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De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via 
het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 

14.21: 
“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand 

Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij 
aan hem doen kennen.” 

 
 
 
 

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook 
niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling 

Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de 
mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is. 

 
Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die 

zielen, die het het meeste nodig hebben. 
 

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen. 
 

http://www.bertha-dudde.info 
 

http://www.berthadudde.net/ 
 

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, 
geoorloofd. 

 
 

Vertalingen door Gerard F. Kotte 
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Wie was Bertha Dudde? 

 
 

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een 
kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren. 

 
Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via 

het “innerlijk woord.” 
 

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te 
schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik 

ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke 
woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de 

hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid 
binnenleidde.” 

 
“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn 

opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als 
dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op 
in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te 
brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of 

extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik 
het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch 

aan tijd, noch aan plaats gebonden.” 
 

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk 
te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn 

wijngaard te mogen verrichten.” 

 

(Citaten uit een autobiografie van 1959) 

 
Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen. 
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BD.8739 
29 januari 1964 
 
“In het begin was het Woord”  
 
Eén ding wil Ik steeds weer benadrukken: dat Ik het Woord ben van eeuwigheid. 
Ik ben het Woord. Maar het Woord was in het begin bij God. Hoe zult u dit 
moeten begrijpen? Ik Zelf ben alles in alles. Want alles wat bestaat is 
uitgestraalde kracht die Ik het leven gaf. Ik schiep voor Mij gelijksoortige wezens 
die in hun oer-substantie hetzelfde waren als Ik Zelf: goddelijke Liefdeskracht. 
En met deze wezens stond Ik vanaf het allereerste begin in verbinding door “het 
Woord”. 
 
Dus was het Woord “in den beginne”, toen de wezens door Mij in het leven 
werden geroepen. Tevoren was er niets dat Mijn Woord kon horen, ofschoon Ik 
altijd en eeuwig het Woord in Me droeg. Want Ik ben een zelfbewust denkend 
Wezen dat Zijn wil in daden omzette en dus scheppen kon wat het als idee of 
gedachte voor de Geest stond. De wezens nu die uit Mijn kracht waren 
voortgekomen, werden wel als zelfstandig buiten Mij geplaatst, maar Ik bleef met 
hen in voortdurende verbinding door “Mijn Woord”. Ik sprak tot hen, ze 
verstonden Mij en waren daarom mateloos gelukkig. 
 
Ik Zelf was het Woord, want ofschoon ze niet in staat waren Me te zien, bewees 
Mijn Woord hun toch Mijn bestaan. Ze wisten dat het van het Wezen uitging dat 
hen had geschapen en dat hen totaal beminde. Mijn Woord was het eigenlijke 
leven in hen. Het was de krachtstroom die hun onophoudelijk toestroomde, die 
hun het hoogste inzicht schonk. Want door Mijn Woord werd hun alles duidelijk. 
Ze begrepen elke samenhang. Ze waren op de hoogte van de Oerkracht uit welke 
ze waren voortgekomen. En ze stonden met deze Oerkracht in voortdurende 
verbinding, want zij hoorden haar, die in eindeloze liefde met hen omging door 
Het Woord. 
 
Ik was Zelf het Woord, dat zich echter pas uitte tegenover de schepselen die Ik in 
het leven riep. En voor deze wezens was er dus een begin, terwijl Ik Zelf besta 
sinds eeuwigheid. Maar voor de door Mij geschapen wezens is er geen einde. Ze 
zullen blijven bestaan tot in alle eeuwigheid. En steeds zal het hun grootste 
gelukzaligheid zijn, Mij Zelf door Mijn Woord te beleven, door Mij te worden 
aangesproken en een gelukzalige uitwisseling te kunnen hebben. 
 
Doch het merendeel van de geschapen wezens verspeelde de genade en de 
gelukzaligheid Mijn Woord te vernemen. Want ze wezen de krachtstroom van 
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Mijn Liefde af en werden onbekwaam Mij te horen, omdat ze zich van Mij 
verwijderden en elke uitwisseling door het Woord verhinderden. Ze sloten zich af 
en werden dode wezens, omdat ze geen enkele band meer hadden met Mij. En ze 
raakten ook alle gelukzaligheid kwijt, die alleen Mijn Woord hun bereidde, Mijn 
tot vorm geworden straal van Liefde. De innige band met Mij heeft ook 
onherroepelijk het weerklinken van Mijn Woord tot gevolg. Het zich van Mij 
afkeren moet echter steeds gelijk staan met het ophouden van de uiting van Mijn 
Liefde, van Mijn Woord.  
 
Maar het wezen zal eeuwig blijven bestaan. Het zal echter steeds alleen maar 
gelukzalig zijn wanneer het Mijn Woord kan vernemen. Of ook wel: Het Woord 
ben Ik Zelf en alleen Mijn tegenwoordigheid bereidt het wezen gelukzaligheid. 
En Mijn aanwezigheid wordt steeds bewezen doordat het wezen Mij horen kan. 
En wat Ik het zeg, dat zal het wezen buitengewoon gelukkig maken. Want het 
schenkt het ’t helderste licht, het herkennen van zijn oorsprong en het 
onderkennen van Mijn Wezen, Mijn regeren en werkzaam zijn in de hele 
oneindigheid. 
 
Dit weten maakt het wezen gelukkig, in het bijzonder wanneer het zich lang 
tevoren in een toestand van onwetendheid bevond. Wanneer het lange tijd van 
Mij gescheiden was en als geïsoleerd wezen elke band met Mij had prijsgegeven 
en daarom ook ongelukkig was. Zodra het weer Mijn Woord kan vernemen, zoals 
het was in het begin, is het ook weer gelukzalig te noemen. Want Mijn Woord te 
horen bewijst ook Mijn aanwezigheid. En Mijn aanwezigheid bewijst, dat het 
wezen weer dichter bij de oerstaat komt, zoals het was in het begin. Dat het weer 
het goddelijk schepsel is geworden, dat in alle volmaaktheid uit Mij was 
voortgekomen, dat door Mijn overgrote Liefde in het leven werd geroepen om 
het voor eeuwig gelukzalig te kunnen maken. 
 
De nauwe band met Mij is pas bewezen door het vernemen van Mijn Woord. 
Want waar het Woord weerklinkt, daar ben Ik Zelf, het “Woord” van eeuwigheid. 
En al Mijn denken, willen en werkzaam zijn wil Ik op Mijn schepselen 
overdragen. En dit gebeurt steeds alleen door het Woord, door het contact tussen 
het wezen en Mij, dat het weerklinken van het Woord mogelijk maakt. En dit 
Woord is weer de vormgegeven gedachte uit Mij. 
 
Aan al Mijn denken, willen en werken wil Ik Mijn schepselen laten deelnemen. 
En daarom stroomt Mijn Woord naar hen toe. En de wezens vinden er hun diepe 
vreugde in, dat ze zich geheel aan Mijn wil mogen overgeven. Dat ze hetzelfde 
denken en willen in zich hebben en dat ze toch geheel vrije, zelfstandige wezens 
zijn, die niet bij Mij onder dwang staan en toch niet anders denken en willen, 
omdat ze weer de graad van volmaaktheid hebben bereikt, die ze hadden in het 
allereerste begin. Alleen de innigste verbinding met Mij laat ze ook Mijn Woord 
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vernemen, maar dit garandeert het wezen dan ook gelukzaligheid en een eeuwig 
leven. 
 
Amen 
 

 
 

God is het Woord 
 
BD.3596 
6 november 1945 
 

God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende 
manieren van toesturen van het Woord  
 
En dus ben Ik in het Woord midden onder u, zoals Ik het beloofd heb. Ik laat u 
niet alleen en Mijn aanwezigheid zult u ook voelen. En zo kom Ik u nader in het 
Woord, want het Woord ben Ik Zelf en wie Mijn Woord heeft, kan ook van Mijn 
aanwezigheid spreken en zich zeker voelen in Mijn nabijheid. 
 
Ik Zelf ben een Geest die niet materieel gebonden is in een vorm, maar die 
kracht en licht is in de hoogste graad en die door Zijn wil en Zijn denkvermogen 
als Wezen moet worden betiteld, die in liefde en wijsheid werkzaam is en dus 
licht en kracht laat uitstralen in de oneindigheid. En Mijn Liefde geeft de kracht 
en het licht een vorm, opdat u mensen u van hen bewust wordt - u die nog niet 
rijp genoeg bent om kracht en licht in zijn oer-substantie te ontvangen. En deze 
vorm is Mijn Woord, dat Ik aan u overbreng opdat u de rijpheid zult verkrijgen. 
 
Een Geest die in Zichzelf licht en kracht is, kan ook alleen maar in de vorm van 
licht en kracht aanwezig zijn. En dus moet Mijn Woord, de uitstraling van Mij 
Zelf, licht en kracht bevatten. En dit kenmerkt Mijn nabijheid. En dus heb Ik u 
de belofte gegeven onder u te vertoeven tot aan het einde der wereld, doordat 
Mijn Geest voortdurend bij u is die licht en kracht wilt ontvangen, doordat Mijn 
Woord voortdurend tot u komt, rechtstreeks van Mij uitgaand om u Mijn 
aanwezigheid kenbaar te maken. 
 
Ik ben bij u. En al ben Ik ook niet zichtbaar bij u, zo hebt u toch een bewijs van 
Mijn aanwezigheid in handen als u Mij in het Woord herkent. Want Ik Zelf ben 
het Woord. En u ontvangt het onophoudelijk, zodra u Mij en Mijn nabijheid 
begeert. Wie Mij dus herkent in het Woord, zal ook diep gelukkig zijn vanwege 
Mijn nabijheid. En elke twijfel, elke bangheid en elke zorg zal van hem afvallen, 
omdat hij die Ene naast zich weet, die hem helpend bijstaat in elke nood van 
lichaam en ziel.  
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Bijgevolg is Mijn Woord kracht en zegen brengend, want wie Mijn Woord 
begeert, opent voor Mij de deur van zijn hart, waardoor Ik nu binnen kan komen 
om bij hem Mijn intrek te nemen. En Ik verlaat hem eeuwig niet meer als zijn 
wil eenmaal Mij geldt en hij Mij in het Woord heeft herkend. Want het Woord is 
de vorm waardoor Ik Me uit, waardoor de volmaakte Geest van Eeuwigheid 
Zich aan de onvolmaakte wezens kenbaar maakt om hen tot volmaaktheid te 
brengen. 
 
Ik ben dicht bij u. Wat aarzelt en vreest u dan nog, die Mijn Woord hebt, die het 
rechtstreeks ontvangt of verneemt door de mond van de ontvanger? Ik ben bij u 
allen, omdat u door het verlangen naar Mijn Woord Mij uw liefde betuigt. En 
het zij u gezegd, dat pas het toestromen van Mijn Woord u het zekere bewijs 
geeft dat Ik Zelf bij u ben. Wie Mij niet wenst te horen, die verlangt niet naar 
Mijn nabijheid. Zijn hart dringt hem niet naar Mij toe, want dit zou het 
verlangen koesteren naar de uiting van Mijn Liefde, naar een bewijs van 
aanwezigheid. 
 
Het verlangen naar Mijn Woord kan wel verschillend van aard zijn. De mens 
kan getroost en gesterkt willen zijn door geestelijk bemoedigende woorden. Hij 
kan zijn weten op geestelijk gebied willen verrijken. Hij kan ook in 
dankbaarheid aan Mij denken en Mij dit kenbaar willen maken en daarom Mijn 
nabijheid wensen. Hij kan in innige samenspraak met Mij willen verblijven en in 
gedachten Mijn Woord tot zich nemen. Doch steeds moet zijn gevoel geestelijk 
gericht zijn. Dan zal Ik Me ook laten vinden. Zijn roep zal Mij naar zich toe 
trekken en door Mijn Woord zal Ik Me te kennen geven, omdat anders de mens 
Mijn nabijheid niet zou kunnen verdragen. 
 
En Mijn Woord zal eveneens op verschillende manieren tot hem komen. Door 
het rechtstreeks werkzaam zijn van de Geest in hem, zodat hij in staat is zelf 
Mijn stem te vernemen. Door overdracht van een directe ontvanger die in Mijn 
opdracht hem Mijn Woord verkondigt, of langs de weg van mentale overdracht 
van weten uit het geestelijke rijk. Door het lezen van Mijn Woord dat naar de 
aarde is gestuurd. Door een geestelijk onderhoud met medemensen. Steeds zal 
Ik Me bekommerden om een hart vol verlangen. Want Ik Zelf ben het Woord en 
dus vertoef Ik Zelf midden onder de mensen als ze met een ernstige wil Mijn 
Woord aanhoren, Mij tot zich laten spreken.  
 
Dan bied Ik hun het brood des hemels aan, Mijn vlees en Mijn bloed. En als ze 
Mij Zelf dus eten en drinken, moeten ze ook zeer innig met Mij verbonden zijn. 
Als ze Mijn Woord opnemen in het diepe geloof dat Ik Zelf het Woord ben, 
nemen ze Mij op in hun hart. En Ik zal ze voortdurend gelukkig maken met Mijn 
tegenwoordigheid. Want Ik gaf u de belofte bij u te blijven tot aan het einde der 
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wereld, en Mijn belofte gaat op Mijn Woord in vervulling, omdat Mijn Woord 
waarheid is en blijven zal tot in alle eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6573 
15 juni 1956 
 
God Zelf openbaart Zich in het Woord  
 
In Mijn Liefde en erbarmen kom Ik nader tot u mensen in het Woord, opdat u Mij 
leert onderkennen en liefhebben. De verbinding tussen Mij en u kan u alleen 
worden bewezen, doordat u Mijn aanspreken verneemt, dat u moet overtuigen 
van een Wezen dat u weliswaar niet zult kunnen aanschouwen, maar dat toch bij 
u tegenwoordig kan zijn wanneer u zelf diens tegenwoordigheid toelaat. Wanneer 
Ik Zelf tot u spreek, zult u Mij niet meer kunnen loochenen. Maar wanneer u 
Mijn aanspreken niet wilt, dan zal het voor u ook geen bewijs van Mij Zelf zijn, 
wanneer u het desondanks verneemt. 
 
Maar in eerste instantie denk Ik aan diegenen die Mij bereidwillig aanhoren en 
die Mijn woorden in hun hart laten binnendringen. Dezen wil Ik met Mij 
vertrouwd maken om hun liefde te winnen. En daarom moet Ik hun kennis geven 
van Mijn Wezen, van Mijn wil en Mijn Liefde. Ik moet Me aan hen openbaren, 
want zo’n openbaring kan ook in hen liefde ontsteken, wat de zin en het doel 
ervan is, wanneer Ik Mijn Woord naar de aarde stuur. Wanneer Ik Zelf spreek 
door de mond van een mens. Ieder mens die zo’n aanspreken voor mogelijk 
houdt, die oor en hart opent als Mijn Woord voor hem weerklinkt, kan ook al tot 
de mijnen worden gerekend. Want door het aanhoren van Mij Zelf bewijst hij dat 
hij zijn weerstand tegen Mij heeft opgegeven. 
 
Ik kom Zelf in het Woord tot de mensen op deze aarde. Ik onderricht ze, Ik maan 
ze aan en waarschuw ze. Ik stel hun het gevolg van hun levenswandel voor de 
geest en Ik breng hun het blijde evangelie van de verlossing van zonde en dood. 
Maar zoiets kan alleen Diegene u doen toekomen, die Zelf het Woord is van 
eeuwigheid. Die het hoogste inzicht, het licht en de waarheid heeft en die ook als 
enige u over Zijn Wezen uitsluitsel kan geven. Het “Woord Gods” is het grootste 
genadegeschenk, want het moet van Mij Zelf zijn uitgegaan. Het moet Mij Zelf 
bewijzen. En wanneer Ik u eenmaal heb aangesproken, zult u Mij niet meer 
kunnen loochenen. 
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En toch gaan talloze mensen voorbij aan het kostbaarste dat hun wordt 
aangeboden in het aardse bestaan, omdat ze het aangesproken worden door God 
niet willen. Ik kan Me niet kenbaar maken aan degene die niets boven zich 
erkent. Die van Mij niets wil weten, die elk weten afwijst, omdat zijn wezen zich 
verzet tegen de gedachte onderdanig te moeten zijn aan een macht die hem 
geschapen heeft. Deze is nog zo vol van duivelse geest, dat het onmogelijk is Me 
aan hem te openbaren. Deze zal nooit geloven dat een “God” zich tegenover de 
mensen uit.  
 
En toch weerklinkt het Woord van boven en raakt het de mensenharten die zich 
openen. Want alleen door Mijn Woord kan ik inwerken op degenen die in het 
leven op aarde de beproeving van hun vrije wil moeten afleggen. Mijn Woord 
dwingt niet, maar brengt grote kracht over aan de gewillige mens. Mijn Woord 
kan de wil in de juiste richting leiden zonder dwang. En Mijn Woord kan liefde 
ontsteken voor Mij, omdat het de rechtstreekse uitstraling van Mijn Liefde is. 
 
Daar Ik dus Zelf het Woord van eeuwigheid ben, kan Ik ook tot de mensen 
afdalen, ze aanspreken en steeds weer proberen hun gedachten op Mij te richten. 
Ik kan diegenen die Mij hebben herkend, die Mij liefhebben, onafgebroken 
voeden met Mijn Woord dat het ware voedsel voor de ziel is met de grootste 
krachtwerking. En zo zal Ik, zolang de aarde bestaat, steeds weer tot de mensen 
spreken. En steeds weer zal voor hen hetzelfde Woord weerklinken. Steeds weer 
zal hun het evangelie van de liefde worden verkondigd, dat Ik de mensen heb 
gepredikt toen Ik op aarde wandelde.  
 
Steeds weer zal dit evangelie de mensen worden aangeboden in zijn zuiverste 
vorm, opdat Mijn Woord vervuld wordt: Hemel en aarde zullen vergaan, maar 
Mijn Woord blijft bestaan tot in eeuwigheid. Want Ik Zelf verander in alle 
eeuwigheid niet. De waarheid blijft altijd en eeuwig onveranderd. En Mijn 
Woord is het uitstromen van Mij Zelf en moet daarom altijd en eeuwig hetzelfde 
zijn. En daarom moet het, om zuiver te zijn, van Mij Zelf uitgaan. En dat vereist 
ook, dat Ik de mensen op aarde steeds weer rechtstreeks aanspreek. Dat Ik Zelf in 
het Woord tot de mensen kom en hun breng wat ze nodig hebben om naar Mij 
terug te kunnen keren. Ik moet Me openbaren om door Mijn schepselen herkend 
en bemind te worden. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8522 
8 juli 1963 
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Eeuwig weerklinkt het Woord van God  
 
Ik heb beloofd bij u te blijven tot aan het einde van de wereld. En als een teken 
van Mijn tegenwoordigheid, zal Mijn Woord voor eeuwig weerklinken voor u, 
Mijn schepselen. Voor eeuwig zal de verbinding tot stand zijn gebracht tussen 
uw God en Schepper van eeuwigheid, en Zijn door Hem voortgebrachte wezens. 
Voor eeuwig zal Mijn liefde zich tonen doordat zij u aanspreekt, omdat zij in het 
begin er de grootste zaligheid in vond met haar schepselen gemeenschap te 
hebben door het Woord. Want de zaligheid aller wezens bestaat voor eeuwig 
daarin zonder ophouden Mijn liefdeskracht te ontvangen. En deze grote 
krachtuitstraling komt tot uitdrukking door Mijn toespreken. 
 
Ik openbaar Mij Zelf door het Woord. Ik breng Mijn gedachten op u over en 
vind Mijn zaligheid daarin u tot een wederwoord aan te sporen, waardoor een 
uitwisseling kan plaatsvinden tussen Vader en kind, wat reeds de grootste 
zaligheid betekent.  
 
Hoe volmaakter het wezen nu is, des te duidelijker weerklinkt Mijn stem in 
diens hart wat in zoverre geestelijk te begrijpen is dat het wezen verkeert in het 
zuiverste inzicht en in gelijke wil en gedachten als Ik. Het is dan door zijn 
volmaaktheid ook innig met Mij verbonden. 
 
Maar ook in een lagere staat van rijpheid kan het wezen Mij waarnemen 
wanneer het, bewust van zichzelf, de verbinding met Mij tot stand brengt. Maar 
daarmee in overeenstemming is ook de graad van zaligheid hoger of lager. Want 
het wezen is tot leven gekomen, zodra het weer met Mij verbonden is. De dode 
toestand, in welke het vernemen van Mijn Woord uitgesloten is, is overwonnen. 
 
Maar slechts heel weinig mensen weten dat hun God en Schepper tot hen wil 
spreken, en dat zij Hem zouden kunnen vernemen als zij zouden leven naar Zijn 
wil. Maar heel weinig mensen ervaren het geluk van een direct aanspreken en 
een binnengaan in een innige verhouding met Hem. En als hun medemensen 
hiervan in kennis gesteld worden, is het voor hen ongeloofwaardig en zij maken 
degenen belachelijk die hun hierover vertellen. Maar "Mijn Woord zal blijven 
bestaan, ook al zullen hemel en aarde vergaan". 
 
