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1501 Tien geboden Motivering van de wetgeving
3 juli 1940

Het gebod van de liefde tot GOD en de naaste omvat alle geboden die GOD door Mozes aan de 
mensen heeft bekend gemaakt en dus volgt de mens elk van deze tien geboden op, als hij het grote 
gebod van de liefde tot GOD en de naaste vervult.

Het is buitengewoon voornaam over de oorzaak van het ontstaan van deze tien geboden op de 
hoogte te zijn gebracht, want er zijn zo velerlei gissingen daarover in omloop, die er gemakkelijk 
toe zouden kunnen leiden te twijfelen aan de goddelijke Liefde.
In die tijd (van Mozes) waren onder de medemensen toestanden die al te zeer de liefdeloosheid 
ervan kenmerkten. En zo werd er aan de enige GOD niet meer gedacht; de hang naar de wereld, de 
liefde tot de mammon, tot alle aardse vreugden, was onbeschrijflijk groot en ze achtten noch het 
eigendom van  hun medemens,  noch schonken ze  aandacht  aan  wat  ze  hun GOD en  Schepper 
schuldig waren. Willoos gaven ze zich over aan de macht van de satan en waren alles toegedaan wat 
diens aandeel was.
En GOD liet ontzettende ellende over de mensen komen over de mensen die HEM vergeten waren 
en dwong hen daardoor tot geestelijke ommekeer. Ze zagen hun minderwaardige geestestoestand in 
en baden daarom GOD hen te redden uit hun lichamelijke en geestelijke benarde toestand.
Toen maakte  GOD door Mozes Zijn Wil  bekend in een vorm die alle details  belichtte,  om de 
mensen in alle duidelijkheid het verkeerde van hun levenswandel voor ogen te houden.
De wetgeving op de Sinaï is zo duidelijk geweest, dat zelfs de meest verstokte zondaar de Macht en 
Grootte van GOD besefte en nu ook GOD's Wil moest inzien, die van hem een diepe innerlijke 
ommekeer vroeg.
HIJ gaf door Mozes met onverbiddelijke Stem Zijn wetten waardoor HIJ de levenswandel van de 
mensen schril belichtte en hun hun zondig leven voorhield. Want dit beantwoordde niet in het minst 
aan de goddelijke eisen en de mensheid was in die tijd zo verblind, dat hun elk gebod afzonderlijk 
moest worden gegeven om hun hun ongelijk duidelijk te maken.
Wat tot hun lichamelijk welbehagen bijdroeg, eisten zij zonder bedenken voor zich op, zonder aan 
het welzijn van hun medemensen te denken en dus erkenden zij door hun gedrag ook de eeuwige 
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GODHEID niet,  ze deden niets om te leven naar  GOD's welgevallen,  daarentegen alles  om de 
naaste schade te berokkenen en hun eigen voordeel te zoeken. Het lage geestelijke niveau kwam zo 
duidelijk aan het licht, dat GOD Zich over hen ontfermde en hun getuigenis deed toekomen van 
Zijn Kracht en Almacht en van Zijn Liefde, Die van Zijn schepselen hetzelfde vroeg.
En JEZUS CHRISTUS heeft op aarde hetzelfde geleerd, HIJ heeft de liefde tot GOD boven al het 
andere gesteld en de liefde tot de naaste, als bevestiging van de liefde tot GOD aan dit grootste 
gebod toegevoegd, en derhalve zal diegene aan de goddelijke Wil voldoen die die twee geboden in 
acht neemt, waarvan de vervulling de levensinhoud van ieder mens moet zijn.
AMEN

4978 Het eerste en het tweede gebod
3 oktober 1950

De richtlijnen volgens  welke  u op aarde  moet  leven en Mijn  Wil  vervullen,  zullen u gegeven 
worden: U zult u voortdurend Mijn geboden van de liefde voor ogen moeten houden en dan zult u 
nooit kunnen zondigen, omdat een leven in liefde steeds een leven in Mijn eeuwige ordening is en 
dan elke zonde is uitgesloten. In Mijn gebod van de liefde tegenover GOD en de naaste waren de 
wetten  (van  de  eeuwige  ordening)  en  de  profeten  bij  inbegrepen  en  zodoende  waren  de  tien 
geboden, die Mozes gegeven werden, niet opgeheven door Mijn geboden van de liefde, veeleer 
bevestigd. De tien geboden waren a.h.w. vervat in Mijn twee geboden, waarin IK de liefde tot MIJ 
en de liefde tot de naaste verlangde.

Alleen één enkele GOD moet u uw gehele liefde schenken, dus slechts één WEZEN moet voor u 
Datgene  zijn  waar  u  met  uw hele  hart  naar  streeft,  Wat  u  bemint  en  vereert,  Wat  u  tracht  te 
bereiken.  Niets  moet  er  voor  u  bestaan  wat  dit  volmaakte  WEZEN,  uw  GOD,  zou  kunnen 
vervangen of verdringen, want al het andere wat een mens nog begerenswaardig toeschijnt, zijn 
afgoden, die de liefde tot uw GOD minder maken en daarom naast MIJ niet kunnen worden geduld. 
Uw liefde moet volledig en helemaal MIJ gelden, uw GOD, Schepper en VADER van eeuwigheid. 
Want vanuit deze liefde vormt zich uw levenswandel, uw wil en uw inzicht.
Wie MIJ boven alles liefheeft, heeft alles gewonnen, MIJ Zelf, Mijn Liefde en het eeuwige leven in 
Mijn nabijheid. Dit gebod is het eerste gebod, maar omvat toch ook het tweede gebod, de liefde tot 
de naaste. Want ook de liefde tot datgene wat IK geschapen heb, is een getuigenis van de liefde 
voor MIJ en daarom zijn beide geboden niet van elkaar te scheiden.
Opdat u vast en onwankelbaar leert geloven, moet u Mijn nabijheid bespeuren en voelen dat IK Zelf 
tot u spreek en inga op al uw gedachten en vragen, zelfs wanneer die niet zijn uitgesproken. IK toon 
steeds  belangstelling  voor  uw  innerlijk  leven,  IK  ken  uw  vragen  en  wil  ze  u  ook  steeds 
beantwoorden,  zodra  u  MIJ  er  maar  gelegenheid  toe  geeft,  d.w.z.  zodra  u  MIJ  de  vragen  en 
gedachten voorlegt en het antwoord geduldig afwacht. U zult steeds het antwoord ontvangen, zodra 
u  zich  instelt  om (het)  bereidwillig  te  ontvangen,  dus  naar  uw  innerlijk  luistert,  vanwaar  het 
antwoord komt. En zo verneem nu de verklaring van het gebod: "U zult de Naam van uw HEER 
niet nutteloos gebruiken".
IK ben en blijf voor u het Hoogste en Volmaaktste WEZEN, met WIE u toch altijd in verbinding 
zult kunnen treden. IK wil dat u zich met MIJ verbindt, dat u de vereniging met MIJ zoekt; IK wil 
dat u naar MIJ roept, omdat u daardoor uw wil aan MIJ laat blijken, IK wil dat u MIJ nooit uit uw 
gedachten bant, dat IK voor u het eerste en het laatste ben, dat u alles met MIJ deelt wat u bezig 
houdt, dat u MIJ om raad vraagt en MIJ alles toevertrouwt en dat u zich toegedaan naar Mijn Wil 
voegt. Maar IK wil niet dat u Mijn Naam in de mond neemt zonder dat het hart erbij is. IK wil niet 
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dat u een schijnleven leidt, dat u zich tegenover de mensen wilt voordoen als Mijn kinderen die de 
VADER innig zijn toegedaan, terwijl u in werkelijkheid ver van MIJ verwijderd bent. IK wil niet 
dat u Mijn Naam in het openbaar uitspreekt en de verbinding met MIJ helemaal onmogelijk maakt 
door uw gezindheid, door uw levenswandel die niet overeenstemt met Mijn Wil, die echter daarom 
voor uw medemensen verborgen blijft omdat u zich voortdurend van Mijn Naam bedient om uw 
medemensen te misleiden.
U gebruikt  dan Mijn Naam vergeefs,  wanneer  hart  en mond niet  overeenstemmen,  wanneer de 
mond anders spreekt dan het hart voelt. Dan is het waarlijk beter voor u, wanneer u zich duidelijk 
van MIJ afwendt, omdat elk inzicht u dan ontbreekt, terwijl u door het noemen van Mijn Naam 
toegeeft dat u beseft wie IK ben, maar MIJ in uw hart nog weerstreeft. U misleidt MIJ niet, wel 
echter uw medemensen en u speelt zo een spel van leugen en verraad tegenover MIJ. U moet u 
ervan bewust zijn dat het nutteloos noemen van de Naam van uw GOD uw zonde verdubbelt, dat u 
MIJ in zekere zin als dekmantel van uw verkeerde levenswandel gebruikt, dat u verwarring wilt 
stichten bij hen die nog geloven en voor wie IK het hoogste en volmaaktste WEZEN ben. IK zou u 
moeten straffen voor elk aanroepen van Mijn Naam dat uit uw mond komt, maar IK eerbiedig uw 
vrije wil en duld uw vergrijp, wat de gelovigen echter soms achterdochtig maakt en aan het geloof 
zal laten twijfelen.
Daarom is elk noemen van Mijn Naam zonder ernst een verzoeking voor de gelovigen, waarvoor IK 
eens verantwoording eis. Het is een minachting voor MIJ, DIE u niet erkent en toch gebruikt om uw 
werkelijke  wezen te  versluieren,  DIE u dus  tot  deelgenoot  tracht  te  maken,  anders  zou u zich 
duidelijk van MIJ afwenden en uw levenswandel niet proberen te verbergen. Het nutteloos noemen 
van Mijn Naam is een leugen, dat zich eens ernstig zal wreken wanneer elke zonde openbaar wordt, 
het is een grove overtreding van het gebod van de liefde tot GOD en de naaste.
AMEN

4978 Het eerste en het tweede gebod
3 oktober 1950

De richtlijnen volgens  welke  u op aarde  moet  leven en Mijn  Wil  vervullen,  zullen u gegeven 
worden: U zult u voortdurend Mijn geboden van de liefde voor ogen moeten houden en dan zult u 
nooit kunnen zondigen, omdat een leven in liefde steeds een leven in Mijn eeuwige ordening is en 
dan elke zonde is uitgesloten. In Mijn gebod van de liefde tegenover GOD en de naaste waren de 
wetten  (van  de  eeuwige  ordening)  en  de  profeten  bij  inbegrepen  en  zodoende  waren  de  tien 
geboden, die Mozes gegeven werden, niet opgeheven door Mijn geboden van de liefde, veeleer 
bevestigd. De tien geboden waren a.h.w. vervat in Mijn twee geboden, waarin IK de liefde tot MIJ 
en de liefde tot de naaste verlangde.

