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2133 Het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST
29 oktober 1941

Alles wat weer naar GOD wijst, verraadt het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST en dus zal 
alles  wat  goed  is  en  naar  het  goede  streeft,  in  verbinding  kunnen  worden  gebracht  met  het 
werkzaam zijn  van  de  goddelijke  GEEST.  Demonische  werkzaamheid  trekt  naar  beneden,  hij 
verandert liefde in haat, hij ontkent het goede en edele en streeft het vergroten van de verwijdering 
van GOD na, terwijl  het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST opvoedt tot liefde, de mens 
edeler maakt en hem het nabijzijn bij GOD laat nastreven. En daarom zal de mens heel makkelijk 
kunnen onderscheiden welke krachten hem beheersen.

De mens kan niet goed handelen en denken zodra hij  door slechte, demonische krachten wordt 
beïnvloed,  zodra  dezen  macht  over  hem  hebben.  Zijn  denken  en  handelen  zal  steeds  in 
overeenstemming zijn met de macht die hem beheerst. Is het de mens erom te doen zo te leven als 
het  GOD welgevallig  is,  dan beheersen hem ook goede geestelijke  krachten,  dus  wezens waar 
goddelijke Kracht doorheen stroomt. Hij staat dan onder de inwerking van de goddelijke GEEST, 
de Krachtstroom uit GOD, DIE al het wezenlijke dat HIJ doorstraalt, weer naar GOD terug voert.
Het is dus het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST als de gedachten van de mens zich met 
GOD bezighouden,  d.w.z.  wanneer  hem, als  hij  zijn  gedachten bij  GOD laat  verwijlen,  d.m.v. 
gedachten  antwoord  gegeven  wordt  op  zijn  vragen  die  zijn  wil  graag  zou  willen  hebben 
beantwoord. Verder is er het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST, wanneer het verlangen van 
de mens naar geestelijk voedsel gestild wordt door het overbrengen van het goddelijke Woord. Het 
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is het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST als de mens de gave verkrijgt, het goddelijke Woord 
te begrijpen zoals GOD wil dat het begrepen wordt.
Nooit zal men tot 'n demonische activiteit kunnen besluiten, waar de Wil van GOD verkondigd 
wordt, waar liefde wordt bijgebracht en ook verlangd wordt, waar wijsheid wordt overgedragen in 
'n overvloed, die nooit mensenwerk kan zijn. Het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST zal 
alleen  daarom  door  die  mensen  niet  worden  herkend  die  zich  niet  afsluiten  voor  demonische 
aktiviteiten, die ze niet voldoende tegenstand bieden en daarom geen duidelijk besef hebben van 
GOD en de Kracht van Zijn GEEST.
En om deze toevloed in zich op te kunnen nemen, moet de mens zich openen, d.w.z. er positief 
tegenover staan en dat kan alleen een mens die een verlangen naar GOD heeft. Maar over deze 
hebben demonische krachten geen macht, bijgevolg herkent hij GOD waar HIJ Zich uit, waar Zijn 
GEEST duidelijk werkzaam is.
Wie echter niet naar GOD verlangt, aan die dringt zich de aan GOD vijandige macht op, waarvan 
de invloed op hem sterk is en hem hindert in het herkennen. Bijgevolg zal hij het werkzaam zijn van 
de goddelijke GEEST niet herkennen of het als werkzaam zijn aanzien van diegene onder wie hij 
zich plaatst door zijn wil. Want dat is het werkzaam zijn van de laatste, dat hij het denken van de 
mens vertroebelt en in verwarring brengt en die mens aan het twijfelen brengt wiens geloof niet 
sterk en onwankelbaar is.
AMEN

2401 Omgang met overledenen - Zielen in de nabijheid van de aarde
8 juli 1942

Er zijn ontelbare zielen in de nabijheid van de aarde wier staat van rijpheid erg laag is  en die 
daarom nog steeds het verlangen naar de aarde met zich meedragen, omdat de hogere sferen voor 
hen nog ontoegankelijk zijn. Deze zielen zijn er zich nog vaak niet van bewust dat ze niet meer bij 
de aarde horen, d.w.z. ze weten nog niet dat zij het lichamelijk leven op aarde beëindigd hebben en 
houden zich daarom nog in hun oude omgeving op en willen zich met de mensen verstaan, zonder 
echter door hen gehoord te worden.

En het duurt soms lang eer het hun duidelijk is dat ze met de aarde niets meer te maken hebben. Het 
duurt lang tot ze zich in hun nieuwe omgeving schikken en tenslotte wegblijven van de aarde. Dit 
stadium van onwetendheid is niet erg bevredigend voor de ziel, want nergens vindt ze begrip en 
hulp, omdat ze zich tot de mensen wendt, die haar niet kunnen helpen op de wijze zoals zij hulp 
wenst.
Pas het inzicht dat ze voor altijd van de aarde is heengegaan en dat de mensen haar alleen door 
gebed bij kunnen staan, brengt de ziel ertoe om over haar tegenwoordige toestand na te denken en 
de mogelijkheid in overweging te nemen, dat ze deze toestand zelf kan veranderen, en nu slaat ze 
acht op elke gelegenheid die haar een andere graad van rijpheid oplevert. Nu pas keert ze in zichzelf 
en tracht voor zichzelf rekenschap af te leggen en wordt dan vaak door bitter berouw aangegrepen 
dat ze het aardse leven niet zo benut heeft als GOD het wilde.
En in deze stemming van berouw wordt ze vaak door de lichtwezens opgezocht, die echter in een 
omhulling  tot  haar  komen,  opdat  ze  niet  als  lichtwezens  herkend  worden.  Dezen  maken  haar 
opmerkzaam op het leed van andere zielen en proberen in haar medeleven met hen op te wekken. 
En nu is haar innerlijke gezindheid bepalend of de lichtwezens haar kracht geven of haar weer aan 
haar lot overlaten, tot het medelijden voor de noodlijdende zielen het eigen leed overheerst en de 
lichtwezens nu opnieuw op haar inwerken, en dan met succes.
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De aarde is door ontelbare wezens omgeven, die a.h.w. nog op aarde leven, maar zonder herkend te 
worden door de mensen, die voor niet bestaand houden wat ze niet kunnen zien en vastpakken en 
die  daarom ook  niet  willen  geloven  dat  de  zielen  van  overledenen  de  achtergebleven  mensen 
omgeven. Want alleen het geestelijke oog zou hen kunnen zien, het lichamelijke oog echter is blind, 
bijgevolg kunnen de zielen op geen enkele manier de aandacht trekken, omdat de mensen daar niet 
op reageren, want ze zijn afhankelijk van de goddelijke natuurwetten waarin GOD Zelf hen heeft 
geplaatst.
Ze zien en horen slechts met lichamelijke organen, de zielen van de overledenen moeten echter met 
geestelijke ogen worden waargenomen. En dus is er tussen de zielen van de overledenen en de 
mensen  op  aarde  geen  verbinding,  zuiver  natuurlijk  gezien,  er  bestaat  alleen  maar  een  zuiver 
geestelijke verbinding, die pas dan kan worden aangeknoopt, wanneer de mens op aarde de wil 
heeft, met de zielen in goede verstandhouding te leven, d.w.z. wanneer de mens op aarde aan een 
voortleven van de ziel gelooft en zich, als gevolg van dit geloof, met deze zielen tracht te verstaan.
Dit bewuste opnemen van de verbinding met de geestelijke wereld is voorwaarde dat er tussen de 
mensen en de zielen in het hiernamaals een contact tot stand kan worden gebracht, waardoor een 
wederzijdse toenadering mogelijk is. En nu komt het er opaan, wie meer inzicht heeft, de mens of 
de ziel in het hiernamaals. Want de wetende partij moet de onwetende partij onderrichten.
Is  de  ziel  in  het  hiernamaals  in  een  zeer  onrijp  stadium,  dan  kan  de  mens  haar  zijn  weten 
overbrengen,  doordat  hij  met  de  ziel  spreekt,  wat  de  zielen  heel  goed  begrijpen  en  vernemen 
kunnen. Maar is de mens onwetend, dan wordt hij  door wetende geestelijke wezens onderricht, 
zodra zijn wil deze onderrichting verlangt.
En dus kunnen de mensen op aarde zegenrijk inwerken op de zielen die in de nabijheid van de aarde 
zijn, want dezen hebben meestal  een onvoldoende rijpheid,  ze weten weinig en hebben daarom 
weinig kracht. Zij kunnen door overdracht van weten in liefdevolle gedachtenis in zoverre geholpen 
worden,  dat  de zielen zich nu makkelijker  van  de aarde  losmaken en  hun aandacht  nu aan de 
eveneens lijdende zielen in het hiernamaals doen toekomen.
Daardoor kan de liefde in hen worden gewekt en zij nu in verdergaand weten worden binnengeleid 
door de lichtwezens, die de verandering van instelling van de zielen herkennen en nu van hun kant 
uit de zielen bijstaan.
AMEN

2496 Verkeer met het hiernamaals Bereidheid om te geven (Spiritisme)
5 oktober 1942

Het is onvergelijkelijk waardevol, zich in een toestand te verplaatsen die de verbinding met het 
geestelijke rijk oplevert, want alleen door zo'n verbinding is het mogelijk in de waarheid te worden 
binnen geleid. En daarom is het ook door GOD gewild dat dit verkeer in stand wordt gehouden 
zolang de mens naar de waarheid streeft. Alleen het verlangen naar waarheid geeft het recht op zo'n 
verbinding, want dit is het doel van een verbinding van deze kant met de overkant, dat daardoor de 
zuivere waarheid naar de aarde wordt geleid.

Evenwel,  ieder  mens  meent  naar  de  waarheid  te  verlangen,  zodra  hij  zich  verbindt  met  het 
hiernamaals. Maar vaak is het slechts weetgierigheid, dus het verlangen om over het rijk hierna 
uitsluitsel te verkrijgen, zonder zich daarbij bewust te worden van een taak dat het ontvangen weten 
verder geleid moet worden naar de onwetende medemensen. Want wie ontvangt, moet ook geven. 
Is de liefde voor het eigen ik van een mens sterk geaccentueerd, dan neemt die mens het weten uit 
het geestelijke rijk alleen voor zichzelf in ontvangst.
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Dit strookt niet met de Wil van GOD, want aan al het denken en handelen moet het gebod van de 
naastenliefde ten grondslag liggen. Een liefdevol hart ontvangt en deelt het ontvangene uit. Is de 
mens echter niet bereid om te geven, dan verliest hij ook het recht gaven te ontvangen. Houdt hij 
nochtans de omgang met het hiernamaals in stand, dan is er geen garantie voor de zuivere waarheid 
te geven, want nu dringen zich ook die wezens op die door eigenliefde nog ver van de waarheid 
verwijderd zijn.
Bijgevolg hoeven niet alle boodschappen in overeenstemming met de waarheid te zijn, als ze door 
een mens ontvangen zijn die zich niet in de dienst van GOD heeft gesteld, d.w.z. zijn wil aan HEM 
kenbaar heeft gemaakt, voor HEM en de verbreiding van de zuivere waarheid werkzaam te zijn. Dit 
bewuste GODwillen - dienen, behoedt de mens voor onware geestelijke gaven, want GOD leidt de 
waarheid alleen naar de aarde met het doel dat deze aan de mensheid wordt overgebracht.  Het 
ontvangen van geestelijke gaven moet de uitwerking van een liefdevol hart zijn, eerst de liefde voor 
de medemens moet de mens in staat stellen en waardig maken, geestelijke gaven in ontvangst te 
nemen.
Een verbinding met het hiernamaals kan echter ook door mensen tot stand worden gebracht wier 
graad van liefde erg laag is;  ze zullen ook voortdurend mededelingen uit  het geestelijke rijk in 
ontvangst nemen, maar deze zullen steeds in overeenstemming zijn met het wezen of de graad van 
zielerijpheid van de mens die de verbinding aanknoopt. Op ieder mens wordt beslag gelegd die zich 
bereid verklaart boodschappen uit het geestelijke rijk te ontvangen. Alle geestelijke wezens willen 
zich uiten en ze doen dit ook beantwoordend aan de graad van hun rijpheid, d.w.z. hun weten. De 
scheidsmuur tussen waarheid en onwaarheid richt de mens echter zelf op door de graad van zijn 
verlangen naar de waarheid. Wie streeft naar de zuivere waarheid, aan diens verlangen wordt ook 
gevolg gegeven door de dragers van de waarheid, door wezens die vol licht zijn en in verbinding 
staan met GOD. Dezen kunnen alleen maar zuivere waarheid uitdelen, en ze beschermen ook de 
ontvangende mens ervoor, dwaling in ontvangst te nemen, want hun kracht is zo sterk dat ze alle 
onvolmaakte wezens verdringen uit de nabijheid van de mens die alleen maar de waarheid begeert 
en ze in ontvangst wil nemen om haar te verbreiden onder de in duisternis voortgaande mensheid.
AMEN

3505 De invloed van onrijpe, vroeg overleden zielen
4 augustus 1945

Er vertoeven ontelbare zielen in de nabijheid van de aarde, die afgestorven zijn zonder besef van de 
eeuwige GODHEID, die geestelijk blind het rijk hierna binnengaan en zich nog onbewust van hun 
armzalige toestand in de nabijheid van de mensen ophouden die op aarde in hun omgeving waren. 
En deze zielen zetten door hun wensen en aandringen de mensen vaak aan tot handelingen en 
spreken die  stroken met  hun wil,  d.w.z.  ze  dragen hun denken  over  op  mensen  die  hun geen 
weerstand bieden, die dezelfde geestelijke instelling hebben en daarom ontvankelijk zijn voor de 
invloed van die zielen.

