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0661 Het werkzaam zijn van natuurkrachten in GOD's Wil Katastrofe
10 november 1938

Voor de levensweg van de mens gelden steeds de wetten die GOD van het begin van de wereld af 
als noodzakelijk heeft gegeven voor de geestelijke ontwikkeling van de wezens erop. Vaak zijn daar 
krachten tegenin aan het werk, maar hierover is een onzichtbare macht heengelegd, ze zullen steeds 
de  uitwerkingen van hun handelen in strijd  met  de wetten  van GOD als  nadelig  voor  zichzelf 
gevoelen  en,  of  zich  keren  naar  door  GOD  gewilde  bezigheid,  of  in  het  volharden  van  hun 
boosaardigheid, steeds sterker de Macht van GOD gaan voelen. Zo is ook het werkzaam zijn van de 
natuurkrachten altijd en eeuwig onderworpen aan de Wil van GOD, want zou dit aan de vijandige 
macht zijn prijsgegeven, dan zou spoedig alles alleen nog maar een werk van vernietiging zijn, daar 
de vijandige krachten altijd slechts verwoestend werkzaam zijn; GOD's Wijsheid en Wil echter de 
instandhouding van al het geschapene geldt.

Waar nu de natuurkrachten toch een vernielende uitwerking hebben, is ook altijd de Wil GOD's 
werkzaam, maar nooit  is dit verwoesten een toelaten van kwade krachten. Er zijn dan wijselijk 
redenen aanwezig die GOD zo laten ingrijpen, die echter steeds alleen een zekere begunstiging van 
geestelijke wezens of de ontwikkeling van menselijke wezens dienen.
Ook de verwoestingen hebben hun goede en veelvoudige zin. Natuurgeesten worden vrij  uit de 
vorm die hen onuitsprekelijk lang kluisterde - andere natuurgeesten mogen in ruime mate aan het 
werk zijn en daardoor hun bestemming nakomen en er worden slapende geesten uit hun rust, die 
voor hen alleen maar schadelijk is, wakker geschud. Dat zulke verwoestingen voor de mensheid 
vaak een uitw{erking hebben vol van leed, is eveneens een toelating van God, een wijzen op Zijn 
aanwezig zijn voor de helemaal ongelovigen en een toetssteen voor de gelovigen wier kracht en 
geloof tengevolge daarvan, sterker moet worden. Want alleen zulke buitengewone verschijnselen, 
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die allemaal zulke natuurkatastrofes blijven, zijn in staat, de mensen in een toestand van nadenken 
te brengen.
Wanneer alle kracht van de mensen niet toereikend is hier een halt aan toe te roepen en arm en rijk, 
hoog en laag, om het even, aan zulke door God gewilde katastrofes zijn blootgesteld, blijft er toch 
bij de een of ander de vraag open, waartoe zo'n strafgericht de mensen treft en in hoeverre er een 
goddelijke Macht te onderkennen is. En zulke vragen kunnen tot een totale verandering van het 
denken tot nu toe voeren en de mensen op de weg van het inzicht leiden.
Aan  elke  natuurkatastrofe  gaan  kleinere  gebeurtenissen  vooraf  die  de  mens  zo  te  denken 
vergemakkelijken, en elke innerlijke toestand tevoren is a.h.w. een voorbereiding op het beleven dat 
erop volgt. Als men zo eenmaal maar duidelijk inziet dat alle wereldse macht niet in staat is de 
kleinste verandering teweeg te brengen bij zulke elementaire uitwerkingen van de natuur, dat allen 
hieraan zijn overgeleverd die zich in het gebied van de katastrofe bevinden, dan zou de mens zijn 
gedachten naar boven moeten richten en trachten geestelijke opheldering te verkrijgen, maar de 
mensheid is al  te ver voortgeschreden in haar eigendunk - ze zet hoogstens voor zo'n duidelijk 
werkzaam zijn van de eeuwige Godheid het woord "werking van natuurkrachten" en tracht daarmee 
alles af te doen wat haar geestelijke instelling niet gelieft te bevallen. Ze houdt zich voor wetend en 
wat  haar  onbegrijpelijk  is,  alleen  maar  voor  een  in  de  aard  der  natuur  liggende  uiting,  in  de 
zeldzaamste gevallen echter als een zichtbaar ingrijpen van een goddelijk Wezen. De verklaring van 
alle natuurverschijnselen die hun het best bevalt is: het zich verder ontwikkelen onder invloed van 
de zonnestralen, die weer een nog ononderzochte krachtbron zijn in het heelal en al het leven op 
aarde tot stand brengen, maar  dat dientengevolge ook de mensen niets anders zijn dan levende 
wezens die door zulke natuurkrachten gewekt zijn, die hun begin en einde hebben op deze aarde.
Dat in het hele universum een WEZEN aan het hoofd staat van alles, Dat naar een wijs plan door 
Zijn Wil en Zijn Almacht elk van de schepselen - van het kleinste kreatuur af tot aan de kroon van 
de schepping, de mens - alles op deze aarde heeft geplaatst met een bepaald doel, begrijpen zulke 
(door eigen schuld) onwetende mensen niet. Ze erkennen zo'n WEZEN niet en daarom zien ze ook 
nooit in de werking van de natuurelementen de Wil van GOD Die Zich uit.
Zij die ver weg wonen en er niet door zijn getroffen, schenken helemaal geen bijzondere aandacht 
aan  zulke  katastrofes,  ze  voeren steeds  alleen  soortgelijke  gevallen  aan en  daarmee  zijn  zulke 
gebeurtenissen snel afgedaan. En GOD moet naar steeds duidelijkere middelen grijpen. HIJ moet 
zulke katastrofes steeds sneller  op elkaar laten volgen en de mensen mede schade berokkenen, 
willen deze verschijnselen indruk maken.
Het is betreurenswaardig hoe weinig het leed van de medemensen een echt gevoel van medelijden 
opwekt en hoe uit gewoonte een aanwijzing van boven wordt aangenomen. En zo zullen de tekenen 
steeds een meer geweldige omvang moeten aannemen, willen ze de mensen uit hun rust wakker 
schudden.
Pas wanneer het eigen leven in gevaar is, hechten ze aan zo'n zaak meer betekenis en daarom zal 
nog veel leed en angst het lot van de mensen moeten zijn en er zullen zaken aan het daglicht komen 
die de mensen acht doen slaan op een Wil Die niet kan worden weerstaan.
Doch zelfs  heel  buitengewone  natuurverschijnselen  zullen  met  de  grootste  vanzelfsprekendheid 
worden verklaard en aangenomen, want de "wijzen der wereld" zijn onmiddellijk bereid een heel 
natuurlijke verklaring te geven voor alles wat voor de mensen onbegrijpelijk is, maar nooit zal zo'n 
uitleg betrekking hebben op het werkzaam zijn van GOD en Zijn Wil. Ze verbeelden zich hierboven 
verheven te zijn en hebben daarom een totaal onjuiste mening die ook voor de mensen die door hen 
onderricht worden niet van nut kan zijn.
Zo menigeen zal nog zijn opvatting wijzigen en daarom ook nog zo vele offers moeten brengen, tot 
hij het volledige inzicht krijgt, en om dit te bespoedigen, grijpt de Heer nu vaker dan ooit in en 
schudt en schokt de wereld,  opdat allen die op haar leven, zullen opletten en acht  slaan op de 
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goddelijke Stem die hun de Wil van GOD bekend maakt, van Zijn Almacht en Wijsheid, en wie in 
deze zin elk natuurverschijnsel en het onstuimige woeden van de elementen beschouwt, zal zoiets al 
als de Stem van GOD herkennen en zijn best doen steeds voor GOD het juiste te doen.
AMEN

1153 Natuurverschijnselen Temperatuur - Ster - Voorspellingen
30 oktober 1939

De tijd vliegt en de instelling van de mensen verandert niet, er gaan ontelbare zielen ten onder als 
de Heer hun niet op het allerlaatst nog Zijn Liefde aanbiedt en hun de vreselijke ondergang van al 
het aardse voor ogen houdt. En daarom, let op de dagen die zich wezenlijk zullen onderscheiden 
van  het  anders  gebruikelijke  jaargetijde.  Hoe  lager  de  zon  staat,  des  te  helderder  licht  zal  ze 
uitstralen en een ongewone temperatuur zal de mensen verbaasd doen staan. En dit zal äanleiding 
geven tot vermoedens van allerlei  aard. Deels zal men hoopvol de komende tijd tegemoet zien, 
deels angstige bedenkingen hebben en de mens zal geneigd zijn er een bovennatuurlijk werkzaam 
zijn in te erkennen.

Toch denken slechts enkelen aan hun verhouding met GOD. Ze beseffen niet dat GOD Zelf hun 
denken naar Zich toe zou willen keren en doen ook niet hun best een samenhang te zoeken in de 
buitengewone  natuurverschijnselen.  Ja,  ze  zijn  er  zeer  snel  aan  gewend  en  halen  er  niet  het 
geringste voordeel uit voor hun ziel. Want als ze maar zouden willen opletten, zou de roep uit den 
hogen voor hen begrijpelijk zijn. Maar als ze niet denken aan hun verhouding met de Schepper, 
blijven ze aards gezind en nemen niets aan van wat hun geestelijk wordt aangeboden.
En al  deze  buitengewone  natuurverschijnselen  zijn  uitingen van geestelijke  activiteiten  van die 
krachten die GOD onderdanig zijn en gewillig HEM te dienen. Steeds opnieuw zullen geestelijke 
stromingen merkbaar worden en voor de mensenn zichtbaar op menigvuldige wijze en toch zal het 
denken van de mensheid er zich weinig mee bezig houden, want ook de macht der duisternis is 
enorm werkzaam en deze strijdt tegen al het geestelijke onderkennen, ze tracht het goddelijke af te 
zwakken en zo zal de mensheid alleen maar steeds aan het aardse gebeuren aandacht schenken en 
onverschillig tegenover het werkzaam zijn van de Godheid in de natuur staan, ofschoon de mensen 
er op duidelijk weldadige wijze door worden geraakt. Slechts een klein aantal ziet GOD's Hand 
Zich naar de mensen uitstrekken en tracht de medemensen opheldering te verschaffen, maar alleen 
de weldaad die lichamelijk  voelbaar is,  erkent men, maar niet  een opdracht van boven die een 
verandering van het menselijk denken moet bewerkstelligen.
En in deze tijd van welbehagen, teweeggebracht door 'n buitengewone werking van de zon op een 
ongewone tijd, vindt er een gebeurtenis plaats die ook iedere geestelijk blinde te denken moest 
geven:  een  ster  maakt  zich  los  van  het  firmament  en  verandert  zijn  baan.  Deze  ster  zal  een 
lichtsterkte hebben die die van alle andere ver overtreft, hij zal 's nachts helder stralen en de aarde 
naderen, zo dat ook dit verschijnsel weer ongewoon is voor de mensen en er toch tegelijkertijd een 
bewijs van is, dat de Schepper van hemel en aarde alle macht heeft en dus ook de sterren hun baan 
voorschrijft volgens Zijn Wil.
Als deze ster zichtbaar is, gaat de mensheid steeds meer het geestelijke keerpunt tegemoet. Er wordt 
haar zoveel hulp geboden in geestelijk opzicht, dat ze waarlijk alleen haar wil nodig heeft om zich 
deze hulp eigen te maken, doch haar instelling wordt steeds verstokter, haar denken steeds meer 
verblind. En de tijd is niet meer ver waarvan de Heer gewag maakte op aarde, dat een deur uit haar 
hengsels wordt gelicht als de mens zijn hart sluit voor alle geestelijke stromingen.
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Het Licht zal ook daar schijnen waar het gemeden wordt, want de Lichtstraal zal zo helder zijn dat 
hij alles doordringt, en ook de geestelijk blinde zal moeten zien, alleen zal zijn wil toch afwijzend 
zijn en het einde zal zijn dat hij door het licht wordt verteerd. Want de duisternis wordt verdreven 
door alles wat helder, licht en duidelijk is. En het Licht overwint de duisternis in zoverre, dat het 
donker moet wijken waar eens het Licht van de waarheid zich baan heeft gebroken. En de leugen en 
de schijn zullen onhoudbaar worden, de waarheid echter zal blijven tot in alle eeuwigheid.
AMEN