Alleen één enkele GOD moet u uw gehele liefde schenken, dus slechts één WEZEN moet voor u 
Datgene  zijn  waar  u  met  uw hele  hart  naar  streeft,  Wat  u  bemint  en  vereert,  Wat  u  tracht  te 
bereiken.  Niets  moet  er  voor  u  bestaan  wat  dit  volmaakte  WEZEN,  uw  GOD,  zou  kunnen 
vervangen of verdringen, want al het andere wat een mens nog begerenswaardig toeschijnt, zijn 
afgoden, die de liefde tot uw GOD minder maken en daarom naast MIJ niet kunnen worden geduld. 
Uw liefde moet volledig en helemaal MIJ gelden, uw GOD, Schepper en VADER van eeuwigheid. 
Want vanuit deze liefde vormt zich uw levenswandel, uw wil en uw inzicht.
Wie MIJ boven alles liefheeft, heeft alles gewonnen, MIJ Zelf, Mijn Liefde en het eeuwige leven in 
Mijn nabijheid. Dit gebod is het eerste gebod, maar omvat toch ook het tweede gebod, de liefde tot 
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de naaste. Want ook de liefde tot datgene wat IK geschapen heb, is een getuigenis van de liefde 
voor MIJ en daarom zijn beide geboden niet van elkaar te scheiden.
Opdat u vast en onwankelbaar leert geloven, moet u Mijn nabijheid bespeuren en voelen dat IK Zelf 
tot u spreek en inga op al uw gedachten en vragen, zelfs wanneer die niet zijn uitgesproken. IK toon 
steeds  belangstelling  voor  uw  innerlijk  leven,  IK  ken  uw  vragen  en  wil  ze  u  ook  steeds 
beantwoorden,  zodra  u  MIJ  er  maar  gelegenheid  toe  geeft,  d.w.z.  zodra  u  MIJ  de  vragen  en 
gedachten voorlegt en het antwoord geduldig afwacht. U zult steeds het antwoord ontvangen, zodra 
u  zich  instelt  om (het)  bereidwillig  te  ontvangen,  dus  naar  uw  innerlijk  luistert,  vanwaar  het 
antwoord komt. En zo verneem nu de verklaring van het gebod: "U zult de Naam van uw HEER 
niet nutteloos gebruiken".
IK ben en blijf voor u het Hoogste en Volmaaktste WEZEN, met WIE u toch altijd in verbinding 
zult kunnen treden. IK wil dat u zich met MIJ verbindt, dat u de vereniging met MIJ zoekt; IK wil 
dat u naar MIJ roept, omdat u daardoor uw wil aan MIJ laat blijken, IK wil dat u MIJ nooit uit uw 
gedachten bant, dat IK voor u het eerste en het laatste ben, dat u alles met MIJ deelt wat u bezig 
houdt, dat u MIJ om raad vraagt en MIJ alles toevertrouwt en dat u zich toegedaan naar Mijn Wil 
voegt. Maar IK wil niet dat u Mijn Naam in de mond neemt zonder dat het hart erbij is. IK wil niet 
dat u een schijnleven leidt, dat u zich tegenover de mensen wilt voordoen als Mijn kinderen die de 
VADER innig zijn toegedaan, terwijl u in werkelijkheid ver van MIJ verwijderd bent. IK wil niet 
dat u Mijn Naam in het openbaar uitspreekt en de verbinding met MIJ helemaal onmogelijk maakt 
door uw gezindheid, door uw levenswandel die niet overeenstemt met Mijn Wil, die echter daarom 
voor uw medemensen verborgen blijft omdat u zich voortdurend van Mijn Naam bedient om uw 
medemensen te misleiden.
U gebruikt  dan Mijn Naam vergeefs,  wanneer  hart  en mond niet  overeenstemmen,  wanneer de 
mond anders spreekt dan het hart voelt. Dan is het waarlijk beter voor u, wanneer u zich duidelijk 
van MIJ afwendt, omdat elk inzicht u dan ontbreekt, terwijl u door het noemen van Mijn Naam 
toegeeft dat u beseft wie IK ben, maar MIJ in uw hart nog weerstreeft. U misleidt MIJ niet, wel 
echter uw medemensen en u speelt zo een spel van leugen en verraad tegenover MIJ. U moet u 
ervan bewust zijn dat het nutteloos noemen van de Naam van uw GOD uw zonde verdubbelt, dat u 
MIJ in zekere zin als dekmantel van uw verkeerde levenswandel gebruikt, dat u verwarring wilt 
stichten bij hen die nog geloven en voor wie IK het hoogste en volmaaktste WEZEN ben. IK zou u 
moeten straffen voor elk aanroepen van Mijn Naam dat uit uw mond komt, maar IK eerbiedig uw 
vrije wil en duld uw vergrijp, wat de gelovigen echter soms achterdochtig maakt en aan het geloof 
zal laten twijfelen.
Daarom is elk noemen van Mijn Naam zonder ernst een verzoeking voor de gelovigen, waarvoor IK 
eens verantwoording eis. Het is een minachting voor MIJ, DIE u niet erkent en toch gebruikt om uw 
werkelijke  wezen te  versluieren,  DIE u dus  tot  deelgenoot  tracht  te  maken,  anders  zou u zich 
duidelijk van MIJ afwenden en uw levenswandel niet proberen te verbergen. Het nutteloos noemen 
van Mijn Naam is een leugen, dat zich eens ernstig zal wreken wanneer elke zonde openbaar wordt, 
het is een grove overtreding van het gebod van de liefde tot GOD en de naaste.
AMEN

3130 Heilig de Naam van JEZUS
23 januari 1944

Vol van liefde en met volledige aandacht moet u de Naam JEZUS uitspreken, hij moet voor u het 
Heiligste zijn, u moet hem in uw hart dragen, hij moet voor u de Ster zijn die in donkere nacht 
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schijnt en de Zon die helder straalt en u het leven geeft. En deze allerheiligste Naam moet u niet 
laten bespotten, integendeel optreden tegen hen die dit doen en ze vermanen hiervan af te zien, 
opdat ze niet eeuwig verloren gaan. Zijn Naam moet geheiligd worden, want hij bergt een grote 
kracht in zich voor diegene die hem gelovig uitspreekt en deze kracht ontvangen wil. U zult krijgen 
wat u in Zijn Naam vraagt, want HIJ Zelf heeft u deze belofte gegeven, in Zijn Naam zult u, die als 
Zijn volgelingen, de mensen de kracht van het geloof wilt bewijzen, wonderen verrichten. U zult in 
staat  zijn  het  kwade  uit  te  bannen  onder  het  aanroepen  van  Zijn  Naam,  want  niets  kan  HEM 
weerstaan en de machten der duisternis trekken zich voor HEM terug, ze vrezen HEM en Zijn 
Macht.

En  zo  u  gebruik  maakt  van  Zijn  Naam,  om voor  HEM werkzaam te  zijn,  zal  uw arbeid  ook 
gezegend zijn, want HIJ Zelf staat u terzijde en Zijn genade overstroomt u, Zijn Naam zal uw 
wapen zijn in de strijd tegen uw vijanden, die Zijn Naam willen beledigen, die HEM niet erkennen 
en HEM openlijk de oorlog verklaren. En u zult dit wapen moeten gebruiken als u in erge nood 
terecht komt, waar aards ook geen hulp mogelijk lijkt - roep HEM dan aan, spreek Zijn Naam 
gelovig uit, geef u aan HEM over en HIJ zal u redden, want HIJ is overal waar Zijn hulp wordt 
afgebeden en Zijn Macht is waarlijk groter dan de macht van Zijn vijanden.
De Kracht van de goddelijke Naam zullen ook diegenen ondervinden die het aan welke eerbied dan 
ook ontbreekt voor Zijn Heiligheid en die daarom zonder scrupules alles vernietigen wat betrekking 
heeft op JEZUS CHRISTUS en Zijn leer, die in HEM niet de eeuwige GODHEID zien, die Zijn 
Woord willen bestempelen als mensenwerk en daarom proberen HEM en Zijn leer uit te roeien, 
zonder  de Macht  van GOD te vrezen.  Ze zullen handelingen volbrengen die de gelovigen met 
ontzetting zullen slaan - ze zullen Zijn Naam honen en er misbruik van maken, tot GOD door Zijn 
dienaren werkt,  tot  dezen,  door  de Naam van JEZUS hier  tegenover  te  stellen,  hen onder  hun 
invloed brengen - zodat ze niet in staat zijn over HEM te spreken en HEM te lasteren, zodat ze van 
alle kracht beroofd zijn en de Macht van GOD lichamelijk voor hen voelbaar is.
Want Zijn Naam is heilig en boeten moet hij die hem misbruikt, die Zijn heilige Naam lastert. Hun 
zonde  is  te  groot  dan  dat  ze  ongestraft  zou  kunnen  blijven  en  zo  dit  nog  op  aarde  een  straf 
tengevolge heeft, is de mens nog een tijd van genade gegeven - in te zien en berouw te hebben, te 
smeken om vergeving van zijn zware schuld.
Want GOD laat niet met Zich spotten. Zijn Liefde is zonder grenzen, maar als de mensen tegen 
HEM Zelf ingaan, zijn hun harten verhard en zijn ze zelf een prooi van de satan, die zich van hun 
wil bedient om JEZUS CHRISTUS te bestrijden en tegen HEM en Zijn Woord in te gaan. Maar 
Zijn Macht is groter en Ze gaat ook op diegenen over die gelovig Zijn Naam uitspreken als ze in 
nood zijn.
AMEN