Ook deze belofte wordt door u mensen meestal anders uitgelegd, omdat u 
gelooft dat het neergeschreven Woord onveranderd behouden blijft. Juist 
daarom is het nodig dat Mijn Woord steeds weer opnieuw naar de aarde wordt 
gebracht, omdat de wil van de mensen niets onveranderd laat en de zuiverheid 
van het eens gesproken Woord niet gegarandeerd blijft. 
 



 13

Maar toch heeft Mijn belofte dat "Mijn Woord zal blijven bestaan" nog een 
diepere betekenis. Voor altijd en eeuwig zal voor het wezenlijke Mijn Woord 
weerklinken. Voor altijd en eeuwig zal Mijn Woord getuigen van de verbinding 
van al het geschapene met Mij. Voor altijd en eeuwig zullen Mijn schepselen 
Mij Zelf mogen vernemen, want het is hun zaligheid dat zij direct door Mij 
worden aangesproken, dat zij Mijn wil kennen en dezelfde wil nu ook in zich 
dragen. Zij mogen nu ook met hun God en Schepper omgaan zoals kinderen 
omgaan met hun Vader. En dan vervult hen het diepste inzicht en de hoogste 
wijsheid. En een waarheidsgetrouw weten maakt hen dan grenzeloos gelukkig. 
 
Dit alles is het resultaat van het uitwisselen met Mij door het Woord. Kon Mijn 
Woord niet weerklinken in het hart van alle wezens, dan kon er ook geen waar 
leven zijn. Want Mijn Woord is pas het leven, de kracht en ook de 
gelukzaligheid. Anders zou Ik voor Mijn schepselen een eeuwig ver verwijderde 
God zijn, dus onbereikbaar. Er zou dan geen verbinding met Mij bestaan en 
Mijn Woord zou dus ook geen uitwerking hebben. 
 
"Ik blijf bij u tot aan het einde". Zonder Mij en Mijn tegenwoordigheid zult u er 
niet meer zijn, tenzij u nog toebehoort aan Mijn tegenstander, wiens gebied Ik 
niet zal binnendringen omdat uw terugkeer tot Mij vrijwillig moet plaatsvinden. 
 
Zodra u zich echter van hem heeft losgemaakt en Mij ernstig nastreeft, zal ook 
Mijn Woord in u weerklinken. Weliswaar eerst heel zacht als de stem van het 
geweten, maar u zult Mijn stem steeds duidelijker kunnen vernemen als u zich 
maar zelf aan Mij overgeeft. Want daardoor zult u de innerlijke drang bespeuren 
in gedachten met Mij te spreken. En dan zal er ook een antwoord komen dat u 
echter in het begin niet als Mijn antwoord herkent, maar als het resultaat van uw 
eigen gedachten ziet. Maar hoe meer u zich van de wereld terugtrekt en Mij 
zoekt, des te luider zal Mijn stem in u weerklinken. En het geloof in Mijn 
toespreken kan u ertoe bekwaam maken bewust Mijn stem te verwachten, en u 
zult Mij horen. 
 
Want dat ligt alleen aan de graad van rijpheid van uw ziel. Het ligt aan de graad 
van uw liefde, op welke wijze u Mij en Mijn Woord zult vernemen. En omdat u 
die Mij toebehoort, gestadig opwaarts gaat, zal Mijn Woord u ook niet meer 
overslaan. Ik zal bij u zijn en blijven en u voor altijd en eeuwig aanspreken. En u 
zult uw zaligheid voortdurend verhogen door een blijvende uitwisseling met 
Mij, door Mijn Woord. 
 
Amen 
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Het uitgieten van de Geest 
 
BD.5922 
5 april 1954 
 
Het Woord van boven - Het uitgieten van de Geest  
 
Mijn Woord wordt u van boven toegestuurd. En dit is een zichtbaar bewijs dat 
Mijn Geest in u werkzaam is. Het is niets bovennatuurlijks, veeleer een heel 
natuurlijk gebeuren dat alleen uw volledige overgave aan Mij vooropstelt, zodat 
Ik Mijn Geest in een geopend vat kan uitgieten, dat zichzelf welgevormd heeft 
door een leven in liefde.  
 
Het gebeuren van het uitgieten van Mijn Geest is heel natuurlijk. Maar of u 
mensen geheel vanzelfsprekend een leven in liefde leidt en dus tevoren de 
voorwaarden vervult, dat valt vaak zeer te betwijfelen. Want u bent van uw oer-
wezen nog te ver verwijderd om vanzelfsprekend de liefde te beoefenen. En 
daarom is voor u het uitgieten van Mijn Geest ook een onbevattelijk begrip 
geworden. Maar u verwondert u, als u eenmaal de uitwerking van een leven in 
ware liefde leert kennen. 
 
Ik ben en blijf eeuwig wat Ik was vanaf het begin: uw Vader die met u wil 
spreken, die al Zijn gedachten op u wil overdragen en met u verbonden wil 
blijven. Mijn Liefde zal waarlijk niet ophouden, veeleer u alles doen toekomen 
wat u nodig hebt om gelukzalig te worden. En daarom moet Ik u aanspreken en u 
dus Mijn Woord toesturen.  
 
Maar hoewel Ik ook alle mensen aanspreek, toch zijn er maar weinig in staat 
Mijn aanspreken te vernemen. Mijn Geest kan alleen in diegenen werkzaam 
worden, die zich zonder weerstand aan Mij overgeven, omdat de geringste 
weerstand het werken van Mijn Geest onmogelijk maakt. Het ligt dus niet aan 
Mij. Integendeel, het ligt alleen aan u, of Mijn Geest u overschaduwt, of u 
ongekende gaven ontvangt, of u bewijzen krijgt van Mijn tegenwoordigheid en 
Mijn werkzaam zijn bij u.  
 
U zelf zult u tevoren zo moeten vormen, dat Mijn Geest in u kan overvloeien. U 
zult zelf de wil moeten hebben om door Mij bedacht te worden met genade, 
kracht en licht. U zult zelf moeten geloven dat Ik zo dicht bij u ben, dat Mijn 
kracht door u werkt. En u zult in liefde moeten leven. Want alleen liefde verbindt 
u met Mij.  
 
Alleen door liefde vindt de aaneensluiting plaats, waarvan het gevolg 
onomstotelijk het werkzaam zijn van Mijn Geest in u is. Het is geen 
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bovennatuurlijke toestand, maar de oerstaat waarin u zich bevond voor uw afval 
van Mij. Tracht deze weer te bereiken en u zult als goden dingen volbrengen, die 
u alleen maar kunnen lukken vanuit de verbinding met Mij door uw vormgeving 
tot Mijn evenbeeld. 
 
Wordt volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Want dat is uw doel, 
dat u zichzelf vergoddelijkt, wat alleen een leven in liefde tot stand kan brengen. 
Maar dan bent u ook vervuld van kracht. Want de Liefde is kracht. Ze is Mijn 
oer-substantie en het moet voor u mogelijk zijn alles tot stand te brengen, als u 
zich van deze kracht bedient. 
 
Ik Zelf leg u waarlijk geen beperking op. Maar u stelt uzelf grenzen, zodra de 
liefde en het geloof in u te zwak zijn. Maar daarom spreek Ik u Zelf toe. Want Ik 
wil u helpen tot een sterk geloof te komen en Ik wijs u ook de middelen en de 
wegen aan die u het doel laten bereiken, dat Mijn Geest in u werkt zoals Ik het u 
heb beloofd. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7501 
17 januari 1960 
 
“Ik zal Mijn Geest uitgieten over alle vlees”  
 
Wanneer u door Mij wordt aangesproken, daalt Mijn Geest op u neer. Mijn 
Vadergeest van eeuwigheid verbindt Zich met de Geestvonk in u, die 
onafscheidelijk één blijft met Mij en alleen een uitgestraalde vonk is die weer 
naar Mij zal terugkeren. Die zich steeds weer met de Vadergeest moet verenigen. 
Wanneer u door Mij wordt aangesproken, wordt u dus vervuld van het vuur van 
Mijn Liefde.  
 
De Geestvonk in u ontvlamt en treedt in werking. Hij komt in u tot leven, zoals 
het overeenstemt met zijn oerelement. En nu kan er dus een geestelijke 
uitwisseling plaatsvinden. Dat wil zeggen: geestelijke inzichten kunnen aan de 
mens worden overgebracht, want de Geest uit Mij weet alles. Er is hem niets 
onbekend. Er is hem niets onduidelijk. Hij is wetend, net als Ik, en straalt ook 
Zijn weten uit, net als Ik. 
 
Het is Mijn Geest die u toespreekt. Er is niets anders buiten Mij. Ik Zelf ben het 
die woorden van Liefde en wijsheid tot u spreekt. Want u bent door Mij eens 
uitgestraalde liefdeskracht. U bent Geest van Mijn Geest en u bent daarom ook 
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steeds met Mij verbonden, omdat de liefdeskracht zich niet van Mij Zelf kan 
losmaken. Alleen u zelf, als schepsel, zult u van Mij verwijderd kunnen houden. 
Een verwijdering die echter alleen in uw bewustzijn bestaat, maar van Mij uit 
eeuwig niet kan blijven bestaan, omdat uw oerelement gelijk is aan Mij: 
Liefdeskracht die eeuwig met de Krachtbron in verbinding staat.  
 
En deze verbinding wordt werkelijkheid, wanneer u Mij hoort. Wanneer Mijn 
Geest afdaalt in een geopend vat en nu de mens doorstraalt, zodat hij in staat is 
Mijn stem te horen. Dan is de verwijdering tussen de mens en Mij opgeheven. Hij 
is weer in de nabijheid van zijn God en Vader getrokken. Hij laat de Geestvonk 
in zich tot een vlam worden. En deze slaat over, weer terug in het vuur van de 
eeuwige Liefde. 
 
Het vonkje in de mens zoekt de weg naar Mij. En de verbinding die eeuwig 
bestaat en nooit kan worden verbroken, is ook door de wil van de mens tot stand 
gebracht. Maar het komt op de bewuste verbinding aan. Er moet van de kant van 
de mens naar worden gestreefd, dat de verwijdering wordt opgeheven. De mens 
moet willen dat hij met Mij in verbinding staat. En dan kan Mijn Geest 
werkzaam zijn. Dan kan Mijn Geest Zich “uitgieten over het vlees”. 
 
En dat zal heel duidelijk gebeuren in de laatste tijd voor het einde. “Mijn Geest 
zal Zich uitgieten over alle vlees. Knechten en dienstmaagden zullen profeteren.” 
Want slechts zelden brengen de mensen nog de band met Mij tot stand, zodat het 
kennelijk moet gebeuren dat Ik Me uit door de Geest. Dat Ik mensen uitzoek die 
Mij niet weerstreven, die zich gereed maken om een opnamevat voor Mijn Geest 
te zijn, zodat Ik dan Mijn Geest in die mensen kan uitgieten en de mensheid nu 
door hen kan aanspreken tot haar voordeel en geestelijk gewin. Want het is nodig 
dat Ik tot u mensen spreek. U allen moet Mijn stem vernemen en u allen moet u 
naar binnen keren, over Mijn Woord nadenken, ernaar leven en u dus 
voorbereiden op het einde, dat u niet zult kunnen ontgaan omdat de tijd vervuld 
is. 
 
Ik giet Mijn Geest uit over alle vlees. Dit is u mensen aangekondigd. En het zou u 
daarom niet moeilijk moeten vallen te geloven in een zodanig werkzaam zijn 
Mijnerzijds. U zou moeten inzien, dat de tijd is gekomen waarop Ik heb gewezen. 
Dat Ik u door knechten en dienstmaagden zal toespreken, die nu in Mijn opdracht 
moeten verkondigen door hun profetische Geest. Want ze zullen vertellen over 
dat wat komt. Ze zullen u herinneren aan Mijn voorspellingen en u zult niet 
kunnen loochenen dat Mijn Geest Zich weer uitgiet. Dat zulke verkondigers niet 
uit zichzelf spreken, maar alleen uitspreken wat Mijn Geest hun aankondigt. 
 
En Ik heb hen nodig als tussenpersonen die u mensen Mijn Woord opnieuw 
moeten brengen in alle zuiverheid en helderheid. Ik heb hen nodig, zodat ze in 
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Mijn plaats tot u spreken omdat Mijn aanspreken noodzakelijk is en u de gevaren 
moet verkondigen waarin u verkeert, wanneer u zich niet naar binnen keert en 
verandert. Want u mensen leeft allen zonder liefde voort en u geeft u daardoor 
over aan Mijn tegenstander. U zult uzelf moeten veranderen tot liefde en u zult 
dan de weg naar Mij kiezen en gered zijn van de ondergang. 
 
Maar u hebt niet veel tijd meer en daarom weerklinkt Mijn stem steeds luider. En 
steeds vaker spreek Ik u aan door de mond van Mijn dienaren en profeten. En Ik 
verlang alleen van u dat u diegenen zult geloven over wie Mijn Geest Zich steeds 
weer uitstort omdat ze in Mijn opdracht moeten spreken. En u zult er geen spijt 
van hebben, aan hen en hun aanmaningen gevolg te hebben gegeven, doordat u 
aandachtig naar hen luistert en ernaar streeft te leven volgens het Woord dat door 
Mijn dienaren voor u van boven weerklinkt, dat de stem van uw Vader van 
eeuwigheid is en dat u ook weer naar Mij terug moet brengen, van wie u eens 
bent weggegaan en u eens in vrije wil verwijderde. 
 
Luister naar Mijn Woord van boven. Weet dat dit het werkzaam zijn van Mijn 
Geest is, dat Ik u helpen wil en Me daarom van die knechten en dienstmaagden 
bedien, doordat Ik Mijn Geest uitgiet, opdat Ik door hen tot u allen kan spreken, 
opdat u niet de ondergang tegemoet gaat wanneer de tijd is vervuld. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8872 
23 oktober 1964 
 
"Ik wil u binnenleiden in de waarheid"  
 
De waarheid, zoals ze van Mij is uitgegaan, houdt niet zo lang zuiver stand. 
Daarom heb Ik u al tijdens Mijn leven de Woorden gezegd: "Ik wil u 
binnenleiden in de waarheid". Want Ik wist, dat ook Mijn Woord, dat Ik Zelf 
naar u bracht, niet zuiver bleef bewaard. En dat zal altijd het geval zijn, zodra 
menselijke ontoereikendheid er zich mee bezighoudt, zodra het zuivere Woord 
in het gebied van onvolmaakte mensen komt en dezen er puur verstandelijk een 
standpunt over innemen. Steeds weer heb Ik daarom Mijn zuiver Woord van 
boven naar de aarde geleid, maar ook steeds weer is dit Woord misvormd en u, 
mensen, hebt er geen garantie op, dat het Boek der boeken beschermd is tegen 
verandering, want Ik tast de vrije wil van de mensen niet aan en kan altijd alleen 
dan een verkondiger van Mijn Woord beschermen, wanneer hij zich onder Mijn 
hoede stelt en Mij om bescherming tegen dwaling vraagt. U, mensen, loopt 
echter geen gevaar verkeerd te denken, wanneer u in geest en waarheid vraagt, 
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dat Ik uw Geest zou mogen verlichten; dan zult u ook inzien, waar de dwaling is 
binnen geslopen. 
 
Maar het is verkeerd te beweren, dat Ik Zelf Mijn zuivere Woord tegen 
verontreiniging bescherm, omdat dan de vrije wil van de mensen twijfelachtig 
zou zijn, die nu weer uit Mijn geestelijke leringen kunnen maken wat ze willen. 
En zo zult u ook bij het Boek der boeken moeten bedenken, dat in de loop der 
tijden veranderingen zijn ontstaan en dat Ik dat niet veranderen kon, juist 
vanwege de vrije wil der mensen. En dan deed zich ook steeds weer de 
noodzaak voor van een nieuwe openbaring, die de bestaande dwaling moest 
ophelderen. Zo zult u, mensen, alleen maar hoeven te willen vast staan in de 
waarheid, maar u zult u ook niet mogen vleien met de zekerheid, de waarheid te 
hebben, omdat u ze uit het Boek der boeken zult kunnen opdoen, daar Ik u 
anders niet de woorden helder en duidelijk zou hebben hoeven te geven: "Ik wil 
u binnenleiden in de waarheid". Maar u zult dan ook moeten bedenken, dat het 
werkzaam zijn van Mijn Geest steeds alleen een geestelijke inhoud heeft, dat het 
Mij gaat om het heil van de ziel, die Ik door Mijn aanspreken voor Mij wil 
winnen, dat elke uitlating die Ik heb gedaan dus enkel maar uw geestelijke 
voltooiing beoogt. 
 
En deze geestelijke aanwijzingen zijn vaak samengesmolten met menselijke 
toevoegingen, die dan verkeerd bleken te zijn en reden gaven om te twijfelen, 
zoals ook Mijn goddelijke Woorden van Liefde vaak verbonden werden met 
menselijk aanvullende werkzaamheid, maar dat de mensen zich aan het laatste 
houden en niet willen afstappen van dit mensenwerk. En zo zijn ook begrippen, 
die toen voor de mensen golden, binnen gehaald in Mijn "goddelijke" Woord, 
zoals bijvoorbeeld: "dat vrouwen niet mogen onderrichten". Dit is volstrekt niet 
Mijn gebod, maar in de toenmalige tijd werd er rekening mee gehouden, maar 
had het geen enkele grond als "goddelijk Woord" te gelden, zoals al duidelijk uit 
Mijn Woorden blijkt: "dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees; knechten 
en maagden zullen voorspellen". Wat Ik dus voor noodzakelijk hield om recht te 
zetten, is steeds weer door nieuwe openbaringen gebeurd. Doch die bleven ook 
niet bestaan in hun zuiverheid, maar moesten ook weer worden verbeterd. Maar 
de beloften heb Ik u gegeven, u met de waarheid bekend te maken en daarom 
zult u er ook zeker van zijn, dat ieder, die naar de waarheid verlangt, deze ook 
zal ontvangen. Want Ik laat geen mens heengaan in dwaling, die niet ten prooi 
wil vallen aan Mijn tegenstander; die van ganser harte de zuivere waarheid 
begeert. Doch anders dan door nieuwe openbaringen is het Mij niet mogelijk, 
omdat vanwege de vrijheid der mensen, Ik de mensen niet kan verhinderen, het 
oorspronkelijk door Mij uitgestraalde Woord te misvormen. En dat dit is 
gebeurd, vindt zijn oorzaak in de lage geestestoestand van de mensen, die aan de 
invloed van de tegenstander geen weerstand biedt. Maar Ik zal er steeds zorg 



 19

voor dragen, dat het licht van de waarheid u, die de waarheid begeert, 
desondanks toestraalt. 
 
Amen 
 

 
 

Voorwaarden en vereisten voor het uitgieten van de Geest 
 
BD.3615 
28 november 1945 
 
Voorwaarden voor het werkzaam zijn van de Geest  
 
Uw weten is fragmentarisch zolang de Geest in u, u niet onderricht. En uw 
piekeren en onderzoeken volstaat niet als u zich niet tevoren met Mij in 
verbinding stelt, vragend om Mijn Geest, om verlichting van uw denken. En wie 
derhalve zijn weten heeft verkregen zonder tevoren om Mijn hulp te hebben 
gebeden, die kan wel van menselijke wijsheid spreken, maar nooit goddelijke 
wijsheid de zijne noemen. Een weten dat het geestelijke rijk betreft en 
overeenstemt met de waarheid. 
 
Want alleen Ik deel dit weten uit. Weliswaar aan ieder die het begeert, maar met 
de eis dat wordt voldaan aan de voorwaarden die Ik stel, opdat Mijn Geest in de 
mens kan werken. Dus is het weten, de zuivere geestelijke waarheid, altijd alleen 
dan gegarandeerd, wanneer degene die vraagt zich geheel onderwerpt aan Mijn 
wil. Wanneer hij leeft volgens Mijn leer, in liefde voor Mij en voor de naaste. 
Aan deze eis moet de mens als eerste voldoen, wil hij waardig worden bevonden 
voor Mijn genadegave, het overbrengen van de zuivere waarheid door Mijn 
Geest. 
 
Verder moet hij een diep waarheidsverlangen hebben. Deze voorwaarde stel Ik 
eveneens. Doch hier wordt weinig aandacht aan geschonken. Want om het weten 
te ontvangen dat overeenstemt met de waarheid, moet de mens zich eerst ontdoen 
van zijn van mensen ontvangen weten. Dat wil zeggen: hij mag niet van zichzelf 
aannemen reeds wetend te zijn, daar hij zich anders moeilijk opent voor het 
toestromen van de zuivere waarheid, als deze niet overeenstemt met zijn oude 
weten. 
 
Voor de overdracht van de zuivere waarheid moet hij bereid zijn afstand te doen 
van het weten dat hij bezit. En deze wil brengt alleen de mens op, die nog niet 
overtuigd is van de waarheid van zijn weten. Gelooft hij echter de waarheid te 
bezitten, dan zal hij daar waarschijnlijk niet om vragen. En bijgevolg kan ze hem 
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ook niet worden overgebracht. De dwaling van zijn weten kan niet worden 
blootgelegd en uitgeroeid. Het zich volledig vrijwillig aan Mij overgeven en 
luisteren naar wat Ik hem dan bekend maak door Mijn Geest, is de enige manier 
om tot de zuivere waarheid te komen. 
 
