zee uitstak, stortten alle
tweeduizend varkens zich als een tornado in de zee, die juist op dat punt zeer diep was.
(Matth. 8,32)- Gr.Joh. Ev. 1/104/7-10
Het is wel de gemakkelijkste vindbare plek waarvan hier sprake is, en dat is de ‘in het oog
springend’ sterke vooruitstekende rots.
Aan de gehele oever van het meer van Galilea, de zee van Kinnereth, bestaat er noch
westelijk noch aan de concrete oostkust, een tweede gelijkende markante rotswand. De weg
van de zeeoever voert onmiddellijk langs deze bijna duivels kijkende rots. Vandaag bedraagt
zijn hoogte slechts meer dan rond de 30 meter. De weg langs het meer loopt rechtstreeks
omhoog langs dit ‘bouwsel’ en loopt daarna weer naar beneden af. De afgelopen 2000 jaren
hebben losgeraakte stenen zich daar doorheen gerold tot aan de circa 40 meter dieper
liggende zeespiegel van het meer.

gefotografeerd door Gerard
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zicht op het meer van Galilea vanaf de rotsen, waar 2000 jaar geleden n.b. 2000 varkens in het meer
sprongen in de omgeving van Gardara [dat is het huidige Ramoth]

Dit loodrechte rotsstuk gewaarwordend, sprak Gerard op een jeugdige manier fors: ‚ik ga
daar omhoog klimmen!’ en hij probeerde het zijwaarts aan een niet zo’n steile plek. Maar al
spoedig zagen we twee gestaltes met behulp van benen, buik, vingers en tevens ook met
vingernagels onszelf niet vrijwillig en halverwege gecontroleerd weer naar beneden
glijden….
Er moest toch wel een betere beklimming zijn, want de Gardarener waren hier niet als echte
direttissima [bergklimmers] met hun biggen daar rondom overheen gekletterd en wij waren
ongetwijfeld volgens het idee van een dronkenman er naar toe gevolgd.
Zo gingen wij om de rotswand heen en beklommen stap voor stap de iets minder steile
hellingkant. Evenwel ervoeren wij dit als moeizaam, bij 34 graden Celsius in de schaduw, en
bovendien was er wijd en zijd geen schaduw meer te bekennen.
Het lag ook niet aan het lichte gewicht van de rugzak, dat slechts een fles water, wat brood
en grapefruits bevatte. Het waren onze gezamenlijke 147 levensjaren die zo zwaar wogen en
knelden…
Boven op de hoge rotswand aangekomen bood zich een verdere blik over het grote meer;
daar tegenover lag Tiberias, rechts daarvan de berg Arbel, de berg der verheerlijking van
Jezus, en verder zeeopwaarts de voormalige grote inham – vandaag met bananen- en
grapefruitplantages overtrokken. Op de verre achtergrond de hoge bergen van NoordGalilea. Een gedenkwaardig panorama en gebied dat ook de Mensenzoon van Jezus, als de
drager van de Geest van God, dit wel zo beviel.

Gefotografeerd door Gerard
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zicht vanaf de rots [ca. 40 m. hoogte] van de neerstortende varkens in het meer van Galilea, 2000 j.
geleden; destijds was deze rots veel hoger en lag het meer beneden ook ca. 30 meter hoger!

Van bovenaf de rots reikte de licht steenachtige vlakte steeds meer oplopend tot aan de top
en verder omhoog tot aan de hoogtes van het gebergte van de Golan. Wat boven daar in

beweging kwam, landde onvermijdelijk aan de voet van deze rots. Want in een tijdsbestek
van 2000 jaar had in verloop van honderden jaren 4 meter losgeraakte stenen beneden de
eens zo zeker wel 100 meter hoge rotsgesteente afgezet.
Nu, van daar uit zagen wij eerst, hoe de zaak er voor stond. Waren wij linksom dit enorme
rotscomplex gegaan, dan hadden wij een grote maar matig opstijgende keteldal
aangetroffen. Daar was dus de weidegrond van de varkens der Gardareners! De Golan
verloor hier al spoedig aan hoogte en ging over in een licht heuvelachtig terreinvlakte met ver
uitziende gelijke vlakten, groot genoeg voor het houden van 2000 zwijnen. De woekerachtige
bewoners van Gardera zelf woonde een stuk verderaf van hun stinkende vee, in het gebied
van het huidige plaatsje Ramoth, 2 kilometer van het meer landinwaarts.

gefotografeerd door Gerard
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aan de andere kant van het meer zien we in de verte net nog Tiberias – het was in oktober ook zwoel weer – het
meer lag 2000 jaar geleden ongeveer 30 meter hoger! Vandaag ligt ze 214 meter onder de zeespiegel.