4979 Het derde - vierde - vijfde - zesde gebod
4 oktober 1950

U zult  de  rustdag  heiligen.  Dit  is  een  gebod dat  u  bewust  moet  laten  worden,  dat  u  M? iets 
verschuldigd bent, dat uw aardse leven u voor een bepaald doel gegeven werd, dat u er ernstig naar 
moet streven verbinding met M? te verkrijgen - dat u de brug naar M? betreden moet, dat u de 
wereld achter u laat en u verplaatst in het geestelijke rijk door beschouwingen, door innig gebed, 
door  'n  stille  samenspraak met  M? -  dat  u  dus  in  uw hart  een  ware  rustdag  houdt,  dat  u  een 
rustpauze inlast in het jagen en jachten voor de wereld, waarin u weliswaar leeft, maar die u niet tot 
slaven mag maken.
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M? alleen zult u als uw HEER moeten zien en M? zult u moeten dienen en juist daarom vaak een 
uur van rust inlassen, een uur waarin uw gedachten bij M? vertoeven, ook wanneer u uw aardse 
plicht vervult en ononderbroken bezig bent. Hoe meer u zich van de wereld los kan maken, hoe 
vaker u zich in gedachten met M? verbindt, des te meer overtuigd erkent u M? als uw GOD en 
VADER van eeuwigheid en met dit gebod vervult u dus het heiligen van de rustdag en tevens ook 
het gebod van de liefde tot M?.
Maar uw liefde moet ook uw naaste gelden. Maar wie is uw naaste? Alle mensen met wie u in 
aanraking komt - uw liefde moet allen toebehoren.
Toen IK door Mozes de mensen de tien geboden gaf, was het nodig de mensen speciaal te wijzen op 
hun fouten en ondeugden, want de liefde voor alle mensen die hen omringden, was in hen verkoeld. 
Ook  de  kinderlijke  liefde  werd  niet  meer  betracht,  het  was  een  toestand  van  verdorvenheid, 
slechtheid en ikzucht. Derhalve moest hun het gebod van de naastenliefde in alle details bekend 
worden gemaakt.  Alles wat  de goddelijke ordening betrof,  lieten ze buiten beschouwing en zo 
moesten  hun  meerdere  geboden  gegeven  worden  die  weliswaar  alle  in  het  gebod  van  de 
naastenliefde  zijn begrepen,  maar  ook heden ten dage door  de mensen in acht  moeten worden 
genomen, willen ze niet in strijd handelen met de liefde.
U moet uw ouders eren, hun uw kinderlijke liefde betonen en steeds aan hen gehoorzamen. U moet 
er steeds aan denken dat zij u in onbaatzuchtige liefde tot mensen vormen en het u dus mogelijk 
maken de gang door het aardse leven te gaan om u positief te ontwikkelen. Dat ze van M? deze taak 
kregen toegewezen, dat u hun dus de liefde zult moeten vergelden die zij  u overeenkomstig de 
natuurwet betonen en die hen in staat stelt lichamelijk en geestelijk voor u te zorgen. Aan hen dankt 
u uw leven en dus moet u hen eren en hun zorgen voor u aan hen vergelden tot het einde van hun 
leven.
Dan zal ook IK u met welgevallen aanzien en u met Mijn Liefde bedenken, want u bewijst door de 
liefde tot uw ouders een warm en gewillig liefdevol hart te hebben, dat ook voor M? in liefde zal 
kloppen,  als  het  M? heeft  herkend als  VADER van eeuwigheid,  van WIE alle  schepselen  zijn 
uitgegaan, die H? tot Zijn ware kinderen wil maken. Alleen de liefde maakt u tot Mijn kinderen en 
wie zijn ouders liefheeft en eert, hij zal ook de hemelse VADER liefhebben en door HEM gezegend 
zijn.
"U zult niet doden". Ook dit gebod wordt vanzelf nagekomen, als er aan de naaste in liefde wordt 
gedacht. Want de liefde zal hem nooit schade berokkenen en nog minder hem naar het leven staan. 
Het gaat niet alleen maar om het leven dat de mens op aarde leidt, dat de liefdeloze mens hem wil 
ontnemen, het gaat om de mogelijkheid zich (positief) te ontwikkelen, die alleen op aarde tot het 
resultaat  kan  leiden  de  mens  te  veranderen  tot  kind  van  GOD.  Daarom  laadt  u  een 
onverantwoordelijk  grote  schuld  op  u,  wanneer  u  zich  aan  het  leven  van  een  mens  vergrijpt, 
wanneer u het met geweld afbreekt en daardoor wederrechtelijk van de ziel een genadegeschenk 
van M? afneemt. U begaat een dubbele zonde, tegen de naaste en ook tegen M?, zoals trouwens 
elke overtreding van het gebod van de liefde tot de naaste ook een overtreding is van de liefde tot 
M?, omdat u indirect ook HEM de Liefde ontzegt DIE uw naaste geschapen heeft.
Het aardse leven te ontnemen is nooit goed te praten, zelfs wanneer edele motieven aanleiding zijn. 
Want doorslaggevend is weer, dat het leven van het lichaam alleen maar om reden van de ziel 
gegeven werd, dat de ziel zich erin in opwaartse lijn ontwikkelt. U mag het aardse leven, het leven 
van  het  lichaam niet  als  het  voornaamste  beschouwen  en  om die  reden  alleen  maar  aandacht 
schenken  aan  het  leven  van  het  lichaam.  Maar  nog  veel  minder  mag  u  het  leven  voor  zo 
onbelangrijk houden dat u meent het naar willekeur te mogen beëindigen.
Een onvoorstelbare zucht naar wraak achtervolgt de mens op aarde en ook nog in het geestelijke rijk 
die wederrechtelijk het leven van een medemens nam, en tevens zinkt hij door zulke daden van haat 
en  liefdeloosheid zelf  in  het  diepste  duister,  want  hij  heeft  zich aan satan overgeleverd,  wiens 
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streven het is, dat wat door M? tot leven is gewekt, te vernietigen, om elke positieve ontwikkeling te 
verhinderen. Hij  heeft zijn wil om te zondigen op de mens overgedragen en hem dus voor een 
satanisch werk gebruikt, wat de mens echter in vrije wil kon weigeren. Hij was niet gedwongen om 
te zondigen. Waar echter dwang aanwezig is door aardse machthebbers, waar de mens in noodweer 
handelt om zijn eigen leven te behouden, waar zijn innerlijk zich verzet tegen een daad van de 
ergste liefdeloosheid en zich toch niet verzetten kan tegen het aardse gebod, wordt steeds alleen de 
instelling van diegene beoordeeld die een daad in strijd met dit gebod (van de liefde) verricht. Maar 
waar de mens tegen het gebod zondigt vanuit zijn hart, wordt hij ook ten volle ter verantwoording 
geroepen, omdat hij Mijn gebod van de liefde niet telt en Mijn tegenstander aanhangt.
"U zult geen echtbreuk plegen". Dit gebod is bijzonder belangrijk, want het omvat alles, wat met 
vleselijke begeerten samenhangt. Het betreft de richting die de zinnen nemen, het zich uitleven op 
sexueel gebied. Wel gaf IK Zelf daartoe het recht met de woorden: "Groei aan en vermenigvuldig 
u".  IK  Zelf  heb  de  mensen  zo  geschapen  dat  het  lichaam van  man  en  vrouw verlangen  naar 
vereniging, maar het einddoel ervan is alleen de voortplanting, en daar de mens in het bezit is van 
een vrije wil, staat het hem vrij zich te beheersen of zich ongeremd uit te leven.
Wat  enerzijds  door  M? gezegend is,  kan anderzijds  voor  de tegenstander  een hoogst  welkome 
gelegenheid zijn de mens tot zonde te verleiden, waarvan deze zich echter ook steeds bewust zal 
zijn, want elk uitleven, elk vervullen van lichamelijke begeerten trekt de mens naar beneden en 
plaatst hem nog onder het dier, dat zijn natuurdrift slechts volgt, beantwoordend aan de natuurwet. 
De wil  van de mens is  daarom echter  vrij  omdat hij  zichzelf  moet  overwinnen,  omdat hij  zijn 
lichaam moet achterstellen, om de ziel te helpen opwaarts te klimmen.
Zinnelijke driften zijn de grootste hindernis om de ziel te vergeestelijken. En nochtans heb IK de 
mens zo geschapen dat de vleselijke begeerte hem erg kan aanpakken, wanneer hij zich door haar 
laat beheersen, als hij de wil niet heeft om weerstand te bieden aan de verzoekingen, waarachter 
steeds Mijn tegenstander staat. Het is een ernstig gebod dat IK u gaf: "geen echtbreuk te plegen". 
En echtbreuk is  elke  onkuise levenswandel,  die  in  waarheid een ongeoorloofd  gedrag betekent 
jegens Mijn gebod van de ordening - een misbruik van de geslachtsdaad om menselijk leven te 
verwekken. Reine onzelfzuchtige liefde moet twee mensen de weg naar elkaar laten vinden, en de 
verwekking die  in  zo'n  liefde plaatsvindt,  zal  nooit  zonde zijn,  want  ze beantwoordt  aan Mijn 
eeuwige wet van ordening.
Maar  zonder  liefde  is  elke  zinnelijk  roes  alleen  maar  het  grootste  gevaar  voor  de  ziel  die  in 
geestelijke duisternis wegzinkt en zich daar moeilijk uit kan verheffen. Het is de vleselijke lust van 
een eigenliefde van de hoogste graad, die elke onbaatzuchtige liefde tot de naaste verstikt, want 
voor zo'n mens is niets heilig, hij respecteert en acht de medemens niet maar gebruikt hem alleen 
maar, hij neemt wat niet van hem is en zondigt dus tegen het gebod van de naastenliefde in velerlei 
opzichten.
Hij wiens ziel er serieus naar streeft opwaarts te gaan, weet ook, dat hij zich niet ongeremd mag 
uitleven, omdat hij voelt dat de ziel omlaag wordt getrokken en dat ze ongelooflijk moet worstelen 
om weer een hoger niveau te bereiken. Een waar huwelijk zal nooit Mijn afkeuring ondervinden, 
anders zou IK de mensen niet geschapen hebben, zich zelf voort te planten, maar de grenzen kunnen 
makkelijk overschreden worden en elk te buiten gaan is een breuk in de door M? door de natuurwet 
gewilde echt, in het samenleven van man en vrouw met de voortplanting van het menselijk geslacht 
als doel. Maar IK ken de geaardheid van de mensen, IK ben op de hoogte van hun zwakheid van wil 
en de uitermate sterke invloed van Mijn tegenstander. IK verdoem hen niet die zondigen, maar IK 
geef hun het gebod tot hun eigen voordeel en wie het naleeft, heeft ook de liefde tot M? en tot de 
naaste en hij zal de weg omhoog makkelijker beklimmen dan diegenen die hun lichamelijke driften 
de vrije loop laten tot schade van hun ziel.
AMEN
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4979 Het derde - vierde - vijfde - zesde gebod
4 oktober 1950

