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2146 Strijd tegen CHRISTUS - Bijstand van GOD Twijfel - Werktuig
10 november 1941

Er zullen maar weinig mensen te vinden zijn die in de tijd van de strijd tegen CHRISTUS moedig 
en openlijk voor HEM opkomen, want het geloof aan de bijstand van GOD is te gering en dus 
vrezen de mensen voor hun leven en hun vrijheid en uiteindelijk geven ze zelfs hun geloof prijs, 
omdat ze meer van hun leven houden dan van hun ziel. En maar weinigen zullen het aandurven zo 
te spreken zoals ze denken en maar weinigen zullen de bijstand van GOD afbidden en zonder vrees 
JEZUS CHRISTUS bekennen tegenover de wereld.

Maar  deze  weinigen  zijn  sterk  in  geloof.  Zij  weten  dat  nu  de  tijd  is  gekomen  die  de  HEER 
aankondigde  tijdens  Zijn  leven  op  aarde,  de  tijd  waarin  HIJ  weer  naar  de  aarde  komt  om de 
mensheid weer te redden uit de diepste nood. Zij weten dat de medemensen in grote (geestelijke) 
nood zijn en dat  hun hulp moet  worden gebracht  en ze zien duidelijk hun taak op aarde in en 
trachten  die  te  vervullen.  Dus  moeten  zij  vrij  en  openlijk  spreken  opdat  het  denken  van  de 
medemensen wordt gestimuleerd en ertoe wordt gebracht een vrije beslissing te nemen. Ze mogen 
niet angstig naar de gevolgen van hun handelen vragen, ze moeten frank en vrij getuigenis afleggen 
van GOD en dus Zijn Wil op de eerste plaats vervullen voor ze een andere verplichting nakomen.
En nu zullen ze zwaar  op de proef  worden gesteld.  Het  goddelijke  Woord zal  punt  voor  punt 
worden  weerlegd  op  zo'n  manier  dat  er  niets  meer  van  heel  blijft  en  ook  de  gelovige  mens 
overvallen wordt door twijfel over de echtheid van de leer van CHRISTUS. En in deze zielenood 
zal HIJ Zelf Zich openbaren en diegenen kracht geven die wankelmoedig worden, omdat HIJ hun 
wil HEM te dienen inziet. En nu is de mens alleen maar een werktuig in de Handen van GOD. Want 
hij verricht wat GOD wil, hij spreekt en handelt volgens de Wil van GOD en hij vreest de wereld en 
haar macht niet, hij plaatst zich integendeel onder goddelijke bescherming. En dat is zijn kracht, 
want wie met GOD ten strijde trekt, zal elke tegenstand overwinnen, hij zal sterk zijn waar anderen 
zwak worden, hij zal spreken waar anderen zwijgen, hij zal werken ook wanneer dit verboden is en 
hij zal weten dat hij juist handelt en dat hij niet anders handelen kan, want de innerlijke stem zegt 
hem wat hij moet doen en laten.
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AMEN

3261 Eindstrijd met of zonder JEZUS CHRISTUS
19 september 1944

De gelovige christen, d.w.z. de mens die in het volle geloof in de goddelijke Verlosser en Zijn werk, 
leeft op aarde, zal in de komende geloofsstrijd grote verlichtingen bemerken, want de genaden van 
het Verlossingswerk zullen hem duidelijk toestromen, d.w.z. de sterkte van de wil en dus ook de 
kracht  om  de  tegenstander  te  overwinnen,  evenals  bij  al  datgene  wat  in  de  geloofsstrijd  aan 
maatregelen ten uitvoer wordt gebracht tegen de gelovigen. Het geloof in CHRISTUS is het sterkste 
wapen en de vrees voor de vijand zal verre van ieder blijven die diep en vast in HEM gelooft. Want 
Zijn  bescherming  en  Zijn  Liefde  omvat  de  zijnen,  de  mensen  die  HEM  trouw  zijn  en  alle 
wederwaardigheden op zich nemen terwille van Zijn Naam. En HIJ zal hen helpen, ook in aardse 
nood en benauwenis. HIJ zal hun doen toekomen wat ze voor hun lichaam nodig hebben.

HIJ zal hun de kracht geven om vol te houden, HIJ zal hun Zijn Woord doen toekomen, rechtstreeks 
of door tussenpersonen en HIJ zal ook de ontvangers van het Woord beschermen en hun de gave 
verlenen om te spreken, die hun steeds en overal het pad zal effenen als de aardse macht hen ter 
verantwoording roept. En dagelijks en op elk ogenblik zal HIJ met Zijn hulp klaar staan en hen door 
alle gevaren van ziel en lichaam heenleiden.
Maar hun die het geloof in CHRISTUS ontbreekt, zal de geloofsstrijd veel last bezorgen. Dit zijn de 
mensen die niet helemaal ver van GOD af staan, die wel geloven in een hogere Macht, voor Wie ze 
zich eens moeten verantwoorden, die deze Macht ook erkennen, doordat ze vrezen om GOD te 
verloochenen,  maar die met CHRISTUS geen band hebben, die Zijn Verlossingswerk in twijfel 
trekken, die dus CHRISTUS als Verlosser van de wereld en als ZOON van GOD loochenen. Dezen 
zullen in erge nood geraken als ze een beslissing moeten nemen, want de kracht zal hun ontbreken 
alles te verdragen wat tegen de gelovigen wordt ondernomen. En hun zielenood zal toenemen als ze 
de kracht van het geloof van de christenen zien en toch niet met overtuiging in JEZUS CHRISTUS 
kunnen  geloven  vooraleer  ze  in  het  weten  over  de  betekenis  van  het  verlossingswerk  zijn 
doorgedrongen.
En daarom zullen zij die in CHRISTUS geloven de taak hebben hen te onderwijzen en hen in liefde 
te helpen om in JEZUS CHRISTUS te geloven. En daarom worden, door het Woord GOD's van 
boven,  steeds  weer  mensen  tot  het  juiste  inzicht  gebracht  en  zodra  ze  de  wil  hebben  hun 
medemensen te helpen, zullen ze ook de gave verleend krijgen te kunnen spreken als de nood van 
de tijd en van de mensen dit vereist. Want het geloof in JEZUS CHRISTUS is in de eindtijd niet 
terzijde te schuiven. HIJ alleen geeft de mensen de kracht vol te houden en zonder vrees de strijd 
aan te gaan. Maar deze strijders voor CHRISTUS zullen niet worden overwonnen, ondanks de grote 
macht  van de tegenstander,  want  JEZUS CHRISTUS Zelf  leidt  Zijn  leger  en HIJ  voorziet  het 
waarlijk van de beste wapens die een garantie zijn voor een volledige overwinning, ofschoon de 
schare van Zijn strijders klein is en erge haat wordt toegedragen door de tegenstander.
Maar  wie  zonder  JEZUS CHRISTUS deze  strijd  aangaat,  zal  gevaar  lopen  omvergeworpen  te 
worden, hij zal niet bij machte zijn weerstand te bieden en het kleine geloof in GOD dat hij bezit, te 
behouden, hij zal wankelmoedig worden door de hardheid van het leven dat de diep gelovige mens 
op zich moet nemen. En uiteindelijk zal hij afvallen, want hij is helemaal krachteloos zodra hij geen 
aanspraak maakt op de genade van het verlossingswerk. Maar daarom moet hij in HEM kunnen 
geloven, hij moet zich in vol geloof met JEZUS CHRISTUS verbinden en HEM omwille van Zijn 
erbarmende Liefde vragen om kracht en genade.
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Het zal een zware strijd zijn voor de gelovigen, maar niet zonder hoop, want waar GOD strijdt is de 
zege. Maar GOD en CHRISTUS zijn EEN. En tot dit geloof, tot dit inzicht moet u, mensen uw 
medemensen helpen te komen, u die door GOD Zelf onderwezen zult worden, opdat het voor u 
makkelijk zal zijn ophelderend werkzaam te zijn waar nog diepste onwetendheid heerst.
Dat is uw missie waartoe GOD u heeft geroepen en die u steeds maar weer moet uitvoeren, opdat de 
laatste strijd succesvol mag zijn voor vele mensen die het diepe geloof nog missen. Want GOD 
heeft erbarming met iedere ziel die HEM geen weerstand biedt en daarom zendt HIJ haar Zijn 
boden tegemoet opdat haar hulp te beurt valt.
AMEN