1538 Toedracht van de katastrofe
25 juli 1940

De leraren uit het hiernamaals doen steeds op dezelfde manier hun best voor je (B.D.) en trachten je 
licht ontvankelijk te maken, maar niet altijd is je hart gewillig om op te nemen en dan ontstaan er 
zulk  soort  hindernissen  die  het  opnemen  (van  het  Woord)  bemoeilijken.  Ongedeelde 
opmerkzaamheid  moet  aan  de  gaven  van  de  Hemel  worden  betoond  en  alle  aardse  gedachten 
vermeden,  dan komen de gedachten van de vrienden uit  het hiernamaals  makkelijk  binnen. De 
goddelijke Liefde zendt je boden tegemoet, die je willen sterken in de wil om te ontvangen. Ze 
brengen je een kennisgeving die op een verstandelijke manier je de toedracht beschrijft  van de 
katastrofes die zullen beslissen over dood en leven van ieder afzonderlijk.

Heel weinig mensen schenken aandacht aan de voortekenen van de komende tijd. Ze verwonderen 
zich wel over afwisselingen en onregelmatigheden die in de natuur zijn op te merken, maar stappen 
daar toch lichtvaardig overheen. Ze zien daarin geen uiting van de goddelijke Wil, maar alleen een 
toevalligheid. En dus zullen ze aanvankelijk ook aan de verschijnselen geen aandacht schenken als 
het natuurgebeuren in aantocht is. Door windhozen zullen de mensen eerst opmerkzaam worden 
gemaakt op naderbij komend onweer. Dit zal zo plotseling komen dat mens en dier in grote nood 
zijn, want ze zijn nauwelijks in staat de heftige storm weerstand te bieden, maar dit zal pas het 
begin zijn.
Met kleine tussenpozes zullen heftige aardschokken te merken zijn en de Hemel zal verduisterd 
worden, een gebulder van donderslagen zal te horen zijn en dit is zo vreselijk, dat onder mens en 
dier paniek uitbreekt, dat ze hun behoud zoeken in de vlucht - doch de duisternis hindert ze - de 
nood wordt steeds groter, het gebulder steeds luider, de aardbevingen steeds heftiger - de aarde 
opent zich en enorme watermassa's breken zich baan uit het binnenste van de aarde. En waarheen 
het oog ook kijkt of zou mogen zien - water en duisternis - en een onbeschrijflijk chaos bij de 
mensen die hun toestand inzien en in de grootste  benauwenis  zijn.  De dagen ervoor  zullen zo 
stralend zijn, dat een zekere zorgeloosheid de mensen heeft aangegrepen en de omkeer zal dan zo 
plotseling komen, dat niemand voorzorgen kan treffen in aards opzicht,  maar deze zouden ook 
volkomen nutteloos zijn, want geen aardse macht weerstaat deze elementen. Alleen de gelovige 
mens wordt nu de goddelijke Almacht gewaar en hij vertrouwt zich toe aan Zijn Schepper. En of 
zijn hart ook bang is en beeft, hij wacht geduldig tot er hulp tot hem komt, want hij zendt zijn 
gedachten omhoog naar Hem.
Wie de zin en het doel van het leven heeft begrepen, weet dat nu het uur van de beslissing is 
gekomen voor ieder mens. En hij zal trachten geestelijke hulp te brengen waar dit maar mogelijk is 
- hij zal de ongelukkigen troosten en hen op GOD wijzen - hij zal helpen doordat hij een lichtje doet 
ontbranden in diepste duisternis. Want GOD zal diegenen de mogelijkheid geven om voor Hem te 
werken die Hem hebben herkend en Hem hun diensten aanbieden. Een rijk arbeidsveld zal hun 
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worden toegewezen en het zaad op goede bodem vallen, want GOD spaart die acht op Hem slaan of 
in grote nood de weg naar Hem vinden.
AMEN

2437 Voorteken voor 'n natuurverschijnsel Vermelding door JEZUS op aarde
5 augustus 1942

Het is geen toevalligheid dat de voortekenen in de natuur toenemen, die tot een uitbarsting van de 
elementen doen concluderen, want GOD zendt al deze voortekenen vooraf, om de mensen voor te 
bereiden op een buitengewoon gebeuren in de natuur dat plotseling en onverwacht de mensen zal 
verrassen en 'n onvoorstelbare ellende ten gevolge heeft. De mensen moeten deze voortekenen in 
verband brengen met  Zijn  Woord,  want  JEZUS CHRISTUS heeft  reeds  van deze  tijd  melding 
gemaakt toen HIJ op aarde leefde, omdat HIJ de mensen erop wilde wijzen, welke gevolgen hun 
levenswandel  eens  zou  opleveren.  En  nu  is  de  tijd  dichtbij,  nu  moeten  de  mensen  aandacht 
schenken aan de tekenen die het gebeuren aankondigen. Ze moeten niets onopgemerkt laten wat 
buiten de grenzen van het natuurlijke valt.

GOD kondigt Zich Zelf, d.w.z. Zijn ingrijpen in de bestaande wereldorde aan, HIJ wil de mensen 
niets onvoorbereid doen beleven, wat hun geestelijk resultaat moet en kan opleveren, als hun de 
samenhang van al het gebeuren duidelijk wordt gemaakt. En daarom wijst GOD onophoudelijk op 
de komende tijd en HIJ stelt de mensen ervan in kennis, dat de tijd is gekomen die het goddelijke 
ingrijpen vereist.
En nu rust het op ieder mens, hoe hij zich tegenover deze aankondiging opstelt. Als hij gelooft, zal 
hij  daaraan  beantwoordend  zijn  leven  instellen,  hij  zal  zich  met  GOD  verbinden  en  zijn  lot 
berustend aan Hem overlaten. Die zijn niet in zo groot gevaar als de mensen bij wie het mankeert 
aan  elk  geloof  aan een ingrijpen.  Dezen zullen zich ook niet  voorbereiden,  veeleer  zullen  alle 
aanwijzingen en aanmaningen ongehoord aan hun oren wegsterven.
En voor hen zal het natuurverschijnsel vreselijk zijn. Want een diep geloof geeft de mens het vaste 
vertrouwen dat GOD hem beschermt in elk gevaar, maar de ongelovige zal zonder eeuwige steun 
zijn als hij niet te elfder ure een Heer boven zich onderkent en zich in Diens genade aanbeveelt.
GOD zendt  lange  tijd  tevoren  voortekenen  om de  mensheid  tot  denken aan te  zetten  en  deze 
voortekenen zijn door ieder mens te herkennen die ze wil zien. Ze zullen tot denken aansporen, 
omdat ze niet slechts een keer zichtbaar worden, maar zich nog vaak en regelmatig herhalen, zodat 
ze ieder mens moeten opvallen.
Maar de mens vormt zich meestal zijn uitleg zelf, en deze steeds naar zijn instelling tot GOD. Zodra 
hij al deze verschijnselen met de Wil van GOD in verband brengt, schenkt hij er aandacht aan en 
doet er daardoor zelf zijn voordeel mee, omdat hij zich voorbereidt op de komende tijd en dit erg 
succesvol is voor zijn ziel.
Wat  GOD heeft  verkondigd in woord en geschrift,  wordt  onherroepelijk  vervuld  en  alleen  het 
tijdstip is voor de mensen nog onzeker. En daarom moeten ze op de tekenen letten waarvan GOD 
melding heeft gemaakt. En dus zullen ze weten dat de aarde spoedig grote schokken zal ondergaan 
en dat de mensheid daardoor onnoemelijk leed is beschoren.
En nu ligt het aan hem zich zo te vormen, dat hij de komende tijd voorbereid kan afwachten. Hij 
moet worstelen en vragen om een sterk geloof, opdat hij niet zwak wordt in het aangezicht van het 
werk  van  vernietiging  dat  de  mensheid  nu  te  wachten  staat.  En  GOD  zal  Zich  om  ieder 
bekommeren die aandacht schenkt aan Zijn Woorden en bewust het goddelijk ingrijpen verwacht.
AMEN
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3630 Kosmos - Veranderingen - Katastrofe
19 december 1945

Wat zich in de kosmos voltrekt is u onbekend en u zult ook nooit de wetten van de natuur zo diep 
doorgronden, dat u in staat zult zijn te bepalen, wanneer en hoe zich veranderingen voltrekken die 
zich volgens het  eeuwige heilsplan van God moeten voltrekken om het  werk van het  opnieuw 
vormgeven van de aarde voor te bereiden.