En dus moet de mens een diep geloof hebben. Hij moet er vast van overtuigd 
zijn, dat Ik hem de waarheid kan en wil overbrengen. Hij moet overtuigd zijn van 
het werkzaam zijn van de Geest in hem, van Mijn rechtstreeks werken in de 
mens, daar hij anders niet in de stilte gaat en luistert naar wat Mijn Geest hem 
verkondigt. 
 
Het bewust aandachtig luisteren naar binnen is dus eveneens een voorwaarde die 
moet worden vervuld, om Mij te horen. Want de stem van de Geest is zacht en 
teder en weerklinkt alleen in degene die zich geheel van de wereld afsluit. Die in 
zijn binnenste luistert, dus de verbinding met het geestelijke rijk tot stand brengt. 
Met Mij, als gever van de waarheid, als de Vadergeest, wiens deel als Geestvonk 
in zijn ziel rust. Hij moet de Geest in zich laten spreken en zijn ziel tevoren zo 
vormen, dat die in staat is het uitgieten van de Geest op te nemen. En het 
overvloedigste weten zal het aandeel zijn van een mens die deze voorwaarden 
vervult, die ernstig naar de waarheid streeft en Mij, als de eeuwige waarheid, 
daarom vraagt. 
 
Want Ik wil de mensen de waarheid doen toekomen. Ik wil niet dat ze in 
duisternis van geest voortgaan. Ik wil ze naar Me toe trekken, in het geestelijke 
rijk. En dit is alleen maar mogelijk door het overbrengen en het ontvangen van de 
zuivere waarheid die alleen naar Mij leidt omdat ze van Mij uitgaat. En wie dus 
zoekt zal juiste gedachten hebben. Hij zal binnendringen in het diepste weten, in 
het geestelijke gebied dat gesloten blijft voor al diegenen die het op een andere 
wijze te weten trachten te komen. Want dit is Mijn wil.  
 
Het gebed om verlichting van geest door de Geest alleen garandeert nog niet zijn 
werkzaam zijn als niet ook de andere vereisten in acht worden genomen. Ik zie 
daar echter niet van af, omdat het één het andere bepaalt. Want een geestelijke 
gave kan alleen worden aangeboden, wanneer Mijn wet wordt nagekomen, die 
van eeuwigheid vastligt. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7822 
10 februari 1961 
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Voorwaarde voor de "uitstorting van de Geest"  
 
De uitstorting van de Geest vergt bepaalde voorwaarden die vervuld moeten 
worden, want Mijn Geest kan zich alleen uitstorten in een geopend vat, dat zo is 
toebereid, dat Mijn Geest er in kan stromen. En deze toebereiding vraagt weer 
een zielenarbeid die de mens aan zichzelf voltrokken moet hebben, of ook: de 
mens moet Mijzelf een woonplaats hebben bereid, omdat Mijn 
tegenwoordigheid onvoorwaardelijk nodig is om Mij te kunnen uiten door Mijn 
Geest. 
 
De geestvonk sluimert weliswaar in ieder mens, maar hij moet tot leven gewekt 
worden. De verbinding met de Vadergeest van eeuwigheid moet tot stand 
gebracht worden, opdat hij zich dan ook uiten kan. En die verbinding wordt tot 
stand gebracht, de geestvonk wordt tot leven gewekt, als de mens in de liefde 
leeft, als hij door werken van liefde Mij tot zich trekt, de Liefde Zelf. 
 
De mens moet door de liefde zijn ziel reinigen van alle omhulsels die voor het 
licht ondoordringbaar zijn, dan brengt hij zich zelf in gereedheid. Hij maakt 
zichzelf tot een opnamevat van de goddelijke Geest. Hij vervult de voorwaarden 
die een uitstorting van de Geest tot gevolg hebben. En hij moet geloven dat Mijn 
Geest zich over hem uitstort, dat de Vader Zich tegenover Zijn kind uiten wil en 
kan. En hij zal weer alleen geloven als hij zich tot liefde gevormd heeft. Want 
pas als hij aan een werkzaam zijn van Mijn Geest in hem gelooft, zal hij ook 
innerlijk luisteren om te horen wat deze Geest hem overbrengt. Zolang dit 
geloof ontbreekt zal hij nooit van een gave van de geest kunnen spreken. Hij zal 
eenvoudig niet de in hem sluimerende krachten wekken en dus zullen ze zich 
ook niet kunnen uiten, hoewel ze in hem zijn. 
 
De liefde zal weliswaar spoedig zijn denken verlichten, om welke reden een 
liefdevol mens ook spoedig tot geloof kan komen als zijn streven geestelijk 
gericht is, als hij zijn best doet volgens Mijn Wil te leven, doch Mijn Geest 
dringt Zich niet op. Nooit zal een mens de stem van Mijn Geest vernemen, die 
niet bewust de verbinding met Mij tot stand brengt om Mij te horen. Want het 
innerlijk luisteren is nodig, wil hij Mij vernemen en onderrichtingen vol van 
wijsheid in ontvangst nemen, die alleen de Geest uit Mij aan hem kan 
overbrengen. 
 
En juist het geloof in het werkzaam zijn van Mijn Geest is bij de mensen 
verloren gegaan, zodat zij geheel ongelovig staan tegenover een heel natuurlijk 
gebeuren dat de mensen alleen Mijn grote Liefde zou moeten bewijzen, hoewel 
Ik Zelf hun de belofte gaf bij de mensen te blijven en ze in alle waarheid binnen 
te leiden. 
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Zij begrijpen deze belofte niet, anders zouden zij er in geloven en aan Mijn 
Woord, dat van boven tot hen klinkt of door Mijn boden aan hen wordt 
overgebracht, een grotere betekenis toekennen. Mijn Geest heeft slechts een 
opnamevat nodig dat is toebereid, opdat Hij zich daarin kan uitstorten. Maar dan 
laat Hij ook merken er te zijn, Hij spreekt tot jullie zoals een Vader tot Zijn 
kinderen spreekt en Hij zal jullie altijd opheldering geven als jullie geestelijk 
door hem onderwezen willen worden. 
 
Maar hij kan zich niet uiten waar liefde en geloof ontbreken, waar de mens nog 
niet aan zijn ziel gewerkt heeft, zodat hij zichzelf tot liefde gevormd heeft en al 
vrij is van alle onreinheden en afvalstoffen van zijn ziel. Want Ik kan alleen 
Mijn intrek nemen in een rein hart dat van liefde vervuld is en Mijn 
tegenwoordigheid verdragen kan. Waar echter deze voorwaarden aanwezig zijn, 
daar vertoef Ik en laat Ik ook Mijn tegenwoordigheid zien. Ik giet Mijn Geest uit 
over alle vlees. Ik onderricht en troost, Ik leid de mensen binnen in de waarheid, 
Ik blijf bij hen tot aan het einde van de wereld. 
 
Amen 
 

 
 

Het overbrengen van het goddelijke Woord 
 
BD.2105 
9 oktober 1941 
 
Het proces van overdracht is een daad van geestelijke straling van 
kracht  
 
Het geestelijke contact kan steeds tot stand worden gebracht, maar zelden op een 
zo duidelijke manier, dat het werkzaam zijn van geestelijke krachten duidelijk te 
herkennen is. Vindt een dergelijke verbinding van het rijk hierna met de aarde 
plaats, dan is daaraan ook een doel verbonden. En dit maakt het weer begrijpelijk, 
dat er met zorg wordt toegezien op de inhoud van de bekendmakingen die van 
boven nu tot de mensen komen.  
 
Aangaande de geloofwaardigheid ervan moet van alle bedenkingen worden 
afgezien. Want wat bestemd is voor de gehele mensheid en niet alleen voor een 
enkeling, wordt niet willekeurig of in het wilde weg aan de mensen overgebracht. 
De geringste tegenstrijdigheid zou de mensen aanleiding geven tot afwijzing. En 
daar het Gods wil is, hun zuivere lering aan te bieden, zal hij dus ook verhinderen 
dat het van boven aangebodene is vermengd met dwaling.  
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De gevende krachten zijn niet willekeurig toegelaten om te onderrichten. Ze 
ontvangen hun onderrichtingen van God en kunnen er uit eigen wil niets aan 
toevoegen, want ze voeren alleen de goddelijke wil uit. Ze staan zelf vast in de 
waarheid en zullen begrijpelijkerwijs geen onwaarheid uitdelen. Maar onwetende 
wezens zijn krachteloos. Ze kunnen wel de gedachten bezwaren van mensen die 
op dezelfde trap van onvolmaaktheid staan, maar ze zijn niet in staat geschriften 
correct te dicteren. Want wereldse capaciteiten vallen in het hiernamaals uit, 
zodra de toestand van rijpheid gebrekkig is. 
 
Het proces van de overdracht van geestelijke bekendmakingen op deze manier is 
een daad van geestelijke overdracht van kracht. Geestelijke kracht kan alleen 
worden overgedragen door een lichtwezen, omdat dit ook een ontvanger en 
drager is van kracht. Maar onwetende wezens of wezens met een gebrekkig 
weten, ontbreekt het ook aan kracht. En bijgevolg kunnen er niet zulke 
geschreven dictaten tot stand komen, omdat die immers eerst het gevolg zijn van 
uitstraling van geestelijke kracht.  
 
De aan de mens toebedeelde levenskracht is niet voldoende om in een zo korte 
tijd geschriften met geestelijke inhoud te laten ontstaan. Er zijn dus 
ontegenzeglijk geestelijke krachten aan het werk. En andere dan wetende 
krachten kunnen niet iets geven wat ze zelf niet bezitten. Maar wetende krachten 
zijn verbonden met God. Dat wil zeggen: hun wil is Gods wil en wat ze 
realiseren, doen ze in opdracht van God.  
 
Onwetende krachten zouden, wanneer ze het zouden kunnen, op deze manier de 
hele wereld met dwaling bedelen. En de geestelijke chaos zou niet te overzien 
zijn. Weliswaar kunnen onrijpe wezens door middel van gedachten op eveneens 
onrijpe mensen inwerken. En dan is het gevolg een geheel verkeerd denken, een 
verkeerde zienswijze onder de mensen, die echter steeds door nadenken werd 
verkregen. 
 
Maar overgebrachte mededelingen die zonder nadenken tot de mensen komen, 
zijn overdrachten van geestelijke kracht. Dat wil zeggen: geestelijke wezens die 
zelf over buitengewone kracht beschikken, brengen deze verder over op een 
mensenkind dat bereidwillig is te ontvangen, dat zijn wil geeft, dat wil zeggen 
zich als ontvangststation gereed houdt.  
 
Dit proces is duidelijk herkenbaar, want de resultaten zijn aanwezig. Ze zijn 
ontstaan zonder enig hulpmiddel. Ze kunnen niet met het denken van de mens 
worden uitgelegd, want het verstandelijk denken brengt in een zo korte tijd een 
dergelijke inhoud van betekenis niet tot stand. Bijgevolg moet er een kracht aan 
het werk zijn, die buiten het aardse haar oorsprong heeft.  
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En wordt er dan een kracht erkend, dan kunnen alleen goede wezens de gevers 
zijn. Want zij alleen kunnen kracht uitdelen en verder leiden, omdat ze zelf met 
kracht zijn doorstroomd. Omdat ze ontvangers van kracht uit God zijn, dus 
dezelfde wil hebben als God.  
 
Op het ongewone van het gebeuren wordt al heel gauw geen acht geslagen. En er 
wordt de scherpste kritiek uitgeoefend op de inhoud. Maar deze is niet te 
weerleggen. En dat zou al voldoende moeten zijn om te concluderen dat er een 
gever is die niet in het rijk van de boze is te zoeken.  
 
De tegenstander bedient zich waarlijk van andere middelen, dan de mensheid te 
wijzen op het goede en edele. Hij verkondigt geen liefde, maar haat. Hij probeert 
niet het licht te brengen, maar het denken van de mensen in de war te brengen. 
Maar hier worden de mensen duidelijk en begrijpelijk wijsheden aangeboden, die 
alleen maar wetende krachten kunnen overbrengen. En alle wezens die wetend 
zijn, werken in opdracht van God. 
 
Amen 
 

 
 
BD.2510 
13 oktober 1942 
 
Het overbrengen van het goddelijke Woord in drievoudige vorm  
 
Het evangelie moet worden verkondigd over de hele wereld. Alle mensen moeten 
vertrouwd worden gemaakt met de leer van de liefde en dit gebeurt op velerlei 
wijzen.  
 
Die door God zijn onderricht, zijn op de eerste plaats geroepen de medemensen 
voor te lichten, dus hun de ontvangen leerstellingen over te brengen, het 
evangelie te verkondigen aan diegenen die het aan willen nemen. Het is een 
zegenrijke missie, voor het zielenheil van de medemensen werkzaam te zijn, hen 
te onderrichten in de wil van God en ze aan te sporen tot bewuste arbeid aan hun 
ziel. En deze bezigheid vraagt God van ieder van wie God Zelf Leermeester was. 
En God onderricht voortdurend de mensen die hun hart bereidwillig voor Hem 
openen. En Hij predikt hun het evangelie dat ze nu door de innerlijke stem in zich 
vernemen. En dit evangelie wijkt niet af van datgene wat traditioneel wordt 
overgeleverd, van de heilige schrift. 
 
En dit is een volgende mogelijkheid om het goddelijke Woord in ontvangst te 
nemen. En weer wordt daarin de liefde onderwezen. De liefde voor God en de 
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medemensen en wie dit Woord gelovig in ontvangst neemt. En dus heeft ieder 
mens de gelegenheid in het evangelie te worden onderwezen, zodra hij oprecht 
gelovig verlangt naar het Woord Gods. Het zal hem ook begrijpelijk worden, 
want de wil om door te dringen tot goddelijke wijsheden, levert de mens ook de 
kracht op om in te zien, waardoor hij in staat is het goddelijke Woord ook als het 
Woord Gods te beschouwen. Zodoende kan hij dus ook door God onderricht zijn, 
als hij gelovig en sterk verlangend in de heilige schrift leest en niet alleen de 
woorden aanneemt, maar ernstig de zin van de woorden tracht te begrijpen. 
 
Maar ook geestelijk kan de mens het goddelijke Woord worden overgebracht. 
Maar deze weg kennen er maar weinige. En toch is hij het gemakkelijkst 
begaanbaar voor iedereen. Dit is de rechtstreekse overbrenging in de vorm van 
gedachten. Een overdracht op de mensen van het goddelijke Woord, van het 
evangelie door middel van gedachten, die echter steeds de wil van de mens om te 
ontvangen vooropstelt.  
 
Als dus de mens wenst te worden ingewijd in de goddelijke leer van de liefde, 
wordt hem steeds in enige vorm het evangelie verkondigd, omdat het de wil van 
God is, dat de mensheid onderricht zal worden en in de waarheid zal wandelen. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4907 
1 juni 1950 
 
Het proces van het overbrengen van het Woord van boven  
 
Neem Mijn Woorden aan als zuiverste waarheid en herken Mij ook steeds als de 
bron en verspreider van datgene wat in het dictaat tot u komt. Kijk naar de aard 
van het neergeschrevene. Zie, dat het woord voor woord ontstaat, maar dat er 
tevoren in uw gedachten geen zin wordt gevormd. Dit kenmerk moet u elke 
twijfel ontnemen, zodra dit in u opkomt.  
 
De werking van gedachten is niet te vergelijken met deze manier van 
opschrijven, omdat gedachten meestal een richting opgaan die de wil van de 
mens ze voorschrijft. Dat wil zeggen: de mens zelf stelt zich een onderwerp voor 
de geest, voordat hij verstandelijk, door ijverig na te denken, zich ermee 
bezighoudt, terwijl een geestelijk dictaat, een echte bekendmaking van boven, 
een dergelijk nadenken uitschakelt, omdat het onderwerp de mens onbekend is en 
in zekere zin pas wordt gegeven bij het begin van het schrijven van het dictaat. 
Dat nu de mens gedurende het schrijven al denkend kan begrijpen, is nog geen 
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reden te veronderstellen dat hij zelf denkwerk verricht. Integendeel, hij ontvangt 
eerst wat hij neerschrijft. 
 
De mens die Mij oprecht wil dienen, plaats Ik voor geloofs- en wilsproeven. En  
Ik zal hem steeds weer aan verzoekingen blootstellen, waarbij hij zich moet 
waarmaken. Dat wil zeggen: hij moet zich daarbij steeds weer in vrije wil op Mij 
richten, wil hij de geloofsproeven doorstaan. Maar de kracht van Mijn Woord 
beschermt hem tegen verzaking, zodra hij zich aan de uitwerking ervan 
overgeeft. Maar steeds weer komt bij u de vraag op, wat u dan wel als Mijn 
Woord zult kunnen beschouwen. 
 
Ik spreek steeds tot u, wanneer u Mij wilt vernemen. Dit alleen is 
doorslaggevend: of het verlangen van uw hart het vernemen van Mijn stem geldt. 
Zodra u Mij zult willen horen, spreek Ik ook tot u. De gedachte dat Ik Mij zou 
kunnen terugtrekken en u Mijn kracht onthouden, is verkeerd. Want Ik weet waar 
uw hart naar verlangt en waarover u kennis begeert. En dus antwoord Ik u ook op 
onuitgesproken vragen, en dit echt alleen naar waarheid. Maar of u het antwoord 
ook juist begrijpt, of u deze opneemt overeenkomstig de waarheid of zelf een 
andere uitleg geeft, staat u volkomen vrij, maar moet steeds in aanmerking 
worden genomen. 
 
Mijn Woord is eeuwige waarheid. Maar wie zal het u verhinderen, als u voor 
uzelf Mijn Woord naar believen uitlegt, omdat de wil u ertoe aanzet? Toch blijft 
Mijn Woord onveranderd in zijn betekenis. En u zult zelf ook de juiste betekenis 
en de zin ervan leren begrijpen en inzien dat u alleen de zuiverste waarheid werd 
overgebracht en dat u alleen in ontvangst nam wat u door Mijn Liefde is 
toegekomen. Want Ik bescherm allen tegen dwaling, die Mij willen dienen en van 
goede wil zijn. 
 
Amen 
 

 
 

Het ontvangen van het goddelijke Woord 
 
BD.3419 
27 januari 1945 
 
Het in ontvangst nemen van het goddelijke Woord is een daad van 
zeer grote wilskracht  
 
Er zijn maar weinig mensen in het bezit van het rechtstreekse Woord, omdat 
maar weinige zo wilskrachtig zijn dat ze bewust naar hun innerlijk luisteren en 
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dus ook het geloof hebben in het werkzaam zijn van God in de mens door Zijn 
Geest. Dit geloof is de eerste voorwaarde. Maar het is ook levend geworden door 
het beoefenen van naastenliefde. En de mens is hierdoor een opnamevat van de 
goddelijke Geest geworden. Maar hij moet onvoorwaardelijk ook de wil 
opbrengen naar de onderrichtingen van de goddelijke Geest te luisteren. En dit 
vereist liefde en overwinning. Liefde voor God en overwinning van alle 
zwakheden en fouten. 
 
De mens moet voortdurend aan zichzelf werken en de wil hebben nader tot God 
te komen. Hij moet dus het geestelijke streven boven het aardse stellen. En dus 
moet hij de geestelijke arbeid ook nauwgezet verrichten. En daartoe behoort als 
eerste het werk van het ontvangen, dat een buitengewoon sterke wil vooropstelt. 
Want het dagelijks in ontvangst nemen van het goddelijke Woord is een daad van 
zeer grote wilskracht, omdat deze steeds weer opnieuw actief moet worden. Want 
alleen dan kan de mens de gave van de goddelijke Geest worden aangeboden. 
 
Hoewel de mens alleen maar het werktuig van God is, waarvan Hij Zich bedient 
om op natuurlijke wijze tot de mensen te kunnen spreken, is toch de vrije wil van 
de mens doorslaggevend. En dus is hij niet gedwongen of in ziekelijke toestand 
ertoe gebracht, zonder zijn wil om te schrijven. Veeleer kan hij volledig vrij 
handelen en hoeft hij geenszins zijn oor en hart te openen, maar dan is ook het in 
ontvangst nemen van goddelijke geestelijke leringen onmogelijk.  
 
En daarom zijn er maar weinig mensen te vinden die zich geheel vrijwillig 
aanbieden en die nu dagelijks volhardend binnen in zich luisteren. Die dus willen 
en hun wil ook tot daad laten worden, doordat ze zich afsluiten van de wereld, de 
innige verbinding met God tot stand brengen, Hem vragen en op de vervulling 
van hun verzoek wachten. 
 