3678 Het Christusprobleem
6 februari 1946

Door het Christusprobleem lijden de mensen van deze aarde schipbreuk in de laatste tijd vóór het 
einde. En wel daarom, omdat ze zelf zonder enige liefde zijn en daarom de grootste Liefde niet 
kunnen en willen inzien. En daar de leer van CHRISTUS helemaal tegen hun wensen en gedrag 
ingaat wordt die bestreden als hinderlijk voor het werk van de wederopbouw dat ze van plan zijn te 
verrichten na het vernietigingswerk dat de natuurkatastrofe heeft volbracht. In de Christelijke leer 
zien ze een hindernis voor de uitvoering van hun plannen en daarom verklaren ze CHRISTUS de 
oorlog. Totale onwetendheid en duivelse gezindheid zijn de drijfveren van deze strijd waardoor ze 
ook de aanhangers van CHRISTUS, zij die weten, van hun laatste houvast willen beroven terwille 
van aardse goederen. Want elke maatregel druist in tegen het goddelijke gebod van de liefde. De 
mensen  worden  gedrongen  in  een  denken  dat  hen  volledig  tot  duivels  vormt,  als  ze  zich  niet 
verweren en tot HEM vluchten DIE hun alleen hulp kan bieden tegen de satan en zijn krachten op 
aarde, tot CHRISTUS, DIE Zich tegenover hem plaatst om te strijden.

CHRISTUS wordt niet geacht, want al het goddelijke proberen de mensen op aarde uit te roeien. 
CHRISTUS echter erkennen ze noch als goddelijk noch als Verlosser van de mensheid en daarom 
wordt HIJ openlijk naar beneden gehaald, Zijn Naam wordt belachelijk gemaakt en bespot en Zijn 
aanhangers op de ergste wijze in het nauw gedreven. En het is noodzakelijker dan ooit dat men 
HEM belijdt  tegenover  de wereld.  Want  HIJ  alleen verschaft  de mensen de  kracht  als  ze Zijn 
Verlossingswerk erkennen, HIJ alleen heeft de macht over de satan en HIJ alleen sterkt de mensen 
om weerstand te bieden.
Maar zonder HEM is de mens tot niets in staat en aan de macht van de satan overgeleverd, zonder 
HEM zit hij vast in sterke ketenen, waaruit hij zich zelf niet kan bevrijden. En daarom wordt juist 
over het Christusprobleem bijzonder duidelijk opheldering gegeven aan de dragers van de waarheid, 
opdat  ze allen kunnen onderrichten die daar opheldering over  verlangen.  Het wordt  de mensen 
uitgelegd dat alleen de Liefde de goddelijkheid van de mens JEZUS uitmaakt, dat door de liefde 
ieder mens zich tot een goddelijk wezen, tot een kind van GOD vormt en dat door de liefde ieder 
mens  komt  tot  buitengewone  capaciteiten,  omdat  de  liefde  als  zodanig  een  kracht  is,  die  als 
uitgangsbasis de eeuwige Liefde heeft en werkzaam is in iedere tot liefde geworden mens, opdat het 
de mensen nu ook begrijpelijk wordt dat ze nooit ofte nimmer CHRISTUS en Zijn leer mogen 
afwijzen, willen ze niet ten onder gaan in het rijk der duisternis, waar krachteloosheid en eeuwige 
duisternis het lot der zielen is.
Elke strijd tegen CHRISTUS als de Brenger van de leer van de liefde en daardoor de goddelijke 
Wegwijzer naar kracht en licht, zal daarom de zwaarste en pijnlijkste gevolgen hebben, als hij niet 
wordt doorstaan, als de strijder zich niet bij CHRISTUS schaart waar hij nooit ofte nimmer kan 
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worden overwonnen. En wat er ook geëist  wordt  van de mensen in de laatste  tijd,  zij  die  met 
CHRISTUS gaan en voor HEM en Zijn leer opkomen, zullen over buitengewone kracht beschikken 
om alle eisen van de wereld te trotseren. Maar zij die HEM verloochenen, die als knechten van de 
satan hem behulpzaam zijn om CHRISTUS en Zijn leer uit te roeien, hen zal onverhoeds het gericht 
treffen,  want  hun duivelse  gezindheid kan geen erbarming vinden bij  GOD op de dag van het 
gericht. Onwetendheid is geen verontschuldiging, omdat ieder mens voldoende gelegenheid wordt 
gegeven, over CHRISTUS en Zijn verlossingswerk, over Zijn missie en Zijn leer van de liefde op 
aarde, na te denken en het voor ieder die gewillig is, niet moeilijk zal zijn, begrip op te brengen 
voor een probleem, dat slechts zolang een probleem blijft als de mens er zich niet mee bezighoudt.
Ieder die in de liefde leeft, weet welke kracht de liefde is en hij weet ook dat de GODMENS JEZUS 
alleen over die buitengewone kracht beschikte omdat Zijn WEZEN pure Liefde was. En als de 
mensen niet geheel krachteloos een prooi willen worden van de vorst der onderwereld, dan moeten 
ze zich kracht verwerven door de liefde, ze moeten JEZUS CHRISTUS navolgen, ze moeten HEM 
erkennen en Zijn leer, ze moeten Zijn geboden onderhouden en die vereisen alleen maar liefde en ze 
zullen overwinnaar blijven over alle krachten van de onderwereld,  want ze strijden met JEZUS 
CHRISTUS, DIE onoverwinnelijk is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.
AMEN

3947 Aaneensluiting van verschillende geestesrichtingen in de geloofsstrijd
29 december 1946

De verschillende geestesrichtingen zullen, doordat ze van elkaar afwijken, ook steeds in een stille 
strijd met elkaar gewikkeld zijn, inzoverre dat elk tracht aanspraak te maken op de waarheid en die 
daarom andere  niet  in  hun  rechten  wil  laten.  En toch zullen  ze  in  de  laatste  tijd  samengaan 
voorzover  ze  maar  de  leer  van  JEZUS  CHRISTUS  als  grondbeginsel  hebben  en  Zijn  Naam 
belijden; dan raken alle verschillen die er anders zijn op de achtergrond, want al het geestelijke 
streven zal bestreden worden en ieder die naar het geestelijke streeft zal aansluiting zoeken bij de 
naaste die net zo gezind is.

