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5131 De pilaren van de kerk van CHRISTUS Arbeid in de wijngaard
14 mei 1951

IK heb u steeds tot MIJ getrokken uit louter Liefde. IK weet sinds eeuwigheid wie zijn weerstand 
tegen MIJ opgeeft, en wie IK daarom als instrument gebruiken kan om MIJ te dienen in de laatste 
tijd vóór het einde. Nog kent u het uur van het einde niet, nog houd IK een sluier gespreid over de 
laatste dingen op deze aarde. Maar u Mijn getrouwen, moet op de hoogte zijn van Mijn heilsplan. 
En als het nodig zal zijn zal IK u ook de tijd aangeven, opdat u tot zegen van uw medemensen uw 
kennis gebruiken kunt, zonder echter dezen daarvan in kennis te stellen. Want het weten van dag en 
uur zou hen schaden. Alleen ingewijde, MIJ trouw toegenegen dienaren kan IK opmerkzaam maken 
op de dag van het einde, maar ook hen op een wijze - die hen niet schaadt in hun geloof en wil.

Daarom beproef  IK eerst  de harten van Mijn  dienaren.  IK geef  hun echter  ook de kracht  elke 
beproeving te doorstaan, en zo zullen de weinigen tevoorschijn treden die MIJ bij het einde nog 
grote diensten zullen verlenen - en die daartoe ook in staat zijn.
IK ken uw harten, IK ken uw wil en IK kom u tegemoet met wat u begeert, nml.licht en kracht. 
Daardoor zult u sterke pilaren van Mijn kerk op aarde worden en geen wereldlijke of geestelijke 
macht zal haar kunnen neerhalen - omdat u krachtig weerstand biedt als men haar muren bestormen 
wil.
Op het einde van deze aarde heb IK mensen nodig met een sterke wil en een sterk geloof. En overal 
ken IK zulke mensen en bereid hen voor op deze laatste strijd, die tegen MIJ en al het geestelijke 
gericht  is.  Het voorbereiden echter geschiedt  zodanig, dat IK hen inwijd in Mijn heilsplan van 
eeuwigheid, om hen zelf eerst eens Mijn bestuurlijk en werkzaam bezig zijn en alles wat er gebeurt 
te verklaren, om hen daardoor te sterken in het geloof aan MIJ, wat dan echter ook een ijverig en 
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met succes arbeiden in Mijn wijngaard mogelijk maakt. Bovendien verschaf IK hun licht en kracht, 
dat hen bekwaam maakt te onderwijzen en hun ook kracht geeft uit innerlijke overtuiging stand te 
houden tegen alle aanvechtingen van de kant van de duisternis.
En zo vorm IK MIJZelf een leger van sterke strijders, dat IK echter ook verzorg en ondersteun - tot 
het zijn opdracht geheel vervuld heeft, tot het de overwinning over de vijand behaald heeft in de 
laatste strijd op deze aarde.
IK ken u en uw wil en IK prijs u zalig dat u zich aan MIJ hebt gewijd. IK neem u op als Mijn bezit  
en laat u voor eeuwig niet meer los. Want IK heb u nodig in deze laatste tijd omdat IK door u nog 
wil inwerken op uw medemensen die IK u zal laten ontmoeten - opdat u bij hen uw werk in de 
wijngaard kunt verwezenlijken. En omdat IK u nodig heb, zal IK ook voor u zorgen tot u uw missie 
volbracht  hebt,  tot  het  einde gekomen is  -  dat  voor  u allen ophanden is.  IK wil  Mijn GEEST 
uitstorten  over  u  allen  opdat  u  inziet  in  welke  tijd  u  leeft.  En  Mijn  GEEST  zal  het  u  ook 
verkondigen wanneer de dag komt - die aangekondigd is in woord en geschrift.
AMEN

6301 De gemeenschap van JEZUS CHRISTUS
2 juli 1955

Het is Mijn Wil dat Mijn kleine gemeenschap vast bijeen blijft, opdat de een 'n steun zij voor de 
ander,  geestelijk  en  aards.  Allen  moeten  zich  om  Mijn  levensbron  scharen  en  zich  daaraan 
verkwikken. Ze moeten daaruit de kracht putten, die ze des te meer nodig hebben hoe dichterbij het 
einde is. En dat het einde in aantocht is zal ieder weten en geloven die zich door Mijn levenswater 
laat doorstromen, want hij ziet dan dieper en weet daarom ook waarom het naar het einde toegaat.

IK wil dat deze kennis aan vele mensen wordt uiteengezet. IK wil dat iedereen deze levensdrank 
wordt aangeboden, aan allen die uw weg kruisen. En dan staat het iedereen vrij of hij bij u wil 
blijven, of zich weer afwendt van de bron - die Mijn liefde u allen ontsloten heeft.
Deel aan allen dat levenswater uit dat uit Mijn Bron is gevloeid. Verbreid allen Mijn Woord dat u 
uit den hogen wordt toegestuurd en help mee de kring te vergroten van hen die IK door Mijn Woord 
kracht  kan doen toekomen,  omdat  IK weet  dat  allen  deze  kracht  absoluut  nodig hebben in de 
komende tijd.
U moet nog alles doen wat er maar gedaan kan worden om Mijn evangelie (van de liefde) in de 
wereld uit te dragen. IK zal ieder daarvoor zegenen, want IK alleen weet dat er nog steeds zielen 
gered kunnen worden. Zielen die ziek zijn, maar die als zij tot de Bron van genezing vluchten - ook 
door het kostelijke levenswater gezond worden.
U allen die Mijn Woord rechtstreeks of door Mijn dienaren op aarde ontvangt, u allen behoort tot 
Mijn kleine kudde die door MIJ, uw HERDER behoed wordt. U allen behoort tot Mijn kerk, die IK 
stichtte  toen IK op aarde  leefde.  U allen bent  Mijn  discipelen  van de  eindtijd,  die  IK met  de 
opdracht uitzend Mijn evangelie aan de mensen te verkondigen. Weet dat IK met ieder van u ben 
die wil arbeiden voor MIJ en Mijn rijk. Weet, dat IK u leid naar hen die u moet laven met spijs en 
drank. Weet dat eenieder die MIJ zijn diensten aanbiedt, arbeiden kan in Mijn wijngaard. Maar weet 
ook dat IK ieder van u ook nodig heb - omdat er nog zeer veel werk verricht moet worden tot aan 
het einde. En omdat deze arbeid alleen kan worden verricht door mensen die bereid zijn Mijn Wil 
uit te voeren, die dus instructies van MIJZelf aannemen.
Geloof ook dat IK heus wel weet wat dienstig is voor de dwalende zielen, opdat het licht in hen 
wordt en dat IK u daartoe altijd die middelen ter hand stel die een succesvolle uitwerking op hen 
hebben. Geloof, dat IK ook altijd door u de juiste Woorden tot hen zal spreken, dus dat u allen Mijn 
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Woord  wordt  gebracht  zodat  IK  die  mensen  direct  kan  aanspreken.  En  Mijn  Woorden  zullen 
waarlijk hun uitwerking niet missen - waar IK nog een mogelijkheid zie dat die mens kan worden 
gered.
Werk tezamen met vereende krachten en wees er zeker van dat ook IK midden onder u vertoef. Dat 
IKZelf  de  mensen uitnodig  tot  de  Bron van Liefde te  komen,  om zich  daar  te  laten  laven en 
verkwikken. Wees er zeker van dat IK elke dienst voor MIJ en Mijn rijk zegen, geestelijk en aards. 
Werk daarom nog ijverig in Mijn wijngaard, want de tijd van de oogst is nu gekomen, waarin IK 
veel maaiers nodig heb die ijverig bezig zijn omdat er niet veel tijd meer overblijft vóór het einde.
AMEN

5049 Vele wegen, maar één doel - Ware leden van de kerk van CHRISTUS
25 januari 1951

Vul elkaar aan en ga niet uit elkaar. Wandel te zamen en ga geen verschillende kanten op, daar u 
toch allen dat ene doel hebt: tot MIJ te komen, Mijn Aangezicht te zien en voor eeuwig zalig te zijn. 
Weet  dat  IK  ieder  afzonderlijk  mens  alleen  naar  zijn  innerlijkste  wezen  beoordeel  en  dat  IK 
niemand verwerp, ofschoon hij nog niet voor MIJ gekozen heeft; deze is dan nog een dwalend kind 
dat ook Mijn genade nodig heeft - maar niet Mijn toorn.

Dus sta IK ook alle dwalenden bij en dring hen weer zachtjes op de juiste weg die tot MIJ voert. En 
ieder wordt anders bedeeld, maar dat moet u niet doen geloven dat hij daarom zijn doel niet zou 
kunnen bereiken. Wie alleen maar naar MIJ verlangt die trek IK ook omhoog. Daarom bestrijd 
elkaar niet en ga niet uit elkaar, maar vecht schouder aan schouder in de laatste strijd op deze aarde. 
Voor MIJ is er dan maar een schaar waarvan IK de AANVOERDER ben, die vast staan in het 
geloof aan MIJ in JEZUS CHRISTUS en die derhalve ook Mijn Naam op hun voorhoofd dragen.
IK schenk maar aandacht aan een ding bij de mensen en dat is van belang: in hoever is hun geloof 'n 
levend geloof. Dat zij JEZUS CHRISTUS met de mond belijden laat hen nog niet bij de schare der 
mijnen behoren.  Alleen als  zij  ware christenen zijn die  'n  leven leiden naar  het  voorbeeld  van 
JEZUS CHRISTUS, en die daardoor tot een levend geloof zijn gekomen. Dat alleen is beslissend 
om tot Mijn kleine kudde te behoren - waarvan IK de HERDER ben.
Zolang de verschillende groeperingen elkaar bestrijden ontbreekt hun dit levend geloof, omdat hun 
dan ook nog het inzicht ontbreekt aan wat IK onder de kerk die IK gegrondvest heb, versta.
De  ware  leden  van  Mijn  kerk  begrijpen  elkaar,  ofschoon  zij  tot  verschillende  confessies  en 
geestesrichtingen behoren, ze zoeken elkaar en zijn verheugd als ze elkaar gevonden hebben. De 
ware leden staan ook in de innigste verbinding met MIJZelf, omdat zij naar Mijn Woord verlangen 
en ook inzien dat dit de juiste spijs en drank is. De ware leden van Mijn kerk ergeren zich niet aan 
uiterlijkheden en ze hechten ook geen waarde aan onnozele dingen. Alleen de liefde tot MIJ vervult 
hen evenals ook de liefde tot de naaste.
Tengevolge daarvan is ook hun geest ontwaakt en geeft hun de juiste inlichtingen, zo dat zij elkaar 
herkennen en niets meer tegen elkaar hebben. Zij doen dan hun best gezamenlijk omhoog te streven 
-terwijl de een de ander helpt - als de weg omhoog moeilijk is. Zij streven dan naar het hoogste 
doel, naar het Vaderhuis en IK kom hen nu tegemoet en vertoon ME aan hen, want wie ernstig naar 
MIJ verlangt - die kom IK naderbij. IK kom dan tot hem als Vriend en Broeder en druk hem als 
VADER aan Mijn hart - en laat hem dan voor eeuwig niet meer gaan.
AMEN
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5772 De kerk van CHRISTUS I
18 september 1953