Dit vraagt tijd en het opgeven van datgene wat het lichaam voor zichzelf 
verlangt. Wie teveel van zijn lichaam houdt, dat wil zeggen alleen in het aardse 
welzijn het doel van het aardse bestaan zoekt, die is geheel niet in staat deze wil 
op te brengen. Want het lichaam zal steeds weer proberen deze wil te verzwakken 
en de mens zal tenslotte gevolg geven aan het verlangen van het lichaam. Hij zal 
onverschillig en traag worden. Hij zal ook slechts een zwak geloof hebben in de 
liefde en goedheid van God en Hem niet om Zijn genadegave vragen. En dan kan 
ze hem ook niet worden gegeven. En er zijn maar weinig mensen bereid, hun wil 
aan God te offeren en zich volledig door Hem te laten leiden. 
 
Maar deze weinige zijn echte arbeiders in de wijngaard van de Heer. Ze hebben 
bewezen trouwe aanhangers van God te zijn. En daarom ontvangen ze ook 
voortdurend kracht om hun wil sterk te laten worden. Ze zijn steeds opnieuw 
bereid naar hun innerlijk te luisteren. En het resultaat is goddelijke geestelijke 
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lering, die een onvoorstelbaar zegenrijke uitwerking kan hebben, als ook de 
medemens weer de wil opbrengt zich hierdoor te laten onderrichten. 
 
De wil moet steeds opnieuw actief worden, omdat God geen mens dwingt zich te 
richten op Zijn rijk en bijgevolg ook op Zijn genade. Maar wie deze wil opbrengt, 
wordt door God gezegend. En hij zal grootse resultaten kunnen boeken, zowel 
voor zijn eigen ziel als ook voor die van de medemens. En hij zal een succesvolle 
arbeider zijn in de wijngaard van de Heer. En kracht en genade staan hem in rijke 
mate ter beschikking. 
 
Amen 
 

 
 
BD.3547 
13 september 1945 
 
Opheldering over het proces van het schrijven - Waarheid  
 
Het aanbieden van Mijn Woord is een zuiver geestelijk proces dat alleen kan 
worden verwezenlijkt door een mens die de innige verbinding met Mij tot stand 
brengt en nu bewust naar zijn innerlijk luistert. Want daar de mens zelf niet bezig 
hoeft te zijn, maar alleen ontvanger is van uitstralingen van gedachten, moet hij 
zich in een toestand verplaatsen, zodat de uitstralingen hem kunnen treffen. En 
deze toestand is die van het volledig losgemaakt zijn van de aardse wereld en een 
verzinken in het geestelijke rijk. Dat wil zeggen: een bewust zich afwenden van 
het aardse en de zinnen richten op Mijn rijk dat niet van deze wereld is. 
 
De geestelijke uitstralingen treffen nu het hart van de mens in de vorm van 
gedachten die de ontvanger nu kan opschrijven. Hoe gemakkelijker de mens in 
staat is zich los te maken van zijn aardse omgeving, met des te minder 
belemmering vindt het overbrengen van geestelijke leringen plaats. De 
strijdvraag, van welke geesten de overdracht van gedachten uitgaat, wordt 
vanzelf beantwoord door de inhoud ervan. Waar liefde wordt onderricht, waar 
Mijn verlossingswerk diepgaand wordt behandeld, kan alleen Ik de bron zijn en 
moeten de overgebrachte gedachten als Mijn Woord worden herkend. 
 
Aan elke aanbieding van Mijn Woord moet het innige gebed voorafgaan, daar 
anders dit proces niet kan plaatsvinden, daar anders de mens een zuiver aardse 
arbeidsverrichting zou moeten volbrengen. Maar die zou ook dan nog zonder 
dwaling zijn, omdat ook de gedachten van de mens geleid worden door de 
wezens van het licht, om te verhinderen dat het Woord dat de mensen zal worden 
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toegestuurd, wordt aangetast. Dit betreft alleen gevallen waar de verbinding met 
Mij minder diepgaand is.  
 
Want een mens die door Mij geroepen is om te werken voor Mijn rijk, die 
geroepen is om tussenpersoon te zijn tussen Mij en de mensen die niet op Mij 
aansturen, is door Mij beproefd. En zijn denken zal zich niet vergissen, omdat 
zijn wil goed is en hij Mij dus dienen wil. Dat geesten van leugen en bedrog zich 
van zijn wil en hand bedienen, verhoed Ik, zoals ook voor elk onwetend wezen de 
toegang tot hem verboden is, als hij voor Mij werkzaam wil zijn. 
 
En elke opname is een daad van wilsvrijheid. Het is het betuigen van zijn wil om 
Mij dienstbaar te zijn. En zo pak Ik zijn wil vast en leid hem. En dan voert de 
mens alleen Mijn wil uit. Deze geestelijke onderrichtingen zijn niet te vergelijken 
met menselijke opvattingen die door eigen nadenken verworven worden, zonder 
de bewuste overgave van de wil aan Mijn wil. Want omdat de mens een vrije wil 
heeft, kan hij zijn gedachten ook de richting geven die hij belieft.  
 
Hij wordt niet door Mij gedwongen om juist te denken, zoals hem ook niet wordt 
belet verkeerd te denken. En dus hebben ook alle geestelijke krachten toegang tot 
hem, die hij nu begunstigt door zijn wil. Maar geeft de mens zijn wil bewust aan 
Mij over, dan kan hij alleen nog Mijn wil in zich hebben. Want nooit zal Ik hem 
overlaten aan de krachten die nog een aan Mij tegengestelde wil hebben. 
 
Wat naar Mij verlangt, dat neem Ik in bezit en Ik laat het eeuwig niet meer van 
Mij weggaan. En pas als een mens zich bewust bij Mij aanbiedt, dus zijn wil aan 
Mij overgeeft, kan Ik hem beroepen tot een ambt op aarde, waarin hij voor Mij 
werkzaam moet zijn. Maar dan is hij ook beschermd tegen verkeerd denken, 
tegen verkeerde geestelijke invloed. Want het gaat erom Mijn Woord dat Mijn 
Liefde naar de aarde stuurt, te ontvangen en te verbreiden. En Ik zal waarlijk 
Mijn Woord beschermen tegen onzuivere, onware inhoud die de tegenpartij de 
mensen wil voorhouden.  
 
Waar Mijn Woord ontvangen wordt, daar is waarheid. En verkeerde leren worden 
uitgeschakeld, omdat verkeerd denken de invloed is van slechte krachten die geen 
toegang hebben tot een mens die Mij dienen wil, zolang hij voor Mij werkzaam 
is.  
 
Een zuiver geestelijk proces kan alleen maar zuiver geestelijk verlopen. Er moet 
onvoorwaardelijk een overdracht van gedachten plaatsvinden, omdat eigen 
denken, dat wil zeggen het gebruik van de werkzaamheid van het verstand, 
langere tijd vergt om geestelijke resultaten in deze vorm op te leveren.  
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Er is dus een uiting van kracht herkenbaar die steeds alleen kan uitgaan van 
gevers van kracht, dus lichtwezens die ontvangers van kracht zijn. En dit 
garandeert ook zuivere waarheid. Want al het lichtvolle staat vast in de waarheid 
en de eeuwige waarheid ben Ik Zelf. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8654 
24 oktober 1963 
 
Ieder mens zou het aangesproken worden door God kunnen 
vernemen  
 
Zoals het was in het allereerste begin, toen Ik de uit Mij voortgekomen wezens 
aansprak om Mij Zelf aan hen te openbaren als Schepper en Vader, zo spreek Ik 
ook nu tot u mensen, die deze wezens bent. Het licht van het inzicht dat u in het 
begin bezat omdat u volmaakt geschapen werd, bezit u als mens niet meer. Want 
u scheidde zich eens vrijwillig van Mij af en trad daarom uit de staat van licht in 
de toestand van duisternis. Maar in de duisternis bent u ongelukkig en Ik wil u 
weer helpen om gelukzalig te worden. Daarom moet Ik u weer een licht 
ontsteken. Ik moet u aanspreken en u op de eerste plaats Mijn wil bekendmaken, 
opdat u nu als mens naar Mijn wil zult leven.  
 
Want het gaat erom dat u zich weer aan de wet van eeuwige ordening aanpast, dat 
u volgens Mijn wil leeft, die van u het vervullen van de geboden van de liefde 
vraagt. Daar u bij het begin van het aardse bestaan zonder enig inzicht bent, zult 
u onderwezen moeten worden in de zin en het doel van het aardse bestaan. Maar 
u zult daarover ook de volle waarheid te weten moeten komen. En daarom spreek 
Ik u Zelf aan, doordat Ik, als Vadergeest van eeuwigheid, de in u rustende 
Geestvonk aanspreek, die dan uw verstand Mijn Woord doet toekomen. U denkt 
daar dan over na en komt nu in overeenstemming met uw wil Mijn wil na, of u 
verzet zich er opnieuw tegen. 
 
In het begin maakte het u gelukkig, door Mij te worden aangesproken. U besefte 
immers Mijn Liefde voor u, die zich steeds weer uitte door het Woord. Toen u 
Mijn Woord niet meer kon horen, omdat u zich afsloot voor de straling van Mijn 
Liefde, verloor u ook elk inzicht. En uw toestand was zonder licht en kracht, en 
daarom ongelukkig. Maar wanneer u zich als mens weer bewust opent voor de 
straling van Mijn Liefde, dan komt u Mijn wil te weten, die u weer alleen hoeft 
na te leven om nu ook via de Geestvonk in u door Mij te worden aangesproken. 
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En nu zult u door Mijn Woord een weten kunnen ontvangen, dat u gelukkig zal 
maken omdat u weer de staat van licht binnengaat. 
 
Mijn Woord zal steeds in u weerklinken als uw wil dit toelaat. Want de 
verbinding tussen Mij en u blijft altijd bestaan van Mij uit. Alleen u zelf zult deze 
opzettelijk kunnen verbreken doordat u zich bewust van Mij afwendt. Dus ligt het 
altijd alleen aan uzelf, of u zich door Mij laat aanspreken. Maar de mogelijkheid 
om Mij Zelf te horen, bestaat voor ieder van u mensen. En ieder zou dit moeten 
benutten, want met Mijn Woord stroomt u ook kracht toe voor uw levenswandel 
op de aarde, opdat u hem leidt naar Mijn wil. 
 
Door uw verre verwijdering van Mij, waar u zelf in vrije wil naar streefde, is 
voor u het weten en het begrijpen verloren gegaan, dat u zelf met uw God en 
Vader rechtstreeks contact kunt hebben. Dat u tweespraak met Hem zult kunnen 
houden, dat Hij u antwoordt op uw vragen en dat u al uw gedachten aan Hem zult 
kunnen voorleggen en u te allen tijde met Hem van gedachten zult kunnen 
wisselen. 
 
En wordt u dit door mensen verteld, dan gelooft u het niet en u lacht deze uit als 
fantasten. En voor uzelf gaat elke schenking van kracht verloren, die Mijn Woord 
u garandeert. En pas wanneer u zelf een poging doet, wanneer u na innig gebed 
tot Mij stil binnen in u luistert, dan zal de stem zachtjes in u weerklinken. En u 
zult gelukkig zijn, want dan treft Mijn Vaderliefde u, die zich aan u wil 
openbaren om ook uw liefde te winnen. 
 
Maar slechts weinige doen deze proef. Slechts weinige verlangen ernaar door Mij 
te worden aangesproken. En maar weinige geloven dat Ik Zelf Me tot u mensen 
over buig om weer de directe band met u te bewijzen, omdat u Mij moet 
herkennen als uw God en Vader die hoogst volmaakt is en ook de mensen naar de 
volmaaktheid wil leiden.  
 
Maar dit weten over Mijn rechtstreeks Me aan u kenbaar maken, moet in geloof 
worden aangenomen. Want het heeft alleen dan effect, wanneer een mens door 
een leven in liefde dit geloof heeft verkregen, dat de Vader tot Zijn kind spreekt. 
Dan pas zal het ook de resultaten van Mijn aanspreken als waarheid kunnen 
inzien en dan pas zal zijn ziel ze benutten en vooruitgaan in haar ontwikkeling. 
 
Maar u mensen zult steeds moeten bedenken dat een aanspreken van Mijn kant 
altijd geloofwaardiger is dan een algeheel zwijgen van uw Vader van eeuwigheid. 
Want Mijn oer-wezen is Liefde. En uit deze Liefde bent u voortgekomen. Maar 
de Liefde zoekt steeds verbinding met dat wat uit haar ontstond. En daarom is het 
weerklinken van Mijn Woord eerder geloofwaardig, dan dat Ik Me in stilzwijgen 
hul en Me nooit aan Mijn schepselen openbaar als liefdevolle Vader. 
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Want Mijn volmaaktheid zou twijfelachtig zijn, wanneer Ik Me niet zou 
ontfermen over al Mijn schepselen die in de duisternis vertoeven. En dit 
mededogen komt juist tot uitdrukking, doordat Ik in de duisternis een Licht laat 
stralen. En dit Licht is Mijn Woord dat u van boven wordt toegestuurd. Dat de 
uitstraling is van Mijn Liefde die alleen een geopend hart verlangt om in u 
werkzaam te kunnen worden.  
 
Amen 
 

 
 

Voorwaarden en vereisten om het Woord te ontvangen 
 
BD.2829 
28 juli 1943 
 
Voorwaarden om het goddelijke Woord in ontvangst te nemen  
 
Bij het ontvangen van het goddelijke Woord hoort een voortdurende 
bereidwilligheid en blije overgave aan God. En daarom zijn alleen die mensen 
ertoe in staat, wier wil op God is gericht, wier streven het is een aan God 
welgevallige levenswandel te leiden en die hun geestelijk streven boven al het 
andere stellen, omdat ze naar God verlangen en Hem willen dienen. Want pas het 
verlangen naar Hem stelt de mens in staat de goddelijke stem in zich te 
vernemen. Het verlangen naar Hem maakt hem waakzaam en fijngevoelig voor 
alles wat van God komt. 
 
De gave Gods staat zonder onderscheid ieder mens ter beschikking. Ze dringt 
zich echter niet op, maar wordt ook alleen herkend door degene die oplet en zijn 
geestvermogen opent voor de geestelijke toevloed. Die dus bewust binnen in zich 
luistert en zo de goddelijke gave ook van binnenuit in ontvangst kan nemen. De 
goddelijke gave is in het hart van de mens te vinden. Ze is de schat die alleen 
maar opgedolven hoeft te worden. Die geen uiterlijke handelingen nodig heeft 
om in het bezit ervan te komen. Hij is bereikbaar voor ieder die maar de moeite 
doet om hem aan het daglicht te brengen. 
 
Gods Liefde biedt zich aan de mensen aan in Zijn Woord. En de liefde van de 
mensen moet Zijn gave in ontvangst nemen. Het menselijk hart moet met 
dezelfde liefde op Hem aansturen om dan als onderpand van Zijn Liefde, Zijn 
Woord te ontvangen. Want het Woord is het teken van Zijn Liefde, dat Hij door 
een mens alle mensen wil doen toekomen. Een mens die gewillig is en tot liefde 
in staat, moet de brug vormen van de aarde naar het hiernamaals. Hij moet zich 
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bereidwillig ter beschikking stellen. Hij moet vurig verlangen naar de Liefde van 
God en daardoor zijn hart ontvankelijk maken voor de goddelijke Liefde zelf. Hij 
moet naar de aaneensluiting met God verlangen en zijn oor gewillig lenen aan de 
goddelijke stem die zich alleen door zo een mens te kennen kan geven. Alleen de 
mens die luistert, kan horen. En alleen die mens luistert, die gelooft in een Kracht 
die zich uit Liefde voor de mensheid openbaart. 
 
Degene die ontvangt, moet geloven in een God van liefde, wijsheid en almacht, 
opdat hij in het geloof de motivering zoekt en vindt voor het goddelijke Woord 
dat naar de aarde wordt gestuurd. En hij moet in de liefde leven. Want alleen de 
liefde trekt de eeuwige Liefde tot zich. De liefde voor de medemensen brengt 
hem ertoe, het ontvangen Woord door te geven. En wie deze taak op zich neemt 
om het goddelijke Woord onder de mensen te verspreiden, zal ook steeds door 
God worden bedacht en in staat zijn, Zijn Woord te horen. God zal hem 
voortdurend kostelijke gaven aanbieden. Hij zal Zich aan hem openbaren en hem 
opleiden voor een taak die zo buitengewoon belangrijk is, dat God ieder zegent 
die zich als arbeider in Zijn wijngaard aan Hem ter beschikking stelt. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8530 
15 juni 1963 
 
Voorwaarden om door God te worden aangesproken  
 
Wanneer Mijn Woord in u kan weerklinken, dan is ook de verhouding van u als 
kind tot Mij hersteld. Dan luistert u in uw binnenste en verneemt Mijn 
aanspreken, omdat u ernaar verlangt te worden aangesproken door uw God en 
Vader van eeuwigheid. Dan is dus ook de juiste wilsbeslissing genomen. Want de 
ziel - de op aarde belichaamde oer-geest - zal nooit tegen haar wil Mijn Woord 
kunnen vernemen, maar is in vrije wil steeds dichter bij Mij gekomen en heeft 
zichzelf ook terug veranderd tot liefde, zodat ze nu Mijn stem weer in zich kan 
vernemen, zoals in het allereerste begin. 
 
De terugkeer naar Mij is wel voltrokken, maar de graad van rijpheid van de 
zielen kan heel verschillend zijn, in overeenstemming met de graad van liefde die 
voortdurend hoger ontwikkeld kan worden. En dan is Mijn Woord ook des te 
duidelijker verneembaar. Steeds is het een overstromen van Mijn gedachten in 
het hart van de mens. Steeds is het een openbaren Mijnerzijds aan de mens die 
door de liefde innig met Mij verbonden is. 
 



 34

Niet het menselijk oor verneemt Mijn stem, maar Ik spreek door de Geest tot de 
ziel die nu eerst weer dat wat ze heeft vernomen aan het verstand overbrengt, dat 
de woorden opneemt en de wil van de mens beweegt ze neer te schrijven, om dat 
vast te houden, wat Mijn Liefde aan de mensen wil openbaren. Het is een 
toestralen van gedachten van Mij Zelf vanuit het geestelijke rijk. Want de mens 
zelf zou zich zo’n weten, dat hem door Mijn openbaringen wordt overgebracht, 
niet kunnen doen toekomen. Want alle gedachten zijn stromingen die uit het 
geestelijke rijk komen. En het hangt alleen van de plaats van herkomst af, hoe ze 
gebruikt mogen worden. 
 
Wanneer ik nu Zelf een mens kan aanspreken, dan is dit al een bewijs dat de 
oerstaat spoedig is bereikt. Want anders is de mens niet in staat Mijn stem te 
vernemen. Ieder mens kan zich wel zo vormen dat hij geschikt is als opnamevat 
voor het stromen van Mijn Geest, dat in de vorm van Mijn Woord de mensen 
treft. Doch maar zelden weten de mensen er van af. En slechts zelden vormt een 
mens zichzelf weer opnieuw tot liefde. De liefde die hij eens vrijwillig had 
afgewezen. Maar wie het doet, zal door zijn leven in liefde ook tot een levend 
geloof komen, dat Ik hem aanspreek, dat hij in staat is Mij te horen. En dan zal 
hij ook binnen in zich luisteren. 
 
En waarlijk, Ik zal Me aan hem openbaren. Hij zal weer het Woord horen, zoals 
in het allereerste begin, en gelukkig zijn. Want nu komt een omvangrijk weten tot 
hem. Hij krijgt weer het inzicht terug dat hij had verloren. Het zal helder licht in 
hem zijn en de nauwe verbinding met Mij levert hem ook geestelijke kracht op 
die door Mijn Woord op hem over stroomt. Er worden in hem weer talenten 
gewekt die in hem sluimerden omdat de liefde ze eerst moet doen ontwaken. De 
mens vergoddelijkt zijn ziel steeds meer en hij vervult helemaal het doel van zijn 
aardse bestaan: hij sluit zich geheel aaneen met Mij. Hij kan als voltooid 
binnengaan in het geestelijke rijk na het overlijden van zijn aardse lichaam. 
 
Maar slechts zelden brengt een mens een zo innige band met Mij tot stand, dat hij 
Mijn Woord in zich kan vernemen. Maar is dit het geval, dan is daar ook een 
missie aan verbonden: dat hij Mijn Woord doorgeeft aan diegenen die Ik niet 
rechtstreeks kan aanspreken omdat daarvoor niet aan alle voorwaarden is 
voldaan. En zo is Mij nu ook de mogelijkheid gegeven, Mijn wil aan de mensen 
bekend te maken.  
 
Want alle mensen moeten van Mijn wil op de hoogte zijn, om die nu ook te 
kunnen vervullen. En wie nu Mijn openbaringen aanneemt, zal ook zijn best doen 
naar Mijn wil te leven. En iedereen kan zich dan ook zelf zo vormen, dat Ik hem 
rechtstreeks kan aanspreken. Zij het, dat Ik zijn gedachten juist leid, of dat hij 
Mijn Woord kan lezen dat rechtstreeks naar de aarde wordt gestuurd. Maar steeds 
moet zijn wil bereid zijn naar Mij te luisteren. En dan zal hij steeds alleen maar 
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zegen ondervinden door Mijn aanspreken, ongeacht of dit nu rechtstreeks of door 
Mijn boden tot hem is gebracht. 
 