En  dus  zal  dan  uit  elke  geestesrichting  de  leer  van  CHRISTUS  te  voorschijn  treden  en  hun 
aanhangers zullen dan tot de gemeente GOD's behoren, tot Zijn kerk die HIJ Zelf heeft gegrondvest. 
Ze zullen door hun geloof in JEZUS CHRISTUS bij deze kerk horen ofschoon ze verschillende 
geestesrichtingen hebben. Ieder zal de uiterlijke handelingen en gebruiken afwerpen en alleen de 
innerlijke  band  met  JEZUS  CHRISTUS  nastreven,  ieder  zal  de  liefde  bevorderen,  liefde 
onderrichten en liefde beoefenen.
De  strijd  tegen  alle  geestesrichtingen  zal  bijzonder  hard  worden  gevoerd,  zodat  de  lauwe, 
geloofszwakke mensen afvallen wanneer ze geen diep levend geloof hebben, want ze kunnen geen 
weerstand bieden, ze bezwijken onder de last die hun door wereldse macht wordt opgelegd. En 
oorzaak daarvan is de dwaling die elke geestesrichting bezit, waarop ze schipbreuk lijden als ze 
door  het  ernstige  optreden  tegen  hen,  gedwongen  worden  daarover  na  te  denken.  Wie  in  de 
waarheid vaststaat door werkzaam te zijn in liefde en juiste onderrichting van de kant van de door 
GOD gekozen dienaren, zal ook de sterkte van geloof opbrengen en hij zal in geen enkele nood 
gaan weifelen, want de waarheid verschaft hem kracht en de waarheid geeft hem ook inzicht. En zo 
is hij op de hoogte van het nabijzijnd einde en de redding uit de diepste nood door GOD Zelf.
Maar door verkeerde leerstellingen kan hij dit inzicht niet vinden en hij zal onzeker worden in het 
geloof en afvallen, als hij voor de serieuze keus wordt gesteld JEZUS CHRISTUS voor de wereld te 
belijden  of  HEM te  verloochenen.  Dan zal  diegene sterk zijn  die  door  werken van liefde  zich 
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ontvankelijk heeft gemaakt voor de waarheid uit GOD, hij zal weerstand bieden en geen wereldlijke 
maatregelen hoeven te vrezen, want hij hoopt op de hulp van GOD, en die zal hij ontvangen in elke 
nood van het lichaam en de ziel.
Dan zal de kerk van CHRISTUS slechts klein zijn en aanhangers van elke geestesrichting zullen 
zich in haar veilig weten en elke strijd zal begraven zijn, en ook alle uiterlijkheden en ceremoniële 
handelingen zullen wegvallen met het oog op de grote vervolging, die alle aanhangers hebben te 
vrezen. En ook is dit goed voor de qeestelijke ontwikkelinq van ieder afzonderlijk: dat hij alleen 
maar aandacht aan de kern schenkt, dat hij alleen maar de christelijke leer van de liefde als deze 
kern inziet en zijn geloof dus wordt versterkt hoe ijveriger hij deze leer naleeft.
De schare der gelovigen zal samensmelten, er zal slechts een kleine kudde zijn, maar dezen staan 
vast  in  de  waarheid,  in  het  juiste  inzicht,  en  ze  zullen  in  de  laatste  dagen  de  meest  harde 
beproevingen doorstaan en als overwinnaars tevoorschijn komen, want de kerk van CHRISTUS zal 
zegevieren en ze omvat allen die in de liefde leven en in het geloof vaststaan, die HEM voor de 
wereld erkennen en door Zijn GEEST zijn vervuld als gevolg van het ononderbroken werkzaam 
zijn in liefde.
En uit  alle  geestesrichtingen zullen de strijders  voor CHRISTUS zich aaneensluiten en zich ter 
beschikking stellen voor de laatste strijd en GOD Zelf zal hun Legeraanvoerder zijn, GOD Zelf zal 
hen beschermen en het schild van het geloof zal hen beveiligen en hen onkwetsbaar maken - ze 
zullen strijden voor CHRISTUS Naam en de zege zal aan hun kant zijn.
AMEN

4029 De antikrist gecamoufleerd als brenger van het heil. Maatregelen tegen 
al het geestelijke
23 april 1947

Dat is de geest van de antikrist, die onder de dekmantel van een heilbrenger tot de mensen komt, 
maar wiens wil toch helemaal van GOD is afgekeerd in zover dat hij een GOD van Liefde niet 
accepteert,  evenals  hij  trouwens  het  geestelijke  afwijst  als  bovennatuurlijk  en  daardoor  niet 
bewijsbaar en dus niet bestaand. En het WEZEN van CHRISTUS zal hem ook zo vreemd zijn dat 
hij niet in Zijn verlossingswerk en Zijn missie op aarde geloven zal, en hij HEM daarom tracht voor 
te stellen als een fantasie figuur, en alle voorzorgsmaatregelen treft deze Persoon uit de harten van 
de mensen te verdringen. Zijn eigen wezen stemt niet overeen met het WEZEN van CHRISTUS, 
daarom is het begrijpelijk dat hij HEM als vijand beschouwt en dus ook bestrijdt.

De te verwachten antikrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren 
treedt.  Hij  is  een  buitengewoon  begaafd  mens  en  zijn  bijzondere  kracht  ligt  in  zijn  plan  van 
wereldorde, in zijn buitengewoon optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het 
welzijn van het volk. Daarom zal hij groot succes behalen, want men wil hem de opperheerschappij 
waar  hij  naar  streeft,  toekennen.  Men  verwacht  dat  van  hem ingrijpende  veranderingen  zullen 
komen ten gunste van het algemeen, daarom zullen hem alle werelds gezinde mensen aannemen en 
hij  zal  die  bevoorrechte  positie  uitbuiten  voor  allerlei  maatregelen.  En in  het  bijzonder  zal  hij 
optreden tegen de geest van het bovennatuurlijke, tegen  alle religieuze organisaties evenals ook 
tegen de kerken of geestelijke stromingen die JEZUS CHRISTUS en Zijn leer tot grondslag hebben. 
Want hij zal de naastenliefde als een toestand van zwakte voorstellen die onder alle omstandigheden 
bestreden moet worden.
Wie met zijn streven instemt geldt evenzo als antikrist en is dus tegenstander van GOd, hij zal zich 
ook liefdeloos gedragen tegen zijn naaste en daarom ook in een geestelijke blindheid voortgaan, 
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want  hij  behoort  tot  het  rijk  van  satan.  Als  heerser  over  velen  zal  de  antikrist  groot  oproer 
verwekken door zijn maatregelen, die alle menselijkheid missen en alleen proberen haat en onvrede 
onder de mensen te stichten om de liefde te verstikken en de mensen in grote geestelijke nood te 
dompelen.
Maar dan is de reaktie van GOD hoognodig, en dit verklaart het werkzaam zijn van GOD door Zijn 
dienaren op aarde,  want ook HIJ moet  op aarde te  herkennen zijn voor hen die tot  Zijn kamp 
behoren.  HIJ  moet  dus evenzo op buitengewone wijze  te  werk gaan opdat  HIJ  niet  afgewezen 
wordt, maar erkend kan worden, als de mensen maar gewillig zijn de juiste weg te gaan. Als zij zich 
maar bewust of onbewust tot de Schepper van hemel en aarde wenden, om aan HEM hulp te vragen 
in geestelijke nood. En dan is ook het worstelen van het goede tegen het kwade bijzonder heftig, 
want  het  uur  van het  einde  komt  steeds  dichterbij  en  de  scheiding  van  de  geesten  moet  zich 
voltrekken tot aan de jongste dag.
En deze scheiding kan alleen plaatsvinden als de mensen serieus voor de keus gesteld worden GOD 
te erkennen of HEM te verloochenen. Die vraag zal hen tot een beslissing dwingen, en om haar 
kracht bij te zetten treedt de tegenstander van GOD openlijk naar voren doordat hij zijn afgezanten 
op aarde beïnvloedt maatregelen te treffen en door te voeren die 'n godvijandig denken verraden. En 
zo begint het laatste gevecht op deze aarde, de geloofsstrijd, de strijd tegen CHRISTUS, met het 
gevolg dat de mensen zich nu definitief moeten uitspreken: voor of tegen HEM. En dan komt 't 
laatste oordeel, want in vrije wil wenden zij zich nu naar GOD toe of van HEM af, en voor die vrije 
wil moeten zij zich ook verantwoorden.
Deze strijd is onafwendbaar en brengt duidelijk het wezen van de antikrist aan 't licht. Daardoor kan 
de gehele mensheid duidelijk het denken en handelen doorzien van hem, die onder het masker van 
een heilbrenger optreedt om zijn afschuwelijke plannen ten uitvoer te brengen; die openlijk vecht 
tegen GOD en daarom weer voor een lange tijd in de aarde gebonden wordt, vanwaar hij zich niet 
eerder vrij kan maken tot de mensen hem weer behulpzaam zijn en door hun valse liefde tot de 
materie de ketenen van satan weer losser maken.
Maar JEZUS CHRISTUS zal nooit verdrongen kunnen worden. HIJ zal overwinnaar blijven op de 
jongste dag en Zijn leer zal alle liefhebbende harten vervullen. Zijn getrouwen zullen Zijn liefdeleer 
met zich meenemen als zij weggenomen worden, en zodoende zal ook Zijn leer op de nieuwe aarde 
als geestelijke kennis hoog worden gehouden. Ze zal zich ten volle ontplooien en daardoor zullen de 
mensen  de  hoogste  kennis  bezitten  en  in  de  innigste  liefde  tot  GOD ontbranden.  En  door  de 
tegenstander van GOD kan ze nooit meer verdrongen worden omdat hem elke macht is ontnomen 
voor een lange tijd.
AMEN