U zult  de  rustdag  heiligen.  Dit  is  een  gebod dat  u  bewust  moet  laten  worden,  dat  u  M? iets 
verschuldigd bent, dat uw aardse leven u voor een bepaald doel gegeven werd, dat u er ernstig naar 
moet streven verbinding met M? te verkrijgen - dat u de brug naar M? betreden moet, dat u de 
wereld achter u laat en u verplaatst in het geestelijke rijk door beschouwingen, door innig gebed, 
door  'n  stille  samenspraak met  M? -  dat  u  dus  in  uw hart  een  ware  rustdag  houdt,  dat  u  een 
rustpauze inlast in het jagen en jachten voor de wereld, waarin u weliswaar leeft, maar die u niet tot 
slaven mag maken.

M? alleen zult u als uw HEER moeten zien en M? zult u moeten dienen en juist daarom vaak een 
uur van rust inlassen, een uur waarin uw gedachten bij M? vertoeven, ook wanneer u uw aardse 
plicht vervult en ononderbroken bezig bent. Hoe meer u zich van de wereld los kan maken, hoe 
vaker u zich in gedachten met M? verbindt, des te meer overtuigd erkent u M? als uw GOD en 
VADER van eeuwigheid en met dit gebod vervult u dus het heiligen van de rustdag en tevens ook 
het gebod van de liefde tot M?.
Maar uw liefde moet ook uw naaste gelden. Maar wie is uw naaste? Alle mensen met wie u in 
aanraking komt - uw liefde moet allen toebehoren.
Toen IK door Mozes de mensen de tien geboden gaf, was het nodig de mensen speciaal te wijzen op 
hun fouten en ondeugden, want de liefde voor alle mensen die hen omringden, was in hen verkoeld. 
Ook  de  kinderlijke  liefde  werd  niet  meer  betracht,  het  was  een  toestand  van  verdorvenheid, 
slechtheid en ikzucht. Derhalve moest hun het gebod van de naastenliefde in alle details bekend 
worden gemaakt.  Alles wat  de goddelijke ordening betrof,  lieten ze buiten beschouwing en zo 
moesten  hun  meerdere  geboden  gegeven  worden  die  weliswaar  alle  in  het  gebod  van  de 
naastenliefde  zijn begrepen,  maar  ook heden ten dage door  de mensen in acht  moeten worden 
genomen, willen ze niet in strijd handelen met de liefde.
U moet uw ouders eren, hun uw kinderlijke liefde betonen en steeds aan hen gehoorzamen. U moet 
er steeds aan denken dat zij u in onbaatzuchtige liefde tot mensen vormen en het u dus mogelijk 
maken de gang door het aardse leven te gaan om u positief te ontwikkelen. Dat ze van M? deze taak 
kregen toegewezen, dat u hun dus de liefde zult moeten vergelden die zij  u overeenkomstig de 
natuurwet betonen en die hen in staat stelt lichamelijk en geestelijk voor u te zorgen. Aan hen dankt 
u uw leven en dus moet u hen eren en hun zorgen voor u aan hen vergelden tot het einde van hun 
leven.
Dan zal ook IK u met welgevallen aanzien en u met Mijn Liefde bedenken, want u bewijst door de 
liefde tot uw ouders een warm en gewillig liefdevol hart te hebben, dat ook voor M? in liefde zal 
kloppen,  als  het  M? heeft  herkend als  VADER van eeuwigheid,  van WIE alle  schepselen  zijn 
uitgegaan, die H? tot Zijn ware kinderen wil maken. Alleen de liefde maakt u tot Mijn kinderen en 
wie zijn ouders liefheeft en eert, hij zal ook de hemelse VADER liefhebben en door HEM gezegend 
zijn.
"U zult niet doden". Ook dit gebod wordt vanzelf nagekomen, als er aan de naaste in liefde wordt 
gedacht. Want de liefde zal hem nooit schade berokkenen en nog minder hem naar het leven staan. 
Het gaat niet alleen maar om het leven dat de mens op aarde leidt, dat de liefdeloze mens hem wil 
ontnemen, het gaat om de mogelijkheid zich (positief) te ontwikkelen, die alleen op aarde tot het 
resultaat  kan  leiden  de  mens  te  veranderen  tot  kind  van  GOD.  Daarom  laadt  u  een 
onverantwoordelijk  grote  schuld  op  u,  wanneer  u  zich  aan  het  leven  van  een  mens  vergrijpt, 
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wanneer u het met geweld afbreekt en daardoor wederrechtelijk van de ziel een genadegeschenk 
van M? afneemt. U begaat een dubbele zonde, tegen de naaste en ook tegen M?, zoals trouwens 
elke overtreding van het gebod van de liefde tot de naaste ook een overtreding is van de liefde tot 
M?, omdat u indirect ook HEM de Liefde ontzegt DIE uw naaste geschapen heeft.
Het aardse leven te ontnemen is nooit goed te praten, zelfs wanneer edele motieven aanleiding zijn. 
Want doorslaggevend is weer, dat het leven van het lichaam alleen maar om reden van de ziel 
gegeven werd, dat de ziel zich erin in opwaartse lijn ontwikkelt. U mag het aardse leven, het leven 
van  het  lichaam niet  als  het  voornaamste  beschouwen  en  om die  reden  alleen  maar  aandacht 
schenken  aan  het  leven  van  het  lichaam.  Maar  nog  veel  minder  mag  u  het  leven  voor  zo 
onbelangrijk houden dat u meent het naar willekeur te mogen beëindigen.
Een onvoorstelbare zucht naar wraak achtervolgt de mens op aarde en ook nog in het geestelijke rijk 
die wederrechtelijk het leven van een medemens nam, en tevens zinkt hij door zulke daden van haat 
en  liefdeloosheid zelf  in  het  diepste  duister,  want  hij  heeft  zich aan satan overgeleverd,  wiens 
streven het is, dat wat door M? tot leven is gewekt, te vernietigen, om elke positieve ontwikkeling te 
verhinderen. Hij  heeft zijn wil om te zondigen op de mens overgedragen en hem dus voor een 
satanisch werk gebruikt, wat de mens echter in vrije wil kon weigeren. Hij was niet gedwongen om 
te zondigen. Waar echter dwang aanwezig is door aardse machthebbers, waar de mens in noodweer 
handelt om zijn eigen leven te behouden, waar zijn innerlijk zich verzet tegen een daad van de 
ergste liefdeloosheid en zich toch niet verzetten kan tegen het aardse gebod, wordt steeds alleen de 
instelling van diegene beoordeeld die een daad in strijd met dit gebod (van de liefde) verricht. Maar 
waar de mens tegen het gebod zondigt vanuit zijn hart, wordt hij ook ten volle ter verantwoording 
geroepen, omdat hij Mijn gebod van de liefde niet telt en Mijn tegenstander aanhangt.
"U zult geen echtbreuk plegen". Dit gebod is bijzonder belangrijk, want het omvat alles, wat met 
vleselijke begeerten samenhangt. Het betreft de richting die de zinnen nemen, het zich uitleven op 
sexueel gebied. Wel gaf IK Zelf daartoe het recht met de woorden: "Groei aan en vermenigvuldig 
u".  IK  Zelf  heb  de  mensen  zo  geschapen  dat  het  lichaam van  man  en  vrouw verlangen  naar 
vereniging, maar het einddoel ervan is alleen de voortplanting, en daar de mens in het bezit is van 
een vrije wil, staat het hem vrij zich te beheersen of zich ongeremd uit te leven.
Wat  enerzijds  door  M? gezegend is,  kan anderzijds  voor  de tegenstander  een hoogst  welkome 
gelegenheid zijn de mens tot zonde te verleiden, waarvan deze zich echter ook steeds bewust zal 
zijn, want elk uitleven, elk vervullen van lichamelijke begeerten trekt de mens naar beneden en 
plaatst hem nog onder het dier, dat zijn natuurdrift slechts volgt, beantwoordend aan de natuurwet. 
De wil  van de mens is  daarom echter  vrij  omdat hij  zichzelf  moet  overwinnen,  omdat hij  zijn 
lichaam moet achterstellen, om de ziel te helpen opwaarts te klimmen.
Zinnelijke driften zijn de grootste hindernis om de ziel te vergeestelijken. En nochtans heb IK de 
mens zo geschapen dat de vleselijke begeerte hem erg kan aanpakken, wanneer hij zich door haar 
laat beheersen, als hij de wil niet heeft om weerstand te bieden aan de verzoekingen, waarachter 
steeds Mijn tegenstander staat. Het is een ernstig gebod dat IK u gaf: "geen echtbreuk te plegen". 
En echtbreuk is  elke  onkuise levenswandel,  die  in  waarheid een ongeoorloofd  gedrag betekent 
jegens Mijn gebod van de ordening - een misbruik van de geslachtsdaad om menselijk leven te 
verwekken. Reine onzelfzuchtige liefde moet twee mensen de weg naar elkaar laten vinden, en de 
verwekking die  in  zo'n  liefde plaatsvindt,  zal  nooit  zonde zijn,  want  ze beantwoordt  aan Mijn 
eeuwige wet van ordening.
Maar  zonder  liefde  is  elke  zinnelijk  roes  alleen  maar  het  grootste  gevaar  voor  de  ziel  die  in 
geestelijke duisternis wegzinkt en zich daar moeilijk uit kan verheffen. Het is de vleselijke lust van 
een eigenliefde van de hoogste graad, die elke onbaatzuchtige liefde tot de naaste verstikt, want 
voor zo'n mens is niets heilig, hij respecteert en acht de medemens niet maar gebruikt hem alleen 
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maar, hij neemt wat niet van hem is en zondigt dus tegen het gebod van de naastenliefde in velerlei 
opzichten.
Hij wiens ziel er serieus naar streeft opwaarts te gaan, weet ook, dat hij zich niet ongeremd mag 
uitleven, omdat hij voelt dat de ziel omlaag wordt getrokken en dat ze ongelooflijk moet worstelen 
om weer een hoger niveau te bereiken. Een waar huwelijk zal nooit Mijn afkeuring ondervinden, 
anders zou IK de mensen niet geschapen hebben, zich zelf voort te planten, maar de grenzen kunnen 
makkelijk overschreden worden en elk te buiten gaan is een breuk in de door M? door de natuurwet 
gewilde echt, in het samenleven van man en vrouw met de voortplanting van het menselijk geslacht 
als doel. Maar IK ken de geaardheid van de mensen, IK ben op de hoogte van hun zwakheid van wil 
en de uitermate sterke invloed van Mijn tegenstander. IK verdoem hen niet die zondigen, maar IK 
geef hun het gebod tot hun eigen voordeel en wie het naleeft, heeft ook de liefde tot M? en tot de 
naaste en hij zal de weg omhoog makkelijker beklimmen dan diegenen die hun lichamelijke driften 
de vrije loop laten tot schade van hun ziel.
AMEN