Ook Jezus en de leerlingen waren niet direct op de plek van de varkens geweest, maar een
stuk op zee verder opwaarts in het land waar ze de twee bezetenen, die de heuvels
bewoonden, en samen met de dorpbewoners, aantroffen.
De uitdrijving van de demonen uit de twee ongelukkige mannen had de vlucht der varkens uit
de dalvlakte schuin opwaarts richting het meer naar de rotsruggen geleid, die wij twee
toeristen hijgend hadden beklommen.
Aanvullende opmerking
In de Nieuwe Openbaring ervaren wij ook, dat satan destijds een grotere vrijheid had in zijn
boze werken, want eerst plaatste hij een versperring van de offerdood van het Lam van God.
Vandaag gaat de verleider veel subtieler te werk: mannen trouwen met mannen, vrouwen
met vrouwen, en de tijdgeest applaudisseert met zo’n prijzenswaardige tolerantie. Natuurlijk,
dat men daar zo’n intolerante God niet meer kan accepteren, deze geboden zijn vandaag de
dag voorbijgestreefd en worden niet meer als eigentijds herkend.
Het ‚huwelijk voor iedereen‘ zal zich nog bewijzen als een deuropener voor het ‘huwelijk met
een derde!’ Het pseudoargument hiervoor is reeds bekend: waarom ook niet, als zij elkaar

zich de liefde betuigen…Het menselijk verstand is tot het enige geldige licht van deze eindtijd
geworden, een schijnlicht, waaraan de grote massa van de voorgelichte mensheid huldigt.
Over dit ‚licht’ zegt de Heer ons: dat wat de mensen voor licht houden al zo duister en
geesteloos is, hoe diep mag dan eerst de eigenlijke duisternis van de mensen zijn!

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

Kleine bezwaren tegen het Jezuswerk via JL
door Wilfried Schlätz
[Redactioneel ingekort]

Waarom moet de kennis uit het Werk van Jezus via JL verder gaan, dan als datgene van de
theologen? Omdat het werk via JL nu eenmaal niet uit het subjectieve hoofdverstand van JL
komt, maar letterlijk direct van de echte Jezus afstamt! Om die reden gaat het weten in
overeenstemming met het Jezuswerk via JL eindeloos verder, dan al het weten van het
kopverstand van alle theologen en alle wetenschappers!
Het Werk via JL is geen wetenschap in tegenstelling tot de wetenschappelijke theologie. Het
Werk van Jezus via JL is geen wetenschap van het rationele, maar een directe Openbaring
van de echte Jezus. Het theologische hersenverstand zegt bijv. met Rudolf Bultmann: "De
wonderen van het Nieuwe Testament zijn als wonderen uitgeput!". Want het theologische
verstand zegt verder: "Alles wat mensen niet kunnen doen, dat kon ook Jezus niet doen,
want Jezus was slechts mens". In werkelijkheid bezat Jezus alle macht en kracht in de hemel
en op de Aarde (Matth. 28,18), omdat in Hem de totale volheid van de Godheid in eigen
persoon woont (Kol. 2,9). Daarom kon Jezus vanzelfsprekend alle wonderen uitvoeren, die in
het NT door Hem zijn gedaan: Hij kon met Zijn almacht op het water lopen en vooral de
protonen, neutronen en elektronen van de zuurstof uit de lucht in iedere naar eigen
goeddunken andere elementen kon rangschikken en daaruit andere molecule
samenstellen…
De theologen zijn helemaal niet op de hoogte van het Jezuswerk! Waarom zijn de Jezus
Geschriften via JL bij de klassieke theologie niet bekend? De theologen leren tot vandaag de
Openbaringen van Jezus via JL in hun studie niet kennen, hoewel het in het werk van
Hutten: "zieners, piekeraars, enthousiasten’ sinds vele jaren is behandeld geweest.
Intussen bestaan er meerdere dokterswerken over de Openbaringen aan JL. Op het internet
existeren meerdere homepages daarover, zowel goedkeurende als ook afwijzende en
tegensprekende. Tot nu toe werd de Nieuwe Openbaringen, gegeven aan Jakob Lorber [JL]
volledig doodgezwegen. Hoe bekender het Jezus-Werk via JL gegeven zal worden, des te
meer zal het ook bestreden worden. Maar juist daardoor zal het bij de mensen steeds meer
bekend worden, zodat de gedachtewisseling tussen de Openbaringen van Jezus via JL met
alle theologen en met alle wetenschappen eerst dan volledig zal ontbranden.
Het Vaticaan bezit al lang de complete Nieuwe Openbaringen, gedicteerd aan Jakob Lorber,
maar wijst deze echter geheel af en heeft het op de toenmalige lijst van de verboden boeken
geplaatst. Vandaag zegt het Vaticaan daarover, dat JL een valse profeet is, omdat Jezus via
JL meerdere malen zegt, dat Petrus nooit in Rome is geweest, maar in Bagdad de
martelaarsdood heeft geleden. Wanneer echter nu de echte Jezus via JL het nadrukkelijk
openbaart, dat Petrus nooit in Rome is geweest, maar in Bagdad de martelaarsdood heeft
ondergaan, dan was Petrus dus nooit de eerste Paus en heeft hij ook nooit het Pausdom
gesticht! Het Vaticaan moest zich zelf dus wel prijsgeven, als zij het Jezuswerk via JL zou
erkennen, met name de echte Jezus de verloren brief van de apostel Paulus ook aan de