4429 Antikrist - Meedogenloze maatregelen
7 september 1948

Een zichtbare macht zal u regeren die een onzichtbare Macht niet erkennen wil, en deze zal u tot 
een laatste geloofsproef uitdagen, want ze strijdt  tegen MIJ en wil ook u tot vijanden van MIJ 
maken. En daarom is al uw geloofssterkte nodig om haar te weerstaan.

Velen  zullen  zich  buigen  onder  het  scepter  van  de  heerser  die  hun  gouden  bergen  belooft, 
daartegenover  echter  het  prijsgeven  van  elk  geloof  en  geestelijk  bezit  verlangt.  Hij  eist  het 
aanvaarden  van  zijn  macht  en  heerschappij  en  het  afwijzen  van  een  GOD  en  Schepper  van 
eeuwigheid. Van een liefhebbende en rechtvaardige GOD, Die de mensen eens tot verantwoording 
zal roepen voor hun willen, denken en handelen.
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En zo staat hij weer tegenover MIJ en het zal een laatste gevecht zijn van korte duur maar moeilijk 
voor de gelovigen, want zij zullen verdrukt worden op een bijna onmenselijke wijze die hun het 
belijden van CHRISTUS zeer moeilijk zal maken.- Maar de kennis van de zuivere waarheid, Mijn 
duidelijke hulp en de hoop op Mijn komst en het leven in het paradijs op de nieuwe aarde zal u 
kracht geven te volharden - en elke stormloop van de kant van een wereldlijke macht te trotseren.
U hebt Mijn Woord dat IK u niet verlaat in de nood, daarop kunt u rotsvast bouwen. IK ken de 
mijnen en sta ieder persoonlijk bij als hij in MIJ gelooft en zich alleen op MIJ verlaat. Die echter 
komen zal die zal de mensen verblinden door zijn scherp verstand, door zijn omvangrijke kennis en 
zijn  welwillendheid  tegenover  andere  heersers.  En  allen  zullen  hem  het  recht  toekennen  om 
organisatorisch bezig te zijn met als einddoel, elk geloof en geestelijke richting te verdringen. Hij 
zal trachten elk geestelijk streven voor te stellen als verkeerd gebruikte levenskracht, die voor de 
opbouw en verbetering  van lichamelijke  behoeften  zou moeten  worden  aangewend.  En hij  zal 
overal aanhangers vinden die hem erkennen en nu eveneens tegen elke geestelijke arbeid optreden.
Zodoende zullen Mijn dienaren op aarde het hard te verduren hebben, en op de eerste plaats zal men 
alle middelen die u uw geestelijk werk mogelijk maken van u willen afnemen. Verder zult u ook 
persoonlijk  vervolgd  worden  en  voor  de  wereldse  macht  rekenschap  moeten  afleggen  van  uw 
denken en handelen. Verder zult u ook in aardse nood gedompeld worden door maatregelen die 
voor de gelovigen bovenmate wreed en hardvochtig schijnen en het ook zijn, wanneer IK u niet 
zichtbaar bij zou staan en u op geestelijke wijze zou onderhouden.
U zult Mijn hulp duidelijk bemerken. U zult het ondervinden dat IK bij u ben en ieders nood ken en 
u er ook uit help als de juiste tijd gekomen is.
De  antikrist  zal  komen  en  met  hem  alle  tekenen  van  het  naderende  einde,  want  zodra  de 
geloofsstrijd begint, kunt u ook met zekerheid op het einde rekenen, dat ook niet lang op zich zal 
laten wachten, omdat de geloofsstrijd op zulk een harde en grove wijze gevoerd wordt dat IK Zelf 
moet komen om de mijnen te redden uit de diepste verdrukking - om ze op te halen en te brengen in 
het rijk van vrede. Maar dan komt ook 't laatste oordeel en de macht van MIJN tegenstander wordt 
gebroken voor een lange tijd.
AMEN

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

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

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

5309 IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven
3 februari 1952
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"IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven". De waarheid gaat van M? uit, door de waarheid wijs 
IK u de juiste weg en deze leidt naar het leven, naar de eeuwige gelukzaligheid. Er bestaat geen 
tweede weg via de waarheid, er is geen tweede leven buiten M? en er is er maar EEN DIE u het 
leven kan beloven, DIE het voor u heeft  verworven aan het kruis.  IK leefde en streed voor de 
waarheid en IK stierf een smartelijke dood voor de enige waarheid, opdat ieder van u, mensen deze 
kan inzien zodra hij in M? gelooft. Mijn weg is makkelijk te begaan door hem die van goede wil is. 
IK ben u voorgegaan, het is de weg van de liefde die nooit falend ook naar het inzicht van de 
waarheid leidt. Daar IK alleen maar de liefde predikte, toonde IK u voortdurend de weg; omdat IK 
Zelf de leer voorleefde kon IK ook de zuivere waarheid verkondigen, want in M? was alles licht en 
helder, IK was overal van op de hoogte en kon derhalve u ook het juiste weten overbrengen. Maar 
alleen maar van M? zult u de waarheid kunnen ontvangen, omdat ze van M? uitgaat en daarom ook 
weer naar M? terugvoert. Wie de waarheid wil bezitten, moet ze van M? met aandrang vragen, DIE 
Zelf  de eeuwige  WAARHEID ben.  Zonder  M? blijft  u  in  geestelijke  duisternis  en  gaat  u  een 
verkeerde weg, een weg die naar beneden voert.