Maar gelukkig is ieder die de innerlijke zekerheid heeft dat God Zelf tot de 
mensen spreekt. Gelukkig is ieder die de genade heeft, kennis te nemen van Mijn 
Woord. Gelukkig is degene die zo aan zichzelf werkt, dat hij zichzelf vormt tot 
opnamevat van Mijn Geest. Want hij zal zeker kunnen zijn van Mijn 
aanwezigheid. Mijn tegenwoordigheid wordt hem duidelijk, wanneer hij Mij Zelf 
in zich verneemt. En hij zal dan ook weten dat hij niet ver meer van Mij en zijn 
doel is verwijderd, waar hij definitief met Mij is verenigd, waar Mijn Woord 
weer in hem zal weerklinken, zoals het was in het begin, waar hij weer met Mij 
van gedachten zal kunnen wisselen en eeuwig gelukzalig is. 
 
Amen 
 

 
 

Het horen van de stem Gods 
 
BD.8544 
30 juni 1963 
 
Naar het Woord Gods moet aandachtig worden geluisterd 
 
U moet luisteren naar het Woord Gods. Want Zijn Woord schenkt u de kracht die 
u nodig hebt voor het rijp worden van uw ziel. U zult alleen moeten verlangen, 
door Hem te worden aangesproken. En waarlijk, Hij zal tot u spreken, ongeacht 
hoe en op welke wijze u Zijn Woord verneemt.  
 
Steeds alleen uw serieus verlangen door Hem te worden aangesproken, is 
doorslaggevend. Want dan zal Zijn Geest u doordringen, wanneer u Zijn Woord 
hoort. En u hoort dan niet meer het spreken van een mens, maar de stem Gods die 
al Zijn kinderen aanspreekt, die Hem willen horen. 
 
U zult nu in de stilte in u kunnen luisteren naar Zijn stem en tweespraak houden 
met uw Vader van eeuwigheid. Dan zullen al uw volgende gedachten van Hem 
Zelf uitgaan en u verneemt dus ook de stem van de Vader, eenvoudigweg in de 
vorm van gedachten. 
 
U zult ook Zijn Woord kunnen lezen in de schrift. En nu is eveneens uw 
instelling tegenover Hem, uw God en Vader, beslissend, of en hoe u wordt 
getroffen door Zijn Woord dat u leest. Dan spreekt Hij u ook hierdoor aan, zodra 
u maar innig verlangt door de Vader te worden aangesproken. 
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Ook bij monde van een mens kan u Zijn aanspreken worden overgebracht, 
wanneer u op kerkelijke plaatsen een preek hoort en verlangt Hem Zelf, uw 
Vader van eeuwigheid, te vernemen. Wanneer uw gedachten zo innig met Hem 
verbonden zijn, dat u elk woord als tot uzelf gericht ervaart en u dan ook waarlijk 
zult kunnen zeggen dat u door God Zelf bent aangesproken. 
 
Ook weer zult u het Woord Gods in ontvangst kunnen nemen van dienaren die u 
in Zijn opdracht worden toegestuurd om Gods rechtstreekse aanspreken aan u 
over te brengen. Die u ervan in kennis stellen dat Hij Zelf spreekt door de Geest, 
waar Hem een geschikt opnamevat ter beschikking staat dat de stroom van Zijn 
Liefde opneemt die zich in zo’n vat wil uitstorten. En wanneer deze woorden u 
dus raken, dan zult u zich door Hem Zelf aangesproken voelen. En er zal voor u 
geen twijfel meer bestaan, dat God Zelf u in een indirecte vorm aanspreekt. 
 
En ook rechtstreeks zult u van Hem Zijn aanspreken kunnen ontvangen, wanneer 
u zich in diepe liefde voor Hem innig met Hem verbindt en gelovig binnen in u 
luistert. Dan zult u Zijn rechtstreeks aanspreken vernemen en buitengewoon 
gelukkig zijn. En dan zal kracht in overvloed bij u binnenstromen, die u waarlijk 
ertoe in staat stelt uw voltooiing nog op aarde te bereiken. Want het rechtstreeks 
aangesproken worden is het grootste genadegeschenk dat u zich allen ook eigen 
zult kunnen maken wanneer dit uw ernstige wil is. 
 
U zult het Woord Gods moeten horen. Want u hebt een licht van boven nodig, dat 
voor u de weg verlicht die naar de voleinding voert. U hebt een kleine wegwijzer 
nodig. U hebt gewoonweg hulp nodig om uw doel op aarde te kunnen bereiken. 
U bent zwak en blind van geest. U moet kracht ontvangen en ziende worden. En 
dit gebeurt beide door toezending van het goddelijke Woord dat u mensen 
daarom zult moeten horen, op welke manier dan ook. 
 
Zodra uw hart ernaar verlangt, door God Zelf te worden aangesproken, zal nu 
ook het goddelijke Woord zijn werking niet missen en u dat opleveren, wat u 
nodig hebt om uw taak op aarde te kunnen vervullen. Want het gaat er enkel en 
alleen om, dat u mensen de band tot stand brengt met uw God en Schepper van 
eeuwigheid. Dat u de verhouding van een kind tot de Vader aangaat en ernaar 
verlangt door Hem te worden aangesproken. En dan zal uw aards bestaan 
werkelijk niet nutteloos zijn. 
 
De band met God was eens vrijwillig verbroken en daardoor werd het wezen dat 
Hij vanuit Zijn Liefde had geschapen, ongelukkig en was zijn geest verduisterd. 
De band moet bewust en vrijwillig hersteld worden om weer uit die rampzalige 
toestand te komen. En daarom moet de mens ook willen dat God tot hem spreekt.  
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Dan is het bewijs geleverd dat hij ook weer de band met God nastreeft en dan kan 
ook de positieve ontwikkeling in het aardse bestaan doorgaan. Want de mens 
ontvangt nu kracht door de overdracht van Zijn goddelijke Woord. En het wordt 
helder en licht in hem. Ook de geestelijke blindheid is dan overwonnen. Hij kent 
de zin en het doel van zijn aards bestaan en hij is ook op de hoogte van zijn 
onvolmaaktheid en schuld en hoe hij daar van af kan komen. 
 
Het goddelijke Woord brengt de mens op de eerste plaats de kennis van de 
goddelijke geboden van de liefde. En worden deze als eerste vervuld, dan zal de 
mens ook verdere kennis verkrijgen. Het zal licht in hem worden, omdat het 
eeuwige Licht bij hem naar binnen straalt. En dan is ook de band hersteld die in 
alle opzichten de zin en het doel van het aardse bestaan is. En daarom hebt u de 
verkondiging nodig van het goddelijke Woord, het evangelie van de Liefde. En 
daarom zijn er ook nu weer discipelen uitgekozen om te getuigen van God die het 
Woord is van eeuwigheid. En deze zullen de mensen weer de waarheid brengen, 
omdat Gods Woord de waarheid is en ook als waarheid indruk zal maken op 
ieder mens die daar serieus naar verlangt. 
 
Want hoe zou u de waarheid anders in ontvangst moeten nemen, dan van Hem 
Zelf? Alleen uw verlangen bepaalt het. Wie horen wil, laat hem horen. Want 
onuitputtelijk is de mate van genade die nog voor het einde wordt uitgestort, 
omdat God wil dat alle mensen zalig worden. Daarom spreekt Hij ook alle 
mensen aan die ernaar verlangen Hem te horen. En allen kunnen nog door Zijn 
Woord gelukzalig worden. 
 
Amen 
 

 
 
BD.3732 
1 april 1946 
 
Oefening om de stem van de Geest te horen  
 
U zult de stem van de Geest duidelijk in u vernemen als u daar verlangen naar 
koestert en zelf dit verlangen aan God bekend maakt door middel van gedachten. 
Want door deze wilsuiting door middel van gedachten, maakt u zich bekwaam 
om gedachtenstromen uit het geestelijke rijk in u op te nemen. Als u niet zelf 
uitsluitsel wenst, kan u geen opheldering ten deel vallen. Maar God komt aan elk 
verlangen van het hart tegemoet en bedeelt u naar uw graad van rijpheid en uw 
wil. 
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Maar u zult waakzaam moeten zijn ten aanzien van uw gedachten die, als u zich 
met geestelijke problemen bezig houdt, op verschillende manieren tot u komen. 
Ze zullen verschillende indrukken op u maken, u aanneembaar of niet 
aanneembaar voorkomen. En wanneer u tevoren innig hebt gebeden om 
verlichting van geest, dan zult u zonder bezwaar dat, waartoe het u aanzet, 
kunnen aannemen of laten vallen. U zult dan kunnen afgaan op uw gevoel en u 
zult het juiste aannemen, maar het valse afwijzen.  
 
Al naar gelang de diepte van uw verlangen naar waarheid, treffen de gedachten 
uit de geestelijke wereld u. Zo blijft een mens die ernstig de waarheid begeert, 
door verkeerde gedachtenstromingen onaangeraakt, omdat dan de invloed van 
onzuivere krachten niet meer volstaat het denken van de mens gevangen te 
nemen. Want de lichtwezens kunnen dan vrij werken en de mens zal zich zonder 
bezwaar openen voor hun overdracht door middel van gedachten. 
 
U zult u moeten oefenen in dit proces van geestelijk werkzaam zijn. Dat wil 
zeggen: u zult uw innerlijk leven meer aandacht moeten schenken, u vaker in de 
stilte moeten terugtrekken en langere tijd in gedachten moeten blijven stilstaan 
bij een probleem waarover u opheldering wenst. Er moet echter aan deze 
oefening steeds een innig gebed voorafgaan, opdat u de verbinding met God tot 
stand brengt en dus ook met de geestelijke krachten die volgens Zijn Wil werken 
en wier werkzaam zijn bestaat uit het overbrengen van geestelijke lering die 
volkomen waar is. Deze innige verbinding beschermt u tegen het binnenkomen 
van verkeerde krachten, wier streven begrijpelijkerwijs is, uw denken te 
vertroebelen en te verwarren. Want de strijd van de duisternis tegen het licht, en 
omgekeerd, ligt aan alles ten grondslag en zal nog eeuwige tijden worden 
gevoerd. 
 
Maar wie God erkent als het meest liefdevolle, wijze en almachtige Wezen, wie 
bewust met dit hoogst volmaakte Wezen in verbinding treedt, wie zich 
voortdurend inspant om Zijn wil te vervullen en dan op deze voorwaarden in de 
zuivere waarheid wenst te staan, die laat God niet ten prooi vallen aan de 
krachten der duisternis. Hij Zelf onderricht hem door middel van gedachten. En 
de mens hoeft alleen maar zijn hart te openen, naar zijn innerlijk te luisteren en 
aandacht te schenken aan zijn gedachten, en hij zal waarlijk op het juiste spoor 
zijn en opheldering verkrijgen waarover hij opheldering wenst. Want God, als de 
eeuwige Waarheid, wil ook Zijn schepselen de waarheid doen toekomen. God, 
als de eeuwige Liefde, verlangt echter ook de wil van de mens om zich eveneens 
tot liefde te vormen. En wie dit nastreeft, streeft ook naar de waarheid, omdat 
God, de Liefde en de Waarheid niet zonder elkaar te denken zijn. 
 
En zo is ieder mens die tot liefde bereid is en verlangt naar de waarheid, ook in 
staat de stem van God te vernemen, die Zich uit door de Geest in de mens, door 
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middel van gedachten of in een hogere toestand van rijpheid van de ziel ook 
hoorbaar. En steeds zal het dezelfde waarheid zijn die de mens wordt 
aangeboden. Waarheid die geheel overeenstemt met het Woord dat Gods grote 
Liefde de mensen op aarde rechtstreeks doet toekomen door gewekte dienaren en 
profeten die Hem in vrije wil hun diensten hebben aangeboden om de dwalende 
zielen te helpen in hun grote geestelijke nood. Want de geestelijke duisternis is 
overgroot en de mensen hebben dringend hulp nodig, willen ze zalig worden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4700 
28 juli 1949 
 
Het horen van het goddelijke Woord - Gedachten  
 
Alleen door het innerlijke Woord kan u opheldering ten deel vallen aangaande 
vragen die aardse wetenschappers niet kunnen beantwoorden. Er bestaat 
weliswaar een Instantie die competent is geestelijke vragen op te helderen, maar 
de weg erheen gaan de mensen zelden. Daarom zal ook maar zelden het antwoord 
ontvangen worden dat overeenstemt met de waarheid, dat toch alleen die Ene kan 
geven die niets vreemd is, die alles weet, die ook u mensen het weten wil doen 
toekomen, opdat Hij herkend wordt door de mensen. 
 
God uit Zich dus door het Woord. En wie het horen wil, moet Gods Liefde 
verwerven. Hij moet zich Hem genegen maken, doordat hij zelf alles doet wat 
God van hem verlangt. Dan komt God u zo nabij dat u Zijn stem zult kunnen 
vernemen. Want Hij openbaart Zich door Zijn Woord. Hij uit Zichzelf tegenover 
u. Hij spreekt met u mensen in gemakkelijk te begrijpen taal. Hij spreekt door uw 
hart tot uw verstand en gaat in op elke vraag die u uitspreekt of uw gedachten 
bezighoudt. Hij antwoordt u. Zijn Woord is dus een teken van de verbondenheid 
van Hem met u. Want u zult alleen dan Zijn Woord kunnen vernemen, als u zich 
met Hem aaneensluit door middel van gedachten of door werken van liefde. 
 
En zo heeft God altijd tot de mensen gesproken, zolang de aarde bestaat. Alleen 
werd Hij tot nu toe gemakkelijker verstaan, terwijl nu zeer zelden Zijn spreken 
wordt begrepen. Deze weinige mensen bedenkt Hij echter met een mate die 
onbeperkt is. Hij wil hun alles uitleggen en motiveren, opdat ze het zo verkregen 
weten aan hun medemensen kunnen overbrengen voor hun zielenheil. En opdat 
ze niet verder twijfelen, laat Hij hen inzage nemen in Zijn eeuwige heilsplan. En 
zo ontsteekt Hij een licht in hen, zodat ze eeuwig niet meer terugzinken in de 
duisternis. In het Woord komt Hij de mensen naderbij, die zich willen laten 
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onderrichten. En zo blijft het Woord steeds de brug tussen God en de mensen. De 
mens kan deze echter alleen maar betreden, als hij zich terugtrekt van de wereld. 
Als hij de brede weg mijdt, die zijn ogen bekoorlijker voorkomt en hem lokt deze 
te begaan. 
 
Alleen in de eenzaamheid verneemt hij de stem van God. Dat wil zeggen: hij 
moet de wereld mijden en zijn gedachten laten zwerven in het geestelijke rijk. 
Dan doet hij wat hij eerst moet doen: hij verbindt zich in gedachten met God. Hij 
houdt tweespraak met Hem. Hij legt Hem de vragen voor die hem bezighouden, 
terwijl hij zijn gedachten de vrije loop laat. En deze gedachten zijn al 
uitstralingen van het geestelijke rijk. Want de mens kan niets uit zichzelf 
voortbrengen. Zijn verstand is wel in staat de hem toestromende gedachten op te 
nemen en te verwerken, maar de gedachte zelf ontstaat niet in de mens. De 
gedachte treft zijn hart, maar stroomt vanuit het rijk dat buiten aardse sferen ligt. 
 
De gedachte is een product van de geest. Dus een kracht die een bepaalde vorm 
aanneemt, zodra ze door het verstand wordt opgenomen. Waarin dus het verstand 
door het hart wordt beïnvloed werkzaam te worden, doordat het de hem 
toegestuurde gedachten nu vormt en ze een zekere ordening geeft. De 
werkzaamheid van het verstand is het vasthouden van de gedachten die als 
golven het hart treffen en ook geen weerklank kunnen vinden wanneer de wil van 
de mens door de drukte van het leven het denkwerk alleen voor wereldse zaken 
opeist en aan geestelijke stromingen geen aandacht schenkt. 
 
Maar gaat de mens in de stilte en keert hij de wereld de rug toe, dan treffen 
geestelijke stromingen zijn hart, die het weldadig ondergaat en die de mens dan 
gretig in ontvangst neemt. Door deze bereidwilligheid om te ontvangen, vormt 
zich dan het Woord. Dat wil zeggen: er komt de mens zinvol en begrijpelijk tot 
bewustzijn wat God Zelf hem zeggen wil. Hij hoort dus Zijn stem in het hart. De 
gedachtengolven worden door het hart opgenomen en naar het verstand 
toegezonden. En de mens als zodanig is in staat zich het ontvangen geestelijke 
goed ook met het verstand eigen te maken en het ook aan de medemens 
begrijpelijk uit te leggen. 
 
Dit is een proces dat op zich eenvoudig en ongecompliceerd is. Het wordt alleen 
door de wereldse mens niet begrepen, omdat hij voor gewaarwordingen van de 
ziel geen begrip heeft. En daarom probeert hij voor zichzelf het denkwerk ook 
alleen zuiver organisch te verklaren. Maar waar de gedachte eigenlijk vandaan 
komt, is hem vreemd. En een uitleg daarover is voor hem onaanvaardbaar, omdat 
hij het geestelijke al helemaal niet erkent. Omdat hij alleen datgene erkent, wat 
hij kan zien of vastpakken. Maar God geeft steeds weer een bewijs van krachten 
die het menselijke verstand niet vermag te verklaren. En over alles geeft Hij 
opheldering door Zijn Woord. 
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Wie het Woord Gods tot zich laat spreken, zal over een omvangrijk weten 
beschikken. Want er bestaat niets wat de mens vreemd blijft, die door het Woord 
zich door Hem laat onderrichten. En zo kan de mens zijn kennis uitbreiden. Hij 
kan tot alles doordringen en zich opheldering verschaffen waarover hij 
opheldering wenst. Want van God uit zijn de mens geen grenzen gesteld, zodra 
hij zich met de Gever van het weten en de waarheid in verbinding stelt en zich 
door Hem laat onderrichten. Zodra hij gelooft dat God Zelf tot hem spreekt door 
het hart. 
 
Amen 
 

 
 

Voorwaarden en vereisten voor het horen van de stem Gods 
 
BD.4462 
16 oktober 1948 
 
De bekwaamheid om Gods stem te vernemen - Voorwaarden 
 
U zult de stem van de Geest alleen kunnen vernemen, als uw denken en streven 
alleen Mij geldt, dus als u uw gedachten geheel van de aarde afkeert. Daarmee 
wil niet gezegd zijn dat u uw aardse plichten niet zult moeten vervullen of dat u 
zich geheel in eenzaamheid zult moeten terugtrekken. Want dit komt niet overeen 
met Mijn wil. Maar te midden van het aardse gewoel zult u de gelegenheid 
moeten zoeken. En u zult die ook vinden, waar uw ziel zich van de wereld 
losmaakt. Waar u in uzelf zult kunnen gaan, waar u zich voor korte tijd vrij 
maakt van elke aardse gedachte. Waar dus uw ziel zich verheft in sferen die met 
de aarde niets van doen hebben, waar Ik het middelpunt van het denken, voelen 
en willen ben, waar ze dus Mij zoekt en verlangt met Mij te spreken. 
 
Zulke korte verbindingen met Mij kan ieder mens tot stand brengen, als hij maar 
wil. Zelfs tijdens de aardse arbeid kan hij zijn gedachten voor enkele minuten op 
Mij richten. En Ik zal op elke gedachte acht slaan en hem bedenken met Mijn 
Woord. En als de mens langere tijd door middel van gedachten in Mijn rijk 
vertoeft, als hij de tijd neemt innerlijke tweespraak met Mij te houden en acht 
slaat op de gedachte die als antwoord tot hem komt, dan zal hij de bekwaamheid 
om Mijn stem te vernemen in zich ontwikkelen. En spoedig zal ze voor hem 
weerklinken als een zacht, maar duidelijk uitgesproken Woord in het hart. 
 
U allen zult dit vermogen in u kunnen ontwikkelen. Maar daartoe behoort een 
zich volledig afkeren van de wereld. Er mag niets van buiten op de mens 



 42

afkomen, wil hij de stem van binnen duidelijk vernemen. En daarom behoort er 
ook een grote wilskracht toe, zich van de buitenwereld af te sluiten en niet op 
zich in te laten werken wat deel van de wereld is. Ik moet worden begeerd en 
helemaal alleen bezit van zijn hart kunnen nemen, daar Ik anders niet bij hem 
aanwezig kan zijn en hij Mij ook niet verneemt. Niemand kan twee heren dienen. 
Als Ik spreek, moet al het andere zwijgen. En degene, aan wie Mijn Liefde zal 
toebehoren die in het Woord tot uitdrukking komt, moet ook Mij zijn liefde 
schenken en zich gewillig losmaken van al het wereldse. Want Mijn gave is 
kostbaar en moet ook dienovereenkomstig gewaardeerd worden. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7258 
17 januari 1959 
 
De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de 
wereld 
 
In uw binnenste moet u luisteren, als u Mijn stem vernemen wilt. Dat vraagt een 
geheel zich afsluiten van de aardse wereld en een verzinken in geestelijke 
gedachten. Het vereist een totaal leeg maken van het hart van aardse gedachten, 
opdat dit nu gevuld kan worden met gedachtenstromen van zuiver geestelijke 
aard. 
 