Het gauw scheiden van de aarde, vaak midden in het leven door het inwerken van demonische 
krachten aan welke talloze mensen ten offen vallen, verplaatst de nog onrijpe zielen uit de toestand 
van kracht in een toestand van volledige krachteloosheid. Ze voelen dat ze niets meer volgens eigen 
wil kunnen volbrengen en ze trachten daarom hun wil op de nog levende mensen over te dragen om 
zich door dezen nog te laten gelden, om hen te bewegen hun wil uit te voeren. En deze ongunstige 
invloed uit het rijk van de duisternis heeft op aarde 'n heel bijzonder nadelige uitwerking, omdat 
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daardoor het aantal  mensen die sterven dagelijks groter wordt  en vele mensen de mogelijkheid 
ontnomen is hun staat van rijpheid op aarde te bereiken.
De aarde is thans omgeven door duistere gedaanten,  die zelfs aan de krachten van het licht  de 
toegang tot de aarde proberen te beletten en dáár succes hebben waar de mensen ongeïnteresseerd 
tegenover het geestelijke staan. De onrijpe zielen streven nog steeds hetzelfde na als op aarde en 
hun verlangens dragen ze op de mensen over die dezelfde gedachten hebben, dezelfde begeerten en 
dezelfde toestand van rijpheid. En dezen zijn de gewillige uitvoerders van datgene wat ze d.m.v. 
gedachten krijgen ingefluisterd.
Een vergrote sterfelijkheid, die tegennatuurlijk is, dus optreedt als gevolg van menselijke haat en 
menselijke liefdeloosheid, zal ook de duisternis in de sferen vlak bij de aarde vergroten, want de 
mensen hebben zich hun aardse leven nog niet ten nutte gemaakt, ze kunnen de geestelijke succesen 
nog niet boeken die een lang leven op aarde hun kan opleveren, meestal  zijn ze luchthartig en 
behoren  ze  toe  aan  de  wereld,  en  daarmee  overeenstemmend  is  ook  hun  verlangen  naar  de 
lichamelijke dood, wanneer niet bijzonder zware levensomstandigheden hen nog te elfder ure de 
waardeloosheid van hun levenswandel laten inzien en hun denken zich nog voor het binnengaan in 
het geestelijke rijk wijzigt.
Dan zal de ziel ook niet door diepste duisternis omgeven zijn, maar af en toe lichtstralen zien 
opflitsen, die ze achtena gaat en spoedig in 'n meer lichtere omgeving komt. Maar dan geldt haar 
verlangen niet meer uitsluitend de aardse materie, ze maakt zich makkelijk los van de aarde en haar 
vroegere omgeving, en vindt in het geestelijke rijk een vervanging die haar waardevoller lijkt.
De onrijpe zielen kunnen echter in deze sferen niet opstijgen, ze zijn als met kettingen aan de aarde 
vastgebonden en bevinden zich ook steeds in de nabijheid van hun nabestaanden of gelijkgezinde 
mensen op aarde. En van dezen zal de geestestoestand moeilijk beter worden zolang krachten uit het 
hiernamaals hun invloed doen gevoelen. En de onwetendheid van deze krachten is niet geschikt, 
verhelderend op de mensen in te werken, bovendien bemoeilijken ze de lichtwezens de toegang tot 
hen en alleen de ernstige wil van de mens zelf maakt de weg vrij voor de lichtwezens. En daarom 
heeft  een  aardse  chaos,  voorbereid  door  de  wil  van  mensen  en  veel  offers  vergend,  ook  een 
geestelijke achteruitgang ten gevolge, want ook na de dood van de mens zijn zijn gedachten nog 
werkzaam.
En de mensen moeten zich beschermen tegen de invloed van onrijpe, vroegtijdig gestorven mensen 
door voor hen te bidden en te vragen om bescherming door de lichtwezens om juist te denken en om 
GOD's genade en kracht. Dan zijn de pogingen van de duistere geestelijke krachten vruchteloos, ze 
vinden bij de mensen geen gehoor en kunnen geen schade aan de ziel aanrichten. Want wederom 
ligt het aan de wil van de mens zelf, of hij het goede nastreeft, om met goede krachten in verbinding 
te staan, of zich onverschillig overgeeft aan de dwingende gedachten van slechte krachten.
De mens kan zich beschermen, maar hij moet het wel willen en bijgevolg slechte gedachten en 
handelingen verafschuwen. Hij moet zelf een weg bewandelen die beantwoordt aan de geboden 
GOD's, dan is elke invloed uit het geestelijke rijk die door lage krachten wordt uitgeoefend, zonder 
effect. Want lichtstralen dringen overal door waar maar licht begeerd wordt, waar het goede wordt 
nagestreefd  en  geestelijke  vooruitgang  vurig  verlangd.  Daar  zijn  de  lichtwezens  onophoudelijk 
bezig, en ze verjagen alle duistere gedaanten om de mensen, want hun macht is groot zodra de mens 
hun deze macht toestaat door zijn wil.
AMEN

4438 Duivelse invloed op dragers van het licht - Strijd tegen de waarheid
21 september 1948
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De duivelse invloed is vooral sterk, waar de waarheid op het punt staat baan te breken, en daarom 
wordt u vrij vaak door gedachten geplaagd welke die wezens u laten toestromen en die bedoeld zijn 
u voor het opnemen of verdergeven van de waarheid ongeschikt te maken.

Licht en schaduw zijn steeds samen, de strijd van het Licht tegen de duisternis vindt steeds plaats en 
de wil van de mens is bepalend welke krachten de zege behalen. Waar Licht, d.w.z. de waarheid is, 
daar drommen ook de duistere wezens samen om het uit te doven, om de waarheid door leugen en 
dwaling te verdrijven. En de uitwerking ervan is zodanig dat voor de dragers van het licht elke 
geestelijke arbeid zwaarder wordt gemaakt, zodra ze zelf de sterke wil niet op kunnen brengen om 
onafgebroken werkzaam te zijn voor GOD en Zijn rijk.
Dan betrekt  een  drager  van  het  Licht  kracht  uit  GOD en kan elke  invloed  van duivelse  zijde 
weerstand bieden, dan is hij sterker dan die kracht, dan heeft hij het geestelijke dat vol van licht is, 
als een beschermende wal om zich en kan elke invloed, elke verkeerde gedachte afweren. De kracht 
van de wil mag nooit verslappen, dan brengen ook de duivelse krachten niets tot stand.
Maar steeds zal een drager van de waarheid de nabijheid van die wezens bemerken, die tegen de 
waarheid strijden, inzoverre, dat de geestelijke arbeid moeilijker verloopt, dat de belemmeringen en 
hindernissen haar beïnvloeden en de mens ook steeds weer om nieuwe kracht moet vragen van 
GOD en zich dus steeds inniger bij GOD moet aansluiten, wil hij niet zwak worden en de zege aan 
de demonische krachten laten.
Maar hij blijft nooit zonder hulp, want waar eenmaal het licht naar de aarde kan worden geleid, zijn 
ontelbare Lichtwezens bereid tot verdediging en wie eenmaal GOD zijn diensten heeft aangeboden, 
die zal in HEM ook een trouwe Helper en Raadgever vinden, DIE hem nooit aan de vijand zal 
overlaten, integendeel hem tegen diens invloed beschermen zal.
AMEN

4971 Het onderzoeken van geestelijke leringen die van elkaar afwijken
22 september 1950

Verzuim niet GOD om opheldering te vragen, wanneer vragen of twijfel uw hart bezig houden, 
want HIJ, DIE de eeuwige Waarheid Zelf is, wil, dat ook u in de waarheid vaststaat en u deze helder 
en duidelijk als zodanig inziet. U hebt het recht te vragen, omdat u, als lichtdragers, wetend zult 
moeten zijn om uw medemensen ook juist te kunnen onderrichten, en zo is het u ook toegestaan, 
kritiek uit te oefenen als u van de waarheid niet overtuigd bent van datgene wat als geestelijke 
lering van buitenaf tot u komt. Dan is het niet alleen uw recht, maar ook uw plicht om terwille van 
de zuivere waarheid duidelijkheid te verschaffen, zowel in uzelf alsook tegenover diegenen die 
dwaling als waarheid verbreiden.

GOD blijft Zich Zelf steeds gelijk, en dus zal ook steeds Zijn Woord hetzelfde blijven, zoals ook 
Zijn Wil tot daad wordt in overeenstemming met Zijn plan van eeuwigheid. Nooit zal een mens 
kunnen zeggen van GOD iets als waarheid overgebracht te hebben gekregen dat afwijkt van Zijn 
eeuwige Woord, want Zijn Woord verandert eeuwig nooit. Wat HIJ aankondigt door zieners en 
profeten gaat overeenkomstig Zijn Woord in vervulling. Alleen de betekenis van Zijn Woord kan 
door de mensen anders begrepen worden en daarom is het steeds weer nodig de mensen uitsluitsel 
te geven over hoe HIJ Zijn Woord begrepen wil hebben. En deze uitleggingen kunnen alleen vanuit 
het geestelijke rijk aan de mensen worden overgebracht, wat steeds weer gebeurt door goddelijke 
openbaringen,  door  het  op  een  rechtstreekse  manier  doen  toekomen van  de  zuivere  waarheid, 
doordat GOD tot de mensen die daarvoor geschikt zijn door de stem van het hart spreekt, direct of 
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ook door lichtwezens die zelf in de volste waarheid staan en deze graag zouden willen meedelen 
aan de mensen op aarde.
Van GOD zowel als vanuit het lichtrijk wordt dus alleen zuiverste waarheid de mensen toegestuurd, 
zo deze serieus wordt verlangd en de ontvanger ervan zelf deze waarheid onverminkt opneemt, wat 
van de graad van zijn rijpheid afhankelijk is. GOD onthoudt Zich aan geen mens die HEM om de 
zuivere waarheid vraagt, HIJ geeft ze hem zonder voorbehoud, maar niet altijd is hij die waarheid 
verlangt  ook in  staat  om geestelijke  leringen te  ontvangen,  d.w.z.  die  zo te  begrijpen zoals  ze 
moeten worden begrepen.
Zuiver en helder gaat de waarheid van het lichtrijk uit, maar een hart dat niet helemaal rein is, 
brengt daar vertroebeling in en geeft nu vertroebelde geestelijke opvattingen door, om welke reden 
de graad van rijpheid van diegene die waarheid op aarde wil verbreiden, maatgevend is voor de 
zuiverheid ervan. Niet van boven gaan de geestelijke leringen verminkt uit, integendeel geeft de 
mens ze gestalte door zijn wil als hij de vereiste graad van rijpheid niet heeft die hem tot een ware 
ontvanger van de goddelijke Waarheid maakt. Dit geldt dus als verklaring voor kleine afwijkingen, 
die  echter  niet  als  dwaling  kunnen  worden  betiteld.  Zijn  er  echter  geheel  tegenstrijdige 
mededelingen uit het geestelijke rijk die er aanspraak op maken onbetwistbare waarheid te zijn, dan 
is een serieus onderzoek noodzakelijk. Want dan zijn verschillende krachten de zendstations van de 
bekendmakingen en daarom aan een uiterst grondige kritiek te onderwerpen.
En weer is het de graad van rijpheid van diegene die begeert geestelijke lering in ontvangst te 
nemen, die eerst onderzocht moet worden, waartoe u, mensen weliswaar niet makkelijk in staat 
bent, daar het innerlijke wezen van een mens niet zo geopend voor u ligt, dat u de waarde van deze 
mens  zou  kunnen  beoordelen.  Dan  echter  moet  u  zich  aan  het  Woord  houden  dat  GOD eens 
gesproken heeft en dat nooit meer zijn betekenis verliest, ook al gaan er eeuwigheden overheen.
Wijkt  nu een verklaring volledig van dit  Woord af, dan zult  u terecht aan een misleiding door 
duistere krachten kunnen geloven die doen alsof ze alles weten en alleen maar succes hebben bij 
mensen  die  verbinding  zoeken  met  de  geestelijke  wereld,  maar  niet  de  rijpheid  hebben  als 
ontvangststation voor de zuivere waarheid te gelden, wier harten dus niet rein genoeg zijn om als 
opnamevat te dienen van de goddelijke GEEST, die echter toch geestelijk aanmatigend zijn, die iets 
willen voorstellen wat ze niet zijn en derhalve aan de krachten van de onderwereld ten offer vallen. 
Begrijpelijkerwijs zullen dezen hen nu over de door hen aangesneden vragen onderrichten, echter 
niet volgens de waarheid, om door dwaling de duisternis te vergroten waar het licht wordt gezocht.
GOD heeft voorwaarden gesteld, die vervuld moeten worden, wil de mens in directe omgang met 
HEM, Zijn  Woord vernemen,  dat  zuiverste  waarheid  garandeert,  en  eerste  voorwaarde  is  door 
onbaatzuchtige  liefde het  hart  te  vormen tot  een waardig  vat  van  Zijn  GEEST. De liefde sluit 
diepste deemoed in, kinderlijk gebed en een volledig binnengaan in de goddelijke Wil. Wie deze 
voorwaarde vervult, kan met een gerust hart de verbinding met het lichtrijk tot stand brengen en hij 
zal niet bang hoeven te zijn, dwaling te ontvangen of de waarheid niet als zodanig te herkennen.
Hij  zal  als  ontvanger  van  de  goddelijke  Waarheid  hiervoor  ook  met  het  volste  recht  kunnen 
opkomen  en  zijn  lering,  zijn  weten,  zal  steeds  overeenstemmen  met  het  Woord  GOD's,  dat 
onveranderd blijft in eeuwigheid, zoals het uit HEM is voortgekomen. Hij zal steeds in de waarheid 
verkeren, omdat hij door GOD als de eeuwige WAARHEID Zelf onderwezen wordt.
AMEN

5166 Het door GOD gewilde verkeer met de geestenwereld
7 juli 1951
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Een onmetelijk  aantal  geestelijke  wezens  omringt  de  aarde  en  houdt  zich  in  de  nabijheid  van 
mensen op die op een of andere manier met hen verbonden zijn, door dezelfde rijpheid van geest, 
dezelfde  gezindheid  of  banden  in  het  aardse  leven.  Zij  allen  bespeuren  dat  er  iets  van  grote 
betekenis staat te gebeuren, ze weten dat de aarde en haar bewoners iets te wachten staat, maar 
alleen hoogontwikkelde geesten kennen het eeuwige heilsplan van GOD en dus ook het verloop van 
de komende tijd.