U, mensen weet dat IK een tegenstander heb, die wil vernielen waar IK opbouw, die het Licht zou 
willen doven, die de duisternis zou willen uitspreiden over de mensen, opdat ze M? niet kunnen 
onderkennen. Deze tegenstander probeert van alles om op de weg naar M?, naar het eeuwige leven, 
een rookgordijn te leggen, opdat die niet zal worden gevonden. En deze tegenstander is een vijand 
van de waarheid, zoals hij ook een vijand is van M?. Want de waarheid onthult zijn plannen, zijn 
activiteiten en zijn wezen, dat te verafschuwen is. En bijgevolg valt hij de waarheid aan, en steeds 
zullen zijn inspanningen daarop zijn gericht M? Zelf voor de mensen onherkenbaar te maken. Hij 
zal M? tegenwerken waar hij maar kan. Hij is de antikrist, die voor geen enkele daad terugschrikt 
om de mensen van M? af te brengen
De antikrist is in de eerste plaats aan het werk tegen de waarheid. Daaruit kan men concluderen dat 
de  zuivere  waarheid  steeds  zal  worden  bestreden,  dat  de  verdedigers  van  de  zuivere  waarheid 
worden aangepakt, terwijl  de dienaren van de antikrist worden erkend als "verkondigers van de 
waarheid"  en  massa's  mensen  achter  hen  staan  en  de  dragers  van  de  waarheid  steeds  meer 
geïsoleerd  zullen  raken,  omdat  er  voortdurend  tegen  hen  wordt  opgetreden.  De  weg  naar  de 
waarheid is smal en hij wordt maar door weinigen begaan. De meeste mensen gaan over brede 
paden en dat al moet u een kenteken zijn wie deze massa's aanvoert.
Wie M? wil navolgen op de smalle weg van de waarheid zal niet veel gezelschap hebben, want de 
meesten schuwen de moeizame weg. Maar IK Zelf ga voorop en IK Zelf ben de LIEFDE en wie M? 
navolgt, moet ook de liefde in zich hebben en dan komt de weg hem licht en duidelijk voor en hij 
gaat onbekommerd over dit moeilijke pad, want zijn Doel ben IK en het eeuwige leven.
Zoek de waarheid niet daar waar de massa is. IK Zelf ging Mijn weg op aarde en was steeds alleen 
maar door weinigen omringd, terwijl de meeste mensen afwijzend stonden tegenover M?, omdat IK 
hun de waarheid bracht en deze voor hen onaangenaam was, omdat Mijn tegenstander achter de 
massa stond en tegen de waarheid te keer ging en er steeds maar tegen zal strijden waar hij maar 
kan. Maar wie in de waarheid vaststaat, ziet zijn manier van doen in en het zal hem nooit van zijn 
stuk brengen. Want zodra hij M? navolgt, gaat hij de juiste weg en hij zal leven in eeuwigheid.
AMEN

5606 De activiteiten van de antikrist vóór het einde
19 februari 1953
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Door de invloed van de antikrist zal ook het einde bespoedigd worden, want nu stijgt de nood voor 
de mijnen ten top en maakt Mijn komst noodzakelijk om aan deze nood een einde te maken. De 
antikrist heeft maar een doel voor ogen, MIJ te onttronen en zich zelf op de troon te zetten. Hij wil 
de mensen het geloof ontnemen in een GOD en Schepper van eeuwigheid, om zelf des te hoger in 
aanzien te staan en geëerd en gevreesd te worden net als 'n god. Hij wil niet de liefde maar de 
onderworpenheid van de mensen bezitten, hij wil de algehele macht hebben en alleenheerser zijn.

Zolang de mensen nog gelovig zijn en een Macht boven zich erkennen voor WIE zij zich eens 
moeten verantwoorden, zolang zullen zij hem die van hen verlangt dat zij tegen GOD ingaan niet 
terwille zijn. Daarom zal de antikrist optreden tegen die Macht, doordat hij probeert het geloof in 
MIJ met meedogenloze middelen uit te roeien, met middelen die het voor de mijnen moeilijk zullen 
maken MIJ trouw te blijven. Maar de kracht daartoe stroomt hen van MIJ uit rijkelijk toe, want IK 
zal MIJ zo duidelijk aan hen openbaren dat zij steeds gesterkt worden in het geloof. Dat zij elke 
onrechtvaardigheid aanvaarden in het besef dat IK alleen geven kan en hun waarlijk vergeld wat 
hun aards is opgelegd.
De antikrist streeft er naar de christelijke leer uit te roeien en een einde te maken aan alle kennis 
over JEZUS CHRISTUS als GOD's ZOON en Verlosser van de wereld, hij verklaart MIJ openlijk 
de oorlog en dat betekent zijn einde. Mijn tegenstander zal zich belichamen in een mens die hem in 
alles gehoorzamen zal, d.w.z. hij zal diens ziel geheel en al in bezit nemen maar tevoren de mensen 
misleiden  met  allerlei  voordelen  die  hem  een  overgrote  toeloop  verzekeren.  Zijn  spreken  en 
handelen zal een masker zijn waaronder zich de slechtste gezindheid verbergt. Arrogantie, leugen 
en winstbejag zal hij meesterlijk verbergen, maar de liefdeloosheid zal hem spoedig ontmaskeren. 
Maar alleen voor de ogen der mijnen is dat duidelijk te zien, want voor zijn aanhangers laat hij het 
voorkomen alsof hij begrip heeft voor al het lijden dat hij echter niet probeert te verzachten, veeleer 
draagt hij er slechts toe bij dit lijden te vergroten.
De gelovige zal hem herkennen want hij heeft erg onder zijn heerschappij te lijden, maar wie hem 
terwille is en openlijk met MIJ breekt die wordt als vriend door hem behandeld en aards geëerd en 
geacht. Zodoende zullen spoedig twee partijen ontstaan, de meerderheid zal hem volgen en alleen 
een  kleine  kudde  zal  MIJ  in  haar  gezindheid  en  handelen  trouw  blijven.  En  dezen  zullen 
voortdurend in gevaar zijn omdat Mijn tegenstander de mensen aanzet hen op elke manier schade te 
berokkenen,  want  de  antikrist  beloont  zulk  optreden  tegen  de  mijnen  om  ook  nog  de  laatste 
gelovigen die hem weerstand bieden tot afval te brengen.
Er zal voor de mijnen een tijd van bittere nood aanbreken. En toch zal ze draaglijk zijn omdat zij 
een  buitengewone genadegave in ontvangst  mogen nemen,  want  IK laat  MIJZelf  zien waar  de 
mensen zwak dreigen te worden. IK ken ieders wil en houding tegenover MIJ en IK laat waarlijk 
Mijn tegenstander de overwinning over deze zielen niet behalen, bovendien is het einde nabij en 
omdat Mijn gelovigen MIJ in hun hart trouw zijn toegedaan kan IK MIJ nu ook buiten de wet om 
openbaren om hun kracht te schenken. En velen zullen MIJ dan te zien krijgen en dan kan geen 
macht ter wereld hen meer van hun geloof in MIJ afbrengen. En als IK het van hen zou verlangen 
zouden zij ook het leven met vreugde voor MIJ geven. Maar IK beëindig het wrede spel van Mijn 
tegenstander, en als hij gelooft gewonnen te hebben zal IK komen in de wolken en oordelen het 
levende en het dode.
AMEN

5719 Geloofsstrijd - Antikrist - Tegengestelde arbeid
9 juli 1953
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Er moet krachtig tegen in gegaan worden wanneer de antikrist zijn laatste werk begint, nml. aan elk 
geestelijk streven een einde te maken. Als hij openlijk tegen GOD in gaat, als hij elk geloof tracht 
uit te roeien en zodoende zijn gezindheid duidelijk, als tegen CHRISTUS gericht,herkenbaar is. Dan 
moeten alle krachten in de Hemel en op aarde actief worden, want dan begint de zwaarste strijd die 
de volgelingen van JEZUS ooit beleefd hebben.