Zich geheel van de wereld los te maken zal altijd moeilijk zijn voor de mens, 
maar Mijn stem klinkt des te duidelijker, hoe minder indrukken van gedachten 
het hart belasten die in het wereldse hun oorsprong hebben. Is het hart geheel 
geledigd, dan kan de stroom van Mijn Geest binnen vloeien zonder belemmering 
en dat zult u dan gewaarworden als een ononderbroken aanspreken. Als een 
overvloeien van Mijn Geest in u, als een rechtstreeks aangesproken worden door 
Mij, dat u dan zo duidelijk verneemt als een uitgesproken woord.  
 
Hoe meer u dus aardse gedachten weert, des te duidelijker verneemt u Mijn 
stem. En dat vraagt een voortdurende strijd met de buitenwereld, die steeds weer 
binnen wil dringen op aandrang van Mijn tegenstander, om de vertrouwelijke 
gedachtenwisseling tussen Vader en kind te verstoren. U kunt dat verhinderen, 
door er niet aan toe te geven, doordat u alle gedachten die vanuit de wereld u 
treffen, afwijst. Doordat u Mij dadelijk aanspreekt in gedachten, dat Ik deze 
verstoring verhinderen mag. En met uw wil zal rekening gehouden worden, 
omdat die Mij alleen is toegekeerd. 
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Mijn stem te horen is derhalve alleen het recht van hen die zich van de wereld 
kunnen losmaken, voor wie Ikzelf tot een begrip geworden ben, dat niet meer 
door de wereld vervangen kan worden, die Mij herkend hebben als hun Vader 
van eeuwigheid, Die u tot Zijn kinderen wil maken en u niet meer opgeeft, tot 
Hij dat doel bereikt heeft. 
 
Heeft dit losmaken van de wereld eenmaal plaatsgevonden, dan zal ook de 
wereld die mens nooit meer terug kunnen winnen, omdat het door Mij 
rechtstreeks aangesproken worden hem licht geschonken heeft en hij dit licht 
niet meer missen wil. Maar desondanks zal hij voortdurend tegen de wereld 
moeten strijden, omdat hij nog midden in de wereld leeft, die op iedere manier 
probeert op hem in te werken, omdat Mijn tegenstander juist ieder vertrouwelijk 
toespreken verstoren wil, waar en hoe het maar mogelijk is. 
 
Daarom behoort er steeds een sterke wil toe, de verbinding met Mij zo innig te 
maken dat Mijn stem doordringt en de stem van de wereld overstemt. De wil 
van de mens brengt dat teweeg. En dan zal de mens altijd lof en dank zingen 
voor Degene die hem aanspreekt en hem daarmee een geschenk geeft van 
onmetelijke waarde. Want Mijn Woord is het zichtbare of hoorbare teken van 
Mijn oneindige Liefde voor u, Mijn schepselen. Het geeft u een bewijs, dat u het 
zelf in de hand hebt zo'n nauwe verbinding aan te knopen met het hoogste en 
volmaaktste Wezen. Dat u Zijn stem kunt vernemen en dat u bewijzen van dit 
aangesproken worden bezit als u Zijn heilig woord neerschrijft zoals u het 
ontvangt.  
 
Dit hoogst volmaakte Wezen spreekt u aan, denk erover na wat deze woorden 
betekenen. Ik spreek van boven tot u, u hoort Mijn stem, u verstaat wat Ik tot u 
spreek en u kunt daaruit de stem van uw Vader herkennen, die u liefheeft en u 
voor eeuwig bezitten wil. 
 
Ik spreek u aan opdat u vrijwillig tot Mij komt, opdat u begint aan de terugkeer 
naar Mij in uw Vaderhuis, hetgeen Ik door Mijn aanspreken bereiken wil. Maar 
om dit spreken van Mij te kunnen horen moet uw wil vast en sterk zijn. Hij moet 
steeds weer de innige verbinding met Mij zoeken, Die niet aan de oppervlakte 
van de wereld te vinden ben, maar ver verwijderd van de wereld. 
 
Dus moeten alle wereldlijke gedachten worden teruggedrongen en u moet in de 
stilte van uw hart luisteren. En u zult dan waarlijk Mijn stem vernemen in alle 
duidelijkheid, omdat Ik Mij, aan allen wie Mijn Liefde heel bijzonder geldt, die 
proberen met Mij in contact te komen, die verlangen Mij te horen, daarom 
openbaar volgens Mijn belofte, dat Ik tot de Mijnen komen zal in de Geest en 
dat Ik bij hen blijf tot aan het einde van de wereld. 
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Amen 
 

 
 

De stem van het hart 
 
BD.2104 
9 oktober 1941 
 
Het diepste gevoel is het richtsnoer voor de levenswandel 
 
Het diepste gevoel in de mens is het richtsnoer voor zijn levenswandel. Zolang de 
mens vragen heeft, is hij noch afwijzend, noch aanvaardend. En dan uit de stem 
zich in hem, waarop hij alleen maar acht hoeft te slaan om op de juiste weg te 
zijn. Zolang het geloof ontbreekt, is het vaak heel moeilijk te kunnen aanvaarden. 
Doch pas de wil zorgt voor de beslissing. Is deze goed, dan neemt de mens 
zonder bezwaar aan wat het innerlijke gevoel hem zegt. Want door zijn vraag 
heeft hij het hart geopend voor de invloed van de vrienden in het hiernamaals. 
Maar de mens van wie de wil zich nog in de macht van de tegenstander bevindt, 
sluit zijn hart voor die influisteringen. Hij biedt er dus weerstand aan en verwerpt 
ze, dat wil zeggen: hij ontkent. Alleen de mens die bereidwillig is het juiste te 
doen, zal steeds acht slaan op de stem van zijn hart. Want deze stelt vragen en 
wacht op de beantwoording hiervan. 
 
De onwillige mens leeft zonder zulke vragen te stellen die geestelijk weten 
betreffen, omdat hij al het geestelijke - dat wil zeggen een leven buiten het aardse 
- afwijst. En aan iemand die niet vraagt, kan geen antwoord worden gegeven. Het 
denken van de mens houdt zich meestal bezig met aardse zaken. En de tijd voor 
geestelijke onderzoekingen beschouwt hij als een verloren tijd. Maar dan is hij 
nog zo materialistisch ingesteld, dat hij geen gevoel heeft voor de fijne stem in 
zich. En daarom let hij ook niet op de innerlijke opwellingen. Dus zal de 
innerlijke stem voornamelijk daar klinken, waar de liefde voor de wereld, het 
gevoel voor al het aardse, voor de materie, begint af te nemen. 
 
Want dan pas houdt de mens zich bezig met diepere gedachten. En deze leiden 
ertoe, dat hij zich vaak dingen afvraagt. Dat hij nu als het ware zichzelf ook het 
antwoord geeft, dat echter de geestelijke vrienden eigenlijk door middel van 
gedachten aan hem hebben overgebracht. Want zodra zijn wil goed is en zich niet 
afwijzend tegenover God gedraagt, zal hem ook de waarheid door middel van 
gedachten toekomen. En hij kan met een gerust hart de stem van het hart, dus zijn 
diepste gevoel, geloof schenken en nu datgene doen, waartoe het hem aanzet. 
Alleen de wil moet het goede nastreven. Hij moet willen, dat hij het juiste doet. 
Dan zal hem ook onomstotelijk de weg worden getoond die hij moet gaan. 
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Amen 
 

 
 
BD.4104 
13 augustus 1947 
 
Gods wil - De stem van het hart - Innerlijke aandrang  
 
U die Ik liefheb omdat u op Mij aanstuurt, u zal Ik gevoelsmatig in uw hart 
leggen wat u doen en wat u laten moet. En als u zich aan Mij toevertrouwt in het 
gebed, als u Mij voorlegt wat u belast of in gedachten bezighoudt, zult u het in 
uw hart gewaarworden. En waar u zich nu toe gedrongen voelt of waar u naar 
verlangt, doe dat, en het zal juist zijn voor Mijn ogen. Wanneer u zich in het 
gebed bij Mij aanbeveelt, dan zult u niet meer kunnen zondigen. Want dan laat Ik 
een zonde niet meer toe. Vraagt u Mij om Mijn bescherming, dan verleen Ik u 
deze. En u zult u dan gerust aan de stem van het hart kunnen overgeven, dat wil 
zeggen: doen waarnaar uw hart verlangt.  
 
Ik ben uw Vader. Ik wil dat u vol vertrouwen tot Mij komt. En Ik wil u waarlijk 
zo bedenken, zoals een liefdevolle Vader dat doet. Ik wil u geven wat u gelukkig 
maakt, voor zover het u geen schade toebrengt. En daar u het zelf niet kunt 
overzien, wat goed voor u is of wat schadelijk is voor de ziel, kom dan bij Mij. 
Geef u geheel aan Mij over. Leg Mij uw noden voor, geestelijk dan wel aards, en 
Ik wil u antwoorden. Dat wil zeggen: Ik zal Mijn wil in uw hart leggen, zodat u 
dus het goede zult willen, wat u dan ook kunt verwezenlijken. En zo zult u met 
alle verzoeken tot Mij kunnen komen en u zult nooit zonder antwoord blijven. 
Want dit leg Ik in uw hart. Maar u zult aandacht moeten schenken aan de stem 
van het hart. U zult moeten weten dat elke innerlijke aandrang steeds de invloed 
is van krachten die u willen overreden iets te verwezenlijken of na te laten. 
Krachten der duisternis zullen u willen verleiden tot zonde, krachten van het licht 
tot een Mij welgevallig handelen. 
 
Laat de krachten van het licht invloed op u krijgen, dan zult u nooit kunnen 
zondigen. En vertrouw u toe aan deze krachten, telkens wanneer u met Mij 
verbinding zoekt in het gebed, als u met Mij tweespraak houdt en Mij in al uw 
noden om raad vraagt. Ik heb Mijn schepselen lief en heb alleen hun zielenheil 
als doel. En waar dit niet in gevaar is, verleen Ik hem alles, ook aardse vreugden, 
als deze het geestelijke streven niet benadelen. Maar steeds wil Ik uw Leidsman 
zijn. Steeds moet u aan Mij de beslissing overlaten en na innig gebed uw hart 
raadplegen, en het zal u waarlijk juist leiden. 
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Amen 
 

 
 
BD.4498 
28 november 1948 
 
Het vermogen om goddelijke wijsheden door het hart op te nemen  
 
Goddelijke wijsheden moeten uiterst diep in het hart worden gezocht. Want puur 
mensenverstand zal ze noch kunnen verklaren, noch begrijpen, als het hart er 
geen deel aan heeft. Daarom kunnen goddelijke wijsheden alleen worden 
ontvangen door mensen die een diep innerlijk leven leiden. Die zich vaak in de 
stilte terugtrekken, dat wil zeggen: hun gedachten afwenden van de wereld, van 
aardse zorgen en aardse plannen. Die in zichzelf verzinken en proberen het rijk te 
doorgronden dat aan gene zijde van de aardse wereld is. 
 
Zulke mensen beloont God, doordat Hij hun inzage verleent in de meest 
verborgen zaken, doordat Hij hen laat schouwen in Zijn arbeidsterrein. Doordat 
Hij hun Zijn plan van eeuwigheid bekend maakt en ze tevens het inzicht geeft 
alles te begrijpen en de samenhang te vatten. De grootste mysteries probeert Hij 
hun te onthullen, ofschoon het bevattingsvermogen van de mens niet volstaat om 
een uitputtende uitleg op te nemen, zolang hij niet een zodanige graad van 
rijpheid heeft, dat hij met het licht van de wijsheid kan worden doorstraald. 
 
Maar met de voortschrijdende ontwikkeling van de mens neemt ook het 
bevattingsvermogen toe. En het is daarom goed mogelijk al op aarde in diepe 
geheimen door te dringen, dus zich diepe goddelijke wijsheid eigen te maken. 
Maar deze is dan ook alleen begrijpelijk voor de ontvanger zelf, terwijl de 
medemens er zich geen raad mee weet, omdat hem elk begrijpen van de 
samenhang van alle scheppingswerken met de eeuwige Schepper ontbreekt.  
 
Toch moet de rijpere mens zijn best doen om ook de medemens kennis te geven, 
omdat het weten van de één de ander kan aansporen tot geestelijk streven. Omdat 
er licht moet worden gebracht in de duisternis die over de mensheid ligt gespreid, 
die in algehele onwetendheid van geestelijke waarheden voortgaat en de zin van 
haar aardse leven niet onderkent, zoals ze ook niets weet over het einddoel van 
iedere mens afzonderlijk, dat met alle ijver moet worden nagestreefd gedurende 
het aardse bestaan. 
 
De vraag: “Waar leven wij mensen eigenlijk voor?” staat bij de meeste mensen 
open. En ze nemen ook niet de moeite die te beantwoorden of een aanvaardbaar 
antwoord te zoeken. Ze stellen vaak deze vraag, maar zonder serieus een 
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antwoord te verlangen, of diegenen aan te horen die hun daar een antwoord op 
geven. Want ze laten steeds alleen het verstand spreken, maar nooit het hart. Dat 
wil zeggen: ze slaan geen acht op hun gevoelens die voor hen een duidelijk 
antwoord zouden zijn. Ze overstemmen de stem van het hart en richten zich 
geheel en al op de wereld. Dus zijn ze ook niet in staat goddelijke wijsheden op 
te nemen die een zich afzonderen van de wereld vereisen.  
 
En zo blijft het donker en zonder licht in de wereld. En aan slechts weinige kan 
door de innerlijke stem opheldering worden gegeven. Maar deze weinige zullen 
gelukkig zijn en blijven, want ze nemen goddelijke wijsheid mee over naar het 
geestelijke rijk, vanwaar die haar oorsprong heeft, terwijl de anderen in diepste 
geestelijke duisternis het rijk hierna betreden, omdat ze het licht niet hebben 
gezocht op aarde. 
 
Amen 
 

 
 

Innerlijke aandrang 
 
BD.3308 
27 oktober 1944 
 
Innerlijke aandrang is aanwijzing van God - Het onderwerpen van 
de wil  
 
God maakt u Zijn aanwijzingen bekend door uw hart. Zodra u de behoefte voelt 
een voornemen uit te voeren, zodra u van binnen uit de aandrang voelt, is het 
steeds de stem van God die u instructies geeft, vooropgesteld dat u er moeite voor 
doet naar de wil van God te leven, dus op Hem aanstuurt en u zich aan Zijn 
leiding toevertrouwt. Zijn wil stuurt u dan, doordat u dezelfde wil in u hebt, 
omdat u zich bewust aan Zijn wil hebt onderworpen. En dan zult u alleen aan de 
aandrang in uw hart hoeven toe te geven en uw handelen zal juist zijn  en door 
God gewild.  
 
Maar onderzoek ernstig, welke macht u het recht verleent u te leiden. Innig gebed 
tot God beschermt u tegen de vijandelijke macht. Maar wat u doet zonder om 
Gods Zegen te hebben gebeden, wat u doet om alleen een welzijn van het 
lichaam te bevorderen, wat u doet die heel ver van God afstaat, dat is niet op 
aanwijzing van Hem, maar op die van Zijn tegenstander en dit is schadelijk voor 
uw ziel. 
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Degene die op God aanstuurt, zal nooit hoeven te vrezen verkeerd te denken en te 
handelen, omdat zijn instelling tot God ook de geestelijke krachten toegang tot 
hem verleent en hun nu het recht geeft zich beschermend aan de zijde van de 
mens op te stellen, dus ook de invloed van slechte krachten af te weren. Alleen 
het verlangen naar God verzekert de mens van goddelijke bescherming. En wie 
onder Zijn bescherming staat, kan niet verkeerd gaan. Hij kan alleen dat 
realiseren wat goed is voor zijn ziel. God Zelf leidt hem en elke weg die hij gaat 
is belangrijk en leidt naar het doel. 
 
De mens handelt wel naar eigen goeddunken, zijn wil zet hem aan tot een of 
andere handeling. En toch is het de wil van God die zich uit door zijn wil, zolang 
de mens aan de innerlijke aandrang toegeeft. Slaat hij echter geen acht op dit 
aandringen, dan biedt hij weerstand. Hij wordt besluiteloos, zijn wil is nog niet 
helemaal aan de wil van God ondergeschikt. En daarvoor moet hij zich in acht 
nemen, want dit is steeds het gevolg van een verslappen in het gebed. 
 
Hoe inniger zijn verbinding met God is, des te duidelijker ziet hij de voor hem 
uitgestippelde weg. En des te bereidwilliger volgt hij de instructies van God die 
zijn hart hem bekend maakt. Alleen de verwijdering van God berooft hem van de 
fijngevoeligheid voor de goddelijke wil. Want dan is hij op zichzelf aangewezen 
en onzeker over wat hij doen of laten moet. En zulke toestanden benut de 
tegenstander van God, doordat hij zich inmengt in de gedachten van de mens. 
Doordat hij hem ertoe tracht te brengen zijn eigen voordeel aan de basis van elke 
handeling te leggen.  
 
En dan moet de mens strijden. Hij moet worstelen om de verbinding met God te 
herstellen, die hem een helder denken oplevert, zodat hij de verzoekingen kan 
weerstaan. Wie God zoekt, zal niet verkeerd gaan. Wie Hem echter uitschakelt, 
diens weg is een dwaalspoor. Daarom moet er niets worden begonnen zonder 
gebed om Gods Zegen. Dan zal ook het denken van de mens juist geleid zijn en 
elke bezigheid zal de wil van God in zich hebben. 
 
Amen 
 

 
 
BD.5766 
10 september 1953 
 
Het aandringen van de Geest - Ontevredenheid  
 
Wel wordt u gedreven door Mijn Geest om Mijn wil te vervullen, maar u wordt 
er niet toe gedwongen. Want dwang zou uw ziel schaden. Offert u echter uw wil 
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geheel en al aan Mij op, geeft u bewust elke weerstand tegen Mij op, zodat u dus 
alleen Mij ter wille wilt zijn, dan zult u niet anders kunnen dan u in de ordening 
op te houden die Mijn basisprincipe is van eeuwigheid. U zult dan niet meer 
bewust in strijd met deze ordening handelen. U zult zich steeds zo gedragen, 
zoals Ik het van u verlang. U zult dus niet meer bewust zondigen, want u leeft 
dan bereidwillig de aandrang van de Geest na. U laat u door hem leiden en dus 
wordt u door Mij geleid, en waarlijk juist. 
 
Maar u zult ook meer moeten en kunnen doen, dan alleen de zonde vermijden en 
het onrecht verafschuwen. U wordt ook daartoe aangemoedigd door Mijn Geest. 
Maar geeft u niet toe aan Zijn aandrang, dan bent u ook niet tevreden met uzelf, 
zonder echter gezondigd te hebben. Want u handelt weliswaar niet in strijd met 
de geboden van de liefde voor God en de naaste, maar u vervult ze ook niet 
ijverig. En uw ziel wordt zich van een tekort bewust. En het bedrukt haar, want 
ze voelt dat ze geen vooruitgang boekt in haar ontwikkeling. 
 
Elke ontevredenheid met uzelf is een uiting van de ziel die zich bezwaard voelt. 
U mensen zult niet steeds op hetzelfde niveau moeten blijven staan, u zult moeten 
streven. U zult alles moeten doen wat de positieve ontwikkeling bevordert. U 
moet voortdurend aan uzelf werken en daartoe spoort de Geest u voortdurend 
aan. Neemt u Zijn stimulering in acht, dan zult u ook een innerlijke vrede 
bespeuren. Want u hebt dan Mijn wil vervuld en dit gevoel maakt u gelukkig. 
 
Het opgaan van uw wil in Mijn wil acht Ik juist en wordt door Mij zeer 
gewaardeerd. Maar probeer ook in daden om te zetten wat u Mij belooft. Tracht 
voortdurend meer liefde te geven, onbaatzuchtige werken van liefde te verrichten. 
Probeer uw hele leven te laten berusten op liefde, dan zult u leven in 
overeenstemming met Mijn Geest in u. En dan luistert u alleen nog naar Hem en 
slaat geen acht op alles wat van andere zijde tot u gesproken wordt.  
 
Laat de Geest in u de opperheerschappij verkrijgen. Onderwerp u geheel en al 
aan Mijn wil en blijf voortdurend streven naar volkomenheid. En uw hart zal van 
een vrede vervuld zijn, die blijk geeft van Mij en Mijn tegenwoordigheid in u. 
Want dan bent u zich bewust van Mijn aanwezigheid en u zult niet anders kunnen 
dan leven in volledige harmonie met Mij en Mijn Geest. 
 
Amen 
 

 
 

De stem van het geweten 
 
BD.1565 



 50

13 augustus 1940 
 
De stem van het geweten  
 
U hebt geen zekerder teken voor dat wat goed is, dan de stem van het geweten, de 
stem van het hart die u waarlijk de juiste weg wijst. U wordt vaak door deze stem 
gericht op datgene wat God welgevallig is. En als u eens niet goed weet wat u 
moet doen, denken of spreken, dan hoeft u alleen maar in alle innigheid God aan 
te roepen en Hij zal het u bekend maken, zodat elke twijfel, elke besluiteloosheid 
verdwijnt en u zich helder bewust bent van uw handelen. Elke verkeerde 
gedachte brengt onbehagen in u teweeg. En elke goede gedachte zal u blij laten 
worden.  
 