Wie verklaart tot de kerk van CHRISTUS te behoren, die moet ook leven als een christen - anders 
strekt hij de kerk van CHRISTUS niet tot eer. Wanneer in de komende tijd van het geloof in JEZUS 
CHRISTUS getuigenis moet worden afgelegd, dan zullen de ware aanhangers van zijn kerk bekend 
worden. Want de standvastigheid van geloof die zij nodig hebben om voor Zijn Naam uit te komen, 
kan alleen verkregen worden door een levenswandel naar ZIJN voorbeeld, een leven in navolging 
van JEZUS. En dezen behoren dan ook tot de kerk die door JEZUS is gesticht.

Tegenwoordig belijden nog veel mensen JEZUS met de mond, ze zijn aanhangers van kerken die 
zich alle uitgeven voor de door JEZUS CHRISTUS gestichte kerk. Leven dezen nu ook volgens de 
goddelijke Wil terwijl ze Zijn goddelijke geboden over de liefde vervullen, dan zal in hen ook de 
nodige  standvastigheid  van  geloof  aanwezig  zijn.  Dan  houden  zij  ook  stand  in  de  laatste 
geloofsstrijd en belijden Zijn Naam voor de wereld. Het zullen er echter maar weinige zijn, alleen 
die mensen die in de liefde leven, zullen deze kracht opbrengen om weerstand te bieden tegen 
wereldse  machten  -  die  het  plan  nastreven  alles  uit  te  roeien  wat  met  het  geloof  in  JEZUS 
CHRISTUS, de goddelijke Verlosser verband houdt.
En nu toont de mens dat hij christen is, nu pas kan hij zich als lid van de door JEZUS CHRISTUS 
gestichte kerk beschouwen. En wie dan JEZUS CHRISTUS voor de wereld belijdt, voor die zal 
JEZUS CHRISTUS ook getuigen voor GOD, voor GOD de VADER, zoals HIJ beloofd heeft.
De kerk van CHRISTUS telt niet veel aanhangers meer, en hoe meer de liefde onder de mensen 
verkoelt,  des  te  kleiner  zal  de  schare  van  de  ware  christenen  worden,  omdat  de  liefde 
onvoorwaardelijk moet worden beoefend om als waar christen te gelden en om de mensen een 
lichtend  voorbeeld  te  zijn  voor  de  ware  kerk  op  aarde.  Voor  de  kerk,  waar  geen  officieel 
lidmaatschap van een kerkgenootschap voor vereist is, maar alleen: een leven van liefde volgens de 
goddelijke geboden, die de liefde als eerste vereiste hebben. Die kerk zal dan ook het zekerste 
teken, dat bewijst WIE de Stichter ervan is, geven: het werkzaam zijn van de GEEST in alle leden.
De kerk van CHRISTUS is geen uiterlijk herkenbare instelling, ze is alleen maar de aaneensluiting 
van diep gelovige mensen die in de innigste verbinding met de Stichter van die kerk -met JEZUS 
CHRISTUS staan en daardoor ook door Zijn GEEST verlicht, geleid en vervuld worden. En die net 
als de discipelen van JEZUS op aarde ongewone werken kunnen verrichten, met de hun gegeven 
Geesteskracht.
Een sterk geloof en een diepe liefde geven blijk van het behoren tot de kerk van CHRISTUS; en 
alleen haar volgelingen zullen de laatste geloofsstrijd doorstaan, omdat zij met JEZUS CHRISTUS 
Zelf strijden en daardoor ook de overwinning zullen behalen op hem die tegen CHRISTUS is, op 
GOD's tegenstander en zijn dienaren. Want JEZUS CHRISTUS zal komen met Macht en Kracht en 
in Heerlijkheid op de laatste dag, om Zijn kleine kude tot Zich te halen in het rijk van vrede. Zijn 
tegenstander zal HIJ echter in boeien slaan en samen met hem allen die van hem afhankelijk zijn.
AMEN

5788 De kerk van CHRISTUS II
13 oktober 1953

Wiens streven naar MIJ oprecht is, die bereikt ook zijn doel, want "IK ben de Weg, de Waarheid en 
het  Leven".  Wie  MIJ  zoekt  heeft  ook al  de  weg betreden  en  hij  wordt  dan  door  MIJ  met  de 
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waarheid  vertrouwd gemaakt,  die  hem het  leven  geeft.  Wie  MIJ  ernstig  zoekt,  die  zoekt  MIJ 
evenwel niet in een bepaalde geestelijke richting, want hij weet dat IK alleen in zijn hart te vinden 
ben en dat alleen zijn hart de doorslag geeft of IK daar ben - waar men MIJ verkondigt.

Overal kan Mijn leer over de liefde gepreekt worden, of de mens MIJ overal vindt hangt echter 
alleen af van zijn hart - welk verlangen er in hem leeft - of het MIJ waarlijk zoekt. Overal kunnen 
de  woorden  indruk  maken  en  een  verlangen  MIJ  lief  te  hebben  opwekken.  Maar  pas  als  die 
woorden doen "ontvlammen" is de juiste weg ingeslagen. Dan pas zal de mens ook in staat zijn te 
oordelen over de zuivere waarheid, hij zal alleen dat aanvaarden en nastreven wat tot het leven 
voert dat eeuwig voortduurt.
Is het hart gefascineerd door Mijn Woord, dan is ook de verbinding met MIJ tot stand gebracht en 
Mijn tegenwoordigheid in hem verzekerd. Dan geeft de mens met zijn hart ook aan geen enkele 
geestelijke richting de voorkeur - maar alleen nog aan Mijn kerk, die IK Zelf op aarde gesticht heb. 
Waarheen  echter  elke  kerkelijke  organisatie  kan  leiden  die  Mijn  goddelijke  leer  van  de  liefde 
verkondigt en waarvan het geloof in JEZUS CHRISTUS als ZOON van GOD en Verlosser van de 
wereld een vereiste is.
Daarom, bestrijd elkander niet zolang al uw streven op MIJ gericht is, want dan leid IK u op de 
juiste weg, op de weg van de waarheid, die naar het eeuwige leven voert. Dan ook zal ieder die tot 
Mijn kerk behoort inzien welke leraren van de zuivere waarheid afwijken.  Hij  kan dan zelf  de 
geestelijk blinden leiden, die onwetend van de gevaren zijwegen gaan die niet tot het doel voeren. 
En zoeken ook dezen, die nog blind zijn serieus, dan'laten zij zich ook graag leiden en zijn dankbaar 
voor elke hulpverlening, omdat zij nu Mijn leiding beseffen omdat - wie MIJ ernstig zoekt - door 
Mijn liefde omvat wordt en ook Mijn Liefde gewaar wordt.
"IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Wie er dus naar streeft naar MIJ te gaan, wiens hart 
naar MIJ is gewend, kan niet verkeerd gaan. En al leeft hij nog in de dichtste duisternis, dus nog ver 
van de waarheid verwijderd, toch belandt hij in Mijn kerk, die IK Zelf op aarde gesticht heb. Want 
zijn verlangen naar MIJ, zijn geloof in MIJ, is het fundament waar Mijn kerk op gebouwd is. Want 
alleen een diep, levend geloof streeft er naar naar MIJ te gaan, alleen een diep gelovig mens heeft 
het verlangen van zijn hart op MIJ gericht - en door hem laat IK MIJ waarlijk vinden.
AMEN

6010 De kerk van CHRISTUS III
28 juli 1954

De gemeenschap van JEZUS CHRISTUS bestaat uit alle gelovigen die in JEZUS CHRISTUS hun 
Verlosser zien, die aan HEM geloven als de ZOON van GOD, DIE naar de aarde kwam om als 
mens het zoenoffer te brengen voor de gehele mensheid - en die daarom HEM willen navolgen. 
Onder de kerk van CHRISTUS die HIJ Zelf op aarde gesticht heeft zijn alle diepgelovige mensen te 
verstaan die niet zomaar vormchristenen zijn; allen die een levend geloof hebben en die zich bewust 
onder het kruis van CHRISTUS plaatsen.