Dan  begint  de  laatste  geloofsstrijd  die  het  einde  inluidt  en  met  de  grootste  hardheid  en 
meedogenloosheid gevoerd wordt, omdat satan zelf tegen GOD opstaat om HEM ten val te brengen 
en zichzelf op Zijn troon te verheffen. Maar dan zullen ook alle dienaren van GOD op aarde grote 
ondersteuning ondervinden van de kant der Lichtwereld, want dan moet ijverig gearbeid worden om 
alle aanvallen van de vijand te weerleggen, om JEZUS CHRISTUS openlijk te verkondigen en 
HEM voor de wereld te belijden.
Dan wordt er geen verborgen spel meer gespeeld, dan zal het duidelijk worden wie in GOD gelooft 
en HEM liefheeft.  Wie zo sterk is dat hij  JEZUS CHRISTUS als zijn enige Heer erkent en de 
bevelen van de tegenpartij niet vreest. En dan zal iedere verkondiger van de goddelijke liefdesleer 
het woord van GOD - dubbel gezegend zijn, want dan verricht hij  ook een zeer noodzakelijke 
arbeid. Hij verkondigt GOD, Die men verloochenen wil, met overtuiging. Hij strijdt voor HEM en 
vreest hen niet die hem daarvoor zelfs met de dood bedreigen.
Maar zulk een arbeid kan alleen gedaan worden door hem die het ware inzicht heeft, die overal van 
af  weet,  ook  van  de  tekenen  van  het  einde.  Die  daarom  niet  anders  kan,  dan  voor  JEZUS 
CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk op te komen, omdat hij door Zijn Liefde en genade gegrepen 
is en Zijn werken gewaar wordt. Dat geeft de kracht die hem tot alles in staat stelt zelfs tot een 
openlijk belijden van zijn geloof, dat voor hem echter het bitterste lot op aarde betekent.
Maar hij vreest dit zware lot niet omdat hij tot inzicht is gekomen en voor niets meer bang is op 
deze wereld. Hij heeft de juiste Heer herkend en geeft voor HEM als het nodig is met vreugde zijn 
aardse leven. De tegengestelde arbeid, die van GOD's strijders verlangd wordt is: ophelderend te 
werken waar twijfels  bestaan, zielen trachten te winnen zodat die zich aan JEZUS CHRISTUS 
willen toevertrouwen. Aan Hem, Die hun aller Redder en Heiland is en Die hen ook uit aardse nood 
en verdrukking zal bevrijden, als het einde gekomen is.
En hun arbeid bestaat daarin: de ingeziene waarheid te verspreiden en moedig op te treden tegen 
kwaadsprekers en lasteraars, tegen aanhangers van dwaalleren en tegen allen die de liefdeleer van 
CHRISTUS vijandig gezind zijn. Hun opdracht is "Licht" te verspreiden omdat de donkere nacht 
van de geest de mensen omringt. Er zullen dan ook nog mensen zijn die besluiteloos zijn waar zich 
naar toe te wenden; en hun GOD zo voor te stellen zoals HIJ in waarheid is, behoort ook tot de 
arbeid voor het rijk van GOD. De zuivere waarheid kan en zal haar uitwerking niet missen op een 
hart dat naar de waarheid verlangt, want het gaat om die weinige weifelaars die bijzonder liefdevol 
behandeld  moeten  worden -  opdat  zij  zich  bij  uw kamp aansluiten  en vrienden  van u  worden 
inplaats van vijanden.
De antikrist zal in de laatste geloofsstrijd wapens gebruiken die elke liefde missen, u echter moet 
met ijver vechten met de wapenen van de liefde. U moet proberen hun te geven wat u reeds bezit, 
wat u van GOD ontvangen hebt, nml. Zijn Woord, dat op een ieder zal inwerken naar zijn wil.
Wie ernstig naar Licht verlangt zal het ook verkrijgen, en wie Licht bezit weet ook hoe zijn houding 
moet zijn in de dagen dat GOD's tegenstander woedt en alle zielen voor zich tracht te winnen. Deze 
strijd zal weliswaar ongelijk zijn want u bent maar een kleine groep, uw tegenstanders echter zijn 
talloos. Maar u bezit meer kracht, want u ontvangt ze direct van GOD en ze kan de sterkste vijanden 
overwinnen,en u kunt door een sterk geloof tegenover uw tegenstanders getuigen over HEM en Zijn 
Macht.
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En u kunt daardoor ook de weldoordachte plannen van GOD's tegenstanders verijdelen, want de 
kracht van het geloof legt duidelijk getuigenis af van GOD. De kracht van het geloof kan ook nog 
vóór het einde uw vijanden overwinnen en zij  kunnen zich ook vrijwillig  aan u overgeven,  zij 
kunnen naar uw kant overlopen en zijn dan gered voor eeuwig.
AMEN

5861 Valse christussen en valse profeten (I)
24 januari 1954

IK verkondig u steeds weer: De tekenen en wonderen zullen toenemen, zowel die van de kant van 
Mijn dienaren op aarde als ook die van de kant van Mijn tegenstander. Want er zullen vele valse 
christussen en profeten opstaan om in opdracht van de vorst der duisternis dat te verzwakken wat 
door Mijn ware dienaren verkondigd en gedaan wordt, om hun wonderen en voorspellingen als 
twijfelachtig voor te stellen en de mensen in steeds diepere duisternis te storten. Doch de wonderen 
die  de  valse  profeten  verrichten  zullen  alleen  daaruit  bestaan  aardse  macht  en  rijkdom  te 
vermeerderen, het zullen geen werken van liefde zijn die zij volbrengen. Door hen zullen werken 
ontstaan die zij bestempelen als door bovenaardse macht tot stand gebracht, die echter alleen als 
opeenhopingen van aardse goederen gekenschetst kunnen worden, dus ook hem verraden die heer 
van de materie is.

Maar echte wonderen zijn werken van barmhartigheid voor de lijdende en verzwakte mensheid. 
Echte wonderen zijn duidelijke uitwerkingen van de Kracht van boven. En echte wonderen zullen 
alleen gedaan kunnen worden door hen,  die  als  ware verkondigers  van MIJN Woord op aarde 
werkzaam zijn. Die MIJ en MIJN Stem belijden voor de wereld en trachten het geloof in MIJ tot 
leven te wekken en te stimuleren.
Dat zijn ook de echte profeten, die volgens MIJN Wil de mensen verkondigen wat hun te wachten 
staat  en die IK daarom heb uitgekozen het verkondigde Woord te verbinden met  bewijzen van 
geloofskracht,  opdat  de  mensen  inzien  door  welke  kracht  en  in  welke  Geest  Mijn 
vertegenwoordigers werken. Want er zullen in het einde ook veel valse profeten optreden en door 
wonderdaden proberen de mensen in verwarring te brengen. Mijn tegenstander zal met dezelfde 
middelen werken en het zal hem ook gemakkelijker vallen de mensen te misleiden, omdat hij hun 
geen  ondergang  verkondigt  -  maar  steeds  alleen  een  leven  van  aards  welzijn  en  wereldse 
vooruitgang  belooft.  En omdat  zijn  wonderen  daarin  bestaan  deze  wereldse  vooruitgang  op  de 
voorgrond te plaatsen - omdat zijn wonderen voor de mensen een betoverende materiële opbloei 
zijn - omdat zijn voorspellingen een toekomst van rijkdom, eer en aards succes beloven, een wereld 
van opbouw en aardse volmaaktheid, wordt daarom aan zulke voorspellingen ook meer aandacht 
geschonken. Doch de mensheid wordt daardoor steeds meer afgeleid van het echte en ware dat Mijn 
vertegenwoordigers op aarde hun bekend maken, nml.dat de mensen voor het einde staan, dat al de 
materiële goederen hen niet voor de ondergang - die zij met zekerheid tegemoet gaan - kunnen 
redden, als zij Mijn Woorden niet aannemen maar naar de woorden van hen luisteren op wie de 
vorst der duisternis zijn invloed uitoefent. Naar hen, die wel ook wonderen verrichten door zijn 
kracht, die op aarde machtig zijn omdat zij zich aan hem hebben uitgeleverd, wiens werken echter 
steeds te herkennen zijn. Want liefde spreekt er niet uit hen, hulp voor noodlijdende mensen valt er 
niet te ontdekken - hoewel zij zich ook van Mijn Woorden bedienen of ook wel Mijn Naam op de 
voorgrond plaatsen om voor ware profeten gehouden te worden. Maar waar geen liefde heerst is 
ook Mijn  GEEST niet.  Daar  zullen noch goddelijke wonderen gebeuren noch ware profetische 
woorden gesproken worden. Daar zal duidelijk het drijven van hem te herkennen zijn die Mijn 
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tegenstander is, die in de laatste tijd alles proberen zal Mijn kleine kudde te verstrooien en voor 
zichzelf te winnen.
Deze tijd is nu gekomen, daarom geef acht op alles wat IK u zeg, opdat u het juiste van het valse 
leert  onderscheiden,  het  licht  van de verblinding -  de waarheid  van de leugen,  opdat  u niet  in 
handen valt van hem die u verderven wil.
AMEN