Er  heerst  een  uitermate  naarstige  aktiviteit  in  de  geestenwereld,  die  in  opdracht  van  GOD de 
mensen op aarde te hulp wil komen om de graad van hun rijpheid nog zoveel mogelijk te vergroten, 
voor de dag aanbreekt die hun leven beëindigt.
De onwetende zielen in het geestelijke rijk bespeuren eveneens een algemene dreiging voor de 
mensen op aarde en houden zich instinctief op in de nabijheid van hen met wie ze nauwe banden 
hadden. Ze kunnen zichzelf geen uitsluitsel geven waarover ze verontrust zijn, en toch maken ze 
zich zorgen om de mensen, in het bijzonder als dezen met hen in liefde waren verbonden.
Er bestaat evenwel een wet en als gevolg daarvan is er geen opheldering, zolang een mens zonder 
liefde en geloof is. Want zolang is de ziel van de mens niet in staat de waarheid in te zien en aan te 
nemen. Hetzelfde geldt ook voor de zielen in het geestelijke rijk die de aarde nog onvolkomen 
verlaten hebben. Hun ontbreekt elk begrip voor de eeuwige waarheid en dus is ook het heilsplan 
GOD's voor hen onbegrijpelijk, in zekere zin is er een manco in het denkvermogen te bemerken, ze 
bevatten niet wat hun aan hogere waarheden wordt aangeboden, tot ze in zichzelf de liefde gewekt 
hebben en daardoor een bepaald inzicht verkrijgen.
En zo kan aan deze zielen vooreerst geen opheldering gegeven worden in het geestelijke rijk over 
de reden van hun onrust en bezorgdheid. Maar ze zouden zich tegenover de mensen graag uiten en 
trachten ze op elke manier de gedachten van de mensen op zich te richten, in de mening met hen te 
kunnen spreken en verstaan te worden.
Het is voor deze zielen een grote desillusie, wanneer er niet naar hen geluisterd wordt, zoals ze 
menen, en toch geven ze hun pogingen niet op zich verstaanbaar te maken. Het is een bepaald soort 
liefde voor diegenen van hen die op aarde zijn achtergebleven, en deze liefde wordt hun door GOD 
aangerekend en hun een mogelijkheid gegeven haar tot uitdrukking te brengen.
Waar ook maar mensen op aarde bijeenkomen in gedachtenis aan overledenen, om hen te helpen, 
kan een door GOD gewild verkeer van de aarde met de geestenwereld tot stand worden gebracht. 
Maar steeds moet de helpende liefde de beweegreden zijn, die dan ook zegen zal schenken, zowel 
op aarde als ook in het geestelijke rijk. En weer is nu de graad van rijpheid doorslaggevend aan 
welke zielen in het geestelijke rijk het wordt toegestaan zich te kunnen uiten.
De mensen zijn door ontelbare zielen omgeven en elke ziel zou zich willen uiten, maar dit is niet 
iedere ziel toegestaan, maar alle mogen toehoren en ze zullen begrijpen wat ter sprake komt. Een 
beschuttende geestelijke wal omringt geestelijk strevende mensen; evenzo spannen de leiders van 
de nog onwetende zielen in het hiernamaals zich echter ook in dezen op een hoger niveau van 
inzicht te brengen, doordat woorden van liefde steeds door hen vernomen en begrepen worden en 
hen aansporen te denken over hun eigen toestand en graad van liefde.
Daarom kunnen ook de mensen op aarde over de dood heen inwerken op deze zielen, wanneer de 
verbinding met de geestenwereld tot stand is gebracht op een GOD welgevallige grondslag, d.w.z. 
te geven en te ontvangen wat steeds alleen voor de ziel dienstig is. Aan hen die het geestelijke 
nastreven, is daarom steeds het contact met het hiernamaals toegestaan, alleen moeten de mensen 
zich  altijd  rekenschap  geven  van  de  beweegreden  die  hen  zo'n  verbinding  tot  stand  zal  laten 
brengen.
Voor de zielen in het hiernamaals is het een verlichting, een ontlasting van hun zorg om de mensen, 
wanneer ze dezen opmerkzaam kunnen maken op datgene wat hen bedreigt, waarvoor ze een fijn 
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ontwikkeld gevoel hebben, maar niet de juiste opheldering kunnen geven. En ze zullen zich steeds 
in de nabijheid van hen die gevaar lopen ophouden en hen willen helpen. En deze wil om te helpen 
wordt door GOD gewaardeerd en beloond met hulp van Zijn kant.
AMEN

6468 Gevaren van de mediamieke ontvangst
5 februari 1956

U, mensen wordt veel als waarheid voorgehouden, wat in mediamieke toestand in ontvangst werd 
genomen uit de geestelijke wereld. En u verdedigt vaak met overtuiging leerstellingen, omdat u 
overtuigd bent uit die wereld niet verkeerd te kunnen worden onderricht. En juist deze leren kunnen 
voor u van groot nadeel zijn, omdat u dan niet meer in staat bent de zuivere waarheid aan te nemen.

Wat op mediamieke wijze ontvangen wordt, moet u steeds manen tot de grootste voorzichtigheid - 
houd dat steeds weer voor gezegd. Want maar zelden is de sfeer waarin de ontvanger zich bevindt, 
zo gezuiverd, zo met licht doorstraald, dat de vijandige krachten niet binnen kunnen dringen. En 
alleen dan kan zuivere waarheid ook op mediamieke wijze worden overgebracht.
De gedachten van de mensen die de ontvanger omringen, bepalen echter ook de uitspraken die 
mediamiek worden gedaan. De ontvanger zelf heeft afgezien van zijn wil en wordt nu door een 
vreemde wil beheerst. Slechts de optimale zuiverheid van de hem omringende kring houdt al het 
lagere geestelijke op afstand, zodra echter een mens in deze omgeving een onjuiste gedachte die hij 
tot  nu toe voorstond,  in zich laat opkomen, roept  hij  die wezens naderbij  die onmiddellijk zijn 
dwaling willen bevestigen, omdat ze nu ook toegang hebben in deze kring - wat niet gebeuren kan, 
wanneer alle aanwezigen alleen maar door het verlangen naar zuiverste waarheid bezield zijn en 
zich volledig en helemaal aan GOD en al het lichtvolle overgeven.
Doch deze wil van allen zal spoedig ook het mediamieke afwijzen, want dezen zullen nu bewust 
GOD vragen om opheldering, om waarheid - en een uitschakelen van de wil, een zich verplaatsen in 
de trancetoestand is niet meer nodig, daar GOD zo'n serieus verzoek om de waarheid toe te sturen 
waarlijk vervult en voor Zich uit die kring een dienaar kiest aan wie HIJ Zijn Woord in toestand van 
bewustheid kan overdragen.
Wel moet niet elke mediamieke mededeling worden afgewezen, daar soms ook lichtwezens deze 
mogelijkheid gebruiken om verbinding met de mensen te verkrijgen, van wie ze hopen eens het 
innige contact tot stand te kunnen brengen, die het mogelijk maakt de zuiverste waarheid over te 
dragen. Maar deze mediamieke ontvangsten moeten steeds overeenstemmen met het woord GOD's 
dat in toestand van bewustheid wordt ontvangen.
Maar vaak zullen zich verschillen voordoen, die aanleiding geven tot meningsverschillen, omdat 
zulke mediamieke ontvangsten evenzo hoog gewaardeerd worden. Lichtwezens zullen zich altijd in 
overeenstemming met elkaar uiten, ze zullen steeds de waarheid uit GOD verkondigen. En elke 
afwijking  moet  ernstig  onderzocht  worden,  of  en in  hoeverre  de  omgeving,  of  de  mediamieke 
ontvanger zelf tevoren al in gedachten vervuld was van de opvatting die in tegenspraak was met het 
in toestand van bewustheid overgebrachte woord.
Er  is  maar  een  waarheid  en  deze  gaat  van  GOD Zelf  uit,  ook  als  ze  door  lichtwezens  wordt 
overgebracht. En waar de waarheid is, daar is geen tegenspraak. Er zijn echter veel verschillende 
meningen en er bestaan verschillende bronnen waaruit de mensen putten. Maar slechts een Bron is 
de levensbron die GOD ontsloten heeft. HIJ Zelf giet Zijn GEEST uit in de harten van de mensen 
die zich gereedmaken als vat voor de stroom van de GEEST.
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Dit  gereedmaken  is  een  bewust  werk,  een  arbeid  aan  de  ziel,  een  omvorming  tot  liefde,  die 
voorwaarde is voor het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST. Maar mediamiek ontvangen kan 
ook een mens die deze omvorming nog niet tot stand heeft gebracht, doordat hij alleen maar afziet 
van zijn eigen wil en een vreemde wil meester van zich laat zijn.
En hoe deze vreemde wil geaard is, bepaalt hij zelf en zijn omgeving door de graad van rijpheid van 
de zielen. Ieder geestelijk gewekt mens zal zich verzetten tegen mediamieke ontvangst, omdat hij 
ook het gevaar inziet dat daarin verborgen ligt en het verlangen naar diepste waarheid een geestelijk 
gewekt mens steeds vervult.  Maar een medium dat een hoge graad van rijpheid heeft,  zal  zeer 
spoedig in staat zijn de boodschappen bewust in ontvangst te nemen en deze zullen dan nooit in 
tegenspraak zijn met het zuivere Woord van GOD, dat stroomt uit de Levensbron die GOD Zelf 
ontsloten heeft.
Wees  oplettend  wanneer  u  tegenspraak ontdekt  en onderzoek waar  de leerstellingen  die  elkaar 
tegenspreken van uitgaan. En als het uw wil is in de waarheid vast te staan, zal het u ook lukken 
duidelijkheid te verkrijgen - wanneer u GOD Zelf vraagt om Zijn bijstand, wanneer u HEM elke 
twijfel,  elke  vraag  voorlegt  en  altijd  alleen  maar  wilt,  dat  u  juist  wordt  onderricht  en  met 
overtuiging zult kunnen opkomen voor HEM en het alleen ware, voor de waarheid uit GOD.
AMEN

7009 Geestelijke verbindingen die door GOD gezegend zijn Minderwaardig 
spiritisme
2 januari 1958

Alle geestelijke verbindingen met de aarde staan onder Mijn bescherming, zodra de wil van de 
mensen goed is die zulke banden aanknopen. Want van de aarde uit moeten die banden tot stand 
worden gebracht, omdat de geestelijke wereld pas dan werkzaam mag zijn wanneer de wil van de 
mens dit toelaat.

Is nu de wil van de mensen goed, dan mag de lichtwereld ook in aktie komen, terwijl bij niet edele 
gezindheid van de mensen die geestelijke krachten zich uiten die geen licht uitstralen, veeleer de 
duisternis nog vergroten waarin de mensen zich bevinden.
Maar omdat het Mijn Wil is dat u, mensen licht gegeven wordt, zal IK ook steeds die betrekkingen 
zegenen die het gevolg zijn van een goede gezindheid en een goede wil. En dus zal IK die mensen 
ook beschermen tegen het ontvangen van onjuiste leringen, want de goede wil geeft MIJ daartoe het 
recht de onrijpe geesten te verdringen en hun te beletten onjuiste opvattingen over te brengen.
En  zo  zult  u  ook onbezorgd en  met  een  gerust  hart  onderrichtingen  uit  het  geestelijke  rijk  in 
ontvangst kunnen nemen, want de lichtwereld doet onafgebroken moeite u naar het licht te leiden, 
wat ook door beïnvloeding d.m.v. gedachten geschiedt, zodra u licht verlangt. Maar u zult dan ook 
spoedig beseffen dat u ook bewust banden zult mogen aanknopen, dat er geen scheiding bestaat 
tussen de aardse en de geestelijke wereld, dat u voortdurend door wezens omringd bent die net zo 
geaard zijn als uw wil en uw gezindheid.
Maar daaraan geloven zullen alleen die mensen die de ernstige wil hebben dichter bij MIJ en de 
Waarheid te komen, want de mensen die ook geestelijke betrekkingen tot stand brengen en zelf nog 
geen goede instelling hebben, geloven niet op de juiste manier aan MIJ. Ze trachten veeleer alleen 
hun  eigen  nieuwsgierigheid  te  bevredigen,  ze  proberen  achter  geheimen  te  komen  en  zoeken 
sensationeel vermaak. En deze mensen worden ook volgens hun mentaliteit bediend, en nooit wordt 
hun geloof aan een GOD van Liefde in hen gewekt, veeleer knopen ze betrekkingen aan met Mijn 
tegenstander, die hen door leugen en dwaling steeds meer van MIJ wegdringt.
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Daarom moet er ernstig gewaarschuwd worden voor zulke banden met het geestelijke rijk, terwijl 
ieder mens zeker mag zijn van Mijn bescherming die een serieuze band met de lichtwereld tot stand 
tracht te brengen. Want de wezens van het licht brengen Mijn Wil tot uitvoering, de wezens van het 
licht doen niets uit eigen wil, want hun wil is volledig en helemaal onder de Mijne geplaatst.
Maar IK maak deze wezens vaak gelukkig met opdrachten, doordat IK hun mensen om te leiden 
toevertrouw die met ernstige wil op MIJ aansturen, die met MIJ al een serieuze betrekking zijn 
aangegaan, zodat IK hen kan bedenken met licht, met de zuivere Waarheid, die van MIJ uitgaat en 
hun dus wordt toegestuurd, rechtstreeks of door Mijn lichtboden, die echter nooit aan u, mensen iets 
anders  zullen  aanbieden  dan  wat  hun  van  MIJ  uit  toestroomt.  Want  u  moet  weten  dat  Mijn 
uitstraling van licht en kracht voortdurend deze wezens aanraakt en door hen nu verder wordt geleid 
en dat daarin ook hun gelukzaligheid bestaat, hen die zulks nodig hebben en verlangen weer van 
licht en kracht te kunnen voorzien.
Daarom is alleen uw wil beslissend, u met MIJ en de lichtwereld te verbinden, dan is ook Mijn 
bescherming en zegen voor u gewaarborgd, het doet er niet toe of het licht van de Waarheid d.m.v. 
gedachten nu tot u komt of dat u het van MIJ ontvangt in de vorm van Mijn Woord. Altijd is de 
eeuwige WAARHEID Zelf aan het werk en DEZE zal iedere onzuivere geest die tussenbeide wil 
komen, afweren - zoals echter ook omgekeerd Mijn lichtwezens machteloos zijn tegenover deze 
duistere geestenwereld, wanneer de mens zelf door zijn gezindheid hun toegang verleent en hun 
optreden toelaat.
En  ieder  mens  moet  voor  zichzelf  rekenschap  afleggen,  welke  motieven  hem aanzetten  tot  de 
poging met geestelijke krachten van gedachten te wisselen. Er moet ernstig gewaarschuwd worden 
voor een spiritisme van het lage soort, dat geen zegen brengt, maar een groot gevaar is zichzelf aan 
Mijn tegenstander over te leveren wanneer deze niet bijtijds herkend wordt.
AMEN

7388 Het verdrijven van destructieve geesten Het afweren van hen
9 augustus 1959

In  de  naam  van  de  gekruisigde  Heiland  JEZUS  CHRISTUS  zult  u  iedere  lage  geest  kunnen 
verdrijven uit uw nabijheid, want de Naam JEZUS draagt de Kracht in zich die hem overmeestert, 
zodat hij  u opgeeft en vlucht.  U zult  in de komende tijd heel vaak uw toevlucht tot deze hulp 
moeten nemen, omdat het werkzaam zijn van satan's aanhang steeds erger wordt met het oog op het 
einde, dat deze geesten wel bespeuren, en zij dus weten dat ze niet veel tijd meer hebben.