Laodiceërs via JL het christendom heeft teruggeschonken, waarin Paulus op scherpste wijze
elk ceremonieel kerkdom afkeurt.

toegang tot de geheime bibliotheek in het Vaticaan te Rome
De Nieuwe Openbaringen via JL is Zijn nieuw en puur weergegeven leer uit de Hemelen. In
de komende eeuwen zullen alle christelijke theologen uit de tijd van Jezus tot en met heden
met het oog daarop gecontroleerd worden, of ze met de oorspronkelijke leer van Jezus,
zoals ze de mensheid door de echte Jezus weer via JL is geschonken, daarmee in
overeenstemming zijn of niet.
Tot nu hebben de weinige vrienden van de Nieuwe Openbaringen via JL zich niet als
vereniging of als een nieuwe kerk georganiseerd. De meesten zijn en blijven lid van de
christelijke kerk, waarin ze vanaf het begin waren opgenomen. [geboortekerk] Sommige
hedendaagse vrienden van de NO [Nieuwe Openbaringen] via JL hebben een lang gezoek
achter zich, zochten in andere religies hun heil of waren lid van een christelijke sekte, tot ze
eindelijk in de NO het doel van hun jarenlange gezoek hervonden.
Vanwege de volgende woorden van de echte Jezus via JL zijn sommigen weer naar hun
geboortekerk teruggegaan: Wanneer de vrienden van de NO via JL op een dag zullen
aanvangen, om een of meerdere formele Lorber-kerken te stichten, dan handelen ze precies
zo tegen de wil in van de echte Jezus zoaks de vroegere christenen, toen ze begonnen om
kerken en sekten te stichten! In Duitsland bestaat er weliswaar een Lorber-gezelschap zoals
een Jakob-Lorber-bevorderingswerk, maar met slechts heel weinig leden, om schenkingen
van algemeen nut te kunnen coördineren.
Waarom is een NO van Jezus via JL nodig? Wij hebben toch de Bijbel, die compleet is. Als
er slechts een enige kerk bestond,

We hebben de Bijbel toch, en die is helemaal compleet. Als er nu één enige christelijke kerk
bestond, die op de enige Bijbelexegese berust, en die exact met de oorspronkelijke leer van
Jezus overeenstemt, dan was er geen nieuwe Openbaring van Jezus nodig. Maar er bestaat
naast de Rooms-katholieke kerk nog een Grieks-orthodoxe en Russisch-orthodoxe kerk, een
Anglicaanse kerk en vele protestantse en vrije kerken evenals talrijke christelijke sekten:
Jehova’s getuigen, Mormonen, Adventisten, Nieuwsapostolische, Christian Sciences met
honderden soorten van theologie en Bijbelverklaringen zoals theologisch gekleurde
Bijbelvertalingen, en die zich allen wederzijds bestrijden!
Welke zoekende moet in deze door elkaar gaande dingen nog de oorspronkelijke leer van
Jezus vinden? Bij deze christelijke chaos was het dringend noodzakelijk, dat de echte Jezus
via JL Zijn oorspronkelijke leer nieuw en puur weer heeft geopenbaard!
Maar aan het slot van de Bijbel staat toch: [Openbaring van Johannes 22:18] ‚ Want ik betuig
aan een iegelijk, die de woorden der profetie dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen
toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.’