8618 Het geloof in JEZUS CHRISTUS is in gevaar, daarom openbaringen
16 september 1963

Het geloof in JEZUS CHRISTUS als Verlosser van de wereld zal steeds meer afnemen, want van 
de kant van de tegenstander wordt alles ondernomen om in de harten van de mensen twijfel en 
afwijzing te strooien, en daar er zich geen rechtstreekse bewijzen laten leveren, zal steeds juist het 
geloof in HEM sterk moeten zijn, dat de mensen niet bezwijken en HEM geheel uit hun gedachten 
van zich afzetten, wat evenwel grote geestelijke duisternis met het gevaar terug te storten in de 
diepte, betekent. Maar dat is het plan van de tegenstander, opdat hij zijn aanhang niet verliest, die 
alleen JEZUS CHRISTUS door Zijn kruisdood hem kan ontrukken, wanneer de mens aan dit werk 
van verlossing door HEM gelooft. Daarom worden er de ongelooflijkste beweringen opgesteld die 
er alle op uitdraaien, een bestaan van JEZUS helemaal te loochenen, of HEM als mens voor te 
stellen, net als ieder ander mens, al Zijn wonderdaden tot en met Zijn verrijzenis uit den dode als 
leugens of 'n ongeloofwaardig verhaal  te bestempelen en bijgevolg het hele Verlossingswerk te 
loochenen en krachteloos te maken.

En de tegenstander vindt veel ontvankelijke oren voor zijn leugenwerk, die hem maar al te graag 
geloof schenken, omdat ze niet in JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk willen geloven, 
zoals hij echter ook het geloof van diegenen aan het wankelen brengt die onverschillig zijn en niet 
geheel overtuigd van de leerstellingen die JEZUS CHRISTUS betreffen.
En ook dezen maken zich makkelijk los van hun meningen en opvattingen tot nu toe. En alleen bij 
hem die serieus naar de waarheid zoekt, kan het geloof opnieuw worden versterkt, want het wordt 
hem  duidelijk  in  zijn  gedachten  ingegeven,  hoe  het  met  het  verlossingswerk  van  JEZUS 
CHRISTUS is gesteld, of hij zal door Mijn Woord een nauwkeurig weten verkrijgen, want dit is de 
voornaamste  reden  van het  toesturen  van Mijn  Woord naar  de  aarde,  dat  de  mensen over  het 
verlossingswerk volgens de waarheid worden onderwezen, opdat ze de weg naar het kruis nemen en 
hun voornaamste taak op aarde vervullen: vergiffenis van hun oerschuld te vinden bij HEM, de 
goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS.
Want u, mensen zult alleen dan van een resultaat kunnen spreken in het leven op aarde, wanneer u 
hierin vrij wordt van uw oerschuld, en daar is alleen maar de erkenning van JEZUS voor nodig en 
de innige bede tot HEM om vergeving van alle schuld. Dan was uw bestaan als mens waarlijk niet 
tevergeefs, dan is het doel door u bereikt, dat evenwel zonder JEZUS CHRISTUS nooit bereikt kan 
worden. Verlossing door JEZUS CHRISTUS betekent een zich algeheel losmaken en vrij worden 
van de vijand van uw ziel, die dan elke macht over u, mensen heeft verloren.
Dat hij dit echter met alle middelen en op elke manier wil verhinderen is begrijpelijk en daarom 
neemt hij ook zijn toevlucht tot alle maar te bedenken plannen om de mensen elk geloof in JEZUS 
CHRISTUS af te nemen. En daar de mensen in de laatste tijd vóór het einde ook geheel zonder 
liefde zijn, bezitten ze ook geen levend geloof dat tegen de stormaanval van de tegenstander zou 
kunnen standhouden, veeleer geven ze vrijwillig ook hun zwak geloof op, zonder na te denken 
nemen ze verkeerde onderrichtingen aan om ook alle  verantwoording van zich af  te  schudden, 
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omdat ze dan ook nauwelijks in een GOD geloven, DIE eens rekenschap van hen vraagt voor hun 
levenswandel.
Maar Mijn werkzaam zijn hier tegenin zet nu ook in grotere mate in en wat de mensen door bewijs 
niet  geloofwaardig  kan  worden  gemaakt,  wordt  door  het  "werkzaam  zijn  van  Mijn  GEEST" 
bewezen en wordt de mensen daardoor een helder inzicht verschaft en ook het Verlossingswerk van 
JEZUS wordt volgens de waarheid begrijpelijk gemaakt en gemotiveerd. Deze ophelderingen van 
MIJ geven een zo'n begrijpelijk beeld van de missie van de mens JEZUS, dat de mens die het maar 
ernst is vast te staan in de waarheid tot een overtuigd geloof komt.
En hoewel er maar weinige zijn, dezen komen echter ook uit voor hun weten en de tegenstander zal 
niet meer in staat zijn hun geloof aan het wankelen te brengen. Want ze hoeven geen bewijzen 
omdat alleen het "werkzaam zijn van de GEEST" bewijs is, dat ook pas door de kruisdood van 
JEZUS mogelijk werd en dat aan de mens steeds alleen maar zuivere waarheid overbrengt en alle 
geestelijke samenhang duidelijk maakt, zodat de mens niet meer kan twijfelen.
Maar hij heeft een vrije wil en hij kan zich aan de invloed van Mijn tegenstander onttrekken, zoals 
hij  echter  ook  hem  terwille  kan  zijn  en  zichzelf  voor  de  zuivere  waarheid  afsluit.  En  steeds 
duidelijker zal het werkzaam zijn van de tegenstander op de voorgrond treden, tot hij tenslotte ook 
MIJ  Zelf  zal  willen  uitschakelen  en  de  mensen  ook het  geloof  in  een  GOD en  Schepper  wil 
afnemen, in een boven alles staande en werkzame Macht. En dan heeft ook zijn uur geslagen, dan 
gaat hij zijn bevoegdheid te buiten en beëindigt daardoor zelf de tijd van zijn werkzaam zijn op 
deze aarde. Dan wordt hij weer voor lange tijd gekluisterd, zoals het is verkondigd in woord en 
geschrift.
AMEN

8742 Sterke pijlers van de door GOD gestichte kerk
2 februari 1964

IK wil u de kracht geven om met overtuiging voor MIJ en Mijn rijk op te komen, wanneer u ter 
verantwoording wordt geroepen en u zult moeten rechtvaardigen voor mensen die u aanvallen. Dan 
zult u niet hoeven te overwegen wat u zult zeggen, want IK zal u de woorden in de mond leggen en 
die zullen grote overtuigingskracht hebben. En ofschoon de mensen u bestrijden, zo zullen ze toch 
ook tot nadenken zijn gedwongen door datgene wat u vertelt en weer komt het alleen maar op de 
wil aan, of ze zich innerlijk laten overtuigen of de gedachten afwijzen, waarvoor ook van hen eens 
verantwoording zal worden gevraagd.