4979 Het derde - vierde - vijfde - zesde gebod
4 oktober 1950

U zult  de  rustdag  heiligen.  Dit  is  een  gebod dat  u  bewust  moet  laten  worden,  dat  u  M? iets 
verschuldigd bent, dat uw aardse leven u voor een bepaald doel gegeven werd, dat u er ernstig naar 
moet streven verbinding met M? te verkrijgen - dat u de brug naar M? betreden moet, dat u de 
wereld achter u laat en u verplaatst in het geestelijke rijk door beschouwingen, door innig gebed, 
door  'n  stille  samenspraak met  M? -  dat  u  dus  in  uw hart  een  ware  rustdag  houdt,  dat  u  een 
rustpauze inlast in het jagen en jachten voor de wereld, waarin u weliswaar leeft, maar die u niet tot 
slaven mag maken.

M? alleen zult u als uw HEER moeten zien en M? zult u moeten dienen en juist daarom vaak een 
uur van rust inlassen, een uur waarin uw gedachten bij M? vertoeven, ook wanneer u uw aardse 
plicht vervult en ononderbroken bezig bent. Hoe meer u zich van de wereld los kan maken, hoe 
vaker u zich in gedachten met M? verbindt, des te meer overtuigd erkent u M? als uw GOD en 
VADER van eeuwigheid en met dit gebod vervult u dus het heiligen van de rustdag en tevens ook 
het gebod van de liefde tot M?.
Maar uw liefde moet ook uw naaste gelden. Maar wie is uw naaste? Alle mensen met wie u in 
aanraking komt - uw liefde moet allen toebehoren.
Toen IK door Mozes de mensen de tien geboden gaf, was het nodig de mensen speciaal te wijzen op 
hun fouten en ondeugden, want de liefde voor alle mensen die hen omringden, was in hen verkoeld. 
Ook  de  kinderlijke  liefde  werd  niet  meer  betracht,  het  was  een  toestand  van  verdorvenheid, 
slechtheid en ikzucht. Derhalve moest hun het gebod van de naastenliefde in alle details bekend 
worden gemaakt.  Alles wat  de goddelijke ordening betrof,  lieten ze buiten beschouwing en zo 
moesten  hun  meerdere  geboden  gegeven  worden  die  weliswaar  alle  in  het  gebod  van  de 
naastenliefde  zijn begrepen,  maar  ook heden ten dage door  de mensen in acht  moeten worden 
genomen, willen ze niet in strijd handelen met de liefde.
U moet uw ouders eren, hun uw kinderlijke liefde betonen en steeds aan hen gehoorzamen. U moet 
er steeds aan denken dat zij u in onbaatzuchtige liefde tot mensen vormen en het u dus mogelijk 
maken de gang door het aardse leven te gaan om u positief te ontwikkelen. Dat ze van M? deze taak 
kregen toegewezen, dat u hun dus de liefde zult moeten vergelden die zij  u overeenkomstig de 
natuurwet betonen en die hen in staat stelt lichamelijk en geestelijk voor u te zorgen. Aan hen dankt 
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u uw leven en dus moet u hen eren en hun zorgen voor u aan hen vergelden tot het einde van hun 
leven.
Dan zal ook IK u met welgevallen aanzien en u met Mijn Liefde bedenken, want u bewijst door de 
liefde tot uw ouders een warm en gewillig liefdevol hart te hebben, dat ook voor M? in liefde zal 
kloppen,  als  het  M? heeft  herkend als  VADER van eeuwigheid,  van WIE alle  schepselen  zijn 
uitgegaan, die H? tot Zijn ware kinderen wil maken. Alleen de liefde maakt u tot Mijn kinderen en 
wie zijn ouders liefheeft en eert, hij zal ook de hemelse VADER liefhebben en door HEM gezegend 
zijn.
"U zult niet doden". Ook dit gebod wordt vanzelf nagekomen, als er aan de naaste in liefde wordt 
gedacht. Want de liefde zal hem nooit schade berokkenen en nog minder hem naar het leven staan. 
Het gaat niet alleen maar om het leven dat de mens op aarde leidt, dat de liefdeloze mens hem wil 
ontnemen, het gaat om de mogelijkheid zich (positief) te ontwikkelen, die alleen op aarde tot het 
resultaat  kan  leiden  de  mens  te  veranderen  tot  kind  van  GOD.  Daarom  laadt  u  een 
onverantwoordelijk  grote  schuld  op  u,  wanneer  u  zich  aan  het  leven  van  een  mens  vergrijpt, 
wanneer u het met geweld afbreekt en daardoor wederrechtelijk van de ziel een genadegeschenk 
van M? afneemt. U begaat een dubbele zonde, tegen de naaste en ook tegen M?, zoals trouwens 
elke overtreding van het gebod van de liefde tot de naaste ook een overtreding is van de liefde tot 
M?, omdat u indirect ook HEM de Liefde ontzegt DIE uw naaste geschapen heeft.
Het aardse leven te ontnemen is nooit goed te praten, zelfs wanneer edele motieven aanleiding zijn. 
Want doorslaggevend is weer, dat het leven van het lichaam alleen maar om reden van de ziel 
gegeven werd, dat de ziel zich erin in opwaartse lijn ontwikkelt. U mag het aardse leven, het leven 
van  het  lichaam niet  als  het  voornaamste  beschouwen  en  om die  reden  alleen  maar  aandacht 
schenken  aan  het  leven  van  het  lichaam.  Maar  nog  veel  minder  mag  u  het  leven  voor  zo 
onbelangrijk houden dat u meent het naar willekeur te mogen beëindigen.
Een onvoorstelbare zucht naar wraak achtervolgt de mens op aarde en ook nog in het geestelijke rijk 
die wederrechtelijk het leven van een medemens nam, en tevens zinkt hij door zulke daden van haat 
en  liefdeloosheid zelf  in  het  diepste  duister,  want  hij  heeft  zich aan satan overgeleverd,  wiens 
streven het is, dat wat door M? tot leven is gewekt, te vernietigen, om elke positieve ontwikkeling te 
verhinderen. Hij  heeft zijn wil om te zondigen op de mens overgedragen en hem dus voor een 
satanisch werk gebruikt, wat de mens echter in vrije wil kon weigeren. Hij was niet gedwongen om 
te zondigen. Waar echter dwang aanwezig is door aardse machthebbers, waar de mens in noodweer 
handelt om zijn eigen leven te behouden, waar zijn innerlijk zich verzet tegen een daad van de 
ergste liefdeloosheid en zich toch niet verzetten kan tegen het aardse gebod, wordt steeds alleen de 
instelling van diegene beoordeeld die een daad in strijd met dit gebod (van de liefde) verricht. Maar 
waar de mens tegen het gebod zondigt vanuit zijn hart, wordt hij ook ten volle ter verantwoording 
geroepen, omdat hij Mijn gebod van de liefde niet telt en Mijn tegenstander aanhangt.
"U zult geen echtbreuk plegen". Dit gebod is bijzonder belangrijk, want het omvat alles, wat met 
vleselijke begeerten samenhangt. Het betreft de richting die de zinnen nemen, het zich uitleven op 
sexueel gebied. Wel gaf IK Zelf daartoe het recht met de woorden: "Groei aan en vermenigvuldig 
u".  IK  Zelf  heb  de  mensen  zo  geschapen  dat  het  lichaam van  man  en  vrouw verlangen  naar 
vereniging, maar het einddoel ervan is alleen de voortplanting, en daar de mens in het bezit is van 
een vrije wil, staat het hem vrij zich te beheersen of zich ongeremd uit te leven.
Wat  enerzijds  door  M? gezegend is,  kan anderzijds  voor  de tegenstander  een hoogst  welkome 
gelegenheid zijn de mens tot zonde te verleiden, waarvan deze zich echter ook steeds bewust zal 
zijn, want elk uitleven, elk vervullen van lichamelijke begeerten trekt de mens naar beneden en 
plaatst hem nog onder het dier, dat zijn natuurdrift slechts volgt, beantwoordend aan de natuurwet. 
De wil  van de mens is  daarom echter  vrij  omdat hij  zichzelf  moet  overwinnen,  omdat hij  zijn 
lichaam moet achterstellen, om de ziel te helpen opwaarts te klimmen.
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Zinnelijke driften zijn de grootste hindernis om de ziel te vergeestelijken. En nochtans heb IK de 
mens zo geschapen dat de vleselijke begeerte hem erg kan aanpakken, wanneer hij zich door haar 
laat beheersen, als hij de wil niet heeft om weerstand te bieden aan de verzoekingen, waarachter 
steeds Mijn tegenstander staat. Het is een ernstig gebod dat IK u gaf: "geen echtbreuk te plegen". 
En echtbreuk is  elke  onkuise levenswandel,  die  in  waarheid een ongeoorloofd  gedrag betekent 
jegens Mijn gebod van de ordening - een misbruik van de geslachtsdaad om menselijk leven te 
verwekken. Reine onzelfzuchtige liefde moet twee mensen de weg naar elkaar laten vinden, en de 
verwekking die  in  zo'n  liefde plaatsvindt,  zal  nooit  zonde zijn,  want  ze beantwoordt  aan Mijn 
eeuwige wet van ordening.
Maar  zonder  liefde  is  elke  zinnelijk  roes  alleen  maar  het  grootste  gevaar  voor  de  ziel  die  in 
geestelijke duisternis wegzinkt en zich daar moeilijk uit kan verheffen. Het is de vleselijke lust van 
een eigenliefde van de hoogste graad, die elke onbaatzuchtige liefde tot de naaste verstikt, want 
voor zo'n mens is niets heilig, hij respecteert en acht de medemens niet maar gebruikt hem alleen 
maar, hij neemt wat niet van hem is en zondigt dus tegen het gebod van de naastenliefde in velerlei 
opzichten.
Hij wiens ziel er serieus naar streeft opwaarts te gaan, weet ook, dat hij zich niet ongeremd mag 
uitleven, omdat hij voelt dat de ziel omlaag wordt getrokken en dat ze ongelooflijk moet worstelen 
om weer een hoger niveau te bereiken. Een waar huwelijk zal nooit Mijn afkeuring ondervinden, 
anders zou IK de mensen niet geschapen hebben, zich zelf voort te planten, maar de grenzen kunnen 
makkelijk overschreden worden en elk te buiten gaan is een breuk in de door M? door de natuurwet 
gewilde echt, in het samenleven van man en vrouw met de voortplanting van het menselijk geslacht 
als doel. Maar IK ken de geaardheid van de mensen, IK ben op de hoogte van hun zwakheid van wil 
en de uitermate sterke invloed van Mijn tegenstander. IK verdoem hen niet die zondigen, maar IK 
geef hun het gebod tot hun eigen voordeel en wie het naleeft, heeft ook de liefde tot M? en tot de 
naaste en hij zal de weg omhoog makkelijker beklimmen dan diegenen die hun lichamelijke driften 
de vrije loop laten tot schade van hun ziel.
AMEN