En u zult steeds verrast worden door gebeurtenissen die zich in de natuur afspelen en daarom ook 
nu onverwacht tegenover een geweldig natuurverschijnsel staan, dat voor hem die met geestelijke 
ogen schouwt begrijpelijk is, maar voor het.merendeel van de mensen onbegrijpelijk zal blijven, 
omdat  ze  de  samenhang  van  al  het  gebeuren,  ook  het  kosmisch  bepaalde,  met  de  geestelijke 
ontwikkeling van de mensen en al  wat wezenlijk bestaat,  niet inzien,  omdat ze ook niet op de 
hoogte zijn van het voor de deur staande einde en de omvorming van een scheppingswerk (de 
aarde) dat alleen de geestelijke ontwikkeling moet dienen en thans nutteloos is geworden door de 
van God afgewende wil van de mensen.
Wat er staat te gebeuren in de natuur, gaat onmerkbaar in zijn werk en de mensen schenken er 
daarom weinig  aandacht  aan.  En  toch  zouden  ze  veel  afwijkingen  kunnen  vaststellen  die  hen 
wantrouwig moesten maken als ze opletten en de schepping meer tot zich zouden laten spreken. Er 
spelen  zich  veranderingen  in  het  binnenste  van  de  aarde  af  die  leiden  tot  erupties,  die  eerst 
gedeeltelijk  tot  uitbarsting  komen,  waarna  ze  dan  op  vastgestelde  tijd  naar  een  volledige 
verwoesting van het aardoppervlak voeren, opdat het eeuwige heilsplan van GOD verloopt zoals 
Zijn Wil dat vaststelt. In het binnenste van de aarde bevrijden zich ontelbare geestelijke wezens en 
GOD geeft (hiervoor) Zijn toestemming. HIJ laat hen actief worden op de vastgestelde tijd, omdat 
hun werkzaam zijn niet tegen Zijn wet van eeuwigheid is gericht.
En de aarde zal beginnen te beven als deze wezens actief worden. Hier en daar zal ze zich openen 
en dus deze wezens de weg vrij geven naar een andere dan tot nu toe. En grote veranderingen zullen 
zich aan het aardopppervlak voltrekken waar deze bezigheid plaatsvindt, tot schrik van de bewoners 
die  blootgesteld  zijn  aan  een  vreselijke  natuurkatastrofe.  Maar  dit  zal  slechts  een  inleidende 
gebeurtenis  zijn  op  de  erop  volgende  volledige  verwoesting  van  de  aarde,  een  laatste 
waarschuwende  stem voor  allen  die  haar  zullen  overleven,  en een wijzen  op  het  nabije  einde, 
waaraan de mensen tevoren geen geloof schenken. Maar het spreken van GOD zal begrijpelijk zijn 
voor ieder die het wil verstaan.
Alles  wat  zich in het  universum afspeelt,  ook elke  kosmische  verandering,  is  bepaald  door  de 
ontwikkeling van het geestelijke, en ofschoon de mensen het niet begrijpen ten gevolge van hun aan 
eigen schuld te wijten onwetendheid, moeten ze worden geconfronteerd met het werkzaam zijn van 
de wezens die nog in het binnenste van de aarde gekluisterd zijn en streven naar de vrijheid ten 
dienste  van hun positieve ontwikkeling.  Talloze mensenlevens zullen aan dit  uitbreken van het 
geestelijke ten offer vallen en min of meer  rijp het geestelijke rijk ingaan, Maar ook ontelbare 
wezens worden vrij en kunnen in een andere vorm opwaarts streven.
En zo is het geweldige natuurgebeuren tegelijk een voorval om verlost te worden uit 'n eindeloos 
lange tijd van gekluisterd zijn  in de meest vaste materie  en een overgang voor het daarin zich 
bevindende  geestelijke  naar  een  minder  pijnlijke  andere  vorm;  zoals  het  echter  ook  de 
ontwikkelingsgang van het geestelijke op de aarde (de mens) beeindigt dat in het laatste stadium 
was en de vrije wil kon gebruiken om verlost te worden.
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Niemand kan dit  kosmische gebeuren van te voren bepalen als hij  niet  in  diep geloof door de 
GEEST GOD's daarover is onderricht, want de goddelijke natuurwetten zijn voor de mensen niet 
inzichtelijk, zodat dag en uur steeds geheim zal blijven, tot zich de eerste merkbare verschijnselen 
aankondigen, waar echter vooreerst geen aandacht aan wordt geschonken. Doch zodra de dag in 
aantocht  is,  zal  een grote  onrust  al  wat  leeft  overvallen,  mensen en dieren zullen het  innerlijk 
bespeuren en alleen zij die een gewekte geest hebben, zullen in staat zijn daar opheldering over te 
geven en toch niet worden aangehoord door hen die werelds gezind zijn, die een verwoesting van de 
aarde  nimmer  willen  accepteren  en  dus  volledig  verrast  worden  door  het  uitbreken  van  de 
natuurelementen.
En GOD kondigt steeds weer dit gebeuren aan, HIJ laat daar de mensen niet over in onwetendheid 
wat hun in de komende tijd te wachten staat. En HIJ geeft Zijn boden steeds weer de opdracht van 
dat wat komt melding te maken. Want de dag zal niet lang meer op zich laten wachten. En wie 
oplettend is, herkent ook het anders worden en zijn blik zal geestelijk gericht zijn, want alles wat 
komt volgens het eeuwige heilsplan van GOD, heeft de ontwikkeling ten doel van het geestelijke 
dat in gevaar is en dat door GOD's Liefde zal worden geholpen.
AMEN

4521 Veranderingen in de kosmos
23 december 1948

Waar  zich  kosmische  veranderingen  vertonen  die  de  aankomst  van  een  natuurkatastrofe 
aankondigen, daar zult u ook met zekerheid Mijn werkzaam zijn bij de mensen kunnen vaststellen 
door tevoren gegeven aanwijzingen, aansporingen en waarschuwingen van allerlei soort, door het 
profetisch vooruitzien van mensen die God in het bijzonder zijn toegedaan en door een toegenomen 
inwerking van de lichtwezens op diegenen die hun toegang verlenen door hun aan MIJ overgegeven 
wil en een levenswandel die hieraan beantwoordt.

Waar  natuurverschijnselen  zich  vaker  voordoen  zijn  ook  de  mensen  toegankelijker  voor  Mijn 
aanwijzingen en daar is ook meestal de reden gegeven van de veelvuldige veranderingen van de 
schepping der natuur door juist zulke natuurverschijnselen, want het erin gekluisterde geestelijke 
streeft de positieve ontwikkeling na, terwijl de mensen een meer volgzaam wezen hebben, en komt 
daar sneller tot rijpheid.
Maar volgens Mijn heilsplan van eeuwigheid worden nu ook scheppingen der natuur getroffen door 
Mijn Inwerken rechtstreeks door de elementen van de natuur, hoewel zoiets anders zeldzaam is. De 
al  eindeloos  lange  tijd  gekluisterde  krachten  dringen  op  naar  de  vrijwording  en  hebben  Mijn 
ondersteuning. Ook daar wordt nu datgene aangekondigd wat in de natuur staat te gebeuren. De 
mensen worden opmerkzaam gemaakt ofschoon ze voor Mijn aanmaningen en waarschuwingen, 
Mijn er op wijzen, niet toegankelijk zijn.
Ook de kosmische veranderingen zullen zichtbaar worden en zouden ieder mens te denken kunnen 
geven; en zieners en profeten staan op aan wie de gave om te kunnen voorspellen de plicht oplegt 
van datgene melding te maken wat ze zien of horen door geestelijk contact. Doch vanwege de wils 
en  geloofsvrijheid  gaat  alles  zijn  natuurlijke  gang  en  ook  kosmische  veranderingen  worden 
wetenschappelijk verklaard en verontrusten de mensen daarom niet.
Doch elk gebeuren, elk voorval in de natuur kan wel op natuurlijke wijze worden verklaard, maar 
heeft steeds een geestelijke reden en verklaring en dit is belangrijker om aandacht aan te schenken 
dan aan de zuiver natuurlijke, want de natuurlijke gevolgen zult u door uw kennis niet kunnen tegen 
houden  of  afzwakken,  maar  het  geestelijke  gevolg  zult  u  kunnen benutten  in  uw voordeel  en 
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bijgevolg u gerust overgeven aan de natuurlijke uitwerking. U bent er heer over als u gelooft; dus 
het geestelijke nut uit uw weten hebt gehaald.
Dan bent u heer over de natuur. Weet u wat dat betekent? Ook de elementen van de natuur vanuit 
uw wil die ook Mijn Wil is een halt te kunnen toeroepen, als u innig met MIJ bent verbonden? En 
ook het vrij geworden geestelijke zal u als heer erkennen, u zult ook gebieder over de natuur zijn en 
ze zal zich gewillig aan u onderwerpen.
U begrijpt dit nog niet in zijn gehele diepte, maar als u deze graad hebt bereikt, zal het u begrijpelijk 
zijn  wat  u  zult  kunnen  volbrengen  met  Mijn  Kracht,  waarover  u  nu  onbeperkt  zult  kunnen 
beschikken.  Maar  hoe  weinig  mensen  slechts  bereiken  deze  graad  van  rijpheid  door  'n  diep 
onwankelbaar geloof in MIJ en Mijn Liefde en onbegrensde overgave aan MIJ. Maar Mijn Macht 
en heerlijkheid zal hun duidelijk  worden en ze zullen MIJ over de hele wereld bekend maken. 
Voortdurend zullen ze voor MIJ spreken, omdat ze gedreven zijn door Mijn GEEST, omdat ze deze 
wereld al niet meer toebehoren maar kort voor hun voleinding staan.
AMEN

6134 Raadselachtige lichtverschijnselen
13 december 1954

In het donker dat over de aarde is gespreid, hebben de mensen veel licht nodig en al zijn ze meestal 
niet bereid licht aan te nemen; al wandelen ze ook meestal liever in duisternis - Mijn Licht van 
boven zal hun toch worden toegestuurd, want de liefdevolle erbarming van de Lichtwereld zet hen 
ertoe aan u, mensen hulp te brengen.

En  op  aarde  zijn  er  ontelbare  lichtwezens  dicht  bij  u,  mensen,  steeds  bereid  een  licht  in  u  te 
ontsteken, u zachtjes aan te manen werken van liefde te verrichten, opdat in u een licht gaat stralen 
en uw geest verlicht. IK Zelf heb Mijn heerscharen opgedragen de drang van hun liefde bij u in 
daden om te zetten, en Mijn Wil is ook de hunne.
Juist in de laatste tijd vóór het einde, waarin de duisternis steeds dieper wordt, is de aarde door 
lichtwezens omgeven, die hun krachten naar de aarde laten stromen en ook overal geopende harten 
vinden,  die  zij  licht  kunnen brengen.  Voor  het  einde wordt  hun wil  om liefde te  geven steeds 
machtiger en geeft hun soms aanleiding om ongewoon werkzaam te zijn,zodat lichtverschijnselen 
hun activiteiten duidelijk bewijzen. Verschijnselen die geen satanische verblindende lichten zijn, 
maar duidelijk wijzen op een andere Macht. Verschijnselen die de mijnen gelukkig zullen maken, 
echter Mijn tegenstanders, die niets geloven en toch iets meemaken wat alleen door het geloof kan 
worden verklaard, vrees en ontzetting aanjagen.
Aan Mijn lichtboden is opgedragen hun kracht vanuit Mijn Wil te gebruiken en waar het er om gaat 
een reddingswerk te volbrengen, daar scharen ze zich aaneen en werken met vereende kracht - zo 
dat overal hun werkzaamheid duidelijk te zien is - dat de overvloed van hun licht naar de aarde 
straalt op een voor alle mensen duidelijke wijze.
Lichtverschijnselen van raadselachtige  aard zullen de gedachten van de mensen voor het  einde 
bezig houden en het zal niet makkelijk zijn deze verschijnselen op natuurlijke wijze te verklaren, 
wat de wetenschap weliswaar zal proberen. Lichtverschijnselen van raadselachtige aard zullen ook 
aanleiding geven tot vermoedens die volkomen verkeerd zijn, maar wie licht zoekt,  zal het ook 
vinden, want de bewoners van Mijn rijk zien de gedachten van ieder mens en ze bekommeren zich 
om diegene die in goede wil onderzoekt en naar licht verlangt. De hemel en de aarde - het rijk van 
het licht en dat van de duisternis zijn onderworpen aan MIJ, en al het volmaakte, lichtdoorstraalde, 
helpt mee de duisternis op aarde te verdrijven. En het zal zich ook laten zien, omdat dit Mijn Wil is 
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dat  de  mensen  op  de  aarde  nog  elke  hulp  wordt  geboden  die  hen  kan  redden,  waartoe  alle 
lichtwezens altijd bereid zijn.
AMEN