Zij verwachten de hernieuwde kluistering wanneer ze zich nog tevoren niet bekeren en, ofschoon ze 
zich daar niet helemaal bewust van zijn, weten ze toch dat ze van hun vrijheid worden beroofd, die 
ze nu nog in zekere mate hebben, daar ze gesteund worden door de vorst der duisternis, die ze 
dienen. Ze weten dat ze deze vrijheid kwijtraken en woeden daarom voordien zo buitengewoon 
hevig om u, mensen die MIJ willen toebehoren, ten val te brengen. Maar ze zijn totaal machteloos 
zodra de Naam JEZUS CHRISTUS, DIE ze vrezen en voor Welke ze vluchten, tegen hen wordt 
opgeworpen.
Deze kwade geesten werken als afgezanten van de satan op hen in en u bemerkt hun werkzaam zijn 
als onrust, onvrede, moeilijkheden en lijden van allerlei soort en door zielszwakten en gebonden 
zijn, want ze hinderen u, waar ze maar kunnen, bij goede handelingen of ook bij betrekkingen van 
geestelijke aard met de lichtwereld en haar bewoners. Ze houden u aan de wereld geketend doordat 
ze u steeds weer wereldse gedachten influisteren en proberen u te boeien door zulke gedachten, om 
u  af  te  keren  van geestelijk  streven,  geestelijke  gedachten  en  goede werken.  Uw ziel  zal  zich 
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geestelijk in het nauw gedreven voelen, zonder hiervoor een directe reden te weten, en dan zult u 
altijd kunnen aannemen dat het slechte geesten zijn die u in duistere sferen willen trekken, al is het 
meestal  ook zonder succes zodra ze het proberen bij  diegenen die van MIJ willen zijn en wier 
harten MIJ al toebehoren door hun wil.
De wil die op MIJ gericht is, beschermt de mensen tegen alle aanvallen van het boze, zodat ze daar 
geen prooi van worden, maar alleen gevoelsmatig te lijden hebben onder zijn kwellingen, want die 
geesten beroven hen van elke geestelijke vrede in opdracht van hun heer, die elk bevrijd worden 
door JEZUS CHRISTUS tracht te verhinderen,
Daarom hoeft u slechts de Naam JEZUS met volle aandacht uit te spreken en u drijft de vijand van 
u weg, die zich daar niet ophoudt waar JEZUS CHRISTUS is, DIE echter met zekerheid elke roep 
nakomt en u daarom altijd een veilige bescherming hebt met het aanroepen van Zijn geheiligde 
Naam.
De kruisdood was niet tevergeefs, hij heeft de vijand talloze zielen uit de handen gerukt en hij zal 
hem nog talloze zielen ontrukken, want hij was ondergaan voor tijd en eeuwigheid, voor het heden, 
het verleden en de toekomst en steeds weer zal de satan de macht van de Naam JEZUS moeten 
ondervinden,  want  hij  zal  aan  aanhang  verliezen  ofschoon  hij  gelooft  de  opperheerschappij  te 
behalen in de strijd om de zielen van de mensen.
En zelfs zij die hij wint door hun gezindheid, worden hem weer ontnomen en worden opnieuw 
gekluisterd in de materie, en de tegenstander raakt de zielen weer kwijt voor 'n eindeloos lange tijd. 
Geloof dat u macht hebt over hem, dat hij de zege niet hoeft te behalen, geloof dat u een wapen 
bezit,  waarmee  u  hem  met  zekerheid  zult  kunnen  verjagen,  wanneer  u  MIJ  maar  in  JEZUS 
CHRISTUS aanroept, dat IK u bescherm tegen hem.
En u zult Mijn bescherming ervaren, u zult bevrijd worden van zijn macht, want u bent door Mijn 
Naam sterker dan hij, omdat u MIJ Zelf roept en IK u waarlijk niet zonder hulp laat. Want HIJ DIE 
aan het kruis is gestorven voor u, is waarlijk groter en sterker dan de vijand van uw ziel, en HIJ zal 
ook Zijn Macht gebruiken wanneer u HEM aanroept om hulp.
AMEN

7512 Bewuste of mediamieke ontvangsten
1 februari 1960

Er wordt u een weten gebracht door de Geest, u wordt van binnen uit onderricht en zult dan dit 
weten door kunnen geven, maar u zult steeds kunnen tonen dat de oorsprong in uzelf ligt, u zult met 
zekerheid  kunnen  bestrijden  het  van  buitenaf  ontvangen  te  hebben  en  derhalve  dus  voor  een 
geestelijke lering opkomen als  ontvangen van MIJ Zelf.  En dat  is  dan ook de garantie dat die 
geestelijke lering waarheid is, want zo de Geest in u u onderricht, moet u de waarheid ontvangen, 
omdat de Geest  in u een deeltje is van MIJ, omdat hij  u alleen maar dat kan verkondigen wat 
overeenstemt met de waarheid, daar hij Geest is van Mijn GEEST en IK de eeuwige WAARHEID 
Zelf ben.

Dus u zult met zekerheid uw weten als waarheid kunnen verdedigen, want u hebt de geestelijke 
lering niet van buitenaf in ontvangst genomen, u hebt haar niet door studie verworven, maar u bezit 
een omvangrijk weten dat uit uzelf is gekomen, dat in waarheid u "van Boven" werd toegezonden, 
omdat  de Geest  in u met "Boven",  met  MIJ,  in  verbinding staat en deze band eeuwig niet  zal 
opgeven.
En toch is er nog onderzoek nodig of het weten dat u bezit, u in een toestand van mediamieke 
ontvangst werd overgebracht, of dat u het in een toestand van volledige bewustheid in ontvangst 
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hebt  genomen.  U zult  steeds  een ernstig  onderzoek moeten  instellen,  wanneer  u  uw geestelijk 
eigendom als waarheid wilt uitdragen, want de mogelijkheid bestaat ook dat u zich in een toestand 
van niet  bewust-zijn  aan geestelijke  krachten overgeeft,  die  eveneens geestelijke  leringen op u 
trachten over te dragen, wanneer u afziet van uw wil en deze krachten uw wil gebruiken kunnen. 
Dan ligt het meer voor de hand dat ook onwetende krachten hun "kennis" aan u kwijt willen, omdat 
ze niet tegengehouden worden door een duidelijke wil en het verlangen naar waarheid, dat de mens 
beschermt tegen dwaling.
En dat moet u nauwgezet onderzoeken. Want de Geest in u uit zich in 'n toestand van volledig 
wakker zijn, hij spreekt uw ziel aan en geeft deze te kennen wat IK Zelf de mens op aarde wil 
overbrengen,  omdat  de  Geest  in  u  'n  deeltje  is  van  de  VADERGEEST van  eeuwigheid.  Maar 
mediamieke ontvangsten zijn en blijven een gevaar voor de mens want hij is niet beschermd tegen 
vijandige invloed, omdat de ziel zich niet bewust opstelt om weerstand te bieden wanneer vijandige 
krachten naderen. En ze zullen dit steeds doen onder de dekmantel van de waarheid, om aangehoord 
te worden.
Maar  u,  mensen  zult  moeilijk  dwaling  van  waarheid  kunnen  onderscheiden,  omdat  hij  goed 
gecamoufleerd is,  doch zodra maar de geringste afwijking te onderkennen is van de geestelijke 
leringen die u, mensen door het werkzaam zijn van Mijn GEEST toekomen, moet u oplettend zijn 
dat u niet ten prooi valt aan de dwaling, want in dat geval is het werkzaam zijn van de vijandige 
krachten al vast te stellen, juist door de tegenstrijdigheid met Mijn zuivere geestelijke leer.
Maar u wordt steeds weer gewaarschuwd u niet in een mediamieke toestand te verplaatsen of te 
laten  brengen,  want  die  is  een  gevaar  voor  u  waaraan  u zichzelf  uitlevert.  Want  uzelf  zal  het 
moeilijk vallen de waarheid van de dwaling te scheiden, omdat de dwaling erg knap verhuld is en 
de onzuivere geestelijke krachten zich eveneens van Mijn uitspraken bedienen, die ze kennen en 
aanwenden voor hun doeleinden.
Het werkzaam zijn van de Geest garandeert zuivere waarheid, mediamieke ontvangsten zijn echter 
geen geestesactiviteiten in de goede zin,  ofschoon ook geestelijke wezens trachten zich te laten 
gelden en het hun ook lukt, wanneer de mens afziet van zijn wil, wanneer hij in een toestand van 
niet bewustheid zich door hen laat gebruiken als werktuig. En dit onderzoek zult u moeten uitvoeren 
wanneer u een geestelijke lering wordt aangeboden die niet op alle punten overeenstemt met het 
door MIJ aan u toegezonden Woord. Het hoeft niet zo te zijn dat de wil van de ontvangers niet op 
MIJ gericht is, maar ze zijn ook niet zo met MIJ verbonden dat ze zich volledig aan MIJ overgeven, 
zodat IK hen kan beschermen tegen die krachten.
Ze hebben vaak een grote geldingsdrang en willen op de voorgrond treden en dat toont een graad 
van arrogantie die de tegenstander heel goed weet te benutten. En daar ze zelf overtuigd zijn van 
hun taak om als werktuig te dienen, onderzoeken ze zichzelf ook niet ernstig en lenen zich dus om 
onjuiste geestelijke leringen te verbreiden, wanneer ze niet serieus het heil van hun ziel nastreven en 
dan ook innerlijk een weerstand voelen zich verder op mediamiek niveau bezig te houden.
Het werkzaam zijn van de Geest moet bij volledig bewustzijn plaats vinden en nu wordt er aan de 
mens innerlijk  leerstof  overgebracht  waarin Mijn GEEST werkzaam kan zijn,  want hij  (d.i.  de 
mens) staat in directe verbinding met MIJ en hij hoort Mijn Woord, hij hoort MIJ Zelf omdat zijn 
Geestvonk de band tot stand heeft gebracht met de VADERGEEST van eeuwigheid, met MIJ, DIE 
ME nu tegenover hem uit, zoals het voor hem en de mensheid tot zegen is. En hij zal steeds de 
zuivere waarheid ontvangen en weergeven, hij zal nooit bang hoeven te zijn aan de dwaling ten 
prooi te vallen, zolang hij zelf de waarheid begeert.
AMEN
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7720 Gevaren van het mediamiek ontvangen
5 oktober 1960

En steeds weer spoor IK u aan tot liefde, omdat alleen door de liefde de Geest in u tot leven wordt 
gewekt,  opdat  hij  zich nu ook kan uiten.  Want  u  moet  weten  dat  de  uiting van de  Geest  van 
ongelofelijke waarde is voor u, omdat u dan Mijn Woord ontvangt in alle zuiverheid, omdat IK u 
dan Zelf door de Geest kan aanspreken. U moet weten dat de liefde geestelijke krachten in u in 
werking zet die u vanaf het allereerste begin bezit, maar die in u bedekt lagen sedert uw vroegere 
afval van MIJ. Hoe meer u nu toeneemt in de liefde, des te meer ontplooien die geestelijke krachten 
zich weer en uw wezen verandert weer in het oerwezen dat u was in het allereerste begin, toen u 
nog Mijn evenbeelden geweest bent, hoogst volmaakte wezens, die net als IK konden scheppen en 
vorm geven tot eigen gelukzaligheid. De liefde gaf u vrijwillig op - de liefde zult u weer vrijwillig 
na moeten streven, u zult u voor het aanstralen van Mijn Liefde moeten openen en dan stroomt Mijn 
GEEST weer bij u binnen en alle vroegere vermogens ontwaken in u ten leven en u hebt nu weer 
een levendige geestelijke uitwisseling met MIJ.

Maar IK wil u ook doen weten dat Mijn tegenstander op dezelfde wijze op u tracht in te werken en 
ook hij zich door u zou willen uiten en dit kan, wanneer u zich willoos aan hem overgeeft. Dan kan 
hij bezit nemen van u en zijn wil op u overdragen en dan zult u ook kunnen spreken, alleen zal de 
inhoud van dit spreken een wirwar van gedachten zijn, die zorgt dat elke helderheid ontbreekt en u 
zult niets winnen.
En daarom waarschuw Ik u ernstig u, in zwakheid van uw wil,  aan geestelijke krachten toe te 
vertrouwen, die u misbruiken. IK waarschuw u voor mediamieke ontvangsten, die u, mensen vaak 
niet  uit  elkaar  zult  kunnen  houden,  die  echter  steeds  een  gevaar  betekenen,  die  niet  als  het 
werkzaam zijn van de geest te bestempelen zijn, veeleer als slechts mededelingen uit de geestelijke 
wereld, waarvan de sferen heel verschillend zijn en maar zelden zuivere waarheid garanderen. En 
mediamieke ontvangsten kunnen ook mensen hebben die van de liefde nog ver verwijderd zijn, 
want zodra ze zich zelf in hun wilszwakte aan een geestelijke kracht overleveren, worden ze daar 
ook door in bezit genomen en ze bieden geen weerstand wanneer deze krachten uit het lage rijk van 
de geesten komen.
Maar  wie  de  liefde  in  zich  ontsteekt,  brengt  nu  vanzelf  de  verbinding  tot  stand  tussen  zijn 
Geestvonk en MIJ, de VADERGEEST van eeuwigheid. En deze mens kan alleen maar waarheid 
uitdelen,  deze  ontvangt  in  waarheid  Mijn  Woord,  hij  zal  rechtstreeks  door  MIJ  worden 
aangesproken en kan alleen in de waarheid onderwezen worden. En IK zou u allen graag willen 
aanspreken door dit Woord, dat u niet iedere geest geloof mag schenken, dat u zich tot MIJ Zelf 
moet wenden en steeds alleen moet vragen om de waarheid.
U moet geen vragen stellen, u moet niet willen weten wat Mijn Wijsheid voor u verborgen houdt, u 
moet die geesten niet om aardse dingen vragen. U moet alleen maar altijd vol vertrouwen tot MIJ 
komen en elk van uw verlangens aan MIJ voorleggen, en IK zal u waarlijk antwoorden door het 
hart, als u dan alleen op uw gedachten let, op het aandringen in uw innerlijk en uw wil. IK spreek 
dan door het hart tot u, en u hebt waarlijk de raadgevingen van de geesten niet nodig van wie u niet 
weet van welke sfeer ze deel uitmaken, want ze vermommen zich goed en u zult ze vaak voor goede 
geesten houden, terwijl ze in waarheid alleen maar verwarring aanrichten en trachten de mensen 
van het rechtstreekse verkeer met hun VADER van eeuwigheid af te houden.
En IK wil toch zo graag met Mijn kinderen spreken, maar IK kan het alleen maar wanneer u zich tot 
liefde vormt, omdat Liefde zich alleen maar weer tegenover liefde kan uiten. Kom daarom allen 
rechtstreeks tot MIJ en wanneer u zich maar innig met MIJ verbindt en opmerkzaam luistert, zult u 
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MIJ ook Zelf vernemen in u, u zult tweegesprekken met MIJ kunnen houden en in alle duidelijkheid 
zullen problemen voor u worden opgelost die u MIJ vertrouwelijk voorlegt. En wanneer u nu een 
leven in liefde leidt, zal Mijn Stem zich steeds duidelijker in u uiten, omdat dan de Geestvonk in u 
door Mijn VADERGEEST van eeuwigheid wordt aangesproken en Zich nu duidelijk verneembaar 
aan uzelf doet horen. Maar geloof niet dat u op omwegen Mijn aanspreken verneemt, wanneer de 
liefde nog niet in u is. Het werkzaam zijn van de Geest en mediamieke ontvangsten moeten van 
elkaar worden onderscheiden. Wel is steeds een geestelijke kracht aan het werk, maar zoals er licht 
en duisternis bestaat, zo zullen ook steeds de krachten van het Licht tegen de duistere krachten te 
strijden hebben.
Maar Licht is daar waar liefde is en dus is alleen de liefde bepalend voor de graad van de waarheid 
die aan die geestelijke mededeling ten grondslag ligt. En de liefde komt naar MIJ Zelf toe, DIE de 
eeuwige LIEFDE ben. De liefde verzet zich tegen uitlatingen die niet van de eeuwige LIEFDE Zelf 
komen. En de eeuwige LIEFDE wil in directe verbinding staan met u. IK wil door uzelf worden 
aangesproken, opdat IK ME Zelf ook tegenover u kan uiten. En dat is het "werkzaam zijn van Mijn 
GEEST" in u, dat IK alsmaar heb aangekondigd met de Woorden: "IK wil u de Trooster zenden, de 
GEEST der Waarheid". De liefde is alles en alleen door de liefde verbindt u zich met MIJ. En deze 
liefde wil IK van u ondervinden en waarlijk, u zult binnengeleid worden in alle waarheid.
AMEN