4979 Het derde - vierde - vijfde - zesde gebod
4 oktober 1950

U zult  de  rustdag  heiligen.  Dit  is  een  gebod dat  u  bewust  moet  laten  worden,  dat  u  M? iets 
verschuldigd bent, dat uw aardse leven u voor een bepaald doel gegeven werd, dat u er ernstig naar 
moet streven verbinding met M? te verkrijgen - dat u de brug naar M? betreden moet, dat u de 
wereld achter u laat en u verplaatst in het geestelijke rijk door beschouwingen, door innig gebed, 
door  'n  stille  samenspraak met  M? -  dat  u  dus  in  uw hart  een  ware  rustdag  houdt,  dat  u  een 
rustpauze inlast in het jagen en jachten voor de wereld, waarin u weliswaar leeft, maar die u niet tot 
slaven mag maken.

M? alleen zult u als uw HEER moeten zien en M? zult u moeten dienen en juist daarom vaak een 
uur van rust inlassen, een uur waarin uw gedachten bij M? vertoeven, ook wanneer u uw aardse 
plicht vervult en ononderbroken bezig bent. Hoe meer u zich van de wereld los kan maken, hoe 
vaker u zich in gedachten met M? verbindt, des te meer overtuigd erkent u M? als uw GOD en 
VADER van eeuwigheid en met dit gebod vervult u dus het heiligen van de rustdag en tevens ook 
het gebod van de liefde tot M?.
Maar uw liefde moet ook uw naaste gelden. Maar wie is uw naaste? Alle mensen met wie u in 
aanraking komt - uw liefde moet allen toebehoren.
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Toen IK door Mozes de mensen de tien geboden gaf, was het nodig de mensen speciaal te wijzen op 
hun fouten en ondeugden, want de liefde voor alle mensen die hen omringden, was in hen verkoeld. 
Ook  de  kinderlijke  liefde  werd  niet  meer  betracht,  het  was  een  toestand  van  verdorvenheid, 
slechtheid en ikzucht. Derhalve moest hun het gebod van de naastenliefde in alle details bekend 
worden gemaakt.  Alles wat  de goddelijke ordening betrof,  lieten ze buiten beschouwing en zo 
moesten  hun  meerdere  geboden  gegeven  worden  die  weliswaar  alle  in  het  gebod  van  de 
naastenliefde  zijn begrepen,  maar  ook heden ten dage door  de mensen in acht  moeten worden 
genomen, willen ze niet in strijd handelen met de liefde.
U moet uw ouders eren, hun uw kinderlijke liefde betonen en steeds aan hen gehoorzamen. U moet 
er steeds aan denken dat zij u in onbaatzuchtige liefde tot mensen vormen en het u dus mogelijk 
maken de gang door het aardse leven te gaan om u positief te ontwikkelen. Dat ze van M? deze taak 
kregen toegewezen, dat u hun dus de liefde zult moeten vergelden die zij  u overeenkomstig de 
natuurwet betonen en die hen in staat stelt lichamelijk en geestelijk voor u te zorgen. Aan hen dankt 
u uw leven en dus moet u hen eren en hun zorgen voor u aan hen vergelden tot het einde van hun 
leven.
Dan zal ook IK u met welgevallen aanzien en u met Mijn Liefde bedenken, want u bewijst door de 
liefde tot uw ouders een warm en gewillig liefdevol hart te hebben, dat ook voor M? in liefde zal 
kloppen,  als  het  M? heeft  herkend als  VADER van eeuwigheid,  van WIE alle  schepselen  zijn 
uitgegaan, die H? tot Zijn ware kinderen wil maken. Alleen de liefde maakt u tot Mijn kinderen en 
wie zijn ouders liefheeft en eert, hij zal ook de hemelse VADER liefhebben en door HEM gezegend 
zijn.
"U zult niet doden". Ook dit gebod wordt vanzelf nagekomen, als er aan de naaste in liefde wordt 
gedacht. Want de liefde zal hem nooit schade berokkenen en nog minder hem naar het leven staan. 
Het gaat niet alleen maar om het leven dat de mens op aarde leidt, dat de liefdeloze mens hem wil 
ontnemen, het gaat om de mogelijkheid zich (positief) te ontwikkelen, die alleen op aarde tot het 
resultaat  kan  leiden  de  mens  te  veranderen  tot  kind  van  GOD.  Daarom  laadt  u  een 
onverantwoordelijk  grote  schuld  op  u,  wanneer  u  zich  aan  het  leven  van  een  mens  vergrijpt, 
wanneer u het met geweld afbreekt en daardoor wederrechtelijk van de ziel een genadegeschenk 
van M? afneemt. U begaat een dubbele zonde, tegen de naaste en ook tegen M?, zoals trouwens 
elke overtreding van het gebod van de liefde tot de naaste ook een overtreding is van de liefde tot 
M?, omdat u indirect ook HEM de Liefde ontzegt DIE uw naaste geschapen heeft.
Het aardse leven te ontnemen is nooit goed te praten, zelfs wanneer edele motieven aanleiding zijn. 
Want doorslaggevend is weer, dat het leven van het lichaam alleen maar om reden van de ziel 
gegeven werd, dat de ziel zich erin in opwaartse lijn ontwikkelt. U mag het aardse leven, het leven 
van  het  lichaam niet  als  het  voornaamste  beschouwen  en  om die  reden  alleen  maar  aandacht 
schenken  aan  het  leven  van  het  lichaam.  Maar  nog  veel  minder  mag  u  het  leven  voor  zo 
onbelangrijk houden dat u meent het naar willekeur te mogen beëindigen.
Een onvoorstelbare zucht naar wraak achtervolgt de mens op aarde en ook nog in het geestelijke rijk 
die wederrechtelijk het leven van een medemens nam, en tevens zinkt hij door zulke daden van haat 
en  liefdeloosheid zelf  in  het  diepste  duister,  want  hij  heeft  zich aan satan overgeleverd,  wiens 
streven het is, dat wat door M? tot leven is gewekt, te vernietigen, om elke positieve ontwikkeling te 
verhinderen. Hij  heeft zijn wil om te zondigen op de mens overgedragen en hem dus voor een 
satanisch werk gebruikt, wat de mens echter in vrije wil kon weigeren. Hij was niet gedwongen om 
te zondigen. Waar echter dwang aanwezig is door aardse machthebbers, waar de mens in noodweer 
handelt om zijn eigen leven te behouden, waar zijn innerlijk zich verzet tegen een daad van de 
ergste liefdeloosheid en zich toch niet verzetten kan tegen het aardse gebod, wordt steeds alleen de 
instelling van diegene beoordeeld die een daad in strijd met dit gebod (van de liefde) verricht. Maar 
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waar de mens tegen het gebod zondigt vanuit zijn hart, wordt hij ook ten volle ter verantwoording 
geroepen, omdat hij Mijn gebod van de liefde niet telt en Mijn tegenstander aanhangt.
"U zult geen echtbreuk plegen". Dit gebod is bijzonder belangrijk, want het omvat alles, wat met 
vleselijke begeerten samenhangt. Het betreft de richting die de zinnen nemen, het zich uitleven op 
sexueel gebied. Wel gaf IK Zelf daartoe het recht met de woorden: "Groei aan en vermenigvuldig 
u".  IK  Zelf  heb  de  mensen  zo  geschapen  dat  het  lichaam van  man  en  vrouw verlangen  naar 
vereniging, maar het einddoel ervan is alleen de voortplanting, en daar de mens in het bezit is van 
een vrije wil, staat het hem vrij zich te beheersen of zich ongeremd uit te leven.
Wat  enerzijds  door  M? gezegend is,  kan anderzijds  voor  de tegenstander  een hoogst  welkome 
gelegenheid zijn de mens tot zonde te verleiden, waarvan deze zich echter ook steeds bewust zal 
zijn, want elk uitleven, elk vervullen van lichamelijke begeerten trekt de mens naar beneden en 
plaatst hem nog onder het dier, dat zijn natuurdrift slechts volgt, beantwoordend aan de natuurwet. 
De wil  van de mens is  daarom echter  vrij  omdat hij  zichzelf  moet  overwinnen,  omdat hij  zijn 
lichaam moet achterstellen, om de ziel te helpen opwaarts te klimmen.
Zinnelijke driften zijn de grootste hindernis om de ziel te vergeestelijken. En nochtans heb IK de 
mens zo geschapen dat de vleselijke begeerte hem erg kan aanpakken, wanneer hij zich door haar 
laat beheersen, als hij de wil niet heeft om weerstand te bieden aan de verzoekingen, waarachter 
steeds Mijn tegenstander staat. Het is een ernstig gebod dat IK u gaf: "geen echtbreuk te plegen". 
En echtbreuk is  elke  onkuise levenswandel,  die  in  waarheid een ongeoorloofd  gedrag betekent 
jegens Mijn gebod van de ordening - een misbruik van de geslachtsdaad om menselijk leven te 
verwekken. Reine onzelfzuchtige liefde moet twee mensen de weg naar elkaar laten vinden, en de 
verwekking die  in  zo'n  liefde plaatsvindt,  zal  nooit  zonde zijn,  want  ze beantwoordt  aan Mijn 
eeuwige wet van ordening.
Maar  zonder  liefde  is  elke  zinnelijk  roes  alleen  maar  het  grootste  gevaar  voor  de  ziel  die  in 
geestelijke duisternis wegzinkt en zich daar moeilijk uit kan verheffen. Het is de vleselijke lust van 
een eigenliefde van de hoogste graad, die elke onbaatzuchtige liefde tot de naaste verstikt, want 
voor zo'n mens is niets heilig, hij respecteert en acht de medemens niet maar gebruikt hem alleen 
maar, hij neemt wat niet van hem is en zondigt dus tegen het gebod van de naastenliefde in velerlei 
opzichten.
Hij wiens ziel er serieus naar streeft opwaarts te gaan, weet ook, dat hij zich niet ongeremd mag 
uitleven, omdat hij voelt dat de ziel omlaag wordt getrokken en dat ze ongelooflijk moet worstelen 
om weer een hoger niveau te bereiken. Een waar huwelijk zal nooit Mijn afkeuring ondervinden, 
anders zou IK de mensen niet geschapen hebben, zich zelf voort te planten, maar de grenzen kunnen 
makkelijk overschreden worden en elk te buiten gaan is een breuk in de door M? door de natuurwet 
gewilde echt, in het samenleven van man en vrouw met de voortplanting van het menselijk geslacht 
als doel. Maar IK ken de geaardheid van de mensen, IK ben op de hoogte van hun zwakheid van wil 
en de uitermate sterke invloed van Mijn tegenstander. IK verdoem hen niet die zondigen, maar IK 
geef hun het gebod tot hun eigen voordeel en wie het naleeft, heeft ook de liefde tot M? en tot de 
naaste en hij zal de weg omhoog makkelijker beklimmen dan diegenen die hun lichamelijke driften 
de vrije loop laten tot schade van hun ziel.
AMEN