6405 Veranderd sterrenbeeld
18 november 1955

Met korte tussenpauzes beleeft u gebeurtenissen die zich herhalen en die u, mensen sterk zullen 
verontrusten, want u zult ze niet kunnen verklaren en daarom vreest u geweld waartegen u zich niet 
zal kunnen verweren. U zult er ook geen juiste verklaring voor kunnen vinden, omdat dit in Mijn 
Wil ligt dat u met alle mogelijkheden rekening moet houden en ieder afzonderlijk zich daaraan 
beantwoordend moet instellen, omdat IK wil dat ieder afzonderlijk nog voor zich zelf, d.w.z. voor 
zijn ziel, hiermee zijn voordeel zal doen. Waar het geloof helemaal ontbreekt zal de verontrusting 
bijzonder erg zijn, terwijl de gelovigen zich min of meer aan MIJ vasthouden en zich in Mijn hoede 
geborgen weten.

Toch zijn het verschijnselen, daar ze kosmisch gebonden zijn, die grote openbare diskussies tot 
gevolg  hebben,  zodat  ieder  mens  daar  ook zelf  over  zal  nadenken en  zich ook tegenover  zijn 
medemensen uit. Voor enige tijd zullen wereldse interessen op de achtergrond raken, maar zodra 
deze verschijnselen hun voordeel met de vreugden van de wereld en alleen voorbij zijn, doen de 
wereldse mensen des te ijveriger maar bij weinige blijven indrukken achter die hen aanzetten zich 
enige  tijd  te  bezinnen  en  ook  tot  verandering  van  het  denken  kunnen  leiden,  tot  dezelfde 
gebeurtenissen in de kosmos zich weer herhalen en hernieuwde schrik tevoorschijn roepen. Want 
van  de  kant  van  de  wetenschap  worden  ernstige  bedreigingen  voor  het  hemellichaam  aarde 
gevreesd, omdat men voor raadselachtige veranderingen staat in het sterrensysteem, die nog nooit 
werden waargenomen en die een ernstige bedreiging zouden kunnen zijn voor de aarde.
En de meningen van de mensen zullen aanzienlijk van elkaar afwijken in de beoordeling van de 
uitwerking. Er zijn mensen die er lichtvaardig overheen zullen stappen en onbezorgd genieten van 
hun leven, er zijn mensen die voorzorgsmaatregelen zullen treffen die volkomen nutteloos zijn en 
weer andere zullen in zichzelf keren en zich in gedachten met hun GOD en Schepper bezig houden. 
En IK laat ieder zijn vrije wil, alleen tracht IK onophoudelijk op de gedachten van de mensen in te 
werken, dat hun denken juist is, dat ze zich richten op de eigenlijke bestemming van de mens, dat ze 
in MIJ tot rust komen en nu door MIJ geleid kunnen worden naar het heil van hun ziel.
Maar wat gaat er gebeuren? Het beeld van de sterren zal veranderen. Er zullen sterren in andere 
banen worden geleid, ze zullen in een andere verhouding tot de aarde staan dan tot nu toe. En 
daardoor  zullen sterren  zichtbaar  worden  die  nog nooit  werden  gezien  en er  zal  er  een als 'n 
rechtstreeks gevaar voor de aarde zichtbaar worden omdat zijn baan een kruising met de aarde doet 
vrezen.  Geen mens zal  het  willen  geloven dat  zoiets  zal  gebeuren,  geen mens zal  geloven dat 
natuurwetten veranderen, maar u, mensen staat voor het einde. U zelf bereidt iets voor wat nog 
ergere uitwerkingen zal hebben, want wat u onderneemt brengt de hele aarde in gevaar.
Wat zich door Mijn Wil voordoet, is maar slechts een voorteken van het einde, het is een ernstige 
waarschuwing aan u en IK geef u zo alleen maar duidelijke tekenen van het bestaan van een hogere 
Macht dat u zich allen tot Deze zult kunnen wenden en dat u daardoor ook een direct gevaar voor 
uzelf zult kunnen afwenden, wanneer u, d.w.z. uw ziel daar het juiste voordeel uit trekt.
Maar  wat  daarna  komt,  heeft  betrekking  op  de hele  aarde  en  alles  wat  erop  leeft.  En daarom 
openbaar  IK  ME  tevoren  op  ongewone  wijze,  maar  zonder  u  te  dwingen  MIJ  Zelf  als  de 
Veroorzaker van datgene te erkennen, wat ontzettend is in zijn uitwerking, maar niet de hele aarde 
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zal aangaan. Want IK ken alle natuurwetten en hun werkingen, IK weet ook elke gebeurtenis af te 
wenden of af te zwakken in zijn uitwerking.
Maar wat IK laat gebeuren, dient u alleen maar tot redding, het moet u, mensen naar MIJ drijven, 
het moet u, mensen een GOD laten onderkennen bij Wie u bescherming moet zoeken, omdat HIJ 
uw VADER is.
Het  is  het  laatste  teken voordat  het  einde  komt.  Het  is  de  laatste  poging  van  Mijn  Liefde  en 
Erbarming te redden wat nog te redden is.
AMEN

7151 Natuurkatastrofe vóór het einde
22 juni 1958

De aarde zal op haar grondvesten worden geschud omdat de mensen nog eenmaal heel duidelijk op 
het einde moeten worden gewezen, omdat eens de gedachte aan de dood in hen boven moet komen, 
wanneer ze zich uitgeleverd zien aan geweld waartegen ze machteloos zijn. Wel zullen veel mensen 
ernaar  vragen  hoe  deze  aardbevingen  tot  stand  komen,  maar  de  snel  op  elkaar  volgende 
gebeurtenissen zullen hun geen tijd laten dit te beantwoorden. Want nu hebben er in afzonderlijke 
gebieden op aarde ontploffingen plaats van enorme omvang, die de mensen elk vermogen om te 
denken ontnemen, waarop dan een woeden van natuurelementen volgt, waarvan de gevolgen niet 
zijn voor te stellen en pas naderhand door de overlevenden kunnen worden overzien. En dezen 
zullen dan geneigd zijn te geloven dat proefnemingen (onderzoek) door mensen de oorzaak zijn 
geweest van dat niet te begrijpen groot vernietigingswerk. Maar ze vergissen zich. Het is Mijn stem 
die  zo  geweldig  weerklinkt  en  moet  weerklinken,  omdat  de  mensen  MIJ  geen  gehoor  meer 
schenken wanneer IK hen zacht aanspreek en terwille van henzelf er nog een laatste reddingswerk 
voor het kort erop volgend einde nodig is.

Ontelbare mensen zullen hun leven daarbij verliezen, goede en slechte mensen zullen het slachtoffer 
worden van het vernietigingswerk, maar het kan de overlevenden nog tot zegen strekken, wanneer 
ze er hun leer uit trekken, wanneer ze leren MIJ te herkennen en in het vervolg de weg met MIJ 
gaan.
Al lang kondigde IK dit gebeuren aan, maar IK vind weinig geloof, omdat de mensen zich geen 
voorstelling kunnen vormen van een zo'n geweldig natuurgebeuren en omdat zoiets ook nog niet is 
meegemaakt  vanaf  het  begin  van deze  aardperiode.  Maar  hier  is  altijd  gewag van gemaakt  en 
wanneer  de mensen maar een vonkje geloof hebben aan Mijn woord,  dan zouden ze ook eens 
rekening houden met wat hun lange tijd tevoren bekend is gemaakt. In de eindtijd is echter elk 
geloof  verdwenen en  zelfs  de  mijnen  valt  het  moeilijk  deze  aankondigingen ernstig  te  nemen, 
hoewel ze gewillig zijn en steeds met MIJ in liefde verbonden.
Maar plotseling en onverwachts zullen de eerste voortekenen zijn op te merken, dat zich kosmische 
veranderingen voordoen, dat alles schijnbaar uit de wettelijke ordening raakt, er zullen zeldzame 
waarnemingen  aan  de  hemel  worden  gedaan,  er  zullen  zich  onheilspellende  verduisteringen 
voordoen  gedurende  korte  tijd,  maar  steeds  zal  er  daarna  een  schijnbare  rust  zijn,  tot  de 
natuurelementen zo snel en vreselijk worden ontketend, dat er voor geen mens tijd overblijft om te 
overleggen, dat er dan maar een hulp is: in gedachte naar MIJ te roepen om bijstand in grootste 
nood en gevaar.
Alle mensen die er tevoren kennis van hebben genomen, ook als het hun niet geloofwaardig scheen, 
bevinden zich in een toestand van grote genade, omdat ze op de hoogte zijn van deze enige weg en 
alleen maar MIJ hoeven aan te roepen in geest en in waarheid. Maar ook vele onder hen zullen niet 
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in staat zijn te denken, en al dezen geef IK deze raad: zich tevoren al tot MIJ te wenden, dat IK hen 
bij moge staan. En IK neem deze verzoeken aan omdat ze MIJ ook hun geloof bewijzen, dat IK dan 
zichtbaar wil versterken.
Hoe het gebeuren zich zal afspelen, hoeft u, mensen niet duidelijk gemaakt te worden, want het zou 
u tot niets dienen, maar dat het zich zal afspelen, dat het alles zal overtreffen in nood en ellende wat 
tot nu toe voorviel, zult u kunnen geloven.
En u zult ook met grote zekerheid uw medemensen daarvan in kennis kunnen stellen, want het kan 
hun alleen maar tot zegen zijn te weten, dat alles door uw GOD en Schepper is voorbestemd, maar 
niet om u schade te berokkenen, integendeel alleen tot nut voor uw zielen, die zich in het grootste 
gevaar bevinden, verloren te gaan. Want korte tijd daarna volgt het einde van deze aarde, dat echter 
niet van MIJ uit wordt veroorzaakt, veeleer door menselijk willen plaatsvindt, dat IK echter niet 
verhinder om alles vernietigende proefnemingen uit te voeren, omdat ook voor de mensheid zonder 
innerlijk leven de tijd is gekomen, waarin een scheiding moet plaatsvinden, omdat alles wat uit de 
ordening  is  getreden,  weer  naar  de  ordening zal  worden  geleid,  opdat  de  in  het  slop  geraakte 
positieve ontwikkeling nu weer door kan gaan op een nieuwe aarde, die Mijn Liefde, Wijsheid en 
Macht weer zal laten ontstaan volgens Mijn heilsplan van eeuwigheid.
AMEN