JEZUS CHRISTUS moet erkend worden door de leden van Zijn kerk. En uit deze erkenning vloeit 
voor hen dan ook de plicht voort volgens Zijn leer te leven, dus bewust een leven in liefde te leiden 
zoals HIJ Zelf het de mensen heeft voorgeleefd. HIJ had daartoe aangemaand door Zijn oproep: 
"Volg MIJ na!". En wie aan deze oproep gehoor geeft en HEM aanvaardt, die behoort ook tot de 
gemeenschap die als kerk van CHRISTUS wordt aangeduid.
Het is deze onzichtbare kerk die evenwel in elk kerkgenootschap vertegenwoordigd kan zijn en ook 
vertegenwoordigd  is,  omdat  er  overal  enkele  mensen  zijn  die  met  innige  liefde  in  JEZUS 
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CHRISTUS geloven. Die ook in liefde opkomen voor hun medemensen en die ware christenen 
genoemd kunnen worden, omdat ze door hun levenswandel bewijzen tot HEM te behoren, Die Zijn 
werkzaam zijn in Liefde op aarde heeft bekroond met Zijn dood aan het kruis.
Deze gemeenschap bestaat dus overal waar ware christenen leven, want zij allen behoren tot de kerk 
van CHRISTUS. En waar maar twee of drie van zulke christenen in Zijn Naam vergaderd zijn, daar 
is  HIJ  Zelf  in  hun midden  en  vervult  hen  met  Zijn  GEEST.  Dus zullen  ook de gedachten  en 
woorden van deze mensen juist zijn en ze zijn zelfs hoger te waarderen dan het woord van een 
predikant die de goddelijke leer over de liefde nog niet naleeft en uitdraagt, wiens woorden nog 
geen blijk geven van een innerlijk leven van de GEEST - het kenmerk van de leden van de kerk van 
CHRISTUS.
En deze GEEST zal  Zich altijd zodanig uiten,  dat het Woord van GOD op een eenvoudige en 
duidelijke manier gepredikt en uitgelegd wordt, wat ook in de kleinste kring waar maar leden van 
de kerk van CHRISTUS bijeen zijn op de meest natuurlijke wijze geschiedt, zelfs in een eenvoudig 
gesprek.
Want  het  lidmaatschap  wordt  niet  uiterlijk  bevestigd.  Alleen  de  geest  van  liefde  van  ieder 
afzonderlijk, die hem dringt naar JEZUS CHRISTUS te gaan in het levend geloof aan HEM als de 
ZOON van GOD en Verlosser van de wereld - in WIENS menselijk omhulsel Zich GOD Zelf 
belichaamd heeft - om de mensen te verlossen van zonde en dood is, van waarde.
AMEN

5923 De kerk van CHRISTUS - Een levend geloof
5 april 1954

Alleen een levend geloof maakt u tot leden van Mijn kerk die IK ZELF op aarde heb gesticht. 
Onverschillig tot welke confessie u ook behoort,  u moet een geloof bezitten zoals Petrus, want 
alleen op zo'n geloof wordt Mijn kerk gebouwd - op een geloof, dat levend is geworden door de 
liefde.

En dit levend geloof kunt u in elk kerkgenootschap bereiken als dat wat u onderwezen wordt, u 
aanspoort tot het werkzaam zijn in liefde en wanneer u nu ijverig werk verricht dat altijd de liefde 
als beweegreden heeft. Dan bezit u een levend geloof, dan brengt u bewust de verbinding met MIJ 
tot stand. IK leef dan a.h.w.in en naast u, en dan pas leeft u uw aardse leven bewust. U streeft een 
doel na en alles wat u doet is op dat doel gericht, op MIJ.
En het is u toch wel duidelijk dat ieder mens MIJ na kan streven naar MIJ te gaan, onverschillig tot 
welk kerkgenootschap hij  behoort.  Zodra hij  maar aan MIJ gelooft,  aan MIJ, DIE als de mens 
JEZUS op aarde leefde om de mensen te verlossen, is ook de eerste steen aanwezig voor Mijn kerk, 
die  onverwoestbaar  zal  zijn  als  een  rots,  wanneer  het  geloof  door  de  liefde  onwankelbaar  is 
geworden. Dan kunnen de geweldigste stormen er aan rukken, het zal standhouden. Alleen op zo'n 
geloof kan Mijn kerk gegrondvest worden en ze blijft bestaan tot in alle eeuwigheid.
Wie een waar en levend geloof heeft, wat het gevolg is van een leven in liefde, die zal ook in de 
waarheid  wandelen.  Die  zal  ook  kunnen  onderscheiden  wat  goddelijke  en  wat  menselijke 
leerstellingen zijn. Hij zal steeds meer en meer de goddelijke leerstellingen tot zijn levensprincipe 
laten worden, en aan de menselijke leerstellingen geen aandacht schenken. Hij zal gewaar worden 
waarin Mijn Wil bestaat, ofschoon hij van de kant van de mensen tot handelingen wordt aangezet 
die nooit door MIJ gewild zijn.
Hij staat dan op de rots die Mijn kerk draagt en betreedt geen grond meer waarop hij dreigt te 
verzinken. Hij komt dan alleen nog uit voor de zuivere waarheid want in hem is het Leven, en 
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daarom is zijn hele streven ook op dit Leven gericht - en hij ontvlucht de dood. Hij mijdt dan alles 
wat bij de dood hoort, wat ongeschikt is om het ware leven te wekken. Hij wijst de dwaling en de 
leugen af omdat hij die herkent, daar de waarheid in hem ze helder verlicht. Een levend geloof is de 
rots waarop Mijn kerk gebouwd is, maar dit stelt een leven in onbaatzuchtige naastenliefde voorop. 
Waar dit beoefend wordt staan ook de poorten open waardoor men Mijn kerk kan binnengaan. En 
iedereen kan binnenkomen, IK neem allen op die maar het ernstig streven hebben tot MIJ en Mijn 
kerk, die IK Zelf op aarde gesticht heb, te behoren.
AMEN

3729 De kerk van CHRISTUS - Het geloof - De rots
29 maart 1946

De ware kerk van CHRISTUS omvat niet de aanhangers van deze of gene geestesrichting, deze of 
gene organisatie, maar alleen de groep van hen die een levend geloof bezitten. Van het geloof alleen 
laat GOD het afhangen of de mens zich bij de kerk van CHRISTUS kan rekenen. Daarom zal Zijn 
kerk ook overal kunnen bestaan. Ze zal overal daar zijn waar mensen leven die geloven in JEZUS 
CHRISTUS,  en  daardoor  ook 'n  leven  leiden  dat  de  navolging  van CHRISTUS genoemd kan 
worden.  Een leven naar  de Wil  van GOD, DIE in JEZUS CHRISTUS op aarde  leefde om de 
mensen ZIJN Wil te openbaren door Zijn Woord - en door Zijn levenswandel op aarde - als een 
levend voorbeeld van Zijn Woord.

Want wie diep gelovig is, die onderhoudt ook GOD's geboden. Hij wandelt in de liefde en vormt 
zich  daardoor  tot  een  kind  van  GOD.  Hij  is  lid  van  de  kerk  van  CHRISTUS en daarom een 
kandidaat voor Zijn rijk. Een diep geloof en een leven in liefde hebben als resultaat het werken van 
GOD's GEEST in de mens, en daarom zal de kerk van CHRISTUS voor altijd van Zijn GEEST 
vervuld zijn. Ze zal daardoor alleen het ware en juiste prediken, ze zal wijsheid kunnen leren en de 
volle kracht  van het geloof bezitten,  d.w.z.  ze zal ook andere mensen die gewillig zijn  kunnen 
overtuigen van haar waarde en haar werken, om in opdracht van GOD - Zijn rijk te verkondigen in 
de gehele wereld.
Maar  alleen  zij  die  van  goede wil  zijn,  zullen  dit  inzien,  terwijl  voor  de anderen haar  waarde 
verborgen  blijft,  want  zij  weten  niets  over  de  kentekenen  van  de  kerk  van  CHRISTUS.  Zij 
onderrichten wel over CHRISTUS, maar ze weten het juiste niet van het onjuiste te onderscheiden. 
Waar dus wereldlijke organisaties aanspraak maken de door JEZUS CHRISTUS gestichte kerk van 
CHRISTUS op aarde te zijn, behartigen zij meestal alleen de uiterlijke vorm, maar niet de kern. Zij 
onderrichten wel het Woord van CHRISTUS, maar pas het levend geloof geeft  het Woord van 
GOD de juiste betekenis en de juiste waarde voor de ziel van de mens. Het levend geloof kan dus in 
elke  kerkelijke  organisatie  aanwezig  zijn,  zoals  het  er  echter  ook in elke  kan ontbreken.  Maar 
aanhanger van Zijn kerk is alleen hij, die dit levend geloof het zijne noemt.
Maar pas het levend geloof brengt de juiste verhouding met GOD tot stand, en dat alleen door het 
werkzaam zijn in liefde. Daardoor wordt de geest in de mens gewekt die hem onderricht, en pas dan 
kan  hij  helder  en  duidelijk  inzien  waarin  de  kerk  van  CHRISTUS bestaat.  Hij  kan  dan  goed 
onderscheid maken tussen GOD's Wil en de wil van de mensen, die vaak de dekmantel is van 'n 
christelijk geloof. Dan behoort hij tot de kerk van CHRISTUS, die geen andere naam nodig heeft en 
die geen uiterlijk kenteken kan laten zien - dan alleen het werkzaam zijn van de kracht van de 
GEEST - dat ook uiterlijk te zien is door een levenswandel in liefde en wijsheid.
Is echter de mens eenmaal aanhanger van deze kerk, dan is hij haar ook tot het einde trouw. Want 
wie eenmaal het levende geloof heeft, die heeft ook het "Licht" in zich dat eeuwig schijnt. Hij bezit 
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bovendien de waarheid en zal nu ook verhelderend werkzaam kunnen zijn omdat de GEEST in hem 
- hem daartoe in staat stelt en hem er ook toe drijft.
Onwankelbaar is dan zijn geloof, dus als een rots die alle aanvallen het hoofd biedt. En de poorten 
van de hel kunnen niets uitrichten tegen zo'n geloof, en zodoende nooit de kerk van CHRISTUS aan 
het wankelen brengen - zoals JEZUS beloofd heeft. Want Zijn kerk is onoverwinnelijk en ze zal het 
blijven tot in alle eeuwigheid.
AMEN

4768 Het ineenstorten van kerkelijke organisaties - De ware kerk
28 oktober 1949

Aan het einde der dagen gaat een tijd vooraf waarin Mijn Woord aangevallen zal worden, en ook 
alles  wat  wijst  op  MIJ  als  Schepper  en  Behoeder.  Men  zal  elk  geloof  in  een  GOD  willen 
vernietigen, en dat betekent een openlijke strijd tegen alles wat geestelijk is. En nu zullen daardoor 
het meest de kerkelijke organisaties en hun aanhangers getroffen worden, want men treedt tegen 
alles op wat naar buitentoe opvalt als representatief voor Mijn rijk en Mijn leer. Daarom laat IK 
buiten deze organisaties mensen opstaan die Mijn Woord vertegenwoordigen, die nu door MIJ zijn 
aangesteld om Mijn evangelie op ’n ander wijze verder te verbreiden – ondanks vervolgingen. Zij 
zijn door MIJ in het bezit van de volle waarheid en daarom ook geschikt in de laatste tijd hun 
medemensen te onderrichten.