4982 Het zevende en het achtste gebod
15 oktober 1950
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Mijn kind (B.D.), dat M? in trouw en volharding dient, (hier is) nog een teken van Mijn Liefde en 
genade:  er  is  u verder het  gebod gegeven:"Gij  zult  niet  stelen".  U overtreedt  dit  gebod van de 
naastenliefde heel duidelijk, als u zich dus vergrijpt aan alles wat het zijne is. U moet het eigendom 
van uw naaste eerbiedigen, ja, het zelfs beschermen tegen zijn vijanden, daar u anders geen liefde 
voor hem voelt  zoals IK ze u gebied. U moet uw naaste beminnen als uzelf en u zult  diegene 
dankbaar zijn die uw eigendom eerbiedigt, dus moet u hetzelfde doen om ook de liefde van uw 
naaste te verwerven. Wat u wederrechtelijk in bezit neemt, zal u geen zegen opleveren, veelmeer zal 
het u bezwaren en uw ziel teneer drukken, die er naar streven wil opwaarts te gaan. "U zult niet 
stelen". Het zijn niet alleen aardse goederen die u van uw naaste niet zult mogen ontvreemden. Ook 
geestelijk  zult  u  hem schade  kunnen  berokkenen,  doordat  u  hem onthoudt  wat  voor  zijn  ziel 
bevordelijk is, en wat Mijn genade alle mensen doet toekomen en door ieder naar zijn medemensen 
kan worden overgedragen.

Wie dus  in het  bezit  is  van geestelijke  goederen,  heeft  deze van M? ontvangen.  Maar  ook de 
medemens  komt  hetzelfde  recht  toe  zijn  honger  eraan  te  stillen,  en  dit  recht  mag  u  hem niet 
beknotten, doordat u hem onthoudt wat ook voor hem bestemd is. U neemt hem dan in zekere zin af 
wat ook hem toebehoort, zelfs wanneer hij het nog niet in bezit heeft genomen. Uit uw handelwijze 
blijkt dan geen liefde voor uw naaste en nog minder liefde voor M?, uw GOD en Schepper van 
eeuwigheid.  Elk  verkleinen  van  geestelijke  of  aardse  goederen  valt  onder  dit  gebod  en  elk 
veronachtzamen van de liefde tot  de naaste  valt  op uzelf  terug,  u  zult  ontvangen met de maat 
waarmee u meet en u zal ontnomen worden wat u de mensen ontneemt en daarom zult u naar ziel en 
lichaam het loon ontvangen dat u verdient.
En  op  dezelfde  manier  is  ook  het  volgende  gebod  te  verstaan:  "U  zult  geen  valse  getuigenis 
afleggen tegen uw naaste". Steeds moet er zuivere waarheid uit uw mond vloeien en nooit mag u 
door een leugen uw naaste schade berokkenen in zijn aanzien, in zijn positie onder de medemensen. 
Elke laster is een zonde tegen dit gebod, door elke onware uitlating over hem schaadt de mens de 
naaste en handelt liefdeloos en onrechtvaardig, waarvoor hij zich moet verantwoorden. Als er van u 
een getuigenis verlangd wordt over uw naaste, wees waarheidsgetrouw en vol liefde jegens hem. 
Probeer zijn fout te begrijpen en hem vol liefde erop te wijzen, maar misbruik zijn zwakheid niet 
ten  voordele  van  uzelf,  doordat  u  hem  tracht  te  kleineren  tot  uw  eigen  voordeel.  Door  een 
onbedachtzaam woord kunt u de naaste schaden en de gedachte om te vergelden wordt wakker in 
hem, en deze verstikt elke liefde en maakt de mens zondig. U moet wel waarheidsgetrouw blijven, 
dus niet tegen dat wat u weet en uw geweten in, een mens loven die het niet verdient, maar elke 
daad van liefdeloosheid zij verre van u, verre van u zij elke daad tot eigen voordeel die de naaste 
benadeelt.
Elk oordeel over uw naaste dat niet volgens de waarheid is, is een grove schending van dit gebod, 
want het ontbeert elke liefde en strekt u, mensen niet tot eer. Elke leugen is te veroordelen, maar als 
ze duidelijk tot schade van de naaste is, is het een dubbele zonde, een zonde tegen de naaste en een 
zonde tegen M? Zelf, DIE de eeuwige WAARHEID ben. Het is een schending van de liefde jegens 
M? en jegens uw medemens.
AMEN

4982 Het zevende en het achtste gebod
15 oktober 1950

Mijn kind (B.D.), dat M? in trouw en volharding dient, (hier is) nog een teken van Mijn Liefde en 
genade:  er  is  u verder het  gebod gegeven:"Gij  zult  niet  stelen".  U overtreedt  dit  gebod van de 
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naastenliefde heel duidelijk, als u zich dus vergrijpt aan alles wat het zijne is. U moet het eigendom 
van uw naaste eerbiedigen, ja, het zelfs beschermen tegen zijn vijanden, daar u anders geen liefde 
voor hem voelt  zoals IK ze u gebied. U moet uw naaste beminnen als uzelf en u zult  diegene 
dankbaar zijn die uw eigendom eerbiedigt, dus moet u hetzelfde doen om ook de liefde van uw 
naaste te verwerven. Wat u wederrechtelijk in bezit neemt, zal u geen zegen opleveren, veelmeer zal 
het u bezwaren en uw ziel teneer drukken, die er naar streven wil opwaarts te gaan. "U zult niet 
stelen". Het zijn niet alleen aardse goederen die u van uw naaste niet zult mogen ontvreemden. Ook 
geestelijk  zult  u  hem schade  kunnen  berokkenen,  doordat  u  hem onthoudt  wat  voor  zijn  ziel 
bevordelijk is, en wat Mijn genade alle mensen doet toekomen en door ieder naar zijn medemensen 
kan worden overgedragen.