7405 De aankondiging van een ster
5 september 1959

Wat u door de GEEST wordt ingegeven, zult u zonder bedenken kunnen aannemen. En zo zult u 
moeten ervaren dat ook in het universum het dichtbijzijnd einde van de aarde al is te bemerken, dat 
zich kosmische veranderingen voordoen, omdat dit GOD's Wil is, dat bij het beëindigen van een 
aardperiode op elke manier tekenen de aandacht trekken die de mens niet natuurlijk zou kunnen 
verklaren, die hem de Macht van een Schepper laten zien en die dus ook in alle duidelijkheid op die 
Schepper wijzen. En deze kosmische veranderingen betreffen meestal afwijkingen in de loop-tot-
nu-toe van de hemellichamen, die een andere baan inslaan, en zulke gebeurtenissen voor de mensen 
onverklaarbaar zijn en blijven en toch niet kunnen worden geloochend. Hoe dichterbij het einde 
komt,  des  te  vaker  zullen  de  mensen  zulke  gebeurtenissen  vaststellen,  eerst  niet  erg  duidelijk 
zichtbaar,  echter  steeds  duidelijker  tevoorschijn  komend,  zodat  de mensen in  waarheid  kunnen 
zeggen:  "De  krachten  des  hemels  worden  geschokt".  En  geen  enkele  menselijke  wil  zal  daar 
verband mee  houden,  alleen  God's  Wil  zal  tot  uitdrukking komen en  daarom zouden ook alle 
mensen  kunnen  geloven  in  een  GOD,  wanneer  ze  maar  zulke  ongewone  verschijnselen 
opmerkzaam op de voet zouden willen volgen.

Maar wie  niet wil geloven,  kan ook niet duidelijker worden overtuigd van het bestaan van een 
GOD en Schepper, aan Wie alle elementen van de natuur moeten gehoorzamen. Wie echter oplet, 
weet ook hoe laat het is. En zo zal een ster zich losmaken uit zijn normale baan en de weg naar de 
aarde nemen. En deze ster gaat zijn weg onafhankelijk van de wil van de mensen en hij betekent 
voor hen een groot gevaar, maar zijn loop wordt niet gestuit omdat de aarde een schok te verduren 
moet krijgen, tot schade en heil van de mensen erop. Want veel mensen zullen hun leven daarbij 
verliezen, zoals het lange tijd tevoren verkondigd is.
En de aarde zal een schok ondergaan. Niemand zal zich kunnen voorstellen in welk een gevaarlijke 
situatie  het  hele  hemellichaam (aarde)  zal  komen,  maar tot  een volledige vernietiging zal  deze 
natuurkatastrofe  niet  leiden,  maar  toch van een onvoorstelbare  omvang zijn,  dat  daarmee  voor 
ontelbare mensen al het einde is gekomen. Maar wie het overleeft, gaat niet lang daarna het laatste 
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einde tegemoet, een daad van vernietiging die de menselijke wil heeft veroorzaakt, hetgeen wel 
door God is toegelaten maar niet Zijn Wil is, terwijl de eerdere kosmische katastrofe toch nog een 
doel dat moet helpen verlossen heeft,  dat de ongelovige mensen nog op het laatst  gewezen zal 
worden  op  een  Macht  Die  alles  stuurt  en  er  niets  willekeurig  gebeurt.  Er  moet  hun  nog  een 
reddingsmiddel worden gegeven, en een laatste middel om te gaan geloven opdat ze niet verloren 
gaan.
God Zelf spreekt door dit gebeuren de mensen aan die geen acht slaan op Zijn zachte Stem, maar 
Zijn luide Stem weerklinkt vaak vol van smart en er zullen ook velen aan haar ten prooi vallen, 
d.w.z. er zullen vele doden vallen, aan wie echter nog de mogelijkheid blijft om in het rijk hierna in 
te halen wat ze op aarde verzuimden.
Doch velen zullen ook nog de genade hebben de laatste korte tijd tot het einde mee te maken en ook 
nu weer is de wil om te geloven maatgevend, want de ongelovigen trekken voor hun ziel geen 
voordeel van wat ze meemaakten. En hun zal het einde alleen maar het lot van een hernieuwde 
kluistering opleveren, waarvoor GOD in Zijn Liefde de mensen zou willen behoeden.
En daarom waarschuwt en maant HIJ tevoren al aan, en HIJ maakt de mensen opmerkzaam op alle 
verschijnselen in de laatste tijd - en zalig hij die hier acht op slaat, die erin gelooft en zijn leven op 
aarde daarmee in overeenstemming leeft. Hij zal door al de moeilijkheden worden heengeleid en 
hoe het ook over hem heenkomt, zo is het goed voor zijn ziel en voor zijn rijp worden op deze 
aarde.
AMEN

7423 GOD alleen is Heer van de schepping - Ster
5 oktober 1959

Al  eeuwig  doorlopen  de  hemellichamen  hun  baan  die  ze  door  de  goddelijke  Schepper  werd 
voorgeschreven en waaraan in het scheppingsplan ook wordt vastgehouden naar Zijn Wil. En het is 
een onmogelijke onderneming de voorgeschreven baan van een hemellichaam te willen veranderen, 
een ster uit zijn baan weg te dringen en anders te willen sturen dan het door de goddelijke Schepper 
is  bepaald.  En evenzo is  het  onmogelijk  de loop van een hemellichaam tegen te  houden,  hem 
tijdelijk in zijn loop beperken, dus het op een of andere manier te verhinderen zijn weg te gaan.

Dit  is  aan  allen  gezegd  die  menen  door  eigen  uitvindingen  een  andere  ordening  in  God's 
scheppingswerk  tot  stand  te  kunnen  brengen,  die  geloven  menselijke  voortbrengselen  in  het 
goddelijke scheppingswerk in te voegen, die aannemen dat zulke proefnemingen zonder ernstige 
schade berokkenende gevolgen het Universum kunnen worden ingestuurd. Over de kosmos ben IK 
nog  altijd  de  Heer.  En  IK  zal  ook  elk  willen  binnendringen  in  Mijn  werk  daarbij  passend 
beantwoorden.
Er zal een nieuwe poging worden gedaan en er zullen er meerdere volgen, zolang de mensen niet 
worden gehinderd. En IK laat zoiets ook toe, maar IK antwoord wanneer de tijd daar is. Want er 
kan niet meer veel worden aangericht door de handelwijze van de mensen in het heelal, omdat ook 
de tijd is afgelopen waarop de mensheid al met al nog mag rekenen. En alle ervaringen die ze nog 
verzamelen zullen hun van geen enkel nut zijn, want IK Zelf roep een halt toe.
Maar IK zal op dezelfde manier antwoorden, want dit antwoord zal eveneens uit het heelal komen 
waarin  ze  trachten  binnen  te  dringen  en  al  hun  uitvindingen  zullen  nutteloos  zijn,  om  het 
hemellichaam af te willen houden en om te leiden dat hen zelf in het grootste gevaar brengt. En zo 
blijft het aan MIJ overgelaten hoe lang IK de praktijken van de mensen duld, maar IK duld het maar 
beperkt, IK verklaar dat IK het  niet eens ben met zulke proefnemingen die geen geestelijk doel 
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hebben en die de mensen alleen nog maar meer sterken in hun geloof, "heer" van het heelal te zijn 
of te worden.
Maar het einde komt spoedig en in deze eindtijd zullen de mensen nog van alles proberen, wat 
alleen hun goddeloosheid, hun geestelijke verwaandheid en hun geestelijke armoede bewijst.  Er 
zullen nog velerlei proefnemingen worden ondernomen die aanzienlijk bijdragen aan de ontbinding 
van  de  aarde,  aan  het  laatste  vernietigingswerk,  en  dus  aan  het  beëindigen  van  een 
verlossingsperiode, die moet wijken voor een nieuwe, willen Mijn schepselen niet totaal verloren 
gaan.
Maar u, mensen die de mijnen bent door uw wil, laat u niet imponeren door alles wat er ook mag 
gebeuren. Denk er steeds aan dat de Schepper van de hemel en de aarde Zich niet laat verdringen en 
dat HIJ Zijn Macht duidelijk zal tonen zonder daarin door de mensen te kunnen worden gehinderd.
IK zie toe en wacht af tot de dag is gekomen die sinds eeuwigheid is voorbestemd. Want de tijd is 
begrensd die Mijn tegenstander  op een dergelijke manier  gebruikt  dat  de mensen, als  van hem 
afhankelijk, alles doen wat hij verlangt, wat hun echter niet zal lukken.
AMEN

7956 De lichtstraling van de zon
3 augustus 1961

De genade van het ontvangen van Mijn Woord verzekert u ook Mijn bescherming, en u hoeft niet te 
vrezen ten prooi te vallen aan de dwaling, omdat IK uw verlangen naar waarheid ken en u geen 
foutieve onderrichtingen doe toekomen, ofschoon u voortdurend door krachten der duisternis bent 
omgeven, die het licht dat van boven komt zouden willen vertroebelen of uitdoven. Maar tegenover 
het licht dat hen tegenstraalt zijn ze machteloos, ze ontvluchten het omdat ze het uitgangspunt ervan 
herkennen.