8149 Waarschuwing voor mediamieke ontvangst
12 april 1962

"Iedere geest die belijdt dat JEZUS CHRISTUS in het vlees is gekomen, is van GOD".

Daaraan zult u dus de toetssteen kunnen aanleggen of u door M? Zelf wordt onderricht of dat u aan 
een valse geest  ten offer bent gevallen,  want deze zal nooit  Mijn belichaming in JEZUS, Mijn 
komen op aarde terwille van de verlossing van de mensheid, aan u, mensen ter kennis brengen, 
integendeel daar tegen getuigen. U zult nu echter ook moeten weten, dat de vijandige geest vaak 
tussen beide komt, waar hem deze mogelijkheid wordt geboden, wanneer de mens afziet van zijn 
wil en dus een vreemde geest bezit van hem kan nemen, die hij niet altijd vermag te herkennen.
Wel zoek IK steeds verbinding met u, mensen en IK verheug ME op elke band die u zelf met M? tot 
stand tracht te brengen; en waar IK ook heel zuivere vaten vind, zal de straal van Mijn Liefde hier 
binnen  kunnen  stromen,  maar  deze  daad  moet  bewust  gebeuren;  u  moet  u  zo  innig  aan  M? 
overgeven dat u in een toestand van bewustheid nu Mijn Stem kunt horen, en dan zult u er ook 
zeker van zijn dat uw VADER Zelf tot u spreekt. Bent u echter wel op de hoogte van de toestand 
van rijpheid van al diegenen die u omgeven, weet u of u beschermd bent tegen de invloed van een 
onzuivere geest, die verwarring onder u tracht te stichten?
U hoeft niet in dwaling te verkeren, maar u bent niet zeker van hem, dat hij binnensluipt, wanneer u 
zich als medium aan geestelijke krachten toevertrouwt, wanneer u van uw wil afziet en u dus ook 
niet zult  kunnen verweren, wanneer een valse geest bezit van u neemt.  Maar deze lage geesten 
wachten alleen maar op de gelegenheid binnen te kunnen sluipen, en elke onzuivere gedachte, elke 
vooropgezette mening, elke liefdeloosheid kan de opening zijn die het hem mogelijk maakt binnen 
te sluipen en dan wordt ook diens "geestelijke lering" (mee naar binnen) gebracht en u neemt het 
aan als "Mijn woord".
IK wil tot ieder van Mijn kinderen spreken, maar geloof M?, de innige band die ieder van Mijn 
kinderen met M? tot stand brengt, levert hem ook zeker Mijn aanspreken op, maar dit kan ieder van 
Mijn kinderen in zichzelf vernemen, en al naar zijn innigheid, zijn samenspraak met M?, zal Mijn 
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Woord duidelijk in hem zelf klinken, zijn gedachten zullen zo gestuurd worden, dat het kind voelt 
dat zijn VADER hem onderricht en dat hij zich aan deze gedachten helemaal kan toevertrouwen, 
dat ze waarheid zijn.
Van de grootste waarde is de innerlijke band, die de mens zelf met M? tot stand brengt in vrije wil, 
want deze beschut hem voor dwaling en geeft hem ook de innerlijke vrede en de zekerheid in Mijn 
Liefde geborgen te zijn.
Wel heb IK gezegd: "Waar twee of drie in Mijn naam verenigd zijn, daar ben IK in hun midden". 
En ook deze zekerheid zult  u mogen hebben, dat IK Zelf bij  u ben en uw gedachten de juiste 
richting geef. En dan zal ieder ook in volledig bewustzijn spreken wat IK hem in de mond leg en IK 
Zelf kan ME dan ook uiten en u onderrichten, terwijl u wederzijds van gedachten wisselt en door de 
innige band met M? geheel met Mijn GEEST vervuld bent; u dus dan spreekt vanuit Mijn Wil, Die 
u nu allen tot zege strekt. Want de innige band met M? is en blijft de voorwaarde dat IK bij u 
tegenwoordig ben, en die zult u te allen tijde en op elke plaats tot stand kunnen brengen. U bent dan 
niet gebonden aan vastgestelde uren die nooit garanderen of ieder zich zo heeft voorbereid, dat ieder 
de innigste verbinding met M? heeft en dan ook Mijn aanwezigheid in het hart van ieder mens 
gewaarborgd is. Want alle voorwaarden moeten aanwezig zijn wanneer IK Zelf M? aan een mens 
wil openbaren.
AMEN

8204 Slechte invloed van onrijpe zielen uit het hiernamaals
2 juli 1962

De deur naar het lichtrijk is voor al diegenen gesloten die in MIJ nog niet hun Verlosser van zonde 
en dood hebben gezien, d.w.z. die het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS niet als zodanig 
erkennen en dus ook Mijn menswording in JEZUS en bijgevolg MIJ Zelf niet erkennen.

En  zo  zult  u  ook  kunnen  begrijpen  dat  talloze  zielen  de  aarde  verlaten  en  in  het  rijk  hierna 
binnengaan, belast met hun oerschuld, dat zij in de duisternis of in de schemering ronddolen en zich 
nog in de nabijheid van de aarde ophouden, dat zij vaak niet weten dat ze niet meer op aarde leven 
en zich nochtans weer door mensen zouden willen uiten en daarom op dezen op allerlei manieren 
druk uitoefenen. En zo is u ook een verklaring gegeven voor de manier van handelen van veel 
mensen die, beïnvloed door zulke zielen, zich laten meeslepen om de slechtste daden te verrichten.
En hoe dichterbij het einde komt, des te sterker zal die invloed ook bemerkbaar zijn, want steeds 
gaan er mensen dood op de aarde die zonder geloof aan JEZUS CHRISTUS leven en sterven en 
daarom ook niet  vrij  zijn van hun zondenschuld bij  hun binnengaan in het rijk hierna, die hun 
slechte  gedachten  en  hun  wil  die  nog  naar  de  tegenstander  is  toegekeerd,  meenemen  naar  de 
"overzijde" en ook nog door deze worden beïnvloed om op de mensen druk uit te oefenen die past 
bij hun wezen.
En zo is de aarde omgeven door een eindeloze schare van slechtste geesten die geen ander doel 
kennen dan al hun ondeugden en begeerten op de mensen over te dragen en hun wil te verzwakken 
en ook d.m.v. gedachten op de mensen in te werken, zodat in hen ook weer de weerstand tegen de 
goddelijke Verlosser sterker wordt en zij allen in het grootste gevaar verkeren, elk geloof dat nog 
aanwezig is, te verliezen, die nu twijfelen en zich afkeren van JEZUS CHRISTUS en daarom in 
diepste duisternis blijven en binnengaan in het rijk hierna.
Kunt u het nu begrijpen waarom IK steeds en steeds weer de mensen aanspoor de weg naar het 
kruis te gaan, zich aan JEZUS CHRISTUS over te geven en HEM te vragen om versterking van wil, 
om vergeving van schuld en hulp in de strijd tegen de tegenstander om van deze vrij te worden? IK 
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wil de mensen alleen maar in kennis stellen dat ze geketend zijn door hun grote schuld van de afval 
van MIJ en dat ze alleen deze ketenen niet kunnen verbreken, maar alleen met de hulp van de 
goddelijke Verlosser vrij worden uit zijn macht.
En dit is het doel van hun leven op aarde, maar de mensen weten daar weinig of niets van en daar ze 
kort vóór het einde staan, verkeren ze in het grootste gevaar onverlost van deze wereld te vertrekken 
en dus onverlost het rijk hierna binnen te gaan, waar het voor hen erg moeilijk zal zijn JEZUS 
CHRISTUS te  vinden,  ofschoon dit  dan ook nog mogelijk  is.  Maar  zolang het  mogelijk  is  de 
mensen nog op de aarde dit weten over de goddelijke Verlosser te doen toekomen, zal de hele 
lichtwereld  zich daarvoor inzetten  en in  Mijn  Wil  hun invloed uitoefenen de  mensen daarover 
klaarheid te verschaffen en IK Zelf zal dit weten naar de aarde leiden, opdat de mensen in alle 
waarheid opheldering verkrijgen over JEZUS CHRISTUS en Zijn missie en zij zich in vrije wil 
naar  Hem toe keren.  Want dan pas zullen ze in  HEM ook MIJ Zelf  zien en MIJ erkennen en 
bijgevolg ook bewust de weg terug naar MIJ gaan, die naar huis leidt, terug in het Vaderhuis.
En er zullen ook veel zielen in het rijk hierna de onderrichtingen volgen die IK Zelf de mensen op 
aarde geef die bereid zijn voor MIJ en Mijn rijk te arbeiden. En daardoor kan ook voor deze zielen 
een  licht  worden  ontstoken  dat  hun  ook  aan  de  overzijde  de  weg  omhoog  kan  verlichten  en 
makkelijker maken, zodat ook zij de waarheid over JEZUS CHRISTUS en Zijn werk van erbarmen 
vernemen en ze zich niet meer afwijzend opstellen, integendeel uit de duisternis tot HEM roepen 
om redding, die hun ook zeker ten deel zal vallen.
En u, mensen kunt dit werk van verlossing ondersteunen, doordat u de overledenen gedenkt en ten 
gunste van hen bidt en u zelf hun het evangelie (van de liefde) voorlegt, doordat u ze aanspreekt en 
hun opheldering verschaft over JEZUS en hen naar HEM verwijst, wanneer ze zich in duisternis 
bevinden  of  in  geestelijke  nood.  En ze  zullen u  gehoor  schenken omdat  elke  moeite  in  liefde 
gedaan, door hen weldadig wordt ervaren. En ze zullen ook hun wil veranderen en zich bewust tot 
JEZUS wenden, DIE ze nu ook herkennen als Verlosser in WIE IK Zelf MIJ op aarde belichaamde 
om door u, mensen te worden herkend en erkend. En u zult niet verloren gaan, maar ten leven 
komen, het leven dat eeuwig voortduurt.
AMEN

8337 Het onderzoek van geestelijke "ontvangsten"
24 november 1962

Overal wil IK Mijn Woord heensturen, IK wil dat alle mensen zich 'n weten verschaffen en leid u 
ook allen op uw weg aan wie u Mijn Woord moet overbrengen. IK stort Mijn GEEST uit over alle 
vlees en kies MIJ in alle plaatsen de juiste vaten, die IK d.m.v. gedachten of ook door het innerlijke 
woord kan onderrichten, omdat het noodzakelijk is dat de mensen op de hoogte zijn van Mijn Wil 
en van hun taak op aarde. En zo ben IK overal werkzaam, omdat de laatste tijd voor het einde 
ongewone hulpverlening vereist.