Met de Bijbel is dus de Openbaring van God definitief afgesloten. Omdat JL alleen al erg
veel tot de Bijbel heeft toegevoegd, zo zullen hij en zijn aanhangers al deze plagen treffen!
Wie dus aan de Nieuwe Openbaringswerken – aan Jakob Lorber gegeven – gelooft, die zal
zoals ook JL, zelf eeuwig door God verdoemd worden.
Omdat de hedendaagse Bijbel eerst in de derde eeuw na Chr. Is samengesteld door een
kerkconcilie uit wel 60 aparte kleine boeken door een conciliebesluit, zo betrekt zich deze
waarschuwing over het toevoegen niet op de eerst veel latere samengestelde Bijbel, die we
vandaag compleet kennen, maar slechts speciaal op de Openbaring van Johannes, want in
die tijd bestond de hedendaagse Bijbel helemaal nog niet, wel slechts de aparte delen van
de hedendaagse Bijbel. Alleen wie dus speciaal iets toevoegt aan het Bijbelboek van
Johannes [Openbaringen] of daar iets van wegneemt, die dreigen de in de genoemde
Openbaringen van Johannes de beschilderde plagen!
Bovendien zegt de Evangelist en de lievelingsleerling Johannes aan het slot van zijn Bijbelse
kleine Johannes-Evangelie, dat Jezus nog veel meer heeft gesproken [en gedaan], dan in
het NT is opgeschreven, en dat echter de toenmalige mensheid [tot vandaag!] de
Bijbelboeken niet begrijpen zouden… Nu echter na 2000 jaren is de mensheid rijp geworden,
om al deze boeken over de vele anderen gesprekken en daden van Jezus, die dan nog te
schrijven waren, te bevatten en te begrijpen! Daarom heeft de echte Jezus via JL in het
hoofdwerk: ‚Het Grote Evangelie van Johannes‘ precies alles datgene geopenbaard, wat Hij
in Zijn drie leerjaren alles heeft gesproken en gedaan [en weliswaar in een nauwkeurige
chronologische volgorde], omdat de mensheid deze nieuwe en zuiver weergegeven leer uit
de Hemelen bij de hedendaagse christelijke chaos van kerken, sekten en de zich strijdende

theologen dringend nodig heeft! De echte Jezus openbaart Zich via JL, dat God vanuit
Zichzelf nooit en te nimmer een van Zijn kinderen verdoemt of zelfs voor eeuwig verdoemt,
want God, dus Jezus, is de oneindige Liefde Zelf. Daarom kan de mens, als hij vrijwillig
volgens de principes van de hel [zelfzucht, hoogmoed en heerszucht] leven wil, zich alleen
zelf zo lang verdoemen, zolang hij niet vrijwillig volgens de principes van de hemelen [liefde
tot Jezus en tot de naaste, zoals ware deemoed].
Waarom kiest God een zogenaamde "schrijfknecht" JL, die aan de mensheid voor een groot
deel onbekend zal blijven? Tot nu werd het echte Jezuswerk via JL doodgezwegen. Nadat
het intussen door de media en door het internet bekender is geworden, zal het meer en meer
bestreden en daardoor nog meer bekender worden. Wanneer echter de gevolgen de door
ons zelf veroorzaakte milieuverandering steeds sterker worden en het tot een wereldwijde
vermindering aan voedingsmiddelen komen zal, zullen de mensen dan wereldwijd van zelf in
hun nood volgens de Nieuwe Openbaringen via JL aangrijpen, dat immers door de huidige
media en vooral door het internet al vandaag de gehele mensheid tot beschikking staat. De
echte Jezus heeft via JL een wereldwijde verbreiding van Zijn Werken via JL voorzegd:
Jezus via JL in GEJ.09_094,02-8]: ‘Bij Mijn tweede wederkomst zal Ik niet weer ergens als
een kind uit een vrouw geboren worden; want dit lichaam blijft verheerlijkt, zoals Ik als geest
in eeuwigheid en derhalve heb Ik nooit meer een tweede lichaam nodig zoals jij dat
bedoelde’.
De bewering, dat nog nooit iemand uit de geestelijke wereld is teruggekomen, is onjuist.
Ontelbare bijna-dood-ervaringen van zielen, die hun lichaam reeds verlaten hadden en aan
gene zijde met familieleden en met Jezus Zelf samengekomen waren en toen weer naar hun
aardse lichaam via reanimatie waren teruggekeerd, dat bestaat; maar ze worden door hun
twijfelende verstand met alle middelen verloochend en bestreden. Vooral Jezus Zelf is na
Zijn opstanding in een materieel hulplichaam van genezijde teruggekeerd en allen van de
leerlingen zichtbaar lijfelijk en tastbaar persoonlijk verschenen, wat echter het twijfelende
verstand niet wil geloven! Daarom komt alles aan op de twijfelende verstandhouding, hoe het
ook de volgende woorden van de echte Jezus is geschied…