Maar ze zullen steeds weer proberen uw gedachten te verwarren, die IK echter steeds weer juist 
richt, omdat het uw taak is MIJ te dienen in Mijn wijngaard en dus de waarheid te verbreiden die IK 
Zelf u van boven toezend, omdat u, mensen ze nodig hebt voor uw rijp worden. IK alleen maar kan 
u  juist  onderrichten  en  evenzo  ook  de  wezens  van  het  licht  door  welke  dezelfde  stroom van 
liefdelicht vloeit die van MIJ uitgaat, en die daarom steeds alleen hetzelfde licht kunnen uitstralen 
dat ze van MIJ Zelf in ontvangst nemen om het te laten binnenstralen in de duisternis.
En dus mag u zonder te twijfelen alles aannemen wat van boven komt. U zult echter moeten weten 
dat het moeilijk is, geheimen van de schepping voor u te onthullen zolang u daar nog helemaal 
onwetend in bent. Want de wetten van de natuur kent u niet om ook op de hoogte te zijn van de 
uitwerkingen ervan en nog minder bent u op de hoogte van de goddelijkgeestelijke wetten.
U bent niet op de hoogte van de lichtbronnen in het universum die een zuiver geestelijke oorsprong 
hebben en die zich toch voor aardse ogen duidelijk zichtbaar doen gevoelen. En daarom kan u ook 
geen begrijpelijke verklaring worden gegeven of en wanneer de zonnestralen een vermindering van 
hun stralingskracht ondergaan, of en wanneer de stralingskracht helemaal is opgeheven. Menselijke 
berekeningen zijn niet juist, ofschoon zogenaamde bewijzen menen ze te rechtvaardigen.
Het  stralingsbereik  van  de  zon  is  ook  begrensd,  omdat  het  een  geestelijke  lichtstroom  is  die 
onderbroken wordt waar de wetmatige ordening niet wordt nagekomen, waarop het grondprincipe 
van de eeuwige ordening een werkzaamheid uitschakelt, wat u, mensen in uw beperkte staat niet 
zult kunnen inzien en begrijpen.
Geestelijke processen in de kosmos zullen steeds beantwoorden aan de aardse of duidelijk zichtbare 
processen, want alles houdt ten nauwste verband met elkaar. En zo ook zouden er voor het met 
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stralen doordringen van de zon geen hindernissen of beperkingen zijn,  als  niet door een zekere 
weerstand van het nog onrijpe geestelijke, waaruit de hemellichamen in het universum min of meer 
bestaan,de licht - of straalkracht verminderd of verhinderd zou worden.
Doch de gesteldheid van de hemellichamen vindt juist zijn oorzaak in de samenstelling van onrijpe 
geestelijke  substanties  en  de graad van hun voltooiing bepaalt  ook de  graad van het  bestraald 
worden, om welke reden meer voltooide scheppingen hemellichamen zijn die zelf stralen uitzenden, 
omdat het Licht uit de Oerbron tot ze kan komen zonder weerstand te ondervinden en dus ook die 
lichtbronnen  weer  licht  kunnen  uitstralen.  Dus  kan  ook  elk  donker  hemellichaam  worden 
aangestraald en het wordt ook bestraald in evenredigheid met de waarborgen die voor het "leven" 
op die hemellichamen moeten gelden. Maar een voortdurende bestraling zou eerder het leven in 
gevaar brengen, daarom moeten ook deze bestralingen aan grenzen gebonden zijn, wat de wisseling 
van dag en nacht geestelijk verklaart.
Toch laten alle processen in de kosmos zich aards verklaren, maar er moet een zekere voorwaarde 
om te begrijpen aanwezig zijn. De mensen moeten weten dat alle hemellichamen in het bereik van 
een zon ook hiervan het licht  opnemen, maar steeds op de hiervoor uitgelegde manier,  dat hen 
steeds alleen het nodige licht om te leven en te bestaan, passend bij de geestelijke gesteldheid van 
de bewoners ervan, toestraalt,  en dat deze lichtaanstraling soms ook door bewoners van andere 
hemellichamen kan worden gezien.
Maar geenszins verhindert of beperkt een hemellichaam, een ster, het bestraald worden van een 
andere,  zoals  u,  mensen het  u  voorstelt,  want  elke  ster  is  voor  de zon in  dezelfde verhouding 
toegankelijk,  maar  de aanstraling ervan wordt  door  het  hemellichaam zelf  bepaald,  wat  dus de 
geestelijke gesteldheid van zijn substantie kenmerkt. Want het zonnelicht is geestelijke uitstraling, 
de zon is een ster die zelf licht geeft, die voortdurend door de bron van de Oerkracht van het licht 
gevoed wordt en de kracht-  en lichtstroom voortdurend doorgeeft.  Ze is wel aan het uitspansel 
zichtbaar en toch al een schepping van geestelijke aard, waar het voltooide geestelijke werkzaam is 
aan het instandhouden van de scheppingswerken die in het bereik van deze zon gelegen zijn.
Geestelijke straling nu doordringt alles, ook elke materie,  maar onderbreekt haar werkzaamheid 
waar zich een weerstand voordoet,  zoals welke materie  dan ook, is  te bestempelen.  Maar deze 
substantie zou de aanstraling nooit kunnen verhinderen of tegen houdenweer andere hemellichamen 
te treffen, waarom het een foutief begrip is dat een hemellichaam als schaduw voor een ander zou 
kunnen blijken te zijn. Maar wetten bestaan volgens goddelijke ordening en deze wetten zullen ook 
eeuwig blijven bestaan zolang er nog een materiële schepping bestaat. En indien het maar mogelijk 
is, zal IK u, mensen ook daarvan in kennis stellen, wanneer de rijpheid van uw ziel dit toelaat en 
wanneer IK het voor u en uw ziel als heilzaam acht.
AMEN

7957 Kosmos - Maan
4 augustus 1961

Ook de geringste onduidelijkheid heeft een negatieve uitwerking, want ze laat de mens twijfelen en 
verduistert het licht dat zijn hart moet verlichten. Maar wanneer het hart zich opent om het licht 
binnen te  laten stralen,  zal  het toestromen van licht  er  steeds op volgen.  Waar onduidelijkheid 
bestaat, moet opheldering worden gegeven, want IK wil niet dat het denken van de mens die juist 
wil  denken,  verward wordt.  Maar  IK wil  ook niet  dat  dwaling wordt  verbreid,  waar  alleen de 
waarheid bevorderd moet worden, Maar hebt u zoiets te vrezen, wanneer IK Zelf u onderricht en u 
alleen zal doorgeven, wat IK Zelf u vertel? Dat u zelf verstandelijk niet alles begrijpt, hoeft u niet 
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ongerust te maken, want zolang u nog niet voltooid bent, is uw denken nog beperkt en is niet in 
staat de huidige opvattingen in overeenstemming te brengen met de verklaringen die IK u geef, 
wanneer het gaat over gebieden die de wetenschap meent te hebben ontsloten. Doch dat er in de 
kosmos nog veel ondoorgrondelijke zaken bestaan, kan ook de wetenschap niet loochenen, en wat 
ze denken te hebben onderzocht, daar ontbreekt elke bewijsvoering aan, want de door hen geleverde 
bewijzen zijn verkeerd.

En zo ook zijn berekeningen gebrekkig die gemaakt werden over de afstand en de verhouding van 
de stand van de maan tot de aarde. En daarom is het ook moeilijk u, mensen die u het weten eigen 
hebt gemaakt, dat u meent te kunnen bewijzen, een juiste verklaring te geven. En wanneer u alleen 
al denkt aan de voortdurende draaiing van de aarde om haar eigen as, zult u moeten inzien, dat de 
maan  wel  een  satelliet  is  van  de  aarde,  maar  toch  een  geheel  van  de  aarde  onafhankelijk 
hemellichaam, dat net als de aarde ronddraait in het bereik van dezelfde zon, dus ook van haar 
aanhoudend licht ontvangt. De aarde is niet in staat deze lichtstroom noch tegen te houden noch 
hem te  beperken.  Maar  de  bewoners  van  de  aarde  kunnen de  maan  min  of  meer  waarnemen, 
overeenkomstig de stand van de aarde die ze gedurende haar draaiing om zichzelf inneemt.
De aanstraling van licht,  voltrekt zich in wetmatige ordening en ook de hemellichamen gaan in 
wetmatige ordening hun baan. Daarom ook de periodieke gelijke herhaling van de verschijnselen, 
hetzelfde wisselen van dag en nacht.
Maar u, mensen moet niet vergeten dat alles in beweging is, dat er niets stil staat in het gehele 
universum en dat ook deze bewegingen wetmatig zijn en toch de sterrenbeelden door u, mensen u 
toeschijnend  als  gelijkblijvend  aan  de  hemel,  kunnen  worden  gevolgd,  wat,  zuiver  in 
overeenstemming  met  de  natuur,  een  voortdurende  draaiing  van  de  aarde  zou  kunnen  doen 
betwisten. En toch draait  de aarde om zichzelf,  maar zal een eeuwig geheim van de schepping 
blijven, dat nooit door u, mensen kan worden ontsluierd. Want u zult wel steeds kunnen vermoeden 
of geloven bewijzen te leveren, die echter nooit goede bewijzen zijn - om welke reden het u ook 
nooit zal lukken, vreemde hemellichamen in bezit te nemen, waarvan de wetten geheel andere zijn 
dan  die  van  de  aarde  en  die  daarom  ook  een  "leven"  voor  u,  mensen  uitschakelen,  want  de 
levensvoorwaarden zijn op elk hemellichaam andere en gemaakt voor de daarop wonende wezens 
en in overeenstemming met hun geestelijke toestand. En IK alleen ken elke wet, evenals ook het 
geestelijke vol van licht, aan wie IK dit weten doe toekomen. Maar u, mensen zult ook dan pas van 
alles op de hoogte zijn, wanneer u in het rijk van het Licht zult zijn binnengegaan en uw denken dan 
niet meer beperkt is.
AMEN

8311 Ontketende natuurelementen
27 oktober 1962

Eeuwig zal Mijn zorg uitgaan naar u die nog op grote afstand van MIJ verblijft en u verzet de weg 
naar MIJ terug te gaan, en IK zie vol erbarmen neer op de mensheid, die geen aanstalten maakt zich 
naar MIJ te keren en het zichafwenden van Mijn tegenstander ten uitvoer te brengen.