Want het zal nodig zijn in de tijd vóór het einde de mensen in hun geloof te sterken, of hen wakker 
te  maken,  want  nu  pas  zullen  vele  beginnen  na  te  denken  over  de  duurzaamheid  van  de 
leerstellingen die hun traditiegetrouw zijn gegeven. Zij zullen inzien dat IK niet met degenen ben 
die alleen maar  door de uiterlijke kerk met MIJ omgaan. Die van mening zijn een privilege te 
hebben omdat zij tot een bepaalde kerk behoren.
IK heb wel al Mijn kinderen lief. Zodra echter een kind de Wil van zijn VADER niet vervult, in die 
zin dat hij  de hem verleende gave om te kunnen denken niet gebruikt  en dus verstand en hart 
tezamen niet aanspoort om werkzaam te zijn, om in te zien wanneer hij leeft naar Mijn Wil en om te 
beseffen wanneer valse profeten zich voor Mijn afgezant uitgeven, verwijdert dit kind zich van MIJ 
en het vindt dan moeilijk weer de weg naar MIJ terug.
Steeds laat IK ook deze dwalenden Mijn Woord toekomen, steeds benader IK hen en probeer hun 
kennis te geven op een directe manier doordat IK hun Mijn boden zend, opdat die hun opheldering 
geven.  Maar  ze  nemen  geen  onderrichting  aan  en  ze  zijn  zodoende  ook  niet  meer  te 
verontschuldigen als ze op de verkeerde weg verdwalen.
En wanneer nu op aansporing van Mijn tegenstander deze mensen hun kerk wordt ontnomen, dan 
zullen alleen die mensen niet gaan twijfelen die vaststaan in het ware geloof en die daardoor zo 
innig met MIJ verbonden zijn, dat IK hen te allen tijde nabij kan zijn. Dezen zullen ook door de 
harde maatregelen en grove bepalingen tegen de uiterlijke kerk niet zo getroffen worden, want zij 
weten waar de ware kerk van CHRISTUS te vinden is. Zij zullen alleen steeds ijveriger voor Mijn 
Woord opkomen, ofschoon zij ook voor de vervolgingen van hen - die tegen alles strijden wat tot 
het geloof behoort - niet veilig zijn.
Deze tijd is nog niet aangebroken dat u een beslissing moet nemen, maar dan geeft u alleen al de 
innerlijke overtuiging dat u in de waarheid wandelt en als bewijs Mijn Woord hebt, dat IK Zelf u 
geef, de kracht om te weerstaan. U en allen die naar u luisteren en MIJ willen dienen zullen nu met 
grote overredingskracht spreken en alles zal op u afketwant nu weet u ook dat u nog maar een korte 
tijd moet volhouden om zalig te worden. U weet, dat wel al het uiterlijke wankelen kan, maar nooit 
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de kerk die JEZUS CHRISTUS op aarde gesticht heeft, de ware kerk - die niet door de poorten der 
hel overwonnen kan worden.
Talloze mensen echter zullen van het geloof afvallen. Zij zullen het onbegrijpelijk vinden dat IK die 
kerk niet bescherm, waarvan zij menen dat die door MIJ is gegrondvest - en ze leggen er tegenover 
zichzelf geen rekenschap van af of zij leden zijn van de door MIJ gestichte kerk, omdat hun het 
nadenken daarover verboden is.  En zo zal iets ineenstorten wat naar de mening van de mensen 
“onoverwinnelijk“ moet zijn. Het zal inzakken als een kaartenhuis, omdat het mensenwerk is dat 
niet  stand  kan  houden.  Maar  de  mijnen  zullen  zich  niet  laten  overwinnen,  zij  zullen  de 
geloofskracht  bezitten  die  weerstand biedt,  omdat  zij  Mijn  bijstand  ondervinden.  Zij  zullen  de 
kracht van MIJ betrekken, daar zij vast in MIJ geloven en daarom tot Mijn kerk behoren die niet 
door de poorten der hel overweldigd kan worden.
Maar het zal een heel moeilijke tijd zijn, waar IK steeds weer op wijs om u die MIJ toebehoort 
gedurig aan te sporen u voor te bereiden - en steeds weer kracht in ontvangst te nemen door het 
opnemen van Mijn Woord en het werkzaam zijn in liefde. De tijd is dichtbij waarop deze strijd 
begint en dan moet u gewapend zijn. U moet standvastig blijven wanneer iedereen faalt die een 
"schijngeloof" aanhangt en die zich in de waarheid staande waant – zonder er ooit over nagedacht te 
hebben wat er te geloven van hem verwacht werd. Zij zullen wankelen en afvallen van het geloof. U 
echter moet standhouden en het bewijs leveren dat de innige levende band met MIJ ook een levend 
geloof als gevolg heeft die u de kracht geeft te volharden tot het einde.
AMEN

4525 Jij bent Petrus, de rots
27 december 1948

Wie tot Mijn kerk behoren wil moet een levend geloof hebben, want een "dood geloof" tel IK niet - 
want dat verdient de naam geloof niet. En bijgevolg bezit u, mensen al het juiste kenteken van Mijn 
kerk en ook de verklaring van Mijn Woorden: "Jij bent Petrus, de rots, op jou wil IK Mijn kerk 
bouwen".

Alleen op een waar geloof is Mijn kerk gegrondvest. Maar wat is een waar geloof? Iets voor waar 
houden wat niet bewezen kan worden, zo luidt uw verklaring. Maar met geloof is geen blind geloof 
bedoeld, geen gedachtenloos aannemen van geloofsleren - omdat dit geen overtuigd geloof kan 
voortbrengen. De mens echter moet de innerlijke overtuiging hebben zonder bewijzen. Dit is het 
juiste geloof, anders zou het alleen een woordenspel zijn als er van geloof gesproken werd. Alleen 
een overtuigd geloof is ook een levend geloof; nooit echter een blindelings aangenomen geloof dat 
alleen niet afgewezen wordt.
Petrus bezat een overtuigd geloof en daarom gaf IK hem de naam van rots,  die Mijn kerk zou 
dragen. En steeds zal IK zo'n geloof als voorwaarde stellen om tot Mijn kerk te behoren, want IK 
neem geen genoegen met hen die alleen met de mond een leer belijden - maar die de innerlijke 
overtuiging missen. Een levend geloof is voorwaarde, omdat de kracht van het geloof daar pas aan 
het licht komt waar innerlijke overtuiging te vinden is.
Het moet voor de mensen toch wel begrijpelijk zijn dat IK meer van hen verlang dan alleen het 
loutere belijden met de mond, anders konden toch de onzinnigste leerstellingen aan de mensen 
worden voorgelegd en van hen worden geëist ze te geloven. Dit echter maak IK onmogelijk door 
Mijn Woorden waarmee IK de mensen een "maatstaf" aangeef - de rots Petrus, die Mijn kerk moet 
dragen.
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Daaruit volgt dat u, mensen dus tegenover elke geloofsleer een standpunt in moet nemen, dat u, om 
overtuigd te kunnen geloven, al daarover een mening moet vormen en dus begrijpelijkerwijs niet 
elke geloofsleer kunt aanvaarden - en dat 'n dwaalleer ook door u kan en moet worden herkend, 
omdat u er niet de overtuiging van de absolute waarheid door kunt verkrijgen, wat van u te geloven 
gevraagd wordt. Bij ernstig nadenken zult u heel goed in staat zijn te onderscheiden welke leren de 
waarheid verkondigen en welke afgewezen moeten worden. En zo zult u ook ware aanhangers van 
Mijn kerk zijn en blijven, als u vanuit een levend geloof leeft, en IK zal u dan zegenen.
AMEN

4028 De kerk van CHRISTUS Wereldlijke organisaties
22 april 1947

Die tot Mijn kerk behoren zullen elkaar vinden en zich nauw aaneensluiten, en hun wil zal steeds 
zijn in de waarheid te wandelen, in de liefde te leven en MIJ te dienen in tijd en eeuwigheid. Want 
zij dragen Mijn GEEST in zich. Zij hebben de geestvonk die een deel van MIJ is in zich tot leven 
gewekt - en zo zijn ze tot leden van Mijn kerk geworden die IK Zelf gegrondvest heb. En IK zal hen 
voor eeuwig zegenen.