Wie dus  in het  bezit  is  van geestelijke  goederen,  heeft  deze van M? ontvangen.  Maar  ook de 
medemens  komt  hetzelfde  recht  toe  zijn  honger  eraan  te  stillen,  en  dit  recht  mag  u  hem niet 
beknotten, doordat u hem onthoudt wat ook voor hem bestemd is. U neemt hem dan in zekere zin af 
wat ook hem toebehoort, zelfs wanneer hij het nog niet in bezit heeft genomen. Uit uw handelwijze 
blijkt dan geen liefde voor uw naaste en nog minder liefde voor M?, uw GOD en Schepper van 
eeuwigheid.  Elk  verkleinen  van  geestelijke  of  aardse  goederen  valt  onder  dit  gebod  en  elk 
veronachtzamen van de liefde tot  de naaste  valt  op uzelf  terug,  u  zult  ontvangen met de maat 
waarmee u meet en u zal ontnomen worden wat u de mensen ontneemt en daarom zult u naar ziel en 
lichaam het loon ontvangen dat u verdient.
En  op  dezelfde  manier  is  ook  het  volgende  gebod  te  verstaan:  "U  zult  geen  valse  getuigenis 
afleggen tegen uw naaste". Steeds moet er zuivere waarheid uit uw mond vloeien en nooit mag u 
door een leugen uw naaste schade berokkenen in zijn aanzien, in zijn positie onder de medemensen. 
Elke laster is een zonde tegen dit gebod, door elke onware uitlating over hem schaadt de mens de 
naaste en handelt liefdeloos en onrechtvaardig, waarvoor hij zich moet verantwoorden. Als er van u 
een getuigenis verlangd wordt over uw naaste, wees waarheidsgetrouw en vol liefde jegens hem. 
Probeer zijn fout te begrijpen en hem vol liefde erop te wijzen, maar misbruik zijn zwakheid niet 
ten  voordele  van  uzelf,  doordat  u  hem  tracht  te  kleineren  tot  uw  eigen  voordeel.  Door  een 
onbedachtzaam woord kunt u de naaste schaden en de gedachte om te vergelden wordt wakker in 
hem, en deze verstikt elke liefde en maakt de mens zondig. U moet wel waarheidsgetrouw blijven, 
dus niet tegen dat wat u weet en uw geweten in, een mens loven die het niet verdient, maar elke 
daad van liefdeloosheid zij verre van u, verre van u zij elke daad tot eigen voordeel die de naaste 
benadeelt.
Elk oordeel over uw naaste dat niet volgens de waarheid is, is een grove schending van dit gebod, 
want het ontbeert elke liefde en strekt u, mensen niet tot eer. Elke leugen is te veroordelen, maar als 
ze duidelijk tot schade van de naaste is, is het een dubbele zonde, een zonde tegen de naaste en een 
zonde tegen M? Zelf, DIE de eeuwige WAARHEID ben. Het is een schending van de liefde jegens 
M? en jegens uw medemens.
AMEN

4983 Het negende en het tiende gebod "Gij zult het huis van uw naaste niet 
begeren" "Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren"
15 oktober 1950

De mensen die nog smachten in de materie, begeren deze ook met al hun zinnen. Het doel van het 
leven op aarde als mens is echter het overwinnen van de materie, het loslaten ervan, het doden van 
elk verlangen naar alles wat de wereld de mens biedt,  want alleen door het overwinnen ervan, 
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bereikt de ziel de rijpheid die nodig is om binnen te gaan in het geestelijke rijk. Het begeren van 
aardse  zaken  hoeft  geen  zonde  te  zijn,  ofschoon  het  de  mensen  hindert  bij  hun  positieve 
ontwikkeling,  maar  het  kan  makkelijk  tot  zonde leiden,  want  de  begeerlijkheid  tracht  zich  het 
voorwerp van het verlangen te verschaffen en vaak op onrechtmatige wijze.

Hoe groter en sterker een hartstocht voor zaken is die het lichaam genoegen bereiden, des te meer is 
het denken en streven van de mens daarop gericht en kan slechte driften en eigenschappen in de 
mens opwekken die schadelijke gevolgen hebben voor de medemens. En daarom heb IK u, mensen 
het gebod gegeven: "Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn huis, knecht en akker, noch 
alles wat het zijne is".
Elk bezit van de medemens moet u heilig zijn, niets zult u trachten u toe te eigenen wat uw naaste 
toebehoort, en alleen al de gedachte eraan het van hem af te nemen is een zonde, want ze verraadt 
zijn wil, de duisternis van de ziel, die nog geen liefde kent.
En hoewel u voor uw medemensen uw gevoelloos hart tracht te verbergen, is het MIJ duidelijk door 
uw begeren, en zodra u verlangend kijkt naar de goederen van uw naaste, overtreedt u in gedachte 
het gebod van de naastenliefde, want u ziet in de naaste niet uw broeder, die u moet beminnen als 
uzelf. Het zelfde recht dat u tegenover hem handhaaft om uw rijkdom te eerbiedigen, moet u ook 
hem toekennen. U moet u verheugen wanneer het uw naaste goed gaat en hem helpen zijn bezit te 
vergroten, dan voert  u de strijd om de materie te overwinnen met succes, dan verwerft  u meer 
schatten dan u ooit van uw naaste zou kunnen nemen, want de liefde tot uw naaste wordt u beloond 
door Mijn Liefde en Deze geeft u waarlijk een onvergankelijke schat aan genade die tegen alle 
aardse goederen en vreugden opweegt.
Eerbiedig en bescherm daarom ook het bezit van uw naaste en houd elke begerigheid verre van u, 
als u niet in strijd wilt handelen met het gebod van de naastenliefde, dat IK u alleen maar gegeven 
heb, om u de klim omhoog makkelijk te maken, want slechts door de liefde tot de naaste zult u Mijn 
Liefde kunnen verwerven en alleen maar door de liefde zalig worden.
AMEN

7234 Het gebod van de liefde tot GOD en de naaste
20 december 1958

Van MIJ uit is u, mensen alleen maar het gebod van de liefde tot GOD en de naaste gegeven, want 
zo u dit gebod vervult, vervallen alle andere geboden die zich steeds alleen maar tegen blijken van 
liefdeloosheid  richten.  Daarom kan wel  met  recht  gezegd worden,  dat  de geboden die IK lang 
geleden aan Mozes gaf, alle vervat zijn in de twee geboden van de liefde tot GOD en de naaste, 
alleen was het  ten tijde  van Mozes nodig dat  de misstappen van de mensen in details  werden 
uiteengezet en er daarom in details geboden gegeven werden, om de mensen terug te brengen in de 
staat van gerechtigheid, en waarin ieder mens tegenover zijn medemens dat doen moest wat hij voor 
zichzelf wenste. Want elke zonde is een vergrijp tegen de liefde, en de mensheid leefde in zonde, 
zowel ten tijde van Mozes, als ook ten tijde van Mijn (JEZUS) leven op aarde.

De liefde was verkoeld, de mens achtte zijn medemens niet meer, niets was hem heilig, noch het 
bezit, noch het leven van de naaste. Hij schrok voor niets terug want hij bevond zich in de macht 
van Mijn tegenstander en steeds weer moest hun door profeten de zondigheid van hun doen worden 
voorgehouden en moesten ze worden aangespoord hun levenswandel te veranderen.
Steeds en steeds weer gaat het om de ontbrekende liefde. En steeds en steeds weer zal IK door Mijn 
dienaren en profeten de goddelijke leer van de liefde laten verkondigen, zoals het gebeurde in de 
tijd van Mozes en zoals IK het Zelf gedaan heb als mens JEZUS. Steeds zijn er profeten opgestaan 
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en steeds weer zullen er profeten opstaan die de mensen een afschrikwekkend einde aankondigen, 
omdat ze van de rechte weg zijn afgeweken, omdat de liefde verkoeld is en een liefdeloos leven ook 
de verschrikkelijkste gevolgen zal hebben, zowel geestelijk als aards. Want een leven zonder liefde 
is strijdig met Mijn wet van de eeuwige ordening en zo'n overtreding heeft weer zijn uitwerking in 
grootste aardse nood en in verwoesting van datgene wat IK schiep om de ordening tot stand te 
brengen.
De liefde is het enige waarin de goddelijke ordening blijft bestaan en een leven zonder liefde kan 
niet  anders  dan  in  tegenstelling  zijn  met  Mijn  eeuwige  ordening  en  moet  dus,  daarmee  in 
overeenstemming, ook zijn uitwerking hebben. En de mensen worden niet in het onzekere gelaten 
over dat wat de geboden van de liefde tot GOD en de naaste betekenen. Steeds weer wordt het hun 
duidelijk gemaakt, waarin de onvolmaaktheid van de wezens bestaat en hoe die is op te heffen, 
steeds  weer  wordt  de  liefde  naar  voren  gebracht  als  de  enige  genezende  kracht  tegen  al  het 
ongezonde, als het enige licht dat de duisternis uiteendrijft, als het enige middel om de uiteindelijke 
vereniging met MIJ tot stand te brengen.
De  liefde  is  alles  en  u,  mensen  verneemt  daarom  door  Mijn  boodschappers,  een  einde  vol 
verschrikkingen, zodra u deze geboden buiten beschouwing laat, zodra u de goddelijke ordening 
veronachtzaamt, die steeds alleen door een leven in liefde tot stand kan worden gebracht. Zonder 
liefde  blijft  alles  in  de  starheid  van  de  dood,  die  duisternis,  krachteloosheid  en  geketendheid 
betekent voor al het geestelijke dat eens in licht, kracht en vrijheid geschapen werd.
Alleen de liefde kan deze vroegere staat herstellen en daarom zal Mijn gebod van de liefde tot GOD 
en de naaste voor eeuwig en altijd het eerste en voornaamste gebod zijn en blijven en steeds weer 
zal IK door profeten luide laten verkondigen, dat zonder de liefde niemand zalig kan worden, dat 
alleen door de liefde de vereniging met MIJ tot stand kan worden gebracht, die het wezen eeuwige 
gelukzaligheid schenkt en het weer in zijn oorspronkelijke staat plaatst. En deze profeten zult u 
moeten horen, want hun stem weerklinkt buitengewoon luid en duidelijk in de laatste tijd vóór het 
einde, waarin de liefde verkoeld is onder de mensen en er daarom ook een tijdperk ten einde loopt, 
omdat  de  wettelijke  orde  hersteld  moet  worden  waarin  de  liefde  regeert  en  ieder  in  de  liefde 
gelukzalig is.
AMEN
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