Want steeds spant al het goede geestelijke zich in om door middel van gedachten 
datgene aan u over te brengen wat u moet doen of laten. En als u dit 
overgebrachte gewillig aanneemt, wekt het in u ook het gevoel van innerlijke 
tevredenheid, terwijl het omgekeerde in u een gevoel van onbehagen doet 
ontstaan, om u zo van de innerlijke stem bewust te laten worden. Het aandringen 
van de geestelijke vrienden op een goede daad, is vaak de beweegreden dat deze 
daad nu ook wordt uitgevoerd. Want de mens alleen is te zwak van wil, als hij 
niet wordt aangespoord het goede te doen. En als hij de innerlijke stem maar 
gehoor schenkt, zal hij goed geleid zijn. 
 
Het inzicht in wat goed is, zal voor hem eveneens komen als hij juist wil 
handelen. Want zijn wil die op God gericht is, wijst volhardend af wat verkeerd 
is, omdat deze wil immers de krachten aantrekt, die weten wat goed is, en dezen 
hem nu naar waarheid onderrichten. Weliswaar spannen de vijandige krachten 
zich net zo in, hun invloed te doen gelden, maar ze hebben alleen resultaat 
wanneer de mens willoos of onverschillig is, dus aan elke geestelijke inwerking 
gevolg geeft, totaal onnadenkend of goede of slechte krachten hem onderrichten. 
Daar hebben de slechte krachten gemakkelijk spel, hoewel nadien de stem van 
het geweten verwijtend klinkt en de mens de innerlijke tevredenheid ontneemt. 
 
Als nu hier nog aandacht aan wordt geschonken, bestaat de mogelijkheid dat de 
goede geestelijke krachten dan invloedrijker kunnen werken. Maar zulke stille 
verwijten binnen in het hart, leiden er gemakkelijk toe, dat de mens ze probeert te 
overstemmen, dat hij er geen aandacht meer aan schenkt en dus het geweten 
afstompt en niet meer luistert naar de fijne stem in zichzelf. En dat is uiterst 
nadelig voor de ziel.  
 
Want de mens komt er nu maar moeilijk toe, te besluiten goede daden te 
verrichten, daar zijn kracht daar te gering voor is. En daar hij niet wordt 
aangespoord door de stem van het geweten om weerstand te bieden, zoekt hij ook 
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niet zijn toevlucht tot God, die alleen wilskrachtig kan maken en hem geestelijke 
kracht tot hulp zendt. Als echter de mens gevolg geeft aan de stem van het 
geweten in hem, als hij zich aan alles houdt wat de stem hem zegt te doen of te 
laten en tenslotte na elke vraag aan de eeuwige Godheid luistert naar deze stem, 
dan zal hij waarschijnlijk geen andere weg gaan dan de weg die tot het inzicht 
voert. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6262 
20 mei 1955 
 
De stem van het geweten - Gevoel - De juiste weg  
 
Steeds weer wordt u de weg aangewezen die u zult moeten gaan op aarde, ook 
wanneer u geen rechtstreekse onderrichtingen van Mij ontvangt. Want Ik spreek 
ook op een manier tot u, die u als “gevoel” kenmerkt, zodat uw verstand 
werkzaam kan worden, omdat u in situaties terecht komt die indruk op u maken, 
zij het op een smartelijke of vreugdevolle manier. U zult door uw gevoel kunnen 
herkennen wat voor een mens begerenswaardig is, wat hem leed brengt en wat 
een nadelige uitwerking op zijn lichaam heeft. En u zult nu in overeenstemming 
met uw wil kunnen worden beïnvloed datgene van de medemensen verre te 
houden, wat hem pijn doet, of hem dat te geven, wat hem gelukkig maakt. Alleen 
gevoelens en verstand kunnen u de juiste weg tonen, wanneer het u ontbreekt aan 
waarheidsgetrouwe onderrichtingen of wanneer kerkelijke onderrichtingen u niet 
bevallen, omdat hun oorsprong u twijfelachtig voorkomt. 
 
Dat wat hij zelf beleeft, kan bepalen hoe de mens zal willen, denken en handelen. 
En ook weet ieder mens wat billijk is, omdat ieder voor zich aanspraak maakt op 
het recht gelukkig te zijn, en omdat ieder mens lichamelijk en geestelijk lijden 
kan ondervinden. De liefde voor zichzelf zal hem er steeds toe brengen zichzelf 
in het bezit te stellen van wat hem vrij en vrolijk maakt. En een rechtvaardig 
denken zal ook de medemensen hetzelfde toekennen. Het kennen van de juiste 
weg is dus in ieder mens gelegd. Maar hoe hij gebruik maakt van deze kennis die 
door eigen ervaring en verstandswerk verkregen is, hangt af van zijn wil die vrij 
is en vrij zal blijven ter wille van zijn eigen vervolmaking. En daarom zullen ook 
steeds goed en kwaad van elkaar kunnen worden onderscheiden, juist wat betreft 
de uitwerking ervan op de mens zelf. 
 
En daarom kan er gesproken worden van de stem van het geweten die zich steeds 
in het gevoel kenbaar zal maken, maar die ook in de mens kan worden verstikt, 
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wanneer de eigenliefde zo sterk ontwikkeld is, dat de mens al het mooie voor 
zich opeist en al het slechte de medemens aandoet. Dan wordt het vermogen tot 
diepere gevoelens steeds zwakker en dan beweren de mensen vaak dat niet ieder 
mens weet wat goed of slecht is. En weer kan daarop alleen geantwoord worden: 
hij wil het niet weten. Want zolang hij weet wat voor hem zelf wenselijk of 
ongewenst is, weet hij ook goed van kwaad te onderscheiden, ook zonder enig 
onderricht van buiten af, dat hem echter steeds de bevestiging zou geven, dat het 
innerlijke gevoel overeenstemt met Mijn leer van de liefde, waardoor Ik de 
mensen de juiste weg wijs, die immers steeds eist de liefde te beoefenen. 
 
Maar waar dierlijke driften uit de tijd van de voorontwikkeling geweldig sterk in 
de mens aanwezig zijn, daar geldt alleen het innerlijk gevoel van de sterke 
tegenover de zwakke. Want in zo’n mens zetten zich de krachten der duisternis 
vast en drijven hem aan te handelen naar hun wil. Maar zo’n bezeten mens kan 
niet als bewijs worden aangevoerd, dat zonder onderrichting van Mijn kant, niet 
de weg naar Mij gevonden en gegaan zou kunnen worden. Want de liefde 
begeleidt al Mijn schepselen, maar laat hun de vrije wil. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6585 
1 juli 1956 
 
De stem van het geweten  
 
Ieder heeft een stille maner in zich die hem onmerkbaar dringt of waarschuwt, die 
zich echter zo zachtjes uit dat hij gemakkelijk niet gehoord kan worden wanneer 
de mens geen acht op hem slaat. Deze maner in u is ook een genade van God, een 
hulpmiddel dat door de Liefde Gods wordt gebruikt, een geschenk dat ieder mens 
is gegeven, maar waar ook acht op moet worden geslagen, wil het zin hebben. 
Zolang de mens juist en rechtvaardig wil leven, zal hij ook steeds aandacht 
schenken aan wat de innerlijke stem hem zegt. Hij zal zich gehinderd voelen 
wanneer hij op het punt staat een onrechtvaardigheid te begaan. En hij zal een 
zacht aandringen in zich vernemen als het er om gaat goede werken te verrichten. 
Want de maner in hem kan zich uiten bij mensen die van goede wil zijn. 
 
Maar de “stem van het geweten” kan ook heel gemakkelijk worden verstikt of 
overstemd door verlokkingen die luider klinken en daarom eerder worden 
aangehoord, maar die nooit de ziel tot heil strekken. Dan stompt de mens af. Het 
is hem onverschillig of dat wat hij doet goed of slecht is. Hij geeft gevolg aan alle 
opwellingen die hem aards voordeel opleveren. En hij luistert er niet meer naar, 
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wanneer de stem van het geweten zich kenbaar wil maken. Maar deze 
ongevoeligheid voor het spreken van het geweten is zijn eigen schuld, want de 
stille maner bevindt zich in ieder mensenhart.  
 
Hij kan echter verdrongen of bewust verhinderd worden zich te uiten. En dat 
gebeurt wanneer de mens tegen de innerlijke aanmaning of waarschuwing in 
handelt en daardoor deze fijne stem tot zwijgen brengt. Want God dwingt de wil 
niet en een dwingen van de wil zou het zijn, als de innerlijke stem ondanks 
afweer zich steeds luider op de voorgrond zou plaatsen en de mens daardoor 
onvrij werd in zijn willen en handelen. Elke genadegave van God moet vrijwillig 
worden benut, wil ze haar uitwerking niet mislopen. 
 
Maar het beste resultaat krijgt men, wanneer de mens zich helemaal van binnen 
uit zal laten leiden. Wanneer hij bij al zijn doen en laten tevoren bij zichzelf te 
rade gaat, wanneer hij vanuit de wil om steeds het goede te doen, God vraagt om 
Zijn leiding en zich dan zal laten leiden door Hem. En dan zal de stem steeds 
helderder en begrijpelijker in hem weerklinken. Dan zal ze niet meer door de 
stem van de wereld overstemd kunnen worden. Dan plaatst de mens zich bewust 
onder de leiding van de Geest. Want hij herkent bij zichzelf diens werkzaam zijn 
en hij weet dat het de stem van God is die hem nu stuurt en leidt, die hem 
onderricht en hem met raad ter zijde staat. 
 
De stille maner in de mens, de stem van het geweten, kan dus door de mens zelf 
ertoe worden gebracht zich luider te uiten, wanneer hij altijd bereid is naar hem te 
luisteren en zijn aansporingen op te volgen. Dat zal echter alleen gebeuren bij 
mensen die een leven in liefde leiden. Dan zijn er geen hindernissen meer voor de 
Geestvonk die zich graag wil uiten. Dan kan hij op de voorgrond treden en 
openlijk op de mensen inwerken. Dan betekent dat geen gedwongen wil meer, 
want de wil is dan zelf bereid zich onder de goddelijk-geestelijke leiding te 
plaatsen. En dan leidt de mens een innerlijk leven. Hij beraadslaagt voortdurend 
met zijn innerlijke leider. Hij weet dat het Gods stem is die in hem weerklinkt, 
die hem waarschuwt en aanmaant, die hem leidt op al zijn wegen. En dan zal zijn 
levenswandel ook volgens de wil van God zijn, omdat de Geest in hem steeds 
alleen vanuit Gods wil op de mens inwerkt.  
 
Zonder de innerlijke maner en waarschuwer hoeft geen mens door het aardse 
leven te gaan. Want hij zal alle mensen aanspreken zolang deze nog te leiden 
zijn, zolang ze nog besluiteloos zijn om goed of slecht te handelen. Maar zodra 
de wil tot het kwade overweegt, wordt de stem steeds zachter en kan tenslotte 
helemaal verstommen, wanneer er niet een plotselinge verandering plaatsvindt. 
Maar zolang de mens leeft, probeert God hem steeds weer innerlijk aan te 
spreken en zijn geweten te treffen. Hij oefent echter geen enkele dwang uit op 
diens wil, Hij zal hem steeds de vrijheid laten. 
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Amen 
 

 
 

Verbinding met God door middel van gedachten 
 
BD.6109 
15 november 1954 
 
Vragende gedachten vormen de eerste stap omhoog  
 
Het is een belangrijke stap die u mensen zet, wanneer u uw gedachten naar Mij 
verheft. Naar de oneindige Geest die het Al regeert. Wanneer u zich vragend tot 
het Wezen wendt, van wie u gelooft dat het u geschapen heeft. Want met deze 
stap betreedt u al het geestelijke rijk. U betreedt een gebied dat u niet door 
mensen kan worden ontsloten. Integendeel: het moet door Mij Zelf worden 
ontsloten, ofschoon Ik Me daarvoor ook weer van mensen bedien, wanneer u zelf 
nog niet zo gevormd bent dat u Mij Zelf en Mijn antwoord kunt vernemen. 
 
Toch hebt u vooralsnog door middel van gedachten de verbinding met Mij tot 
stand gebracht. En u bent gezegend wanneer u deze band niet meer verbreekt. 
Wanneer u zich steeds weer losmaakt van de wereld en Mij zoekt. U bent 
gezegend wanneer u in gedachten vragen stelt en Ik u nu door middel van 
gedachten kan antwoorden. Want zo begint er een zekere verlichting van uw 
geest en daarmee ontstaat er ook een steeds vastere band met Mij. 
 
Denk er toch eens over na of en wat er buiten het aards zichtbare bestaat, dan zet 
u die belangrijke stap al. Want hij beslist over uw ontwikkeling. Hij is de stap 
omhoog die moet worden gezet door iedere mens die zich wil vervolmaken. Maar 
daartoe moet de mens zich los kunnen maken van de wereld. Hij mag er niet met 
al zijn zinnen aan verslaafd zijn, hij moet de waardeloosheid van de aardse 
materie hebben ingezien. Want deze materie blokkeert voor hem de weg omhoog. 
Maar wie eenmaal zijn gedachten liet zwerven in geestelijke hoogten, die komt 
de aardse materie spoedig niet meer begerenswaardig voor. Maar vanzelf moet in 
hem het verlangen boven komen, meer te weten te komen over het gebied dat 
hem nog vreemd is. En zijn verlangen zal zeker worden vervuld. 
 
Daarom wordt aan iedere mens daartoe aanleiding gegeven door zijn aardse 
bestaan, waarvan het verloop, door het lot bepaald, hem te denken kan geven. 
Door geschriften of gesprekken wordt hij op het geestelijke gebied gewezen. En 
hij wordt door Mij Zelf steeds weer zachtjes aangesproken in de vorm van in hem 
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opkomende gedachten die gericht zijn op het geestelijke doel. En nu moet zijn 
wil hem sturen en hij is gezegend wanneer deze de juiste richting kiest. 
 
Vragen die in hem opkomen die Mij betreffen, zijn vaak beter dan een geloof in 
Mij dat nog niet levend is. Want iemand die vraagt door middel van gedachten, 
kan Ik door middel van gedachten onderrichten. En Ik kan Mij zo aan hem 
openbaren, dat hij een overtuigd geloof in Mij kan verkrijgen, terwijl iemand die 
alleen een vormgeloof heeft, geen vragen stelt en daarom niet zo onderricht kan 
worden dat zijn geloof levend wordt. 
 
Van Mij uit wordt werkelijk alles gedaan opdat de mens wordt aangespoord om 
na te denken. Maar de vrije wil tast Ik niet aan. Wie zich echter in gedachten 
vrijwillig met Mij of met het hem nog niet ontsloten geestelijke rijk verbindt, sla 
Ik niet over. Mijn Liefde zal zich aan hem openbaren en hij zal duidelijk en 
helder leren zien. Zijn geest zal worden verlicht en hij zal voor eeuwig van Mij 
zijn. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6116 
22 november 1954 
 
Gods antwoord op gedachten - Tegenwoordigheid  
 
U zult steeds van Mijn tegenwoordigheid overtuigd kunnen zijn, wanneer uw 
gedachten zich met Mij bezighouden, wanneer u een smeekbede tot Mij zendt, 
wanneer u Mij door gedachten uw nood toevertrouwt. Dan zult u zich ook door 
Mij aangesproken voelen en u zult er alleen op hoeven te letten, welke 
gedachten u aanspreken als u stil binnen in u luistert. Want Ik antwoord u, 
hoewel u zult geloven dat dit antwoord uw eigen gedachten zijn.  
 
Mijn wil en doel is, dat alle mensen in gedachten de verbinding met Mij tot 
stand brengen, maar slechts weinige doen het. En daarom is het toch 
vanzelfsprekend, dat Ik dezen met Mijn aanwezigheid gelukkig maak, omdat ze 
zich in hun gedachten op Mij richten. Want elke van zulke gedachten raakt Mij 
als een kinderlijke roep die Ik niet negeer, omdat Ik daar immers op wacht. En 
de aard van de gedachten bepaalden Mijn antwoord, zolang u nog niet zo innig 
met Mij verbonden bent door werken van liefde, dat Ik u ook geheel 
onafhankelijk van uw denken een weten kan overbrengen, wat echter ook het 
geloof vooropstelt dat Ik door de Geest met u spreek. Maar dan bent u ook 
helemaal overtuigd van Mijn aanwezigheid die zich duidelijk aan u bewijst. 
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Maar dat uw denken aan Mij eveneens aanleiding geeft tot Mijn 
tegenwoordigheid en dat Ik Me dan eveneens tegenover u uit, dat weet u mensen 
niet. Ook niet hoe gemakkelijk u Mij daarom tot u zult kunnen trekken en ook 
steeds inniger contact met Mij zult kunnen onderhouden als u onbaatzuchtige 
naastenliefde verricht, waardoor u Mij als de eeuwige Liefde tot u trekt. Dan 
zult u de verbinding met Mij kunnen versterken en tenslotte ook die graad van 
liefde bereiken, die vereist is voor een duidelijk werkzaam zijn van de Geest in 
en bij u. Alleen zult u moeten geloven dat u zelf uw God en Vader ertoe brengt 
bij u aanwezig te zijn door gedachten die op Hem zijn gericht. 
 
Beschouwt u vanuit deze kant uw dagelijks leven, dan zult u spoedig elk uur dat 
u niet aan Mij denkt als waardeloos beschouwen. Want als u weet dat Ik bij u 
tegenwoordig kan en wil zijn, zult u alleen maar gelukkig zijn in stille 
verbinding met Mij, door middel van gedachten. En Mijn zachte aandringen om 
werkzaam te zijn in liefde zult u naleven. En u zult zich nu ook bewust worden 
van het licht en de kracht die uit zulke contacten met Mij voor u voortvloeien. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7470 
3 december 1959 
 
Zelfreflectie en de verbinding met het geestelijke rijk  
 
U zou zich vaker aan de gedachten over de eeuwigheid moeten overgeven. U zou 
de wereld en wat daarmee samenhangt, tijdelijk achter u moeten laten en u in 
gedachten ermee bezig houden dat toch alles vergankelijk is en wat u zult moeten 
doen om u onvergankelijke goederen te verschaffen, die blijven bestaan in de 
eeuwigheid. Verder zou u moeten nadenken over uw verhouding tot God, of die 
er één is van een kind tot de Vader, of dat God voor u nog ver en onbereikbaar is, 
tot wie u zich maar zelden wendt in een echt gebed.  
 
U zult uzelf aan ernstige kritiek moeten onderwerpen, hoe u uw levenswandel 
leidt. Of deze wel overeenstemt met de wil van God, die u toch bekend is: of u 
een levenswandel in liefde leidt, trouw aan Zijn geboden. Steeds zal zo’n 
zelfreflectie u tot heil strekken, al kunt u er ook maar weinig tijd aan besteden. 
Maar elke gedachte die op het geestelijke is gericht, wordt vastgepakt door 
lichtwezens en hiermee in overeenstemming beantwoord. En steeds zult u hier 
uw geestelijk voordeel mee doen. 
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Maar u moet niet alleen aan de wereld en zijn eisen denken. Want zijn goederen 
zijn vergankelijk en ze zullen u slechts voor korte tijd tot welbehagen dienen, 
maar u geen geestelijk resultaat opleveren. Maar de tijd loopt ten einde en u hebt 
allen nog veel arbeid aan uw ziel te verrichten. Dat wil zeggen: u moet eigen 
fouten en zwakheden afleggen, waarvoor een altijddurende strijd moet worden 
gevoerd, die kracht vereist, die u voortdurend van God zult moeten vragen. En 
daarom zult u onophoudelijk moeten bidden, dat wil zeggen steeds uw gedachten 
op de hemel richten en de Vader al uw zorgen en verlangens voorleggen en om 
Zijn zegen vragen. 
 
Alles wat u doet, alle geestelijke dan wel aardse bezigheden, moeten onder de 
zegen van God worden uitgevoerd. En ze zullen steeds een gunstige uitwerking 
hebben op uw ziel. Want God verlangt alleen maar de band met Hem om u ook 
Zijn kracht te doen toekomen, die u nodig hebt voor de arbeid aan uzelf. En een 
voortdurende binding met Hem stelt ook een herhaaldelijk in gedachten in het 
geestelijke rijk vertoeven voorop en een bewust zich afwenden van de wereld. 
Elk moment waarop u zich in de stilte terugtrekt, elke gedachte die u opwaarts 
zendt, is een stap verder omhoog, naar het doel dat u dan ook zeker zult bereiken. 
U moet niet geheel zonder streven leven, want dan is uw aardse bestaan nutteloos 
en levert het u geen geestelijke resultaten op. 
 