En steeds weer zeg IK u, dat IK u direct, of indirect aanspreek door Mijn lichtboden, die van MIJ 
Mijn  Woord  ontvangen  en  het  doorgeven  aan  u  die  het  stromen  van  de  GEEST  in  u  laat 
binnenkomen. In het laatste geval zal Mijn Woord als door MIJ aan deze lichtboden gegeven, ook 
herkenbaar zijn aan de vorm van het Woord. Maar altijd zal het zuivere waarheid zijn uit MIJ, 
omdat  de  lichtboden  alleen  Mijn  Wil  volbrengen  en  niets  anders  dan  waarheid  aan  u,  die  de 
waarheid oprecht begeert, zullen overbrengen. Toch moet u steeds onderzoeken en altijd indachtig 
zijn dat ook Mijn tegenstander zich in de laatste tijd wil uiten, dat hij zich zal uitgeven als engel van 
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het licht. U moet er altijd aan denken dat IK u gewaarschuwd heb voor valse christussen en valse 
profeten. Want ook dezen zijn actief op de aarde en willen de mensen in de war brengen.
En steeds zult  u dit  onderzoek kunnen uitvoeren onder het  inroepen van Mijn bijstand en met 
inachtneming van Mijn Woord, dat iedere geest die belijdt dat JEZUS CHRISTUS in het vlees is 
gekomen, ook als daartoe door MIJ aangesteld kan worden aangezien. Maar er moet daarbij steeds 
op gelet worden, dat u over deze verwekking in het vlees uitsluitsel gegeven moet worden. Want 
ook een slechte geest kan, om u te misleiden, dezelfde woorden gebruiken, die hem wel bekend 
zijn, maar tot uitleg geven is hij niet instaat. Evenzo kunnen onrijpe geesten die zich nog niet in het 
licht bevinden, maar geen slechte bedoelingen hebben, zich willen uiten en ze geven nu dat door 
wat hun bekend is uit het aardse leven. Dezen zijn als onderwijzende krachten niet te aanvaarden. 
En weer is de instelling van de ontvanger doorslaggevend, of zulke onrijpe wezens zich kunnen 
uiten of door de ernstige wil om de waarheid te weten, gehinderd worden bij hun voornemens.
Zoals er op aarde predikers zijn die alleen dat als inhoud van hun predikingen gebruiken wat hun 
bekend is, zonder echter door de GEEST verlicht te zijn, en toch niet slecht hoeven te zijn - zo uiten 
zich ook wezens uit het hiernamaals die ook op aarde dit ambt hebben vervuld, en ze zetten nu in 
het  hiernamaals  hun  onderrichtingen  voort.  En  zolang  ze  zich  uitgeven  als  leraren  uit  het 
hiernamaals, worden ze aangehoord of afgewezen al naargelang de rijpheid van de mens die ze 
trachten te onderrichten. Daar deze wezens uit het hiernamaals het zelf niet weten dat GOD en 
JEZUS Een is, integendeel steeds alleen de "mens" in JEZUS zien, die op aarde de volmaaktheid 
had bereikt, zij echter ook niet weten wat onder deze "volmaaktheid" te verstaan is, bedienen ze 
zich van Zijn menselijke Naam om hun onderrichtingen geloofwaardig te maken.
Want het volledige inzicht in deze grote zonde ontbreekt hun, anders zouden ze deze waarlijk niet 
begaan. Want steeds nog hebben ze de bedoeling de mensen naar het "hemelrijk" te leiden, zoals ze 
het op aarde wilden doen in hun functie als prediker.  Daarom zullen ook hun berichten uit  het 
geestelijke rijk op de mensen de indruk maken van een onberispelijke geestelijke inhoud te zijn, 
afkomstig uit hogere sferen.
Maar hij die geestelijk ontwaakt is, bemerkt dat niet IK de bron van die geestelijke lering ben en 
zijn kan, omdat Mijn GODHEID in JEZUS niet duidelijk naar voren wordt gebracht, maar dit u 
steeds door Mijn Woord begrijpelijk moet worden gemaakt, omdat pas dan het Verlossingswerk 
van JEZUS CHRISTUS begrepen en aanvaard wordt, wanneer u, mensen daar overeenkomstig de 
waarheid uitsluitsel over krijgt.
Er kan u niet genoeg op gewezen worden u voortdurend met MIJ te verbinden en in geest en in 
waarheid met MIJ, te bidden, opdat alles terzijde wordt geschoven wat onjuist of onbegrijpelijk is 
voor u, wat uw ziel geen nut, veeleer schade oplevert. Want Mijn tegenstander spant zich ijverig in 
overal door schaduw het licht te verduisteren, dat dáár helder straalt waar de wil om de waarheid te 
weten, overweegt en waar hij daarom zelf de mensen niet op een dwaalspoor kan brengen. Doch 
waarover u zelf nog in het onzekere bent, vraag MIJ en IK wil u steeds klaarheid schenken en u 
steeds weer het bewijs van Mijn Liefde, Die u allen naar het Licht wil leiden, leveren, opdat u zalig 
zult kunnen worden.
AMEN

8484 De activiteiten van demonische krachten, gecamoufleerd als lichtengelen
2 mei 1963

Strijders moet u zijn voor MIJ en Mijn rijk, en dus moet u ook standhouden tegen alle aanvallen van 
de kant van Mijn tegenstander. Maar u strijdt niet alleen, u hebt MIJZelf als legeraanvoerder en 
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waarlijk IK zal u naar de overwinning voeren, want hij zal u niet ten val kunnen brengen omdat u 
strijd voert met Mijn kracht en als Mijn afgezanten. En Mijn Macht is waarlijk groter, maar u moet 
u geheel en al aan MIJ toevertrouwen, dat u dus ook in het volle bezit van kracht kunt zijn als het er 
om gaat hem weerstand te bieden.

Onverschillig in welke vorm of gestalte hij u ook tegemoet treedt, u hoeft hem dus in het geheel niet 
te vrezen. Hij heeft veel gewaden waarin hij zich hult en steeds probeert hij de mijnen vrees aan te 
jagen, maar het zal hem niet lukken waar IK om bescherming gevraagd wordt. Maar dit ene moet u 
weten,  dat  IK geen tweeërlei  waarheden spreek.  Dat  niet  de een deze  en de ander  die  leer  en 
opheldering  ontvangt,  en  dat  er  dus  twee  heren  aan  het  werk  moeten  zijn  waar  verschillende 
geestelijke onderwijzingen plaats vinden.
IK ken het hart van ieder mens, IK ken zijn instelling tegenover MIJ, zijn GOD en Schepper van 
eeuwigheid en daarom neem IK ook bezit van dat hart dat zich geheel aan MIJ toevertrouwt - en IK 
leid die mens op al zijn wegen.
En als u nu zou kunnen zien hoe het rijk van Mijn tegenstander zich heeft uitgebreid en met welke 
middelen hij  strijdt om nog in de eindtijd de opperheerschappij te behalen, dan zou u zich niet 
verwonderen dat zoveel destructieve geesten zich manifesteren en dat de zuivere waarheid, van de 
kant van de duistere wereld bestreden wordt op elke mogelijke manier.
En steeds weer moet IK u zeggen: vertrouw op MIJ door uzelf geheel en al aan MIJ over te geven 
en MIJ voor u te laten zorgen. Laat u niet in de war brengen door satanische activiteiten. Want IK 
zal u het bewijs leveren dat Mijn macht sterker is en ook hem terecht wijst, als de tijd gekomen is. 
Geloof  het  dat  er  van  het  geestelijke  rijk  ook  sterke  banden  bestaan  met  de  aarde  en  dat  de 
tegenstander bijzonder hard aan het werk is en zich camoufleert als helderste lichtwezen en dit kan, 
omdat de toestand van de ziel van de mens zelf hem de macht daartoe verleent.
U hebt geen idee van deze demonische krachten, die in de eindtijd alles op het spel zetten om de 
mensen in het verderf te storten. Wie zich nauw bij MIJ aansluit heeft deze krachten waarlijk niet te 
vrezen,  al  proberen  ze  ook  alles  te  doen  om de  ziel  die  zich  aan  MIJ  heeft  toevertrouwd,  te 
verontrusten.
Er zijn in de eindtijd ook veel slechte geesten op aarde belichaamd, die als afgezanten van de hel 
hun heer dienen en veel geestelijk onheil aanrichten. Ook hun is de vrijheid gegeven, want ook zij 
zouden verlossing kunnen vinden van een eeuwigdurende toestand van ellende, als zij in het aardse 
leven de verlossing door JEZUS CHRISTUS zouden willen aannemen.
Het zijn door demonen bezeten zielen wier tijd van belichaming als mens gekomen is, die echter 
nog geheel satanisch zijn ingesteld en hun weerstand niet opgeven, die nog geheel onder de invloed 
van de tegenstander staan en voor hem goede handlangers zijn. In hun gedachten wanen ze licht te 
verspreiden, terwijl ze maar steeds proberen het Licht uit te doven. Zij bevinden zich in de diepste 
nacht en vinden hun weg niet uit de duisternis. Toch moeten zij hun weg op aarde in vrijheid van 
wil afleggen, wat hun evengoed ook verlossing kan brengen.
En deze demonische geesten zullen ook proberen iedereen in verzoeking te brengen die MIJ door 
zijn wil toebehoort. Maar altijd zal IK Zelf tussen hen en u staan, en MIJ vrezen ze en vluchten voor 
het Licht. Daarom vrees hen niet, zolang u zich aan MIJ toe-vertrouwt kan u niets overkomen en 
Mijn vergrote toevoer van kracht zal u elke aanval laten afweren.
U zult door hen niet mogen worden aangetast omdat IKZelf u zal beschermen in alle nood en elk 
gevaar en omdat u werkzaam bent voor MIJ, en daarom ook altijd van Mijn hulp verzekerd kunt 
zijn.
AMEN
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8521 Valse christussen en profeten Kenmerk: de Verlossing
7 juni 1963

Waar veel Licht is, is ook veel schaduw. En zo zal juist daar, waar Mijn zuivere Woord neerstraalt 
naar de aarde, ook veel dwaling worden heengeleid, want Mijn tegenstander probeert het licht uit 
den hogen te doven of te vertroebelen opdat het zijn intensiteit zal verliezen. En zo ook is het te 
verklaren dat hij de mensen tracht te misleiden met schijnbaar dezelfde gaven, dat hij de mensen 
bedriegt met het toezenden van boodschappen uit  de duistere wereld, die hij  in hetzelfde kader 
tracht aan te bieden, die echter duidelijk zijn tegenstrijdig werkzaam zijn verraden, want het leidt de 
mensen  af  van  het  voornaamste:  van  de  zuivere  waarheid  over  JEZUS  CHRISTUS  en  Zijn 
Verlossingswerk.  Want  juist  de  verlossing  van  de  zielen  door  JEZUS  CHRISTUS  wil  hij 
verhinderen, opdat hij zijn aanhang behoudt in welke hij zijn macht ziet.

Er zullen veel geestelijke leringen worden aangeboden en ieder zal zich er op beroepen die "uit den 
Hogen"  ontvangen  te  hebben.  Want  Mijn  tegenstander  schuwt  het  niet  zich  als  lichtengel  te 
vermommen om het denken van de mensen in verwarring te brengen. En IK kan zijn handelingen 
niet tegengaan, want het zijn toch de mensen zelf die hem dit recht verlenen. Want meestal is 't het 
verlangen naar ongewone belevenissen dat Mijn tegenstander de gelegenheid biedt zelf in te grijpen 
en hun geestelijke leerstellingen te doen toekomen die waardeloos, zo al niet erg gevaarlijk zijn 
voor de ziel van de mensen. Het verlangen naar ongewone belevenissen is bij veel mensen sterk en 
daarom zijn ze niet kritisch genoeg tegenover zich zelf. Wanneer zij zich in ernstige wil, tot MIJ 
Zelf wenden om bescherming tegen onjuist denken, wanneer het hun werkelijk te doen is om de 
zuivere waarheid, dan worden ze waarlijk ook beschermd en Mijn tegenstander zal hen niet kunnen 
beïnvloeden, omdat het innerlijke afweren van hem door MIJ Zelf in het hart wordt gelegd.
Maar meestal hebben zij de weg gebaand voor het verkeer met de wereld hierna en zelf zijn ze niet 
in staat te onderzoeken of hun waarheid of dwaling wordt toegestuurd. En deze instelling van de 
mensen maken de geestelijke wezens zich ten nutte, doordat ze de mensen mededelingen doen, die 
zij zonder onderzoek als waarheid aannemen en dat daarom Mijn tegenstander voortdurend in kan 
grijpen. En dat het hem slechts daaraan gelegen is de duisternis dichter te maken en de mensen de 
weg naar MIJ te versperren, dat hij alles zal doen om de mensen van de verlossing door JEZUS 
CHRISTUS af te houden, dat is makkelijk te begrijpen daar het tegen het einde loopt.
Overal  worden  daarom zulke  verbindingen  met  de  geestelijke  wereld  tot  stand gebracht  en  de 
mensen zullen liever die geestelijke leringen aannemen dan de zuivere waarheid, die hun van Mijn 
kant uit wordt toegezonden. Maar de vrije wil van de mens zal IK niet bepalen, steeds echter zal IK 
weer  opheldering  geven  en  ieder  die  serieus  naar  de  zuivere  waarheid  streeft,  zal  deze  ook 
herkennen en de dwaling afwijzen.
En  steeds  weer  zal  IK  u  de  kenmerken  aangeven.  IK  zal  u  die  MIJ  wilt  dienen  een  helder 
onderscheidingsvermogen  geven,  zodat  u  zelf  zult  kunnen  onderzoeken  en  u  ook  weer  uw 
medemensen duidelijke onderrichtingen zult kunnen geven, waardoor ook zij zelf in staat zijn de 
dwaling te herkennen en zich ervan te bevrijden. U zult er zeker van kunnen zijn dat geen enkel 
mens die ernstig naar de waarheid streeft, verstrikt raakt in de wirwar van leugen en dwaling, die 
Mijn tegenstander goed kan produceren. Wie echter zonder te onderzoeken aanneemt, heeft geen 
sterk verlangen naar de waarheid en daarom kan hij ook niet door MIJ beschermd worden, want ook 
Mijn tegenstander heeft het recht om te strijden om iedere ziel opdat hij ze niet verliest, daar ze hem 
eens vrijwillig gevolgd is en hij gedurende haar bestaan als mens dit recht van hem goed gebruikt 
en alleen de wil van de mens zelf de tegenstander buiten gevecht stelt.
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Veel zult u nog vernemen over zijn handelen en steeds opmerkzamer zult u moeten zijn op alles wat 
om u heen geschiedt. En u moet alleen naar MIJ en Mijn bescherming verlangen, die IK u waarlijk 
niet zal onthouden. IK heb u voortdurend gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten. 
En hoe vaak nog zal men u op een dwaalspoor trachten te brengen en hoe vaak zich bedienen van 
de heiligste Namen om voor u de dwaling en de leugen aantrekkelijk te maken. Maar u moet, zodra 
het u ernst is de waarheid te weten, op uw innerlijkste gevoelen letten dat steeds de dwaling zal 
afwijzen. En vertrouw u te allen tijde toe aan MIJ en Mijn genade, want zodra nu uw wil naar MIJ 
is gekeerd, heeft Mijn tegenstander elke macht over u verloren.
Valse christussen en valse profeten zullen u altijd weer in verzoeking brengen tot aan het einde, u 
zult ze echter kunnen herkennen, want ze zullen het Verlossingswerk van JEZUS niet naar voren 
brengen en niet trachten u, mensen ertoe te brengen de weg naar het kruis te nemen om vrij te 
worden van uw zondenschuld. En u zult dan ook weten dat u niet naar waarheid wordt onderricht en 
u  zult  zonder  bezwaar  alles  kunnen  afwijzen  wat  u  van  die  kant  wordt  aangeboden.  Juist  de 
onbekendheid met de betekenis van het Verlossingswerk is de geestelijke duisternis en deze moet 
door  het  Licht  van  de  zuivere  Waarheid  worden  doorbroken.  Overal  moet  van  JEZUS en het 
Verlossingswerk  melding  worden  gemaakt  door  er  op  te  wijzen  dat  de  verlossing  -  de 
zondenvergeving door JEZUS CHRISTUS - het voornaamste is dat in het aardse leven bereikt moet 
worden om binnen te kunnen gaan in het rijk van licht en gelukzaligheid. En dit weten wordt u 
steeds weer van boven toegezonden door Mijn Woord. Nooit echter klinkt Mijn Woord daar waar 
daarover  geen  uitsluitsel  gegeven  wordt  of  Zijn  grote  werk  van  erbarmen  geloochend  of 
gebagatelliseerd wordt. Daarom, wacht u voor valse christussen en valse profeten, want ze maken 
de duisternis die over de aarde gespreid ligt alleen maar groter, maar ze schenken geen licht.
AMEN

8695 Mediamieke ontvangsten - Geloofwaardigheid
9 december 1963

U,  die  van  MIJ  de  opdracht  hebt  de  zuivere  waarheid  te  verbreiden,  zult  ook  zelf  over  alles 
onderricht moeten zijn om u een helder oordeel te kunnen vormen over de waarde van resultaten uit 
geestelijk verkeer, die door uw medemensen als waarheid worden verdedigd. U moet weten dat 
zowel  waardevolle  banden  als  ook  banden  zonder  waarde  tot  stand  worden  gebracht  met  de 
geestelijke wereld, dat uit alle sferen in het geestelijke rijk zich wezens aan u willen laten horen, dat 
ze trachten hun gedachten op u over te dragen en de mens zelf kan bepalen welke wezens hem 
kunnen benaderen. En altijd is het verlangen naar de waarheid doorslaggevend, dat echter vaak door 
het verlangen naar het ongewone wordt verdrongen, dat meestal de begeerte iets onbekends uit de 
bovenzinnelijke wereld te weten te komen de voorrang heeft, al is het ook vanuit de beste wil, juist 
en goed te handelen en te denken.