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

Wat heeft de mens aan voedingsproducten nodig vanuit Bijbelse
visie ?
Wij bidden: ‚geef ons dagelijks brood!’ En brood is ‘manna’ uit de hemel. We moeten echter
ons ‘brood’ wel verdienen. De een verdient een ‘betere’ boterham dan iemand anders. In
verdienen leg ik de nadruk op ‘dienen’. Volgens Jeremia 37:21 kregen gevangenen in de
profetenperiode, alleen maar brood. In warme landen moet brood elke dag vers gebakken
worden. In de Bijbelse tijd was tarwe en gerstebrood zeker bekend. Een voorbeeld van
volkorenbrood lezen we in Ezechiel 4:1-17. Ezechiël moest van zes belangrijke producten
leven: tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Men kan van deze 6 granen brood maken
en het zou diabetes, darmkanker, hartinfarct en kwalen van de bloedvaten doen verminderen
of tegengaan. Brood moet dus niet oud zijn, zeker niet ouder dan twee dagen. Gerst bevat
fyto-östrogene stofjes en fenolzuren, deze verhinderen de schadelijke oxidatiestofjes, die
aan de arteriewanden vast kunnen kleven.
Jezus stilde de grote schare met gerstebrood [Joh.6:1-15]. Bonen en linzen zorgen voor
een stabiel suikergehalte, havermout ook. In de eiwitten van gierst ontbreken enkele
aminozuren, maar deze kunnen opgevangen worden met ei, Hüttenkäse of geitenkaas. Op
het spijsplan van de joden komt veel volkorenbrood, groente en ook zeer veel fruit voor.
Vlees veel minder en nooit vet vlees volgens Lev.7:25. Bijbelse voeding neigt meer naar het
vegetarische; men at in de periode van Jezus veel meer vis dan vlees. Bittere kruiden zoals
paardenbloem, sla of andijvie en cichorei worden in Exodus 12:8 aanbevolen.