Wie in de waarheid leeft, d.w.z. wie door Mijn GEEST in zich wordt onderricht, die weet ook dat 
liefde en geloof de fundamenten zijn van Mijn kerk. Hij weet ook hoe IK Mijn Woorden: "Jij bent 
Petrus de rots, op jou wil IK Mijn kerk bouwen" - wil hebben opgevat. Hij weet verder dat daar 
geen organisatie door mensen opgericht onder te verstaan is. Maar dat integendeel Mijn kerk alle 
mensen omvat die de juiste verstandhouding met MIJ tot stand hebben gebracht, door hun wil en 
hun liefde tot MIJ en hun naaste.
IK vraag van de mensen alleen het nakomen van Mijn gebod van de liefde en een sterk geloof. En 
aan hen die  in  MIJ  geloven  heb IK de  eeuwige  zaligheid  beloofd,  het  eeuwige leven.  In  MIJ 
geloven betekent echter Mijn leer aan te nemen als goddelijk en in overeenstemming daarmee te 
leven. Hun allen beloofde IK het eeuwige leven - en dus moeten zij ook tot Mijn kerk behoren, tot 
de gemeenschap van gelovigen die IK Mijn kerk noem.
Is het echter nodig dat ze zich daartoe wereldlijk aaneensluiten, wat tot stand wordt gebracht door 
het lidmaatschap van een organisatie die van wereldlijke zijde is uitgegaan? Deze vraag is van zo 
groot belang dat ze diepgaand overwogen moet worden. Er bestaat geen organisatie die zich er op 
zou kunnen beroemen door MIJ gesticht te zijn. Toch kan elke organisatie zich geheel en al bij de 
door MIJ gestichte kerk aansluiten. En als de leden worden tot de rots van het geloof, kunnen zij 
zich dus als tot Mijn kerk behorend gevoelen.
Op de eerste plaats moet in een organisatie het karakter van Mijn kerk overheersen. De aanhangers 
moeten van het diepste geloof in MIJ vervuld zijn. Dan omvat dus ook de wereldlijk gestichte kerk 
Mijn gelovigen en dezen kunnen anderzijds zich in elke gemeenschap als kandidaat van Mijn rijk 
beschouwen, want op die manier behoren zij tot Mijn kerk die IK Zelf op aarde heb gesticht.
Mijn  Woorden  zijn  zuiver  geestelijk  bedoeld,  d.w.z.  ze  behelzen  alleen  een  aanmaning  om 
onwrikbaar  te  geloven  -  en  hiervan  afhankelijk  is  dus  alleen  weer  het  werkzaam zijn  van  de 
GEEST, dat het zekerste kenteken van Mijn kerk is. Want wie het juiste geloof heeft, die heeft ook 
de liefde, omdat het juiste geloof alleen levend is door werken van liefde.
Het teken van leven is de uiting van Mijn GEEST in de mens. Wie dus door de GEEST wordt 
onderricht, wie vervuld is van Mijn waarheid, die kan zich met recht rekenen tot Mijn kerk. Hij 
behoort tot de mijnen en hij zal ook met volle overtuiging voor Mijn leer opkomen. Want hijzelf 
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heeft haar met hart en verstand aangenomen, ze heeft zijn geloof versterkt en hem vrij en gelukkig 
gemaakt - en de liefde zet hem er nu toe aan zijn medemensen hetzelfde te willen geven.
Het is nu echter helemaal geen voorwaarde dat een wereldlijk- kerkelijke organisatie de mensen pas 
tot kandidaten voor het geestelijke rijk maakt, want IK kijk alleen naar het hart, de wil van de mens 
en  zijn  gedachten.  Richten  ze  zich  verlangend  naar  MIJ,  dan  heeft  de  mens  MIJ  ook  reeds 
gevonden. Dwalen ze echter van het ware geestelijke af - dan zal ook een kerkelijke organisatie 
geen verandering  teweeg brengen,  want  wat  onder  dwang geschiedt,  heeft  in  Mijn  Ogen geen 
waarde.
Het verlangen naar MIJ kan in die mens echter alleen worden opgewekt door het aannemen van 
Mijn Woord. En dat is de reden waarom IK de wereldlijke kerkorganisaties niet veroordeel, als zij 
tenminste nog Mijn Woord prediken. Integendeel hen zelfs nog ondersteun, maar alleen in zoverre 
de levenswandel van de bij hen werkzame leerkrachten overeenstemt met Mijn geboden. En behoort 
er een van hen tot de door MIJ gestichte kerk, dat hij dus vast en onwankelbaar aan MIJ, aan Mijn 
Liefde - Macht en Wijsheid gelooft, dan vervul IK hem ook met Mijn GEEST, opdat hij met succes 
kan inwerken op de kleine groep van zijn gemeente. Opdat, zo ze Mijn Woord begeren, zij het ook 
ontvangen - want alleen daardoor kunnen ze tot geestelijke rijpheid komen.
Maar toch is het veel verdienstelijker als de mens vanuit zichzelf om MIJ worstelt en MIJ zoekt. Als 
hij  op zijn innerlijke stem let,  die hem altijd het  goede bekend zal maken en die hem ook zal 
aansporen om in de liefde werkzaam te zijn. Volgt hij deze innerlijke stem, dan komt hij beduidend 
eerder dichter bij MIJ, want hij neemt het op in zijn hart en leeft er ook naar. En die mens zal dan 
waarlijk  tot  de kerk  van CHRISTUS behoren,  die  onoverwinnelijk  is.  Hij  zal  zelfs  de  sterkste 
stormaanvallen die de helse krachten nog op het einde ondernemen, weerstaan.
Want  ook  deze  belofte  heb  IK  de  mensen  gegeven,  dat  de  poorten  der  hel  haar  niet  zullen 
overweldigen, omdat Mijn kerk onveranderlijk is en bestaan blijft tot het einde. Zij zal ook het 
fundament zijn van al het geestelijk streven op de nieuwe aarde. Daar zal iedereen tot Mijn kerk 
behoren, omdat alleen de diepgelovige mensen die MIJ boven alles liefhebben deze nieuwe aarde 
zullen bewonen, terwijl al het andere afvalt omdat zij alleen leden zijn van wereldlijk kerkelijke 
organisaties - aan wie het innerlijke leven ontbreekt.
AMEN

4061 Het werk van de dienaren van GOD wat betreft de vormgelovigen
11 juni 1947

Uw opdracht in het bijzonder is - invloed uit te oefenen op de vele gelovigen die het gevoel hebben 
tot Mijn kerk te behoren, en die toch niet tot Mijn kerk te rekenen zijn omdat zij niet meer op het 
fundament van het geloof staan. Zij hebben hun kerk op zand gebouwd, dat onder hun voeten weg 
zal vloeien als hun geloof beproefd zal worden. Zij wanen zich gelovig en belijden ook alles met de 
mond wat hun kerk hun te geloven voorhoudt, en toch is geen enkele geloofsleer in hen tot een 
diepe overtuiging geworden, en geen enkele zou het er helemaal mee eens zijn als hij daar serieus 
een standpunt over zou moeten innemen.

Dit "vormgeloof" - dat zonder nadenken wordt aangenomen en vanwege de medemensen niet wordt 
opgegeven  is  bijna  nog  erger  dan  het  ongeloof.  Want  aan  een  ongelovig  iemand  kan  door 
discussies, vaak zelfs met veel verschil van mening, opheldering worden gegeven, terwijl bij de 
eerste weinig gelegenheid is hem wat te leren, omdat hij weer alleen met de mond zich achter alles 
schaart en er toch ver van verwijderd is overtuigd aanhanger te zijn van dat, wat hij met de mond 
belijdt.
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Hij zal daarom tot hen behoren die afvallen als er van hen een geloofsbeslissing wordt geëist. Nu 
pas moet hij een standpunt innemen tegenover de omstreden vragen, maar omdat hij niet in het bezit 
is van de juiste kennis - bijgevolg ook niet de waarde en de betekenis van het ware geloof inziet - 
zal hij zonder het te beseffen het belangrijkste opgeven; het geloof in MIJ als Schepper van Hemel 
en aarde. Het geloof in JEZUS CHRISTUS als de Verlosser van de wereld en het geloof in een 
voortleven na de dood. Want dat geloof zou hem moeten aansporen zijn leven op aarde te leiden 
vanuit  eigen verantwoordelijkheid,  die hij  MIJ als “Zijn” VADER en Rechter  van eeuwigheid" 
verschuldigd is.
Die mensen zullen echter geen genade vinden in Mijn Ogen, want hun werd en wordt vaak genoeg 
de gelegenheid geboden dieper binnen te dringen in de waarheden van het geloof en zich zo zelf een 
levend geloof eigen te maken. Maar zij nemen geen onderrichtingen aan en komen ook niet openlijk 
met tegenovergestelde meningen tevoorschijn. Steeds laten zij hun medemensen in de waan tot de 
kerk te behoren die IK als mens op aarde gesticht heb.
IK vat de gelovige schare samen met de Woorden: Mijn kerk, en IK zal steeds alleen die mensen 
die een levend geloof het hunne noemen als tot Mijn kerk behorend beschouwen. Want Mijn kerk is 
geen wereldlijke organisatie en ook niet uiterlijk  herkenbaar gemaakt.  Ze is  enkel en alleen de 
vereniging van alle waarlijk gelovige mensen op aarde. Dit is Mijn kudde die wel klein is, maar die 
MIJ bovenmate lief is.
De vormgelovigen echter staan buiten de stroomkring van Mijn Liefde. Ze kunnen echter altijd in 
Mijn gemeente worden opgenomen, wanneer dat wat zij menen te zijn, werkelijkheid geworden is. 
Wanneer zij het levende geloof hebben en in het bezit ervan zalig zijn. En dit is een teken van een 
levend  geloof,  dat  zij  met  vreugde  spreken  over  goddelijke  dingen,  dat  zij  bedacht  zijn  op 
geestelijke gesprekken en die vol ijver voeren, en dat ze opheldering verschaffen daar, waar de 
mensen nog in het duister tasten.
Want wie eenmaal tot Mijn kerk behoort, die weet ook Mijn schatten te waarderen, hij kent de 
betekenis van de tijd en het naderende einde. Hij zal Mijn kerk trouw blijven, want voor hem is er 
op  aarde  niets  meer  wat  begerenswaardig  zou  zijn.  Een  levend  geloof  heeft  hem  dit  inzicht 
ontsloten, en hij kent daarom ook de ontzettende gevolgen van een vormgeloof en het lot van de ziel 
in het hiernamaals. Hij zal er ook alles aan doen de mensen opmerkzaam te maken op het gevaar 
waarin zij verkeren. Hij zal trachten het hun duidelijk te maken, opdat zij in het laatste uur nog tot 
een levend geloof kunnen komen. Maar of dit succes heeft hangt alleen af van de wil van ieder 
mens afzonderlijk, die zelf moet beslissen, omdat diens vrijheid immers niet mag worden beknot - 
als zijn ziel zich positief moet ontwikkelen.
En toch is  het uw opdracht zoveel  als mogelijk op deze vormgelovigen in te werken,  want zij 
verkeren in het grootste gevaar en hebben daarom hulp nodig, omdat het hun aan inzicht ontbreekt. 
En waar hulp nodig is moet er geholpen worden, opdat niemand kan zeggen dat de genade van de 
goddelijke Barmhartigheid aan hem voorbij is gegaan. IK wil alle mensen helpen, maar of Mijn 
hulp wordt aangenomen bepalen de mensen zelf - want IK laat ze hun vrijheid.
AMEN