Zulke mogelijkheden worden ook benut door de bewoners van de lichtvolle geestelijke wereld, die 
die mensen op de juiste weg willen brengen en hen nu ook trachten te beïnvloeden hun instelling 
tegenover het geestelijke rijk te verdiepen en hen voor alles erop te wijzen dat de liefde het eerste en 
voornaamste gebod is. Dus kan elk wijzen op de liefde als beantwoordend aan Mijn Wil worden 
beschouwd. De zuiverheid en de wil van de ontvanger die in mediamieke toestand boodschappen in 
ontvangst neemt, bepaalt ook de waarde van deze boodschappen. Maar het komt ook nog op de 
kring van toehoorders aan in welke geestelijke gesteldheid die is, welke geestelijke rijpheid die te 
zien kan geven.
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En  reeds  een  mens  wiens  toestand  van  rijpheid  gebrekkig  is,  kan  al  door  zijn  gedachten  het 
binnensluipen van onreine geesten - die zich eveneens van een medium in een toestand van niet 
bewustzijn  bedienen  -  mogelijk  maken,  en die  dan vaak de  Lichtboden wegdringen,  omdat  de 
krachten van de duisternis opduiken waar de mogelijkheid zich voordoet door een mens te spreken 
die zelf afstand heeft gedaan van zijn wil, die dus in de mediamieke toestand spreekt. Hoe zuiverder 
de  kring  is  en  hoe  meer  overeenstemming  er  in  heerst,  evenals  het  verlangen  alleen 
waarheidsgetrouw onderwezen te worden, des te geloofwaardiger zijn de resultaten en ze zullen dan 
echter  ook  met  de  rechtstreeks  van  boven  aan  u  toegezonden  leringen  overeenstemmen,  dus 
helemaal geen twijfel  aan de echtheid ervan openlaten, want talloze lichtwezens trachten uit  de 
wereld  hierna  toegang tot  de mensen te  krijgen en  hun in Mijn  opdracht  de waarheid  te  doen 
toekomen.
Maar deze lichtwezens zullen steeds weer de mensen trachten te bewegen, de verbinding met de 
geestelijke wereld in 'n toestand van wakker-en-bewust-zijn tot stand te brengen, ze zullen hun over 
het "werkzaam zijn van de GEEST" in de mens opheldering geven en hen trachten aan te sporen 
met MIJ Zelf in innig kontakt te treden om dan een diep weten in ontvangst te kunnen nemen, dat 
op mediamieke manier -  in een toestand van niet  bewustheid -  niet  naar  de aarde kan worden 
gezonden.  Want IK Zelf  heb u,  mensen het  werkzaam zijn van Mijn  GEEST beloofd en Mijn 
Woorden zult u geloof kunnen en moeten schenken.
Dat nu echter ook het werkzaam zijn van Mijn tegenstander sterk aan het licht komt, is niet te 
loochenen  en  hij  zal  steeds  trachten  de  denkbeelden  te  verwarren.  Hij  zal  op  dezelfde  wijze 
mediamiek  aangelegde  mensen  gebruiken  om  door  hen  te  spreken,  echter  steeds  alleen  maar 
woorden die geen samenhang hebben, woorden die wijsheid moeten voorwenden, maar klinkklare 
nonsens zijn. En u, mensen zult dat zelf kunnen onderzoeken wanneer u zich afvraagt welk profijt u 
voor uw ziel wel uit zulke mededelingen zult kunnen trekken, die ook bij nauwkeurig onderzoek, 
uitgaande van Mijn Woord, volkomen tegen de waarheid indruisen. Er melden zich dan geesten die 
zelf nog onwetend zijn, die nog een zekere wereldse wijsheid hebben en deze, daar zij haar op aarde 
ijverig hebben uitgedragen, ook nu op de mensen trachten over te dragen.
En ze hullen zich in het gewaad van een lichtengel, ja, ze gebruiken zelfs de Naam JEZUS voor hun 
mededelingen,  omdat  ze  DEZE niet  als  "GOD" zien  en  zich  dus  van  de  naam van  een  mens 
bedienen. En ofschoon ze, om de mensen te misleiden, HEM (JEZUS) een hoge missie toekennen, 
doen ze dit alleen maar toch zo met de bedoeling de mensen van het ware denken af te houden en 
het Verlossingswerk van JEZUS te bagatelliseren, dus hen te verhinderen MIJ Zelf in JEZUS aan te 
roepen.  Hij  tracht  hen  volstrekt  te  laten  dwalen  over  de  missie  van  JEZUS op aarde  en  Mijn 
menswording in HEM.
Mededelingen uit de geestelijke wereld die geen waarheidsgetrouwe opheldering geven over: dat de 
mens JEZUS een zuivere Lichtziel bevatte, DIE het lichaam zodanig gereed maakte dat het MIJ 
Zelf tot een woning kon worden, dat IK dus Zelf in JEZUS het Verlossingswerk volbracht en de 
algehele vereniging van JEZUS met MIJ heeft plaatsgevonden - dat IK en JEZUS EEN is - zult u te 
allen tijde als dwaling en bewuste misleiding van geesten uit het hiernamaals kunnen verwerpen, 
die juist in de laatste tijd vóór het einde ijverig aan het werk zijn, om ook in de kringen die van zins 
zijn het juiste te doen, verwarring te stichten, maar die nog niet in zich zelf de geest wekten, dat hij 
hun de gave van het onderscheid schenkt om goddelijke en niet goddelijke openbaringen uit elkaar 
te kunnen houden. De mensen zijn er zich nog niet van bewust dat zij steeds met de machten van de 
duisternis te strijden hebben en heel bijzonder in de eindtijd, omdat dezen het willen verhinderen 
dat er een licht voor de mensen gaat schijnen, en dat er maar een zekerheid bestaat niet aan hen ten 
offer te vallen, wanneer dit licht rechtstreeks van MIJ wordt verlangd en bij deze innige vraag om 
toezending van de waarheid ook een verbinding met MIJ tot stand wordt gebracht, die u dan ook de 
juiste bescherming verzekert tegen het werkzaam zijn van die krachten. Maar het is niet altijd liefde 
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voor MIJ en dus ook voor de waarheid, integendeel veelal slechts weetgierigheid om een blik te 
werpen in gebieden die voor hen nog gesloten zijn.
De mensen weten dat  het  aardse leven alleen niet  de reden van het  bestaan  als  mens is  en ze 
trachten nu wel uitsluitsel  te verkrijgen,  maar  geloven door krachten uit  het hiernamaals steeds 
alleen volgens de waarheid onderricht te worden en ze geven de tegenstander alleen nog maar meer 
gelegenheid hun denken in de war te brengen. Maar het kan een mens die ernstig naar de waarheid 
verlangt, helpen om juist te denken wanneer overeenkomstig zijn ernst, zijn zielerijpheid en zijn 
verlangen,  bij  zo'n  „verkeer  met  geesten”  lichtwezens  ingrijpen  die  wel  zien,  wie  ze  zuivere 
waarheid kunnen toezenden.
Doch dezen zullen steeds trachten de mens zo ver te brengen dat hij niet iemand die hem helpt meer 
nodig  heeft,  geen  mediums  die  mededelingen  uit  het  geestelijke  rijk  ontvangen,  veeleer  de 
verbinding met MIJ zo innig tot stand moet brengen dat hij zich nu door MIJ rechtstreeks kan laten 
aanspreken,  of  met  ware  Lichtdragers  in  verbinding  te  treden  die  hem  nu  de  juiste, 
waarheidsgetrouwe  geestelijke  leringen  overbrengen,  die  hij  daarom  nu  ook  als  waarheid  zal 
herkennen omdat hij zelf in zich de Geest al heeft gewekt Die hem in de waarheid binnen leidt. De 
mens kan wel gewaarschuwd worden voor een verkeer met de geestenwereld dat geen succes heeft. 
Maar hij mag en moet ook niet gehinderd worden, omdat steeds weer de mogelijkheid bestaat dat 
hij op deze weg tot een geloven aan een verder leven na de dood kan komen en hij ook de juiste 
weg gewezen kan worden, zodra het hem ernst is in de waarheid te wandelen.
Alles is goed wat de wil toont, juist te handelen voor MIJ, maar voor alles moet gewaarschuwd 
worden voor wat alleen maar tot bevrediging van de zinnen, de weetgierigheid of tot vermeerdering 
van wereldse kennis wordt ondernomen, want daarop zal nooit zegen rusten en de waarheid zal zo'n 
mens nooit kunnen herkennen en steeds eerder aan zodanige leringen geloof schenken die nog ver 
bezijden de waarheid zijn en nooit van MIJ zullen uitgaan.
En daarom heb IK ook als herkenningsteken voor de waarheid van geestelijke ontvangsten Zelf het 
kenmerk aangegeven, dat u moet onderzoeken, of het mysterie van Mijn menswording in JEZUS u 
zo wordt onthuld, zoals IK Zelf u daarover opheldering geef door Mijn Woord, door het werkzaam 
zijn van Mijn GEEST in u. Wat met Mijn, rechtstreeks aan u van boven toegestuurd Woord niet 
overeenstemt, wijs dat af, zelfs wanneer nog zulke mooie woorden u een goddelijke bron zouden 
willen bewijzen. Ook Mijn tegenstander bedient zich van zulke woorden, want hij schrikt voor niets 
terug, omdat hij de mensen in duisternis wil houden, omdat hij weet dat de waarheid een licht is dat 
hem en zijn optreden ontmaskert. En dit zal hij altijd trachten te doven of te vertroebelen.
AMEN

8762 Spirituele verbindingen?
25 februari 1964

IK kan u altijd alleen maar zeggen, dat u MIJZelf tot u zult moeten laten spreken, dat u alleen naar 
MIJ Zelf zult moeten luisteren en waarlijk u zult er geen spijt van hoeven te hebben, want alles wat 
voor u nodig is te weten, zal u worden toegezonden, u zult niet in het donker voort hoeven te gaan, 
maar helder licht zal de weg verlichten waarvan aan het einddoel IK u Zelf zal ontvangen.