In Handelingen 10 gaat Petrus rond het zesde uur het dak op om te bidden. Maar hij kreeg
trek in eten. Terwijl er intussen een maaltijd werd klaargemaakt, had hij een visioen. Hij zag
dat de hemel geopend was en dat er iets leek dat op een groot linnen laken leek en aan
de vier punten op de aarde werd neergelaten. Daarin zaten allerlei viervoetige en
kruipende dieren* van de aarde en vogels van de hemel. Toen zei een stem tegen hem:
‘Sta op, Petrus, slacht en eet!’ Maar Petrus zei: ‘Absoluut niet, Heer, want ik heb nog nooit
iets gegeten wat onheilig en onrein was.’
De stem sprak opnieuw tot hem, nu voor de tweede keer: ‘De dingen die God heeft
gereinigd, mag je niet langer onrein noemen.’ Dit gebeurde nog een derde keer, en toen
werd het onmiddellijk weer in de hemel opgenomen.
[HiG.03_64.03.22.a,15] Zelfs Petrus voelde zich genoodzaakt, nog voordat hij uit Jeruzalem
vertrok, waar hij gewoonlijk in het huis van Lazarus verbleef of in het huis van Nicodemus of
dat van Joseph van Arimathea, in Jeruzalem een zogenaamde kerkvergadering te houden,
waarin hij aan deze gemeente voorschreef wat ze deels als nog joden en deels als
christenen streng in acht moesten nemen – welke kerkvergadering door de evangelist Lucas
ook nog kort is aangestipt en ook weinig vruchten droeg, - waarover Paulus weer bij een
ontmoeting Petrus scherpe verwijten maakte, omdat hij met de joden nog geheel een jood
wilsde zijn en op hun reglementen die Ik opgeheven heb, een te grote nadruk legde en de
aan Mij gelovige joden het geweten bezwaarde, - als hij zich echter alleen onder de
heidenen bevond, beschimpte hij de door Mij opgeheven gebruiken en gewoonten en koos
hun kant.
[HiG.03_64.03.22.a,16] Om deze reden ontbood Ik hem [Petrus] hierna Zelf dat hij zich
moest begeven naar de Romeinse overste Cornelius, omdat deze wenste hem en ook zijn
gehele gezin in Mijn naam te dopen en hen daardoor te bekwamen in Mijn geest, als in hen
werkend, tot Mij te komen.
[HiG.03_64.03.22.a,17] Petrus ging, en toen hij bij het huis van Cornelius aankwam, dat
midden in een grote tuin stond, kreeg hij erge honger en hij vroeg Mij om hem voor zijn
ophanden zijnde taak ook lichamelijk te willen versterken. En zie, Ik zond voor Petrus
zichtbaar een engel uit de hemel, die hem in een witte doek gewikkeld voedsel bracht
waarvan de consumptie voor de joden verboden was. Petrus zei daarop toen hij het voedsel
bekeek: Heer! Dat zijn toch louter voor de joden verboden onreine spijzen, hoe kan ik die tot
mij nemen? - Maar Ik zei tegen hem: ‚Wat Ik gereinigd heb dat is ook voor de joden rein. Eet
het daarom en ga dan verichten wat je is opgedragen!‘

Petrus at daarop de onreine spijzen en ging toen naar Cornelius, waar hij opnieiw tegenover
Mij wat misnoegd werd omdat Ik Zelf intussen de doop aan Cornelius en zijn gezin had
voltrokken en Petrus hen allen in het bezit van de Heilige Geest aantrof.
[Dit verhaal speelde zich dus af in Cesarea bij Tiberias, een dorp vlak aan het meer van
Galilea, iets westelijk van Tiberias en Petrus die al geruime tijd a.d. zee van Galilea
vertoefde, werd ontboden bij Cornelius, die daar overste der Romeinen was, een
legerofficier; deze was de broer van Cyrenius en keizer Augustus, en ook diegene, die het
Kind Jezus bij de vlucht naar Egypte heeft geholpen. Zijn vriendin Salome uit Bethlehem, die
de vroedvrouw van het Kind Jezus was, werd daar ook bij betrokken!] - want ze hadden nu
een gezin, wat ook blijkt uit de Bijbeltekst in Handelingen.]

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

Slaap 1/60 deel van de dood
Vaak zegt Jezus in de Lorbergeschriften: ‚Ik zal hier nu alleen waken! Want de Heer mag
niet slapen noch rusten; want de slaap en de volledige rust zou het wezen dood en
ondergang opleveren! Want zou de hele wereld slapen, dan nog waakt de Heer en behoudt
alle wezens! “ – Jezus gaf 2000 jaar geleden, zoals ook in de Bijbel regelmatig Zijn leerlingen
en het volk in Palestina aanwijzingen en zei Hij: ‚de overledene slaapt alleen maar!
Bij Lorber zegt Judas Ischariot: „Heer, als dat zo is, dan moet de mens de slaap juist mijden
als de pest, want tijdens de slaap rusten er toch ook een aantal levenskrachten, al zijn het
dan ook uiterlijke!' [GEJ.01_220,12]
[13] Antwoord Jezus: 'Zeker! Daarom zullen langslapers ook nooit zo bijzonder oud worden.
Wie zijn lichaam in de jeugd vijf uur en als oudere zes uur slaap gunt, zal ook meestal een
hoge ouderdom bereiken en lang een jeugdig uiterlijk behouden, terwijl een langslaper gauw
veroudert, een rimpelig gezicht en grijze haren krijgt en er op latere leeftijd als een schim
uitziet.
[14] Zoals het lichaam echter door te veel slaap steeds meer afsterft, net zo en nog veel
sterker uit zich dat bij de ziel, als ze steeds meer nalaat om volgens Mijn woord en wil bezig
te zijn.
Zachte bedden maken de mens week en ontnemen hem de nodige kracht voor de
ledematen, en een te lange slaap verzwakt de ziel en de spieren van het lichaam. De natuur
van de mens is als een zuigeling, die het beste gevoed wordt door de moederborst. De
kinderen die lang gevoed werden aan de borst van de sterke moeder -vooropgesteld, dat zij
van nature zo gezond en onbedorven is als een Eva -worden reusachtig sterk en de strijd
met een leeuw zal hen niet vermoeien. [GEJ.03_211,06] –
[vraagt Cyrenius] [GJE4-54:4]: "Maar wat is de slaap dan eigenlijk? Hoe en waardoor
ontstaat die?" [5] IK zeg: "Moet je dat dan ook weten? Nu goed dan, als je het met alle
geweld wilt weten dan moet Ik het je toch vertellen, luister dus!... enz. - [1] (DE HEER:) 'De
mensheid ligt nu in een uiterst donkere nacht begraven en slaapt een slaap der doden; al
hun kennis is een ijdel dromen en niemand weet de ander te zeggen hoe het zit…‘.
[GEJ.05_118,01]