Maar de band met Hem zal u steeds meer losmaken van de wereld en binden aan 
het geestelijke rijk, waarin u zich des te vaker verplaatst, hoe dwingender de 
wereld op u afkomt. De wereld die u spoedig niet meer zal bekoren omdat God 
de ziel vasthoudt die zich eenmaal aan Hem heeft toevertrouwd en zich bij Hem 
heeft aangesloten. Maar het kost steeds een strijd met zichzelf, want de wereld 
houdt de mens gevangen met haar verleidingen en bekoringen. En er is een sterke 
wil voor nodig, deze verlokkingen te weerstaan en zich tevreden te stellen met 
geestelijke goederen, waarvan de mens de totale waarde niet kan overzien zolang 
hij op aarde leeft. 
 
Maar eens zal hij gelukkig zijn met de schatten die hij op aarde verwierf. Eens zal 
hij weten dat alleen deze waarde hebben en dat alleen die ziel zich gelukkig kan 
prijzen, die over geestelijke schatten beschikt, waarmee ze kan werken in het 
geestelijke rijk. Wanneer al het aardse van haar is afgevallen en ze alle 
vergankelijke goederen van de wereld moest afgeven. Dan zal ze rijk en 
gelukzalig zijn.  
 
Een mens van de wereld daarentegen staat arm en verlaten aan de poort naar de 
eeuwigheid. Want de goederen die hij op aarde verwierf, volgen hem niet na in 
het geestelijke rijk. En aan geestelijke goederen kan hij niets laten zien. Denk 
daarom vaak aan de dood en uw geestelijke gesteldheid. En probeer op aarde 
geestelijke goederen te verkrijgen, die eens de graad van licht en gelukzaligheid 
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zullen bepalen, wanneer uw ziel het lichaam zal verlaten en het hiernamaals 
binnengaat. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4325 
6 juni 1948 
 
De betekenis van de stem van de Geest - Dicht bij het doel 
 
U verneemt de stem van de Geest. Weet u wat dat betekent? Dat u ontrukt bent 
aan de last van het aardse bestaan als u Mijn Woord in ontvangst neemt, hetzij 
rechtstreeks of door tussenpersonen. Dat u in contact bent met de geestelijke 
wereld die buiten alle materie staat. Weet u, dat u al dicht bij het doel bent? Dat u 
de materie al bijna overwonnen hebt, als Mijn Woord in uw hart doordringt en 
niet alleen maar aan uw oor voorbijgaat? 
 
Weet u, dat Mijn Woord een straal is uit het lichtrijk, dat u binnen zult mogen 
gaan na de dood van uw lichaam? Dat u dus waardig wordt bevonden in het 
geestelijke rijk te vertoeven, terwijl uw lichaam nog aan de aarde gebonden is? 
Weet u, als u Mijn Woord ontvangt, dat u in verbinding staat met Mij, uw God en 
Vader van eeuwigheid, uw Schepper en Behouder? Dat de verbinding het 
einddoel is van iedere mens en dat u dus het einddoel al hebt bereikt, als u Mijn 
Woord niet alleen met het verstand opneemt, maar het op uw hart laat inwerken? 
 
En u mag zich al op aarde onuitsprekelijk gelukkig prijzen. Want u neemt 
voelbaar en aantoonbaar Mijn uitstraling van Liefde in ontvangst. Want Ik geef 
Mij Zelf aan u. Ik geef u Mijn Vlees en Mijn Bloed, zoals Ik het beloofd heb. Ik 
houd met u het avondmaal, omdat u Mij toegang hebt verleend toen Ik aan de 
deur van uw hart klopte. En zo bent u dus Mijn gasten die Mij uitermate lief en 
dierbaar zijn. En Ik zal u alles aanbieden wat u vreugde geeft.  
 
Ik zal u met geestelijke goederen bedenken. Met schatten die onvergankelijk zijn 
en die u zult mogen meenemen naar de eeuwigheid. Ik wil u alles geven wat u 
begeert, maar u zult alleen verlangen wat u geestelijk van dienst is en u gelukkig 
maakt. En al Mijn engelen en lichtwezens zullen u ter beschikking staan. Ze 
zullen u opheldering geven als u deze verlangt. En uw kennis zal toenemen. Uw 
vrees zal verdwijnen. U zult het bewustzijn van een zeer innige verbinding met 
Mij hebben als u Mijn Woord opneemt, want Mijn Woord bewijst u Mijn Liefde. 
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Mijn Woord is het grootste genadegeschenk. Want Ik Zelf ben het, die in het 
Woord onder u vertoeft. U neemt dus niet alleen in ontvangst wat Ik Zelf tot 
uitdrukking breng, maar u neemt Mij Zelf op in uw hart, als Ik tot u spreek. Dan 
heb Ik Mijn intrek in u genomen, zoals Ik het beloofd heb. Bent u dan nog 
eenzaam en verlaten? Kan op aarde wel iemand Mijn nabijheid voor u 
vervangen? En zult u dan nog angstig en bedroefd zijn, aarzelend en 
kleingelovig? 
 
Zorg er alleen voor, dat elk Woord van Mij wortel in u schiet. Dat het gaat leven, 
dat u het niet alleen leest of aanhoort, maar het diep in uw hart laat 
binnendringen. Leef zo, dat Ik in u werkzaam kan zijn, dat u spoedig ook het 
klinkende Woord zult vernemen, dat elke twijfel, elke bangheid smoort en u 
gelukkig maakt. Dan zult u bereid zijn alles op te geven. Dan zal uw geloof vast 
en onwrikbaar zijn. Dan kan er alles op u afkomen, zonder u aan het wankelen te 
brengen. Want u voelt Mij. U weet u geborgen in Mijn nabijheid en bent vol 
liefde voor Mij. 
 
Mijn Woord is een geschenk van genade, waarvoor u niet dankbaar genoeg zult 
kunnen zijn. En u moet Mij uw dank bewijzen, doordat u het uitdraagt in de 
wereld, doordat u onvermoeibaar bezig bent het te verbreiden. Doordat u de 
medemensen in kennis stelt van Mijn werkzaam zijn in Liefde in u en door u in 
alle mensen. Spreek, overal waar zich de gelegenheid maar voordoet. Want de 
mensen hebben troost en hulp nodig in hun geestelijke nood.  
 
Ze hebben op hun weg ervaren leiders nodig, die u voor hen zult moeten zijn. U 
die Mijn Woord ontvangt, rechtstreeks of door tussenpersonen, wees niet lui en 
onverschillig in de arbeid voor Mij en Mijn rijk. Leef naar Mijn Woord, doordat 
u werkzaam bent in liefde en geestelijk en aards hulp verleent waar dit nodig is. 
Wees Mijn medewerker en betuig Mij zo uw dank voor Mijn Liefde voor u, die 
in Mijn Woord tot uitdrukking komt. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6570 
12 juni 1956 
 
Mijn schapen herkennen Mijn stem  
 
Woorden die u van Mij ontvangt zijn geest en leven. En ze moeten ook de geest 
van ieder mens aanspreken en hem het leven geven. Hij moet de kracht van Mijn 
Woord gewaar worden zodra hij maar zijn hart opent en Mij Zelf toegang 



 60

verschaft, zodra hij de gave in dank aanneemt die Ik Zelf hem aanbied. Die Mij 
liefheeft en die ook zijn naaste liefde betuigt, zal zich steeds door Mijn Woord 
aangeraakt voelen, omdat deze al door de liefde met Mij verbonden is en hij ook 
Mijn stem herkent als stem van de Vader, die Zijn kind gelukkig wil maken. 
 
"Mijn schapen herkennen Mijn stem." En Mijn stem weerklinkt altijd alleen dan, 
wanneer Ik Zelf ook tot de mensen spreken kan. U zult niet het lege woord als 
"stem van de Vader" kunnen bestempelen, waarvan zich ook die mensen kunnen 
bedienen die Mijn aanwezigheid in zich echter nog niet toelaten, die nog een 
ongewekte geest hebben, die wel beweren in Mijn naam te prediken, maar van 
welke Ik Zelf Me nog niet kan bedienen om door hen te spreken tot allen die 
naar hen luisteren. 
 
Het herkennen van Mijn stem eist een zo bewuste verbinding met Mij, dat Ik 
Zelf dus ook spreken kan. En deze band moet tot stand worden gebracht door 
zowel de prediker als ook door hem die de woorden hoort. Dan lokt de goede 
Herder Zelf Zijn schapen en ze zullen Hem gewillig volgen. Mijn schapen 
herkennen Mijn stem. Stelt dit niet voorop dat Ik steeds weer tot de mensen 
spreek? Ik wijs er met nadruk op, dat Mijn schapen Mijn stem herkennen. 
 
Dus maak Ik onderscheid bij degenen die Mij horen, want niet allen kunnen zich 
tot de mijnen rekenen. En daarom zullen niet allen Mij herkennen in het Woord. 
 
Maar steeds zal Ik ook de mijnen Zelf aanspreken, opdat Mijn belofte in 
vervulling zal gaan: dat ze Mijn stem vernemen en dus ook zullen herkennen als 
bewijs van tegenwoordigheid van degene aan wie ze zich hebben overgegeven. 
Dus heb Ik ook door deze woorden erop gewezen, dat Ik u mensen altijd en 
eeuwig zal aanspreken, dat er niet alleen het geschreven Woord onder is te 
verstaan, dat zonder geest en leven kan zijn, wanneer Ik het Zelf geen leven 
inblaas, wanneer Mijn Geest het niet het leven geeft. 
 
Maar Ik wist ook dat alleen dan Mijn Woord werd herkend als rechtstreekse 
overdracht door Mij Zelf, wanneer een leven in liefde het wekken van de Geest 
in de mens had opgeleverd. En daarom sprak Ik van de "mijnen", want de liefde 
is de band die Mij met hen aaneensluit en Mijn rechtstreeks werkzaam zijn bij 
hen mogelijk maakt. Het Woord kan iedereen wel horen, maar de stem vereist 
Mijn aanwezigheid. Dus heb Ik u mensen ook Mijn tegenwoordigheid toegezegd 
en Ik geef u daar het bewijs van door Mijn stem. 
 
En de mijnen zullen ze ook herkennen als "stem van de Vader". Maar het is 
slechts een kleine kudde die de lokroep van haar Herder verneemt en er gevolg 
aan geeft. Het zijn er maar weinigen die aan Zijn stem gehoor geven, omdat de 
mensen zich steeds meer laten misleiden door mooie woorden die een 
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verdovende klank hebben, maar zonder geest en leven zijn. En deze mensen 
horen niet bij de mijnen, want ze hebben Mijn geest niet. Ze zijn zonder liefde 
en daarom voelen ze zich ook niet tot Mij aangetrokken. En wanneer Ik tot hen 
spreek, wenden ze zich af en zoeken ze de plaatsen op, waar Mijn tegenstander 
zich onder handige vermomming vertoont. En ze nemen genoegen met de lege 
schil waaraan ze geen kracht kunnen onttrekken. 
 
Maar Mijn Woord is kracht en het zal het leven geven aan allen die zich door 
Mij Zelf laten aanspreken, die verlangen naar Mijn stem en die als Mijn 
kinderen ook de liefde van de Vader zullen ervaren. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8514 
30 mei 1963 
 
Waar Gods Woord herkend wordt, is Hij tegenwoordig  
 
Waar Mijn Geest kan werken, daar is ook Mijn aanwezigheid duidelijk. Want 
Mijn uitingen door de Geest getuigen van Mij Zelf. En alleen wie nauw met Mij 
is verbonden, kan deze uitingen van de Geest vernemen. Want het is hetzelfde als 
wanneer een vader zijn kind aanspreekt, dat hem kan horen omdat hij bij hem is. 
Nu zult u mensen zich afvragen of Ik ook u aanspreek, hoewel dit niet 
rechtstreeks gebeurt, wanneer Mijn boden u Mijn Woord brengen. Maar ook dan 
verneemt u de stem van de Vader Zelf, vooropgesteld dat u ernaar verlangt ze te 
horen. 
 
En weer zal Ik bij diegenen aanwezig zijn, ook wanneer ze Mijn Woord alleen 
maar lezen. Want het kan hun hart ook alleen dan raken, wanneer dit zich 
vrijwillig opent en dus Mij Zelf toegang verleent. En dan voelt de mens zich door 
Mij aangesproken. Het Woord wordt levend in hem. Het is geen dood woord dat 
alleen met het oor wordt vernomen. Integendeel, zijn hart neemt het op en is 
gelukkig met Mijn aanspraak. En dus is ook hij vervuld van Mijn Geest. Want 
zijn Geestvonk is al tot leven gewekt, daar hij anders waarlijk de stem van de 
Vader niet zou herkennen. 
 
Dus mogen alle mensen Mij horen die zich in gedachten met Mij verbinden, ook 
wanneer Mijn Woord voor hen niet rechtstreeks weerklinkt. Maar Ik weet ook 
wie Ik Mijn Woord kan doen toekomen, wie er naar Mijn aanspreken verlangt en 
Mij tot zijn hart zal laten spreken. Daarom heb Ik ook gezegd: “Ik zal Mijn Geest 
uitstorten over alle vlees.” Want ieder die Mij Zelf in Mijn Woord herkent, heeft 
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een verlichte geest. Dus kan Mijn Geest ook de Geestvonk in hem aanspreken, 
evenals ook diens gedachten zich juist en in de waarheid zullen ophouden omdat 
hij innerlijk met Mij verbonden is. 
 
Maar dit alles stelt liefde voorop. Zonder liefde sluit elk mensenhart zich af voor 
Mijn aanspreken. Zonder liefde blijft al het weten voor hem dood. Zonder liefde 
kan de mens de stem van de Vader niet herkennen. Hij hoort alleen lege woorden 
die niets voor hem betekenen en hij zal iedere mens afweren die hem zulke 
woorden overbrengt. De liefde is pas de sleutel van de deur naar het hart, 
waardoor Ik nu naar binnen kan gaan.  
 
En daarom moet Ik aanwezig zijn bij de mens die Mij en Mijn Woord herkent en 
daardoor indruk op zich laat maken. En Ik ken de harten van de mensen. Ik weet 
waar liefde is ontvlamd en waar daarom Mijn tegenwoordigheid kan bestaan, 
omdat Ik Zelf daar moet zijn waar de liefde is. En dus heeft een liefdadig mens al 
de zekerste waarborg voor Mijn aanwezigheid, omdat Ik de Liefde Zelf ben en 
dus ook daar moet zijn, waar liefde beoefend wordt. En waar Ik aanwezig ben, 
daar zal Ik Me ook openbaren. 
 
En deze zekerheid moet u mensen die Mij Zelf in Mijn Woord herkennen, 
gelukkig maken. Want u weet dat Ik in u aanwezig ben en dat u dus al de band 
met Mij tot stand hebt gebracht, die zin en doel is van het aardse bestaan. En u 
weet ook dat u de proef van het aardse bestaan hebt doorstaan, daar u anders Mijn 
Woord niet zou kunnen vernemen of herkennen als stem van de Vader. En dus 
weet u ook hoe belangrijk de taak van de arbeiders in Mijn wijngaard is, Mijn 
Woord uit te dragen. Want Ik Zelf kan dan aanwezig zijn in ieder die Mijn 
Woord uit uw handen in ontvangst neemt en die het aanspreken van zijn God en 
Schepper van eeuwigheid herkent, als aan hem gericht. 
 
Ik spreek u allen aan. Ieder van u afzonderlijk spreek Ik aan, in overeenstemming 
met uw graad van rijpheid en liefde. En Ik maak u ook vertrouwd met de 
waarheid. Want alleen de waarheid kan u gelukkig maken, die u echter alleen van 
Mij als de eeuwige Waarheid zult kunnen ontvangen. Daarom mag u zich allen 
gelukkig prijzen, die in het bezit komt van de waarheid uit Mij die u wordt 
aangeboden door dienaren op aarde, wanneer u ze niet rechtstreeks van Mij in 
ontvangst zult kunnen nemen. 
 
Maar steeds zult u zich door Mij Zelf aangesproken kunnen voelen. Want Ik 
ontroer uw hart en dat is het zekerste teken dat Ik Zelf bij u aanwezig ben, 
wanneer u Mij de deur van uw hart opent, dat wil zeggen: vurig naar Mijn 
aanwezigheid verlangt. En geloof het, er zal u steeds kracht toestromen met elk 
Woord dat u uit Mijn mond in ontvangst neemt. U zult geestelijk voordeel 
behalen voor uw ziel. Want Mijn Woord is niet zonder uitwerking. Het moet u 
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geestelijke vooruitgang opleveren, omdat het Liefdeskracht is uit Mij, die in uw 
hart wordt uitgestort en nooit zonder uitwerking kan blijven.  
 
Daarom is uw bereidheid om Mij te horen, Mijn Woord in ontvangst te nemen, er 
al een zekere garantie voor, dat uw ziel de weg naar Mij heeft teruggevonden. 
Dat ze rijp zal worden, omdat ze vurig verlangt naar Mij en Mijn aanwezigheid 
en Ik haar nu kan bedenken met alles wat haar ontbreekt: dat ze licht en kracht en 
vrijheid herwint, die ze eens vrijwillig opgaf. Ik wil u vervullen van Mijn Geest, 
zoals Ik het heb beloofd. En u zult Mijn Woord ontvangen dat u binnenleidt in 
alle waarheid. 
 
Amen 
 

 
 
BD.3597 
8 november 1945 
 
Verzoek om innerlijke verlichting  
 
Iedere mens kan vragen om de genade van de innerlijke verlichting. En hij zal 
door God worden bedacht naar zijn verlangen. Juist denken en goed handelen 
zijn de gevolgen als God de geest van de mens verlicht. En bijgevolg zal ook de 
leefwijze van degene die om de genade van de innerlijke verlichting vraagt, in 
overeenstemming met de wil van God zijn. Want als nu de Geest Gods het 
denken en handelen van de mens bepaalt, dan zal deze mens alleen realiseren wat 
goed is en niet hoeven te vrezen voor iets wat onterecht is. Maar hij moet ook op 
de innerlijke stem letten. Hij moet zich aan het werkzaam zijn van de Geest 
overgeven, dat wil zeggen: zijn hart openen om de gedachten die hem nu van 
goede geestelijke zijde toekomen, toe te staan binnen te stromen. 
 
De wil van de mens bepaalt ook de invloed van de geestelijke wezens op hem. 
Verlangt hij door God te worden verlicht, dan zal God ook die wezens aan zijn 
zijde plaatsen, die zijn denken juist leiden, voor zover hij geen weerstand aan hen 
biedt. Maar weerstand zou een harde wil zijn die zich niet laat leiden, die zich 
vóór het verzoek om innerlijke verlichting doeleinden heeft gesteld en naderhand 
niet bereid is deze op te geven, om zich zonder weerstand aan de leiding van God 
toe te vertrouwen. 
 
Wie God om verlichting van de geest vraagt, moet bereid zijn zich willoos aan 
Zijn leiding over te geven. Hij hoeft alleen maar steeds in zijn binnenste te 
luisteren en toe te geven aan de aandrang van het hart dat hem aanspoort dit of 
dat te doen of te laten. Hij moet zich door zijn gevoel laten leiden. Want dit is de 
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stem van God, zodra de mens er serieus naar streeft het goede te doen. Hoe meer 
hij de eigen wil actief laat worden, des te minder hoorbaar is de stem van de 
Geest. God vraagt de wil op te geven, zich ondergeschikt te maken aan de 
goddelijke wil, om dan ongehinderd in de mens te kunnen werken door Zijn 
Geest. 
 
De Geest Gods zal luid en duidelijk spreken tot allen die zich onvoorwaardelijke 
aan God overgeven. Hij zal ze leiden door alle gevaren heen. Hij zal hun denken 
juist leiden en wat ze nu doen of laten, stemt overeen met de goddelijke wil. Dit 
strookt weliswaar niet met de menselijke eisen die alleen het nakomen van een 
gesteld doel voor zinvol houden, die dus de eigen wil van de mens zullen 
aansporen om actief te zijn en een opgeven van de wil als tekortschieten 
beschouwen.  
 
Maar zolang de mens zichzelf voor zo krachtig houdt, dat hij alles alleen door 
zijn wil de baas meent te worden, zal hij weliswaar aardse successen kunnen 
behalen, maar zich nooit geestelijk vooruitstrevend ontwikkelen. Want zijn 
denken en handelen zullen niet steeds volgens Gods wil zijn, omdat hij verzuimt 
de Geest Gods om innerlijke verlichting te vragen. Want in zijn denken en 
handelen komt vaak de aan God vijandelijke macht tussenbeide. De mens luistert 
naar de influisteringen van de wezens die aan de tegenstander zijn onderworpen 
en zijn levenswandel zal dienovereenkomstig zijn. 
 
Bid daarom om de genade van de innerlijke verlichting. Bid om het werkzaam 
zijn van de goddelijke Geest in u. En vertrouw u dan toe aan de gedachten die bij 
u binnenstromen. Volg de aandrang van uw hart en u zult niet hoeven te vrezen 
verkeerd te denken of te handelen. Want God zal het verzoek verhoren en Hij zal 
Zelf werkzaam zijn door Zijn Geest in de mensen die zich aan Hem 
toevertrouwen, zoals Hij het heeft beloofd. 
 
Amen 
 

 
 