U zult u daarom rechtstreeks tot MIJ moeten wenden opdat IK u het Licht ontsteek, u moet het niet 
van iemand anders verwachten. Want Licht kan alleen van MIJ uitgaan, DIE het LICHT ben van 
eeuwigheid.
Wel  stuur  IK  de  Lichtstroom  van  Mijn  Liefde  door  talloze  lichtwezens  overal  heen  in  de 
oneindigheid, steeds heeft hij zijn oorsprong in MIJ en blijft daarom steeds hetzelfde Licht. Maar u 
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weet dat er ook verblindende lichten bestaan, u weet dat deze wel uw ogen kunnen verblinden maar 
ze ook ongeschikt maken voor het ware licht dat een zacht schijnsel afgeeft en toch stralend helder 
alles verlicht, dat op u een weldadige invloed zal uitoefenen, maar niet fel voor u opflitst en daarom 
uw ogen verzwakt.
En zulke verblindende lichten zijn het werk van Mijn tegenstander, die zich eveneens bedient van 
degenen die openstaan voor hem, om zijn verblindende lichten verder te leiden door mensen die 
voor  hem werken.  Mensen  die  zelf  verwarring  willen  stichten  of  ook  wel  zulke  die  de  beste 
bedoeling hebben maar niet rechtstreeks de weg naar MIJ nemen om een licht voor zichzelf te laten 
ontsteken.
U, mensen zult moeten weten dat er ontelbare geesten zijn bij wie het zelf nog aan het licht van 
inzicht ontbreekt, die echter elke gelegenheid aangrijpen om verbinding met de mensen op aarde tot 
stand te brengen en die zich tegenover dezen uitspreken, die dus dat trachten over te brengen wat zij 
zelf bezitten, ofschoon het niet overeenstemt met de waarheid. Verder zult u moeten weten dat de 
geestenwereld voortdurend met u in verbinding staat en, al naar uw eigen graad van rijpheid, u ook 
door geestelijke wezens omringd bent die u nu bedenken met het naar binnen laten stralen van hun 
weten op uw gedachten.
En elke gedachte heeft  zijn oorsprong in de geestelijke wereld en hij  treft  u, mensen steeds in 
overeenstemming met uw eigen rijpheid en uw wil en verlangen naar waarheid. Het proces dat 
onophoudelijk plaats vindt door de bezigheid van het denken van de mens, neemt duidelijke vormen 
aan wanneer  het  zich bewust  afspeelt,  wanneer  dus  de mensen bewust  de verbinding tot  stand 
brengen met de geestelijke wereld en van daar uit geestelijke leringen in ontvangst nemen, die dan 
min of meer overeenstemmen met de waarheid omdat de mensen op heel verschillende niveaus van 
rijpheid  staan  en  ook  de  zin  en  het  doel  van  de  bewuste  verbinding  met  de  geestenwereld 
verschillend is. Maar door de geesten wordt elke gelegenheid aangegrepen, omdat ze zich willen 
laten horen.
Nu  heb  IK  u,  mensen  een  vrije  wil  gegeven  en  deze  alleen  bepaalt  of  u  positief  of  negatief 
beïnvloed wordt door de wezens van het geestelijke rijk, want beantwoordend aan uw wil, komen 
de  geesten die  onderrichten naar  u,  die  of  licht  brengen of  u  in  steeds  grotere duisternis  laten 
belanden. Want uw vrije wil bepaalt uw levenswandel, hij zet u aan of hindert u om liefdewerk te 
doen. Uw vrije wil verlangt ernstig naar waarheid of stelt zich met elke geestelijke lering die u 
wordt aangeboden, tevreden. Uw vrije wil is intens ernstig op MIJ gericht of sluit zich aan bij Mijn 
tegenstander.  En dus bepaalt  uw vrije  wil  ook de leerkrachten  die u vanuit  het  geestelijke  rijk 
trachten te onderrichten.
Maar  alleen  wezens  van  het  licht  zijn  gerechtigd  om  te  onderrichten  en  dezen  zullen  u  ook 
gegarandeerd zuivere waarheid overbrengen, want ze geven alleen door wat ze rechtstreeks van MIJ 
ontvangen. Maar hoe zult u herkennen of u door de lichtwereld wordt onderricht of door zulke 
wezens die zelf nog niet in de waarheid wandelen?
U zult eerst de weg naar MIJ moeten nemen, u totaal aan MIJ overgeven en MIJ vragen om het 
toesturen van de waarheid. En geef IK u nu antwoord door Mijn Lichtboden uit het geestelijke rijk, 
dan  kunt  u  er  verzekerd van zijn  dat  IK u op de eerste  plaats  zal  aansporen  met  MIJ  Zelf  in 
rechtstreekse verbinding te treden, dat IK u opheldering zal geven over het werkzaam zijn van Mijn 
GEEST in de mens en dat IK u dus een garantie geef dat u dan zuiverste waarheid van MIJ in 
ontvangst  neemt  omdat  Mijn  GEEST  zich  niet  vergissen  kan.  Dan  werk  IK  ook  wel  door 
Lichtboden in u, d.w.z. de lichtstraal van Mijn Liefde wordt heengeleid door die hoge geesten die 
toestemming hebben om te onderrichten, die niets anders dan de Kracht van Mijn Liefde verder 
sturen, die "Mijn Woord" dat rechtstreeks van MIJ uitgaat naar de aarde stralen.
Begrijp het: mensen die intens ernstig de waarheid begeren en zich met MIJ zo innig mogelijk 
verbinden, kunnen ook wel volgens de waarheid onderricht worden op spirituele wijze, omdat hun 
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zuiverheid daar garantie voor biedt, maar dit zijn van die zeldzame uitzonderingen en toch brengen 
ze de medemensen ertoe op dezelfde manier de waarheid te zoeken en dezen nemen een groot 
risico, omdat ze zelf alle geesten die zich tegenover hen uiten, niet kunnen kontroleren, omdat ook 
onwetende geesten opduiken die gehoord willen worden en er daarom nooit de zekerheid bestaat 
zuivere waarheid te ontvangen.
Maar ieder Lichtwezen dat van MIJ de stroom van Liefdelicht in ontvangst neemt en verder leidt, 
zal nu van zijn kant trachten de mens te beïnvloeden de rechtstreekse verbinding met MIJ steeds 
inniger tot stand te brengen en dus "het werkzaam zijn van de GEEST" mogelijk te maken. Het 
(lichtwezen) zal de mens daarover opheldering geven dat de waarheid alleen van MIJ uitgaat en ook 
rechtstreeks van MIJ ontvangen kan worden. Want het Lichtwezen is van alle gevaren van een 
spirituele omgang met de geestenwereld op de hoogte en het weet dat de mens vanuit zichzelf de 
gevaren maar zelden het hoofd kan bieden, daar een voorwaarde daarvoor een heel zuiver,  rijp 
zieleleven van de mens is, zo iets echter ook het proces van het rechtstreekse overbrengen door 
Mijn GEEST zou toestaan, dat verreweg zegenrijker voor hem zelf en zijn volgelingen is. De staat 
van rijpheid van de doorsneemens is nog te laag dan dat die de verbinding met de hoge lichtwereld 
zou kunnen garanderen en daarom is het gevaar te groot dat dwaling als waarheid wordt verdedigd, 
alleen maar omdat ze uit het "geestelijke rijk" afkomstig is, dus door media aan de mensen werd 
overgebracht.  Een  medium  zal  zich  ook  niet  tegen  een  onreine  geest  kunnen  verweren,  die 
makkelijk kan binnensluipen waar nog aards gerichte wensen of onzuivere neigingen aanwezig zijn 
bij een van de deelnemers van zo'n kring die zich met het geestelijke rijk in verbinding trachten te 
stellen. Zo'n verbinding is en blijft een gevaar voor de zielen van de mensen, omdat maar heel 
zelden de sfeer zo zuiver is, dat geen vijandige geest toegang krijgt en dan ook dan alleen zuivere 
waarheid aan de mensen kan worden toegebracht.
Maar elke zodanige gunstige gelegenheid zal ook door deze Lichtwezens worden opgemerkt en 
getracht, in die zin benut te worden om de mensen het "werkzaam zijn van de Geest in de mens" 
begrijpelijk te maken opdat dan het ontvangen van de waarheid gegarandeerd is en een grote zegen 
ook voor de medemensen daaruit voortvloeit. Maar dan zal het u ook begrijpelijk zijn dat er maar 
één waarheid bestaat die alleen van MIJ uitgaat, DIE de eeuwige WAARHEID ben.
En daar moet IK steeds weer de nadruk op leggen dat u dan ook voor de zuivere waarheid zult 
kunnen opkomen, wanneer IK Zelf de Oorsprong ben van een geestelijke lering, die door Mijn 
rechtstreeks werkzaam zijn in u tot u komt of toegekomen is. Dat u echter nooit dezelfde zekerheid 
zult hebben, wanneer u op een andere manier wordt onderricht, ofschoon ook. dan stukjes waarheid 
u toekomen, maar er evenzo het grote gevaar bestaat dat u, mensen misleid wordt.
Want Mijn tegenstander is werkzaam op aarde en ook in het geestelijke rijk en zijn doel is de 
geestelijke duisternis dieper te maken en elk licht te doven of te vertroebelen. Maar IK ben het 
LICHT van eeuwigheid en IK zal steeds Licht uitstralen in de duisternis, opdat u, Mijn schepselen 
de weg vindt die terugvoert naar MIJ en het eeuwige leven.
AMEN

8765 Verbinding met de wereld aan de overzijde? Garantie voor de waarheid
28 februari 1964

Steeds zal IK elke onderneming zegenen die vanuit de meest oprechte bedoeling MIJ te dienen, MIJ 
nader te komen, wordt ondernomen. IK ken alle beweegredenen die een mens ertoe brengen een 
band  met  de  geestelijke  wereld  tot  stand  te  brengen.  IK  weet  of  slechts  weetgierigheid  naar 
verborgen zaken, of een werkelijk verlangen om waarheid te weten te komen, een mens aanzet te 
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proberen een blik te  werpen in het  geestelijke rijk  en hiermee in overeenstemming zal  IK zijn 
verlangen vervullen.

Degene die waarheid verlangt, zal IK de weg effenen en hem ook in het bezit van de waarheid laten 
komen, maar IK zal het ook niet verhinderen wanneer wereldse weetgierigheid hem teleurstellingen 
oplevert, wanneer hij door geestelijke wezens onjuist onderricht wordt, omdat dezen ieder mens 
kunnen naderen die hen door hun eigen instelling tegenover de waarheid het recht daartoe geeft. 
Zoals uw verlangen is, zo zal u geschieden, omdat u volkomen vrij bent in uw denken en willen, 
maar deze vrijheid ook juist zult moeten gebruiken.
En zo moet u steeds weer gezegd worden dat u alleen maar ernstig zult moeten verlangen naar de 
waarheid om ze ook in bezit te mogen nemen, dat ze u echter niet kan worden geschonken, wanneer 
u ze niet begeert. Want de overdracht van de waarheid uit MIJ is een genadegeschenk dat gebruikt 
(en gewaardeerd) moet worden en van de wil eist haar aan te nemen.
Het verlangen naar de waarheid is evenwel maar zelden bij de mensen aan te treffen, daarom zal IK 
ieder helpen tot de waarheid te komen, die alleen door het verlangen ernaar wordt aangedreven, 
zelfs wanneer hij een verkeerde weg gaat, wanneer hij zich tot onbekende krachten wendt en hen 
om opheldering verzoekt. Alleen maar die krachten zullen dan ook contact zoeken met degene die 
ernstig verlangt waarheid te weten, die aan zijn verlangen gevolg kunnen geven, die van MIJ uit de 
opdracht hebben waarheid verder te leiden die zij rechtstreeks van MIJ ontvangen.
Wanneer u, mensen het toch zou willen geloven dat het verlangen naar de waarheid tevens de 
garantie is ze te ontvangen. En al gaat u dan ook verkeerde wegen, u zult op de juiste weg worden 
geleid en steeds zal IK Zelf ervoor zorgen dat u die alleen maar begeert in de zuivere waarheid 
onderwezen te worden, niet op een dwaalspoor wordt geleid.
Zolang de mensen echter nog vastzitten aan de aardse wereld zijn ze min of meer onverschillig voor 
de waarheid,  dan zullen ze ook wel zo nu en dan iets  naders willen weten over  voor hen nog 
onbekende gebieden, over de geestelijke wereld. Maar de serieuze wil ontbreekt hun om alleen de 
zuivere waarheid te verkrijgen en daarom kunnen hen ook geestelijke krachten benaderen die hen 
d.m.v. gedachten verkeerd onderrichten, dus de mens zelf zal verkeerde gevolgtrekkingen maken, 
zijn denken zal door MIJ Zelf niet geleid kunnen worden door zijn geest, omdat het hem niet ernstig 
genoeg te doen is om in de waarheid vast te staan. Maar zodra een mens zich inspant een leven in 
liefde te  leiden,  zal  ook het  verlangen naar  de waarheid  worden gewekt  en voortdurend groter 
worden, en dan kan hij ook met zekerheid aannemen dat zijn denken juist is, hij zal in zijn hart 
overtuigd zijn, omdat de liefde in hem al een licht heeft ontstoken en zijn denken nu kan worden 
verlicht.
En zo behoren liefde en het verlangen naar de waarheid onherroepelijk bij elkaar om de waarheid in 
bezit te krijgen, maar dan is de mens rijk te noemen, ofschoon het geen aardse goederen zijn die hij 
bezit, maar het geestelijke bezit weegt tegen alle aardse rijkdom op, omdat deze vergankelijk is op 
het moment van de dood en op de aarde achterblijft, terwijl geestelijke goederen de mens volgen in 
de eeuwigheid, de ziel nu met dit geestelijke bezit kan werken, het voortdurend vermeerderen en 
nooit meer kan verliezen.
Uitermate  rijk  is  de  mens  te  noemen  die  een  weten  bezit  over  zichzelf,  zijn  oorsprong,  zijn 
bestemming, zijn levensdoel op aarde en zijn samenhang met MIJ als Zijn GOD en Schepper van 
eeuwigheid. Dit weten is door niets te vervangen omdat het een goddelijk weten is, een geestelijke 
rijkdom die onvergankelijk is.
En  steeds  gaat  het  alleen  daarom,  dat  de  mens  zich  tot  geestelijke  leraren  wendt,  dat  hij  zijn 
verstand niet zo hoog inschat, dat dit hem ontoegankelijke gebieden zou kunnen doen doorgronden. 
Want dan zal hij nooit een juist, waarheidsgetrouw weten verkrijgen, terwijl de geestelijke leraren 
steeds bereid zijn de mensen ware kennis te geven in zoverre ze maar de vereiste vervullen: een 

Bertha Dudde - Spiritisme - 27/28 -



Spiritisme - Page 28 -

diep verlangen naar de waarheid en een leven in liefde, die de wezens in de gelegenheid stellen voor 
hen te zorgen en hun als bemiddelaars de waarheid uit MIJ te brengen. En dan kan het op de meest 
verschillende manieren gebeuren. Maar steeds moet er aan gedacht worden, dat de mens zich moet 
afsluiten voor de invloed van onrijpe wezens, wat vaak moeilijk is wanneer hij samen met andere 
mensen tracht geestelijke gebieden te betreden en hij nooit kan instaan voor hun zielerijpheid. En 
daarom moet hij de rechtstreekse verbinding met MIJ tot stand brengen en de geest in zichzelf doen 
ontwaken, dat IK nu MIJ Zelf door de Geest kan uiten. Dan kan hij er zeker van zijn dat er geen 
dwaling tot  hem komt,  terwijl  hij  deze garantie  niet  heeft,  waar de mogelijkheid om binnen te 
sluipen gegeven  is,  daar  er  zich altijd  onrijpe  geesten  tussen kunnen dringen,  door  onrijpheid, 
fouten  en  zwakheden  van de  medemensen  die  zich  bij  zo'n  kring  aansluiten,  waardoor  nu  het 
verkeer met de geestenwereld moet plaatsvinden.
Iedere, ernstig naar de waarheid verlangende mens zal IK beschermen tegen dwaling, maar zodra 
hij zich verbindt met zulke mensen die niet helemaal dezelfde geest en wil hebben zoals hij, kan hij 
zich niet vast en zeker verlaten op zuivere waarheid, want ook dezen trekken een aanhang tot zich 
die echter de waarheid niet meer bezit en daarom ook niet kan uitdelen. Steeds zult u moeten weten 
dat IK niet tegen Mijn wet van de ordening kan ingaan, u zult moeten weten dat er steeds zekere 
voorwaarden vervuld moeten worden om een rechtstreeks werkzaam zijn bij u toe te laten en dat IK 
van Mijn wet van de eeuwige ordening ook niet zal afzien, daar IK anders wisselvallig, dus niet 
volmaakt genoemd zou kunnen worden.
Maar iedere mens kan ook hier zeker van zijn, dat de zuivere waarheid voor hem toegankelijk is 
omdat iedere mens Mijn goddelijke Geestvonk in zich heeft, die in voortdurende verbinding met 
MIJ staat en die IK ook steeds de zuivere waarheid kan doen toekomen. Verbind u daarom met MIJ 
en IK Zelf zal u binnenleiden in alle waarheid.
AMEN
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