Opmerking: Het hebreeuwse woord voor paard is ‚Soes‘ [60-6-60 =visueel 666] en
volgens Swedenborg [uit de leer der overeenkomsten] staat het paard voor het intellect van
het denken, d.w.z. dat ons verstandelijk denken [uit de intelligentie quote!] bij het sterven
eveneens meesterft. Het getal zes staat volgens Swedenborg voor het lichamelijke verstand

als katalysator [6 is in het Hebreeuws slechts een verbindingsteken], maar zeker niet voor
het wijsheidsdenken uit het hart! Daarom hebben ruiters hiermee een verbinding, d.w.z.
‚hoog op het paard zitten betekent immers ook een analoge verhoging van het verstandelijk
denken!] – wat vaak waargenomen wordt.
Ook de slang [Hebreeuwse letter voor Samech met haar overeenstemmende 15e letter en
getal 60 [10 x 6!] betekent ‚hoog intelligent‘ en ‚zeer listig‘ vanuit het zinnelijk leven in elke
relatie tot dierenwereld!]. In Jakob Lorber heet het, dat de droom 1/6 deel van de profetie is,
maar ook 1/60 deel van de slaap der dood; dat betekent hier dus 60 x de slaap.
Dienovereenkomstig betekent het precies zo, dat de mens na zijn sterven [doodgaan] 60 x
sterker ‚wakker‘ zal worden. Zo zal het bewustzijn aan gene zijde 60 x sterker zijn in alle
dingen, dus ook in de bewuste kennis 60x sterker, zoals 60x sterker weten hoe zijn vrienden,
kennissen en familie zijn. 60 x sterker weten, hoe hij zelf is! De Emmausgangers zijn de
waarheidgangers. [Hebr. E-meth = Waarheid]
Zegt Jezus tegen L.C: ‘… [HiG.03_56.08.11,05]: ‚Wanneer het lichaam bij jou soms jeukt,
wees dan helemaal blij en bedenk, dat Ik dat bewerk en Ik laat je daardoor zien, dat Ik jouw
lichaam helemaal gezond maak en het begint in je aderen nu al gezond te worden. Was je in
de avond koud voor het slapen gaan en ga niet op je rug liggen – en onthoudt, dat Ik je
lichaam Zelf in orde breng, en de aandrang zal daarom ook tegelijk al weggaan‘… [Hemelse
Geschenken .03_56.08.11,05]
De Bijbel: De slaap is een natuurlijke dwang. De nacht is alleen maar voor de slaap
geschapen. Alleen bij God bestaat er geen slaap, want zie!: het sluimert en de Hoeder van
Israël slaapt niet. [Psalm 121:4]. Abraham stond in de ochtend meestal vroeg op. [Genesis
22:3] Koning David had gezongen: ‚ik wil de dageraad wakker, zij niet mij!‘ [Psalm 57:9]. Zie
ook Psalm 17:15.
In ieder geval moet men overdag niet langer slapen dan zoals een paard doet, d.w.z. een
paard heeft 60 ademhalingen per half uur. Een reiziger in Arabië heeft eens waargenomen,
dat 60 ademhalingen van een paard meer dan een half uur duurden.
De apostel Paulus vermaant de bewoners van Korinthië: ‚laat ons blijken dat we als dienaren
van God in het werk en in het vasten waken; en Paulus was zelfs ‚in gevaar‘, in het werk,
veel wakker en vastte veel. [2 Ko.6:5] Job klaagt: ‚ik draai mij genoeg tot de schemering!‘
[Job 7:4] De slaap en droom zijn een gunstig teken voor de zieke, en slaapt hij, dan zal het
met hem beter gaan. [Joh.11:12]
Talmudische Geneeskunde: ‚Slaap en dood zijn in principe niet van elkaar te
onderscheiden, ze verschillen slechts in gradatie, vooral wanneer de aparte organen onder
elkaar zwakker functioneren; maar de slaap is slechts 1/60 deel van de dood, het is als het
ware een voortijdig naar beneden gevallen onrijpe vrucht, en dat in vergelijking tot de rijpe
vrucht, de dood. De diepste [doodgelijkende] slaap is de Thardemah Marmitha. De slaap
heeft invloed op de maag; want moeheid na de warme maaltijd is een bekend verschijnsel.
Slechts matig eten brengt een gezonde slaap‘.