8651 De ware kerk van CHRISTUS
21 oktober 1963

Wie tot Mijn kerk behoort, die IKZelf op aarde heb gesticht, moet ook een levend geloof hebben. 
Een geloof, dat door de liefde levend is geworden en waardoor het werken van de GEEST in de 
mens mogelijk wordt, wat ook weer alleen de liefde teweeg brengt.
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Mijn kerk zal steeds alleen die mensen als leden omvatten, die zich zo innig met MIJ verbonden 
hebben dat zij Mijn tegenwoordigheid bespeuren. Hun geloof is dan ook onwrikbaar en kan niet aan 
het wankelen worden gebracht, en zal als een rots tegen alle aanvallen van buitenaf standhouden. 
Daarom sprak IK de Woorden tot Petrus: "Op jou wil IK Mijn kerk bouwen". Want Petrus had een 
sterk en onwankelbaar geloof, ofschoon hij op 'n zeker ogenblik de beproeving niet doorstond, daar 
de gebeurtenissen elkaar zo snel opvolgden - dat hij zijn zekerheid verloor. Het was echter meer 
zijn verstand dat geen uitweg zag uit het grootste gevaar, terwijl zijn ziel werd verdrongen en zich 
verlaten voelde.
Maar nà deze geloofsbeproeving werd zijn liefde tot MIJ steeds dieper en zijn geloof bevestigd. En 
zo'n geloof vraag IK van al degenen die tot Mijn kerk willen behoren. Dezen zullen dan ook niet 
meer Mijn tegenstander, die ook hun vijand is, ten offer vallen.
Wie tot Mijn kerk behoort zal ook steeds de waarheid inzien, en zich van elke dwaling los maken. 
Want in hem werkt nu Mijn GEEST - als teken - dat hij lid is van de door MIJ gestichte kerk. En 
waar  Mijn  GEEST  werkt,  daar  zijn  geen  onduidelijkheden,  geen  twijfels  en  geen  verwarde 
begrippen meer. Want het zal licht zijn, en het denken juist van hem die tot Mijn kerk behoort.
Deze kerk heeft geen uiterlijke kentekenen nodig. Zij heeft geen organisatievorm nodig, want in alle 
kerkelijke gemeenschappen zijn mensen die een levend geloof hebben - in liefde leven en daardoor 
de geest in zich wekken. Zij allen sluiten zich aan bij de kerk van CHRISTUS - die in waarheid een 
zuiver geestelijke verbinding is van hen die zich door de liefde met MIJ verenigen. Die alles wat zij 
doen  bewust  doen,  niet  als  uiterlijke  handelingen  die  geen  betekenis  hebben  omdat  zij  louter 
mechanisch worden uitgevoerd.
U moet levende christen zijn die er zich altijd van bewust zijn hun aardse levensdoel te moeten 
vervullen, steeds met ijver ernaar strevend uw doel te bereiken en steeds aan MIJ toegewijd, opdat 
IKZelf de leiding over u kan overnemen en u dan waarlijk ook het doel zult bereiken.
Want IK kan er geen genoegen mee nemen als u alleen de door mensen uitgevaardigde geboden 
vervult die u door uw opvoeding werden bijgebracht, die zinloos zijn en u geen geestelijke rijpheid 
opleveren. Als leden van de door MIJ gestichte kerk moet u ook steeds Mijn ware navolgers zijn. U 
moet alles wat u overkomt aan leed en moeilijkheden berustend op nemen, omdat u het ziet als 'n 
beproeving van uw geloof die u moet doorstaan - als hulpmiddel om de rijpheid van uw ziel te 
verhogen. Want dat zegt u Mijn GEEST in u, en u ziet ook de reden in van dat wat IK over u laat 
komen.
U zult een tweede leven leiden naast uw aardse leven, een leven in verbinding met MIJ, uw GOD en 
VADER  van  eeuwigheid  -  en  zo'n  leven  heeft  ook  zeker  uw  volmaaktheid  tot  gevolg.  Deze 
voltooiing kan daarom iedereen bereiken, onverschillig tot welke geestesrichting hij behoort, als hij 
maar steeds in levende verbinding met MIJ staat en daardoor met de waarheid bekend kan worden 
gemaakt. Dit vraagt echter steeds een leven in liefde en daardoor een vast levend geloof.
En zolang het u, mensen aan beide ontbreekt, bent u slechts dode vormen op deze aarde die ook 
eeuwig niet tot leven kunnen komen. Want wat u ook naar buitentoe doet, brengt geen innerlijke 
verandering teweeg, die echter zin en doel van het aardse leven als mens is.
Daarom, sluit u aan bij de kerk die IKZelf op aarde gesticht heb. Ontwaak uit uw doodsslaap, wek 
de geest in u tot leven doordat u onbaatzuchtig liefdevol werkzaam bent. U zult daardoor ook tot 
een geloof komen dat onwrikbaar is - dat de hel niet aan het wankelen zal kunnen brengen. En 
wanneer u zo'n geloof bezit, dan bent u waarlijk MIJ nabij, dan bemerkt u Mijn tegenwoordigheid, 
dan zult u ook weer de vermogens terug krijgen die u bezat vóór uw afval van MIJ. U zult weer 
volmaakt worden zoals u het van het begin der tijden af aan was, en uw leven zal dan zalig zijn tot 
in alle eeuwigheid.
AMEN
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6445 Het kenmerk van de kerk van CHRISTUS
6 januari 1956

Het werkzaam zijn van Mijn GEEST is het kenmerk van de kerk die IKZelf op aarde heb gesticht, 
en  steeds moet  IK het  u  weer  zeggen dat  u  alleen  daaraan Mijn  kerk  herkent.  Dat  u  pas  dan 
aanhangers  van de kerk van CHRISTUS bent  als  de GEEST in u werken kan, als  uw denken 
verlicht is, zelfs al bent u niet geroepen om buitengewone dingen te presteren. Want een verlicht 
denken  bewijst  dan  de  kracht  van  Mijn  GEEST,  DIE  Zich  echter  pas  dan  kan  uiten  als  de 
voorwaarden vervuld zijn. Wanneer een onbaatzuchtig werkzaam zijn in liefde de verbinding tot 
stand heeft gebracht van de geestesvonk in u, met MIJ - de GEEST van de VADER.

Dan zal uw geloof ook levend kunnen worden, want de liefde in u heeft dan het geloof tot leven 
gewekt,  waardoor  nu  de  geest  in  u  helder  en  duidelijk  inziet  welke  leerstellingen  volgens  de 
waarheid zijn, waarvoor u dan ook met overtuiging tegenover uw medemensen uitkomt. Zolang u 
echter nog in dwaling leeft, zolang uw geloof alleen een vormgeloof zonder leven is, zolang werkt 
de GEEST nog niet in u en zolang kunt u ook niet zeggen te behoren tot de kerk van CHRISTUS - 
die IKZelf op aarde heb gesticht.
Het feit dat u, mensen dit niet weet, of - als het u verteld wordt, niet wilt geloven, bewijst dat u nog 
niet tot Mijn kerk behoort. Het bewijst dat uw geest nog niet gewekt is en het bewijst dat uw aardse 
levenswandel niet van liefde vervuld is. Want anders zou vanzelf uw denken veranderen en u zou 
de waarheid van Mijn Woorden kunnen inzien.
Laat u toch ernstig aansporen tot een levenswandel in onzelfzuchtige liefde, want dat is de eerste 
voorwaarde om de geestesvonk in u te laten ontvlammen, zodat hij nu in u werkt, dat hij u inzicht in 
de  waarheid  schenkt.  Maar  houd  niet  aan  uiterlijke  vormen  vast.  Houd  er  niet  aan  vast  wat 
onverlichte mensen u vertellen en wat zijzelf weer van onverlichte mensen hebben overgenomen, en 
nu onbuigzaam als waarheid verdedigen. Wees toch niet tevreden met leerstellingen die u worden 
voorgeschoteld, maar denk er eerst over na voordat u ze zelf aanneemt en bid MIJ om hulp de 
waarheid in te zien.
En als dit uw serieuze wil is, zal IK waarlijk uw gedachten juist leiden omdat IK wil dat u tot de 
waarheid komt, en IK ook alles doe om haar tot u te brengen. Maar uw vrije wil is er voor nodig als 
u serieus naar de waarheid verlangt. IK ben het niet eens met uw traagheid van denken, IK kan u 
mensen er niet om prijzen dat u gedachtenloos gelooft wat u gezegd wordt - zonder zelf eerst een 
standpunt daarover te hebben ingenomen. IK veroordeel u niet als u met de beste wil van de wereld 
meent iets niet aan te kunnen nemen, ook al is het de waarheid. Maar IK veroordeel u als u iets 
aanneemt zonder er over na te denken, omdat geestelijke waarheden in u tot een overtuiging moeten 
worden, maar dit is alleen mogelijk als u er zich in gedachten grondig mee bezig houdt en - om nu 
ook juist te denken, MIJ Zelf om hulp vraagt.
Hoe verheug IK MIJ over zo'n bede die IK ook waarlijk verhoor, maar hoe zelden stijgt zo'n bede 
op tot MIJ. En daarom is het ook onmogelijk voor u een levend geloof te verkrijgen. Het zal voor 
Mijn GEEST onmogelijk zijn in u te werken, omdat u HEM niet het recht geeft zich te uiten. En 
daarom kunt u er zich ook nooit op beroemen tot de door MIJ op aarde gestichte kerk te behoren, 
waarvan het ware kenmerk het werkzaam zijn van de GEEST in de mens is, de GEEST DIE u in 
alle waarheid binnenleidt, die u ook laat inzien dat uw leven nutteloos is, zolang u niet in de liefde 
leeft en u zich door die liefde met MIJ verbindt.

5174 Het kenmerk van de kerk van CHRISTUS Het werken van de GEEST
19 juli 1951

Bertha Dudde - De kerk van CHRISTUS - 15/20 -



De kerk van CHRISTUS - Page 16 -

De kerk van CHRISTUS is geen uiterlijke organisatie. Ze is veelmeer de aaneensluiting van allen 
die geestelijk  streven,  van mensen uit  elke geloofsrichting die in  de liefde leven en in JEZUS 
CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk geloven. Want niet de geloofsrichting toont aan dat zij tot 
deze kerk behoren, maar alleen de GEEST, DIE uit die mensen spreekt die er deel van uitmaken. 
Het moet u duidelijk zijn dat GOD het nooit voldoende vindt als iemand zich bij  deze of gene 
geloofsrichting aansluit  wegens de naam, omdat hij  onder de indruk was van de gewoonten en 
gebruiken die elke organisatie meer of minder te zien geeft. U moet veeleer weten dat GOD alleen 
de gezindheid van 'n mens waardeert. En die kan bij mensen van elke geloofsrichting zus of zo zijn, 
d.w.z. meer of minder beantwoordend aan GOD's Wil, meer of minder de goddelijke geboden in 
acht nemend.