Het einde van deze aarde komt steeds dichterbij, dat voor al haar bewoners beslissend is voor hun 
verdere lot. Steeds dringender en aanmanender laat IK Mijn stem weerklinken en er komt een grote 
mate van lijden en nood over de aarde, die waarlijk voldoende zou zijn een verandering van de 
gevoelens der mensen te bewerkstelligen, maar de meeste blijven er onberoerd door zolang ze niet 
zelf zijn getroffen en hun eigenliefde wordt steeds sterker, zodat ze zich schadeloos stellen met de 
genoegens van de wereld en nauwelijks aan de ongelukkige naasten denken.
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En al komen er steeds meer ongelukken en katastrofes, ze vergroten zelf nog de nood en het lijden 
door eigen machinaties en ze drijven daardoor de mensen in erge benauwenis, de zonde krijgt de 
overhand en onverantwoord is het handelen van de enkeling tegenover zijn medemens. Ze zijn zo 
ver van MIJ af dat Mijn stem hen nauwelijks kan bereiken en daarom brengen ze MIJ ertoe hem 
luid  te  laten  weerklinken  van  bovenaf  -  dat  ook  zij  nu  nog  in  uiterste  nood geraken  door  de 
elementen van de natuur, dat ze de medemensen niet meer verantwoordelijk kunnen stellen voor 
wat er over hen losbarst, integendeel de uiting van een Macht moeten erkennen aan Wie ze zelf niet 
in staat zijn weerstand te bieden.
IK moet dit laatste zeer krachtige middel toepassen, ofschoon ook zoiets geen dwang om te geloven 
zal zijn, omdat de mensen voor zichzelf alle andere verklaringen zullen geven dan die ene: dat hun 
GOD en Schepper Zich wil uiten om door de mensen te worden gehoord.
Het geloof in een GOD is uitermate gering aanwezig en ook dit geringe geloof zullen veel mensen 
kwijtraken  bij  het  zien  van het  vernietigingswerk  dat  de  ontketende  natuurelementen  tot  stand 
hebben gebracht En toch pas IK dit laatste middel nog toe, omdat enkele mensen MIJ daardoor 
zullen vinden, die in uiterste nood de weg naar MIJ nemen en een gebed in geest en in waarheid 
naar MIJ opzenden. Op wonderbare wijze zullen ze redding ondervinden en MIJ nu ook niet meer 
willen opgeven, omdat ze Mijn hulp duidelijk hebben ervaren, die echter alleen ten deel kan vallen 
aan hen die MIJ in geest en in waarheid aanriepen.
Talloze mensen zullen hun leven verliezen en de aarde moeten verwisselen met het rijk hierna, maar 
hun is steeds nog de mogelijkheid geboden opwaarts te gaan, want nog zijn de poorten van het 
geestelijke rijk niet gesloten en het is voor veel mensen nog een genade van de aarde te worden 
weggeroepen. En IK ken waarlijk de gesteldheid van hun zielen in hoeverre ze nog in staat zijn 
onderricht te worden in het geestelijke rijk hierna.
Maar de overlevenden staat op aarde nog een tijd van nood te wachten, die ook alleen maar te 
verdragen zal zijn als zij gebruik maken van de kracht en hulp Mijnerzijds. Want er zal een niet te 
overziene chaos zijn die u, mensen alleen niet de baas zult kunnen worden en nu zal blijken dat de 
mijnen worden geleid door alle nood, omdat Mijn hulp aan hen duidelijk zichtbaar zal zijn. En ze 
zullen nu ook nog hun medemensen troost en kracht kunnen geven doordat ze ook dezen wijzen op 
MIJ, Die alleen hun toestand kan verbeteren, maar Die ook uit het diepst van het hart wil worden 
aangeroepen.
Ook dit laatste ingrijpen van Mijn kant voor het einde zal een overgrote genade zijn ofschoon de 
meeste mensen aan Mijn Liefde zullen twijfelen, ja zelfs openlijk een GOD loochenen Die zo'n 
ongeluk over de mensen laat komen. Maar het duurt niet lang meer tot het einde. En daarom moet er 
van  te  voren  nog  alles  worden  geprobeerd  mensen  te  redden  van  het  lot  van  de  hernieuwde 
kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde, omdat dit lot zo verschrikkelijk is dat u, mensen 
niet in staat bent u dit voor te stellen.
En wil IK u daarvoor beschermen, dan wend IK dus tevoren nog die middelen aan die een klein 
resultaat beloven, ook wanneer u er aan twijfelt dat ze het werk zijn van een levende GOD, Die in 
Zich Liefde is, Het gaat MIJ er alleen maar om, dat de mensen in hun nood aan MIJ denken, dat ze 
de weg nemen naar MIJ, dat ze in hun hart MIJ erkennen en dan ook niet verloren gaan wanneer ze 
worden weggeroepen van de aarde, want dan is voor hen ook hun klim omhoog in het rijk hierna 
zeker.
En overleven ze het gewelddadig natuurgebeuren, dan zullen ze MIJ ook niet meer opgeven, en aan 
hen allen is nog een tijd van genade verleend tot aan het einde, waarin ze serieus een beslissing 
kunnen nemen wanneer ze nog besluiteloos zijn. De tijd loopt ten einde en er staat de mensheid nog 
veel  zwaars  te  wachten.  Maar  die  in  MIJ  geloven,  kunnen  ook  deze  tijd  met  een  gerust  hart 
tegemoet zien, want ze zullen steeds Mijn hulp ondervinden en ook deze nood zal voorbijgaan 
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zodra het doel is vervuld. Want spoedig kom IK Zelf en haal de mijnen van deze aarde, wanneer de 
laatste dag is gekomen, zoals het voorzien is in Mijn plan van eeuwigheid.
AMEN

8379 De krachten des hemels zullen in beweging worden gezet
13 januari 1963

Ook dat heb IK u voorspeld dat u aan de tekenen des tijds zult zien dat het einde nabij is. En deze 
tekenen zullen zo duidelijk zijn dat u niet meer hoeft te twijfelen en weet, hoe laat het is.

De krachten des hemels zullen in beweging worden gezet, u zult kosmische veranderingen kunnen 
vaststellen, natuurverschijnselen die u te denken zouden moeten geven, zult u kunnen waarnemen 
en ook de wetmatige ordening lijkt omvergeworpen te zijn in de natuur - en toch regeert daarover 
een goddelijke wet, want aan alles wat komt en gebeurt, ligt ook Mijn Wil ten grondslag.
Maar u, mensen moet alleen de waarheid duidelijk worden van datgene wat u verkondigd werd door 
zieners en profeten, en wat IK Zelf u heb voorspeld over het einde. Want in de laatste tijd zal alles 
uit zijn ordening treden om u, mensen te doen opletten. Want daar u (mensen) geen geloof meer 
accepteert  in  een GOD en Schepper,  daar  u  gelooft  zelf  op Mijn  scheppingswerken invloed te 
hebben,  daar  u zichzelf  als  machtig en buitengewoon wijs  beschouwt,  moeten u tegenbewijzen 
worden gegeven, u zult uw machteloosheid moeten inzien tegenover verschijnselen die uw wil niet 
kan tegenhouden of veranderen. Verder zult u moeten beseffen dat zulke voorspellingen al lang 
bestaan,  die  u  niet  kunt  loochenen  en  dat  nu  de  tijd  is  gekomen  waarin  vervuld  wordt  wat 
geschreven staat en wat door Mijn Woord steeds weer aan de mensen wordt verkondigd.
Maar ook kosmische veranderingen zullen de mensen als nawerking van hun eigen machinaties 
aanzien  en  zichzelf  als  heer  beschouwen  die  ook  voor  zulke  kosmische  veranderingen  de 
bevoegdheid hebben en bijgevolg zullen ze GOD loochenen uit volle overtuiging. Want dat is het 
werkzaam zijn van Mijn tegenstander in de eindtijd, dat hij MIJ Zelf tracht te onttronen en daarom 
ook weer gekluisterd zal worden.
Maar  ook steeds zullen mensen de tijd onderkennen en MIJ  en Mijn rijk  tegenover de wereld 
verdedigen, tegenover diegenen die totaal ongelovig zijn. Want ze weten dat spoedig het laatste uur 
heeft geslagen en ze houden ook de kosmische veranderingen voor bewijs, omdat IK die Zelf heb 
voorspeld toen IK over de aarde ging.
"De krachten des hemels zullen in beweging worden gezet", ook dit Woord heeft zijn geestelijke 
betekenis, die u, mensen nog niet begrijpt. Alles wat van MIJ uitgaat, wat Mijn Wil als oorsprong 
heeft, zal levend zijn, elke starre vorm zal tot leven worden gebracht, omdat Mijn Kracht zich zal 
uiten.,die steeds leven voortbrengt.
En Mijn Kracht zal in alle volheid uitstralen in de laatste tijd vóór het einde, Ze zal overal alles 
losser maken, een versoepeling tevoorschijn roepen, d.w.z. de Zon van Mijn GEEST zal door de 
donkere nacht waarin de aarde ligt, heenbreken. De Zon van Mijn GEEST zal helder oplichten en 
haar schijn zal alles tot leven brengen, Ze zal al het slapende wakker schudden en het tot nu toe 
dode dat door deze straal wordt getroffen zal levend worden. Dus zullen krachten des hemels zich 
uiten, die u, mensen niet kunt tegenhouden. Tenslotte echter zal zich ook, zuiver natuurlijk, een 
uiting van Mijn Macht voltrekken die geen mens voor zichzelf zal kunnen verklaren, want IK heb 
voor het einde ongewone tekenen voorspeld en deze zullen zich ook voordoen in een vorm dat de 
mensen  met  ontzetting  gebeurtenissen  in  de  natuur  kunnen  volgen,  die  ze  geen  halt  kunnen 
toeroepen door eigen tegenacties, maar zelf zullen ze er nog toe bijdragen dat krachten in werking 
treden waarvan ze de uitwerking nog niet  hebben doorgrond en die daarom alles  vernietigende 
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gevolgen met zich meebrengen en het laatste einde bespoedigen, dat weliswaar in Mijn heilsplan 
van eeuwigheid is voorzien, omdat IK ook sedert eeuwigheid op de hoogte ben van de wil van de 
mensen en hierop dat heilsplan heb opgesteld, dat echter toch door de mensen zelf ten uitvoer wordt 
gebracht,  die  menen  MIJ  te  kunnen  overtroeven  en  dus  duidelijk  onder  de  invloed  van  de 
tegenstander staan, wiens verwoestend werkzaam zijn nu duidelijk wordt.
Het zal gebeuren zoals het verkondigd is en wie opmerkzaam is, herkent ook al de tekenen van de 
tijd, wie opmerkzaam is, beseft ook dat Mijn Woord waarheid is dat de mensen van boven toekomt 
als een buitengewoon genadegeschenk voor alle mensen die dit geschenk maar willen aannemen. 
Want IK heb de mensheid nooit ongewaarschuwd gelaten, wanneer haar gebeurtenissen te wachten 
staan die IK over de mensen moest laten komen zodra ze in gevaar waren helemaal op te gaan in 
Mijn tegenstander.
Steeds gingen aan Mijn gerichten ook Mijn waarschuwingen en aanmaningen vooraf, want steeds 
wilde  IK de  mensen  de  mogelijkheid  bieden,  zich  te  bezinnen  en  de  korte  tijd  ervoor  nog  te 
benutten, opdat hun ziel ongedeerd uit al dergelijke gerichten te voorschijn kon komen. Doch nooit 
mochten deze ernstige aanmaningen en waarschuwingen een dwang zijn om te geloven en daarom 
zullen ook Mijn aankondigingen weinig geloof vinden, al zijn de tekenen des tijds nog zo duidelijk 
te herkennen. De mensen zoeken overal een verklaring voor die hun beter bevalt en daarom zullen 
ze onvoorbereid door het einde worden verrast, want de tijd is vervuld, het einde staat voor de deur.
AMEN

8406 Het spreken van God door kosmische gebeurtenissen
8 februari 1963

Dat moet u steeds te denken geven dat u niets kunt uit eigen kracht, wannneer het erom gaat onheil 
van u af te wenden dat u door ontketend natuurgeweld bedreigt. En al bent u ook in het bezit van 
een  grote  levenskracht,  zodat  u  het  aardse  leven  meent  de  baas  te  kunnen  -  u  bent  volledig 
onmachtig  tegenover  de gebeurtenissen of  krachten die  door  het  qeweld  van de natuur  teweeg 
worden gebracht.  U bent eraan overgeleverd en zult het geweld ervan alleen kunnen indammen 
door sterk geloof in MIJ en innig gebed. En toch lijkt het u onmogelijk dat u zelf wordt getroffen 
door natuurkatastrofes, ofschoon u voortdurend berichten bereiken van zulke katastrofes die op de 
aarde plaatsvinden.