alle wezens slapen, of het nu mensen of dieren zijn
Hildegard von Bingen: ‚Het beenmerg van de mens groeit tijdens de slaap. Want als de
mens slaapt, dan wordt zijn beenmerg heropgebouwd en groeit het, en als hij waakt, dan
vermindert en verzwakt het enigszins, zoals de maan tijdens het wassen toeneemt en bij het
afgaan afneemt en zoals de wortels van de planten in de winter groeikracht in zich hebben,
die ze in de zomer tot bloemen doen uitschieten. Want als het beenmerg door het werk
vermoeid is of door wakker verzwakt, dan wordt de mens door vaak overmand en valt hij
gemakkelijk in slaap of hij nu staat of zit of ligt, omdat zijn ziel die nood van zijn lichaam
gewaar wordt. Want terwijl het beenmerg door waken verzwakt en uitgeput wordt, wekken de
krachten van de ziel weldra een zeer zachte en aangename wind op vanuit het beenmerg.
Deze doorwaait de aders van de hals en de hele nek van de mens, trekt naar de slapen en
bezet de aders van het hoofd. Zo onderdrukt hij de levendige waaiende wind van de mens,
zodat die mens er dan bijligt als iemand die zijn lichaam niet meer voelt, noch er van bewust
is en er niet meer over kan beschikken. Noch van zijn verstand, noch van zijn gedachten,
noch van zijn zintuigen is hij zich dan bewust. Alleen zijn ziel zendt de levensadem in en uit,
zoals zij ook bij een wakende mens doet. Zij houdt hem in stand zowel in slapende als in
wakende toestand omdat zij zowel in de mens is terwijl hij slaapt, als terwijl hij waakt. Zo valt
de mens, zoals gezegd, in slaap. Dan doet de ziel van die mens met haar vereende krachten
het beenmerg van die mens groeien en versterkt het en door middel ook van het beenmerg
versterkt ze de beenderen en maakt ze dat het bloed stolt. Ze brengt warmte in het lichaam
en zet de afzonderlijke ledematen aaneen. Ze verruimt de wijsheid en kennis in die mens
door een opgewekt leven. Zo heeft de mens terwijl hij slaapt een grotere inwendige warmte
dan wanneer hij waakt, want als de mens waakt, wordt zijn beenmerg verdund, vloeibaar en
troebel. Om dit tegen te gaan slaapt hij. Als hij daarentegen slaapt, brandt zijn beenmerg
omdat het dan groeit, vet wordt en wit.
In het Grote Johannes Evangelie [Lorber] 5-169 benadrukt de Heer: ‚dat, als wij mensen met
onze nachtrust een andere ligging op het ledikant zouden toepassen, wij wel ca. 30% langer
zouden kunnen leven. In het volgende bulletin daarover iets meer!

bronnen:

Jakob Lorber vermelde Geschriften - Biblisch-talmudische Medizin, Hildegard von Bingen [Causae
et Curae] – zie verder ook onder Maan & Aarde [deel .01_062,17]
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Wat kun je in het volgende bulletin verwachten?
Op de sporen van Jezus: Genezareth met foto’s………..
Waarom zeggen wij: ‘men’ zegt dit en dat over…………
Swedenborg sprak met de geestelijke wereld…………...
De slaap [een vervolg]……………………………………….
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