Dus is alleen dit doorslaggevend of een mens zich tot de kerk van CHRISTUS mag rekenen: Of hij 
door een leven in liefde de geest uit GOD in zich heeft gewekt. De kerk van CHRISTUS is een 
louter geestelijke organisatie die geen enkele concessie aan de wereld doet, maar alleen gebaseerd is 
op het zieleleven van de mens, op de bewuste wil het geestelijke doel te bereiken dat de mens op 
aarde  gesteld  is.  De  kerk  van  CHRISTUS  verenigt  alle  gelovigen,  d.w.z.  innerlijk  overtuigde 
aanhangers van JEZUS, die zich de goddelijke leer van de liefde tot hun levensdoel maken, die het 
Verlossinsgwerk van CHRISTUS erkennen en die geen ander streven kennen dan door de bewuste 
vereniging met HEM, de kracht van de Geest te ontvouwen. Die dus door de goddelijke GEEST 
verlicht worden, wat altijd als bewijs van het lidmaatschap van Zijn kerk zal gelden.
De kerk van CHRISTUS heeft geen ander uiterlijk kenteken nodig, om als Zijn ware kerk, die HIJ 
Zelf op aarde heeft gesticht herkend te worden, dan de geestelijke wedergeboorte - die is aan te 
tonen door het Zich uiten van de goddelijke GEEST in de mens. En dit is op zijn beurt weer te 
herkennen  aan 'n  verlicht  denken,  het  inzien van de  waarheid,  het  besef  van  het  doel  van  het 
menselijk  leven,  een sterk geloof  en  de daaruit  voortkomende buitengewone werken,  zoals  het 
genezen van zieken, het afwenden van grote aardse nood, het binnenstromen van GOD's Woord of 
het gebieden van de elementen tot nut van de medemens.
Steeds  zal  er  een  kracht  aan  het  licht  komen die  van  goddelijke  oorsprong  is  als  'n  mens  de 
geestelijke wedergeboorte heeft bereikt, en deze mens behoort dan ook tot de kerk van CHRISTUS, 
die buiten elke kerkelijke organisatie staat maar mensen van elke confessie tot haar leden telt. Ze is 
een geestelijke gemeenschap van alle diepgelovige mensen en haar Hoofd is JEZUS CHRISTUS 
Zelf, met WIE ieder lid in innig contact moet treden om in Zijn kerk opgenomen te worden.
Want Zijn kerk is iets levends, ze is geen dode vorm die voor de wereld maar in naam bestaat en 
geen geest in zich heeft. Zijn kerk is op een levend geloof gebouwd dat door de liefde tot leven 
werd  gewekt.  Daarom zijn  liefde  en  geloof  de  eerste  voorwaarden  om tot  deze,  Zijn  kerk  te 
behoren, om welke reden er ook in elke geloofsrichting mensen tot Zijn kerk behoren - die een 
levend geloof hebben dat is voortgekomen uit de liefde tot GOD en de naaste.
Al deze mensen verenigt JEZUS CHRISTUS in Zijn op aarde gestichte kerk, en HIJ kenmerkt hen 
met  de gaven van de GEEST - maar  ieder naar rijpheid,  bekwaamheid en bestemming van z'n 
arbeid op aarde voor Zijn rijk. En over al waar GOD's GEEST werkt staat een pilaar van Zijn kerk, 
die onoverwinnelijk is en blijven zal, tot in alle eeuwigheid.
AMEN

6551  Het  streven  naar  de  Geestesgaven  Het  kenmerk  van  de  kerk  van 
CHRISTUS
20 mei 1956
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U moet er ijverig naar  streven de gaven van de GEEST te verkrijgen,  want die  kunnen u niet 
geschonken worden.  U moet  ze  verwerven doordat  u  uzelf  geschikt  maakt  voor  het  werkzaam 
kunnen zijn van Mijn GEEST in u. Geloof niet dat ze u gegeven kunnen worden als u geen arbeid 
aan uw ziel hebt verricht, wanneer uw wezen zich niet zodanig veranderd heeft dat het tot liefde 
geworden is.

Uw ziel moet een zekere graad van rijpheid bereikt hebben voordat Mijn GEEST in u kan werken, 
dit niveau van rijpheid vereist van u een vaste wil om op aarde geheel en al naar Mijn geboden te 
leven, het stelt zelfoverwinning voorop, een onzelfzuchtig dienen van de naaste en een volledig zich 
naar  MIJ  toekeren.  Dan pas  kan IK Mijn  GEEST over  u  uitgieten  en kan de  mens die gaven 
ontvangen waarvoor hij in het bijzonder geschikt is en die zijn verdere arbeid voor MIJ en Mijn rijk 
bepalen.
Allen kunt u de gaven van de GEEST deelachtig worden, want allen bent u geroepen om ijverig 
mee  te  werken  voor  Mijn  rijk.  Maar  weinigen  slechts  zijn  uitgekozen,  want  slechts  weinigen 
vervullen de voorwaarden verbonden aan het werken van Mijn GEEST. Slechts weinigen nemen het 
met de arbeid aan hun zielen zo ernstig, dat ze zich vormen tot een opnamevat van Mijn GEEST en 
slechts weinigen kan IK daarom toerusten met de gaven van de GEEST.
Wie echter deze gaven bezit is op aarde reeds zalig, want die weet zich innig met MIJ verbonden. 
Hij weet dat IKZelf in hem werk en hij zal daarom met succes werkzaam zijn voor Mijn rijk.
U mensen kunt dus uw lidmaatschaap van de kerk van CHRISTUS - tot de kerk, die IKZelf op 
aarde stichtte niet anders bewijzen dan door het bezit van een geestesgave, want dit is het kenteken 
van Mijn kerk.  En er  zijn verschillende gaven die getuigen van het  werken van Mijn GEEST. 
Steeds echter komt er een kracht aan het licht die ongewoon lijkt. Er zal in die mens een vermogen 
te voorschijn komen dat hij zich niet door ijver, studie of lichamelijke kracht heeft eigen gemaakt - 
maar dat hem klaarblijkelijk werd geschonken, het zij dat hij wonderen verricht, zieken geneest of 
dat hij in wijsheid onderwijst of de profetische gave bezit.
Al deze dingen bewijzen dat zij tot de kerk van CHRISTUS behoren, want zij hebben het levend 
geloof in zich dat uit de liefde is voortgekomen. Zij hebben daarom zo'n innige verbinding met MIJ 
dat IK door Mijn GEEST in hen werken kan, zoals IK dat goed acht voor hun zieleheil en dat van 
hun medemensen.
U mensen hoeft dus alleen serieus uw best te doen en in de liefde te leven, om tot een levend geloof 
te komen. Dan zult u ook alles doen wat uw ziel de graad van rijpheid oplevert en dan zult u Mijn 
tegenwoordigheid in u  bewust  zijn.  En vanuit  dit  bewustzijn  zult  u ook over ongewone kracht 
beschikken, die IK zodanig over u mensen verdeel dat het voor u en voor uw omgeving nuttig is.
En wie zich nu zo'n ongewone geestesgave verworven heeft die is ook een getrouwe dienaar in 
Mijn wijngaard, want hij werkt met deze gave om zijn medemensen tot een levend geloof aan MIJ 
in JEZUS CHRISTUS te brengen. Want wie door Mijn GEEST verlicht is, die zal ook steeds van 
MIJ - zijn goddelijke Verlosser in JEZUS CHRISTUS getuigen, omdat die verlossing door JEZUS 
eerst  moet zijn gebeurd, voordat Mijn GEEST werkzaam kan zijn - voordat Mijn geestesgaven 
uitgedeeld kunnen worden. Want alleen de mens die door het bloed van JEZUS is verlost, heeft ook 
de  kracht  zo  aan  zichzelf  te  werken  dat  zijn  ziel  de  graad  van  rijpheid  bereikt  die  vereist  is 
geestesgaven te ontvangen.
Met de hulp van JEZUS CHRISTUS kan en zal het u, mensen gelukken. Daarom zal ook ieder 
geestelijk ontwaakt mens van HEM, DIE Zijn GEEST beloofd heeft, getuigen. En iedereen die een 
geestelijke gave bezit, getuigt, dat hij door JEZUS CHRISTUS verlossing vond uit de nacht van de 
dood. En in hem werkt dan Mijn Kracht, in hem schijnt nu Mijn Licht en in hem ben IK Zelf en 
werk door Mijn GEEST.

Bertha Dudde - De kerk van CHRISTUS - 17/20 -



De kerk van CHRISTUS - Page 18 -

AMEN

5186 De poorten der hel zullen haar niet overweldigen
9 augustus 1951

De poorten der hel zullen haar niet overweldigen – Mijn kerk, die IKZelf op aarde heb gesticht. De 
hel zal zich weliswaar openen en alles uitspuwen om de macht en het drijven van Mijn tegenstander 
te versterken. Alle duivels zullen tekeergaan tegen de kleine schare van gelovigen, die in waarheid 
Mijn kerk uitmaken. De hel zelf zal haar muren bestormen maar ze zal standhouden, Mijn kerk, 
want de gelovigen beschikken over grote kracht. En omdat het einde nabij is probeer IK nog die 
mensen die zwak zijn in het geloof, in Mijn kerk op te nemen, ook hun geloof moet nog sterk en 
onwankelbaar worden vóór het einde komt.