Maar ze raken u niet bijzonder, zolang u zelf daar niet door wordt getroffen. U zult niet iets als 
waarheid willen laten gelden omdat het voor u niet welkom is, maar u zult het meemaken en dan zal 
hij gezegend zijn die in een GOD en Schepper gelooft, Die alle Macht is gegeven in de hemel en op 
aarde, want tot Hem zal hij roepen om hulp,die hem menselijkerwijze niet verleend kan worden.
En of u aards nog zo rijk gezegend bent, of u lichamelijk tegen alle eisen bent opgewassen, u zult 
uw zwakheid en krachteloosheid beseffen in het aangezicht van het dreigende onheil dat over u zal 
komen. Want dat is het laatste middel, de laatste waarschuwing voor het einde, die u tot bezinning 
moet brengen, die in het bijzonder voor diegenen geldt die in onnadenkendheid en lauwheid hun 
weg gaan en niet de juiste instelling tegenover MIJ, hun GOD en Schepper hebben gevonden.
IK wil door de elementen van de natuur die mensen met luide Stem aanspreken die geen acht slaan 
op Mijn zachte aanspreken. IK moet hen door kosmische gebeurtenissen ertoe trachten te brengen, 
anders te denken, omdat onderrichtingen door Mijn woord zelden door hen worden aangenomen en 
ze hieraan geen geloof schenken.
En zo zal de aarde worden geteisterd door een natuurgebeuren van een zo'n geweldige omvang, dat 
u, mensen niet in staat bent het te geloven, omdat u zich van iets dergelijks in het verleden niet 
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bewust bent. Maar ook dat heb IK u lang tevoren aangekondigd, alleen schuift u zelf alles op naar 
de verre toekomst, wat toch echter eens tegenwoordige tijd wordt.
Talloze mensen zullen daarbij om het leven komen, doch dezen wordt in het rijk hierna nog de 
mogelijkheid geboden, zich positief te ontwikkelen. Maar de overlevenden staat ook nog slechts een 
korte  tijd  ter  beschikking,  die  echter  volop voldoende  zal  zijn  öm nog geheel  rijp  te  worden, 
wanneer  die  tijd  juist  wordt  gebruikt.  Steeds  weer  moet  IK  u,  mensen  dit  natuurgebeuren 
aankondigen, opdat u die daaraan gelooft, zich zal kunnen voorbereiden en opdat de ongelovigen 
een bewijs van de waarheid van Mijn woord ervaren, zodra ze door u op de hoogte zijn gebracht 
van datgene wat de mensen van de aarde te wachten staat.
Nooit heb IK een gericht over de aarde laten komen zonder de mensen tevoren te hebben gewezen 
op een dergelijk gebeuren. En het zal voor veel mensen die totaal zonder geloof sterven, een gericht 
zijn en die zich nu moeten verantwoorden en het lot op zich moeten nemen dat ze zichzelf hebben 
bezorgd op aarde.
U allen zou met ontzetting geslagen zijn als u zou weten hoe kort u ervoor staat. Maar nooit wordt 
een preciese  tijd  opgegeven,  omdat zoiets  voor  u  niet  te  dragen zou zijn.  Maar  wanneer  IK u 
rechtstreeks kan aanspreken en Mijn Woord doen toekomen, dan zult u waarlijk aan deze Woorden 
van MIJ geloof schenken en alles als waarheid aannemen, ook wanneer het u zuiver verstandelijk 
niet aanneembaar of geloofwaardig lijkt. Houd u nochtans bezig met zulke gedachten en dit zal u 
alleen maar tot zegen strekken.
Daarom laat IK u, mensen ook een kijkje nemen in Mijn heilsplan van eeuwigheid, opdat u begrijpt 
dat en waarom u een totale verandering van deze aarde te wachten staat, omdat het niet alleen om u, 
mensen gaat, maar ook om het geestelijke dat nog in de schepping gekluisterd is, dat vrij moet 
worden en zijn verdere ontwikkeling moet voortzetten. En dan zult u ook begrijpen, dat IK voor u, 
mensen nog tevoren een laatste waarschuwing laat weerklinken door een geweldig natuurgebeuren, 
opdat u niet verloren gaat en het lot van de hernieuwde kluistering weer op u zult moeten nemen.
Want IK probeer nog, voor het einde, elk middel dat hulp zou kunnen betekenen voor de mensen 
die nog niet helemaal een prooi zijn van Mijn tegenstander. Doch Mijn heilsplan van eeuwigheid is 
vastgelegd en wordt vervuld zodra de tijd gekomen is.
AMEN

8781 Veranderingen in de kosmos
16 maart 1964

Het is een ongewoon gebeuren dat IK u aankondig - u zult menen u te vergissen en steeds weer zult 
u  hetzelfde  beleven,  aardschokken  die  niet  van  uitbarstingen  afkomstig  zijn,  maar  steeds  dan 
optreden, wanneer de aarde in een bepaalde stand tot de sterren staat, zodat de schokken regelmatig 
verwacht kunnen worden en niet uitblijven. Ze zullen nauwelijks waarneembaar zijn en daarom ook 
maar weinig mensen verontrusten, maar pas de onderzoeken van de wetenschappers zullen reden 
geven het  ergste  te  vrezen,  tevens  zullen de  verschijnselen  sterker  worden en  dan dus  ook de 
onverschillige  mensen  verontrusten,  omdat  ze  een  bedreiging  van  het  hemellichaam  aarde 
onderkennen door andere hemellichamen, want de uit hun baan tredende hemellichamen bewegen 
zich naar de aarde toe en komen steeds weer opnieuw in een samenhangende stand die juist die 
gevolgen in werking zetten.

Met het oog op het nabijzijnd einde moeten de mensen nog wakker worden geschud uit hun rust, ze 
moeten  aan  hun  Schepper  denken  en  zich  bezighouden  met  gedachten  aan  hun  eigen 
vergankelijkheid en ook daarmee dat er voor hen geen garantie bestaat totaal te zijn vergaan met de 
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dood van hun lichaam, ze moeten herinnerd worden aan het einde van hun leven en ook aan het lot 
dat  hen  wacht,  wanneer  ze  geloven  aan  een  verder  leven  van  de  ziel.  De  eindtijd  zal  zoveel 
tegennatuurlijks te zien geven, is toch alleen al het doen en denken van de mensen tegennatuurlijk 
en  heeft  de  ergste  gevolgen.  De  mensen  matigen  zich  aan  om  buiten  hun  bevoegdheid  om 
onderzoekingen in de ruimte te ondernemen, ze houden zich niet aan de wetten van de natuur en 
worden nochtans niet in hun doen en willen gehinderd, maar de gevolgen vallen op henzelf terug. 
Maar het einde komt steeds dichterbij en als de mensen nog zullen worden geholpen dat ze tot 
zelfbezinning komen en zich bewust worden van hun grote verantwoordelijkheid, dan moet er ook 
van de kant van GOD hun een ongewoon werkzaam zijn getoond worden en staat het hun wil nog 
steeds vrij daar acht op te slaan en zich daaraan beantwoordend in te stellen.
En zo'n ongewoon werkzaam zijn zal de mensheid beleven in de komende tijd, dat niet door mensen 
wordt veroorzaakt, maar zich in de kosmos afspeelt, in een gebied dat alleen aan de Schepper Zelf 
is onderworpen, dat nu schijnbaar in strijd met de normale wetmatigheid geraakt en toch is dit 
gebeuren  ook  opgenomen  in  het  plan  om  het  geestelijke  terug  te  voeren,  want  het  kan  een 
ommekeer teweeg brengen bij veel mensen, omdat het te ongewoon is, zonder echter het geloof van 
de mensen te dwingen, want de ongelovige mens neemt niet eerst de moeite,  een verklaring te 
vinden, omdat hij helemaal zonder zich te verantwoorden verder leeft.
En de geestestoestand van de mensen in de eindtijd is al zo diep gezonken, dat ze zich ook niet door 
ongewone natuurgebeurtenissen laten overhalen om te geloven en dat er daarom ook nog zulke 
middelen kunnen worden aangewend die nog voor de besluitloze mensen van nut kunnen zijn, die 'n 
sterke schok nodig hebben om serieus te denken en dan hun wil juist te richten. Want wat nog kan 
worden gedaan om zielen voor het lot van de hernieuwde kluistering te behoeden, wordt ook gedaan 
van de kant van GOD, Die de mensen liefheeft en hen niet verloren wil laten gaan. Maar telkens 
wanneer Hij Zich uit op de aangekondigde manier, zullen er slachtoffers vallen, daar de mensen 
anders niet onder de indruk zouden komen en elkaar van zelfmisleiding beschuldigen. Want de 
gevolgen zullen op verschillende plaatsen ook verschillend zijn en het zal een bepaalde tijd nodig 
hebben vooraleer  het de wetenschap is gelukt,  de juiste uitleg te vinden, maar dan zullen deze 
tekenen zich ook voortdurend vaker herhalen en de mensen het bewijs leveren, dat er in de kosmos 
iets gaande is, waar zij zelf niets tegen kunnen beginnen.
En zo zijn ze dus ook aan de gevolgen blootgesteld die steeds periodiek optreden, tot tenslotte dat 
grote natuurgebeuren zal plaatsvinden, dat de Macht en de grootte van GOD zal bewijzen aan de 
mensen die in Hem geloven en die ook beschermd worden in elke nood. Maar of nu de mensen ook 
steeds weer een dichtbijzijnd einde wordt aangekondigd, of ze steeds weer worden gewezen op de 
daaraan  voorafgaande  natuurkatastrofes,  ze  geloven  niet  en  veranderen  niet  in  het  minst  hun 
levenswandel, ze doen niets om zich voor te bereiden, ze gaan op in de wereld en houden ervan en 
zien in de wereld hun god. En daarom zullen ze ook verbonden blijven met de materie wanneer het 
einde gekomen is. Maar alles is vastgelegd in het goddelijke heilsplan en er komt niets, wat niet al 
lang is voorzien van eeuwigheid af.
En zo zal  elk  gebeuren  dat  tegen de  natuur  ingaat,  zich  afspelen  volgens  goddelijk  Willen  en 
daarom is ook de dag (van het einde) voorbestemd en zal ook worden aangehouden. Maar u moet 
tevoren in kennis worden gesteld opdat uw geloof worde gesterkt, omdat alles zo komt zoals het is 
voorzegd en omdat u steeds meer de waarheid van datgene inziet, wat u rechtstreeks van boven 
wordt toegezonden. Want u zult de verbinding tot stand moeten brengen van GOD met de wereld, 
met  uw medemensen  die  ongelovig  en  zonder  nadenken  voortgaan.  U zult  weliswaar  pas  dan 
daarover kunnen spreken, wanneer de eerste gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, want eerder zal 
geen mens uw spreken willen aanhoren - u zult pas dan open oren en harten vinden, wanneer er een 
schok is aan voorafgegaan die de mensen vragen zal doen stellen en dan pas moet u spreken, en 
van de gewilligheid van de mensen zal het afhangen of ze uit dit gebeuren hun voordeel trekken.
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AMEN
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