De hel zal geen macht hebben over hen die vast geloven, want dezen behoren tot Mijn kerk en IK, 
als Stichter van deze kerk, zal hen waarlijk beschermen tegen de aanval van de hel. U, mensen staat 
kort vóór het einde en u weet niet wat dat betekent. U weet niet van de geestelijke strijd tussen Licht 
en duisternis, tussen waarheid en leugen. U weet niet dat de aarde in totale duisternis ligt - omdat de 
macht van de duisternis over haar heerst en u mensen zelf hem deze macht verleent hebt. Deze strijd 
in  de wereld van de geesten  is  voor  u nog niet  duidelijk,  maar ze zal  heel  snel  vaste  vormen 
aannemen die u laten zien hoe nabij het einde is.
De geloofsstrijd zal zeer spoedig beginnen. Een strijd, die van de kant van de machthebbers zal 
worden afgekondigd tegen allen die nog geloven, tegen allen die lid zijn van een geestesrichting die 
MIJ als hun Schepper en VADER erkennen en die naar het geestelijke streven vanuit een innerlijke 
overtuiging  dat  het  leven  met  de  aardse  dood  niet  ophoudt.  Al  deze  mensen  zullen  worden 
aangevallen, boosaardig verdrukt en meedogenloos bevolen hun geloof te verloochenen.
U allen staat vóór deze strijd, die niet alleen uw lichaam maar meer nog uw ziel betreft, maar toch 
ook de beslissing vereist van uw lichaam omdat u erg bedreigd wordt en het u bijna onmogelijk 
gemaakt wordt stand te houden. En dan pas zal blijken wie tot Mijn ware kerk behoort, wie alleen 
MIJ als de hoogste HEER en MACHTHEBBER erkent en wie MIJ meer vreest dan het werelds 
gezag.
Gezegend wie zo'n geloof bezit dat hij werkelijk lid is van de door MIJ gestichte kerk, gezegend 
wie niet hen vreest die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden - gezegend wie voor zich de 
kracht voor de strijd daar haalt waar de echte Legeraanvoerder zich bevindt. Hij zal de overwinning 
behalen over zijn vijanden, hij zal inzien dat de hel niets vermag waar de HEER van Hemel en 
aarde is, waar Zijn heerscharen strijden, die ook de duivels de baas zullen zijn - als de hel wordt 
geopend en haar schuim op de mensheid wordt losgelaten.
Ja, Mijn kerk zal standhouden en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Het einde is 
nabij en Mijn Woord zal spoedig in vervulling gaan. Daarom, bereid u voor op de tijd die komen 
zal, maar vrees haar niet. Want alleen MIJ is de Kracht en de Macht en de Heerlijkheid.
AMEN

3589 De poorten der hel De kerk van CHRISTUS
29 oktober 1945

Bertha Dudde - De kerk van CHRISTUS - 18/20 -



De kerk van CHRISTUS - Page 19 -

De kern van de leer van CHRISTUS is het gebod van de liefde tot GOD en de naaste. Waar dus dit 
onderwezen en beoefend wordt is het ware christendom, daar is de kerk van CHRISTUS die haar 
grondslag heeft in een vast geloof in HEM - en die daarom ook zal blijven bestaan als al het andere 
ten onder gaat.

Zijn kerk omvat de gelovigen die naar Zijn gebod van de liefde leven en die daardoor van Zijn 
GEEST vervuld zijn, DIE zich duidelijk of ook wel in het verborgene openbaart - al naar gelang het 
voor  de  ziel  van  ieder  afzonderlijk  nuttig  is.  En  aan  deze  kerk  heeft  JEZUS  CHRISTUS  de 
onvergankelijkheid beloofd met de Woorden: "De poorten der hel zullen haar niet overweldigen".
Tegelijkertijd heeft HIJ echter met deze Woorden tot uitdrukking gebracht, dat de krachten der hel 
haar zullen bestormen. En Zijn Woord is waarheid en zal vervuld worden op het einde van de tijd 
die  GOD het  geestelijke  tot  zijn  verlossing  heeft  toegekend.  Dan zal  de  kerk  van CHRISTUS 
worden aangevallen door alle aan GOD vijandige machten. Maar ze zal overwinnaar blijven en 
herkend worden als onvergankelijk door hen die haar toebehoren, door de gemeenschap van de 
gelovigen die vaststaan in het ware christendom, die de leer van CHRISTUS navolgen en in de 
liefde leven.
Maar deze kerk van CHRISTUS zal klein zijn, slechts een klein groepje zal tot haar behoren - en 
toch zal ze over de gehele aarde vertegenwoordigd zijn. Overal zullen mensen wonen die waarlijk 
in liefde werkzaam zijn en bijgevolg ook echte christenen zijn. En hun liefde zal hun wijsheid 
geven en van daaruit zullen zij wederom ook diepgelovig zijn. Zij zullen de GOD van Liefde, DIE 
Zich in JEZUS CHRISTUS op aarde belichaamd heeft,  erkennen en er bewust naar streven bij 
HEM te horen.
Al  dezen  heeft  GOD beloofd  bij  hen  te  blijven  tot  aan  het  einde.  HIJ  heeft  hun Zijn  GEEST 
beloofd, omdat zij in waarheid tot Zijn kerk behoren die HIJ Zelf heeft gesticht. En zo zal HIJ hen 
ook tot het laatste toe behoeden voor de ondergang, geestelijk en wereldlijk, omdat zij leven zoals 
CHRISTUS het geleerd heeft - in liefde tot GOD en de naaste.
En zij zullen behoren tot hen die op het einde behouden blijven voor de dood, die GOD bij Zich 
haalt in het rijk van vrede - voordat de grote vernietiging op aarde plaatsvindt. Die kleine kudde die 
Zijn kerk uitmaakt, zal weer de kern zijn op de nieuwe aarde. En ook daar zal weer de leer van 
CHRISTUS verkondigd worden. De liefde zal beoefend worden en de mensen zullen vanuit het 
diepste geloof leven, want de liefde van GOD heeft zich aan hen geopenbaard, Die dan ook Zelf 
onder hen vertoeft omdat zij Zijn gebod van de liefde tot GOD en de naaste vervullen.
En dus zal de kerk van CHRISTUS blijven bestaan en ze zal alle tijden trotseren, omdat altijd die 
mensen tot haar behoren die door hun geloof in de Verlosser van de wereld met liefde vervuld zijn - 
en hun activiteiten een onafgebroken dienen in liefde zijn. Want niets kan vergaan wat in GOD zijn 
oorsprong heeft - wat de liefde als grondprincipe heeft en daarom dan zelf goddelijk is.
AMEN

4304 De zegevierende kerk Een HERDER en een kudde
18 mei 1948

Van gelijke zin in denken, spreken en handelen moet u zijn die MIJ bent toegedaan en naar MIJ 
verlangt. Dan zult u een sterke gemeenschap vormen, al is het aantal maar klein. Dan zal Mijn 
GEEST in u werkzaam worden en van Mijn GEEST vervuld, zult u kunnen spreken voor MIJ en 
Mijn rijk. Uw spreken zal dan ook succes hebben, want u bewijst het zelf door uw daden die van uw 
denken en uw wil doen blijken.
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In Mijn gemeenschap moet eensgezindheid heersen, omdat allen in dezelfe waarheid wandelen en 
ook allen door de liefde met MIJ verbonden moeten zijn, en daarom een grote ziel vormen - die IK 
Mijn  kerk  noem.  In  deze  gemeenschap  zal  IK  steeds  tegenwoordig  zijn  en  als  Mijn  Woord 
gepredikt wordt, ben IK het, DIE door de prediker spreekt.
Deze kerk is het die ook door de poorten der hel niet overwonnen kan worden, want waar IKZelf in 
haar aanwezig ben, daar heeft de activiteit van Mijn tegenstander geen succes. Deze kerk is het die 
triomferen zal op het einde der dagen, want ze bestaat uit de kudde waarvan IK de HERDER ben.
Er zal alleen één kudde en één HERDER zijn, maar deze kudde zal bestaan uit mensen van alle 
geestelijke richtingen, echter alleen diegenen die zich vrijgemaakt hebben van al het uiterlijke en 
die door hun ijver om een leven te leiden dat MIJ welgevallig is, innig met MIJ verbonden zijn.
En als de tijd nog wat verder verlopen is, zal IK Zelf Mijn schapen op altijd groene weiden hoeden, 
alwaar geen klippen, geen doornen en geen afgronden meer zijn. IK zal in het paradijs op de nieuwe 
aarde temidden van de mijnen zijn, want dan is er geen scheiding meer tussen ons. Mijn schapen 
ontvluchten MIJ niet meer, zij laten hun HERDER niet meer los, want ze houden van MIj en willen 
zonder MIJ niet meer leven.
U hebt nog weinig tijd en moet er daarom naar streven Mijn gemeenschap - Mijn ware kerk, nog te 
vergroten. En daarom moet u de mensen het ware leven voorleven, u moet liefde geven zonder 
direct wederliefde te verwachten. U moet de kinderen van de wereld, die de kracht van de liefde 
nog niet kennen, nog zien te winnen door de liefde, opdat ook in hun hart de vlam ontstoken wordt, 
opdat zij de vreugde van het geven en het blij maken leren kennen, zich bij u aansluiten en dan ook 
contact met MIJ zoeken. Geef hun een goed voorbeeld en probeer hen aan te sporen hetzelfde te 
doen, om de kracht van de liefde en het geloof te beproeven. Toon hun de weg naar MIJ, maak hen 
opmerkzaam op de juiste verstandverhouding tot MIJ. Maak het voor hen begrijpelijk dat zij in MIJ 
hun VADER moeten zien, DIE zij als kinderen onderdanig moeten zijn om verheven te kunnen 
worden tot ware kinderen - die het erfdeel van de VADER mogen aanvaarden.
En of u er slechts nog maar weinige kunt winnen, dan is toch uw loon groot. Want een goede 
HERDER verheugt zich over elk schaap dat verloren was en weer naar hem terugkeert. En zo ook 
verheug IK MIJ over ieder kind dat weer de weg tot MIJ vindt, en daarom zal IK ieder zegenen die 
MIJ helpt Mijn gemeenschap te vergroten - voordat het definitieve einde gekomen is.
AMEN

Bertha Dudde - De kerk van CHRISTUS - 20/20 -


	5131 De pilaren van de kerk van CHRISTUS Arbeid in de wijngaard
	6301 De gemeenschap van JEZUS CHRISTUS
	5049 Vele wegen, maar één doel - Ware leden van de kerk van CHRISTUS
	5772 De kerk van CHRISTUS I
	5788 De kerk van CHRISTUS II
	6010 De kerk van CHRISTUS III
	5923 De kerk van CHRISTUS - Een levend geloof
	3729 De kerk van CHRISTUS - Het geloof - De rots
	4768 Het ineenstorten van kerkelijke organisaties - De ware kerk
	4525 Jij bent Petrus, de rots
	4028 De kerk van CHRISTUS Wereldlijke organisaties
	4061 Het werk van de dienaren van GOD wat betreft de vormgelovigen
	8651 De ware kerk van CHRISTUS
	6445 Het kenmerk van de kerk van CHRISTUS
	5174 Het kenmerk van de kerk van CHRISTUS Het werken van de GEEST
	6551 Het streven naar de Geestesgaven Het kenmerk van de kerk van CHRISTUS
	5186 De poorten der hel zullen haar niet overweldigen
	3589 De poorten der hel De kerk van CHRISTUS
	4304 De zegevierende kerk Een HERDER en een kudde