Wie de strijd (met het zwaard van de mond = opm.v.d. uitg.) tegen de vijand opneemt, aan diens 
zijde zal IK Zelf strijden en steeds verhinderen dat hij schade lijdt, lichamelijk en geestelijk, want 
Mijn Hand reikt waarlijk ver en Die kan alles van u wegdringen. Maar dat de strijd zal ontbranden 
tegen alle gelovigen, tegen de mijnen die MIJ trouw blijven, is zeker, omdat die de laatste scheiding 
zal brengen, omdat hij nog de laatste gelegenheid is voor de zwakken in het geloof, die aan uw 
geloof kracht en sterkte kunnen opdoen en dan toch nog naar het kamp van de mijnen kunnen 
overlopen. Want Mijn werkzaam zijn bij u zal duidelijk te onderkennen zijn.
IK zal u door elke nood heenleiden, IK zal u afschermen voor de tegenstander en zijn vazallen, 
want tot op het einde toe zult u voor MIJ nog sterke steunpilaren van het geloof moeten zijn, pijlers 
van Mijn kerk die IK Zelf op aarde grondvestte. Tot op het einde toe zult u getuigenis moeten 
afleggen  van een levend geloof  en  een innerlijke  band met  MIJ,  die  ook naar  buiten  toe  zijn 
uitwerking zal hebben, zodat geen aardse nood de mijnen zal treffen, want IK Zelf zal hen bewaren 
en dat vaak op bovennatuurlijke wijze; want MIJ is waarlijk alles mogelijk. HIJ, DIE de gehele 
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schepping liet  ontstaan, zal ook de zijnen kunnen behoeden wanneer de medemensen hun alles 
zullen onthouden en ze zich niet kunnen verweren tegen het geweld der mensen. Dan zal Mijn 
Kracht en Sterkte en Mijn Liefde duidelijk te zien zijn, Die u alles doet toekomen wat u nodig hebt. 
Want  het  zal  slechts  korte  tijd  duren  tot  IK  Zelf  aan  de  schandelijke  praktijken  van  Mijn 
tegenstander  een  einde  maak,  tot  IK al  diegenen  het  verdiende  loon  zal  geven  die  voor  Mijn 
tegenstander werken en voor geen ergelijke daad terugschrikken.
En u zult ook duidelijk een getuigenis moeten afleggen voor MIJ en Mijn Naam en dan zult u niet 
zwak mogen worden of terugschrikken, want IK geef u de kracht om te weerstaan, zodat u met 
vreugde MIJ belijdt voor de wereld omdat u helemaal vervuld bent met Mijn GEEST en nu ook met 
de volste overtuiging spreekt in Mijn opdracht. Maar voordat u nog niet geconfronteerd wordt met 
deze tijd, is het einde er nog niet, doch de geloofsstrijd zal met dit einde eindigen. Want IK Zelf zal 
komen  om  de  mijnen  uit  de  grote  nood  te  bevrijden,  omdat  voor  Mijn  tegenstander  geen 
maatregelen te schandelijk zijn, om MIJ Zelf te onttronen en te verdringen uit de harten der mensen. 
En daarom roep IK Zelf hem een halt toe. IK zal komen in de wolken en de mijnen halen in een rijk 
van vrede en gelukzaligheid.
IK zal de mensen niet verhinderen allerlei proefnemingen te verrichten, waardoor ze het bestaan 
van de aarde in gevaar brengen. IK zal hun zelf de gevolgen laten voelen - ze of nog kort vóór het 
einde wegroepen, wat nog als een bijzondere genade is aan te merken, die IK hun ten deel doe 
vallen die nog niet geheel een prooi zijn geworden van Mijn tegenstander, óf als aanhang van Mijn 
tegenstander hen met hem in boeien slaan, dat ze opnieuw in de scheppingen van de aarde worden 
verbannen en dus geen schade meer kunnen aanrichten onder de bewoners van de nieuwe aarde en 
dezen daarom een leven zullen leiden in vrede en gelukzaligheid, als beloning voor hun trouw die 
ze MIJ tot op het einde toe hebben betoond.
U zult u nu nog niet de rampspoed kunnen voorstellen waardoor de aarde wordt getroffen door de 
laatste  geloofsstrijd,  maar  hij  zal  onherroepelijk  plaatsvinden,  al  is  het  nochtans  het  laatste 
schandelijke werk van Mijn tegenstander dat hij nog wil uitvoeren in het geloof, Mij helemaal te 
kunnen onttronen en zichzelf  te  handhaven.  En dit  voornemen bezegelt  ook zijn  lot,  want  zijn 
openlijke strijd tegen MIJ komt daardoor tot uitdrukking, waaruit IK als Overwinnaar tevoorschijn 
zal komen, doordat IK hem elke macht ontneem voor lange tijd en daardoor ook de mensen op de 
nieuwe aarde voor zijn werkzaam zijn veilig zijn en een terugkeer naar MIJ in grote mate mogelijk 
is, omdat de mensen al hun wilsproef die ze hebben doorstaan op deze aarde hebben afgelegd en 
ook de nog volgende generaties in de liefde en in 'n levend geloof in MIJ zullen leven, zodat IK 
Zelf onder hen kan vertoeven tot hun aller gelukzaligheid:
En met dit vooruitzicht op het vrede en vreugdevolle leven op de nieuwe aarde moet u gewapend 
ook de tijd van de geloofsstrijd tegemoet zien, u moet weten dat u de kracht ter beschikking zal 
staan die u nodig hebt om weerstand te bieden in de geloofsstrijd en deze te doorstaan, en u moet 
steeds maar bereid zijn MIJ te dienen, de medemensen te helpen een sterk geloof te verkrijgen en 
aan alle de waarheid te doen toekomen die haar van u bereidwillig in ontvangst nemen. U zult MIJ 
moeten dienen tot aan het einde, opdat nog gered wordt wie zich zal laten redden en naar MIJ zal 
terugkeren vóór het einde een feit is.
AMEN

9013 Welke boodschappen garanderen de waarheid?
12 juli 1956
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Ondanks Mijn overgrote Liefde kan IK u nog niet in Mijn rijk opnemen, zolang u zich tegen het 
Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS verzet, want daardoor sluit u juist voor uzelf de poort in 
het Lichtrijk, waarvan alleen JEZUS CHRISTUS de toegang is. Want u wijst dan met HEM ook 
MIJZelf af, want HIJ en IK zijn EEN. Pas wanneer u begrijpen zult dat IK, de oneindige GEEST 
van eeuwigheid, in HEM voor u zichtbaar werd - zal Mijn Liefde u weer gelukkig kunnen maken. 
Want dan pas erkent u MIJ in HEM en de eertijdse zonde van uw afval van MIJ kan u nu vergeven 
worden en u zult uzelf dan ook weer door Mijn Liefdekracht - zoals voorheen - laten bestralen.

Dat juist van dit grote werk van erbarming door JEZUS CHRISTUS u, mensen het begrip ontbreekt 
is ook een teken van het aanstaande einde, want wat dat betreft heeft de tegenstander grondig werk 
verricht. Het is hem gelukt juist over Mijn menswording een ondoorzichtige sluier te verspreiden, 
want hij wil verhinderen dat u, mensen wordt verlost. Daarom is ook de tijd gekomen waarin aan 
zijn activiteiten een einde wordt gemaakt.
Overal in de wereld zijn geestelijke stromingen waar te nemen die ver van de waarheid af staan, 
want Mijn tegenstander beïnvloedt de mensen vanuit het hiernamaals om ze op een dwaalspoor te 
brengen. En er zijn veel mensen die aan die boodschappen die vanuit het geestelijke rijk komen 
geloof  schenken.  Mijn  tegenstander  kan echter  ook nog in  het  geestelijke  rijk  op veel  wezens 
inwerken, en dezen wederom trachten nu de onwaarheid te verbreiden en op de mensen over te 
dragen. En dat zij  vaak gelegenheid hebben de mensen van de wijs te brengen is wederom het 
gevolg  daarvan,  dat  de  mensen  zich  niet  direct  tot  MIJZelf  wenden  om  waarheidsgetrouwe 
opheldering.  Daarom  kan  IK  steeds  alleen  zeggen:  Geloof  die  boodschappen  niet  waar  het 
Verlossingswerk  van  JEZUS  CHRISTUS  niet  voorop  wordt  gesteld,  ze  zijn  verkeerd  ook  al 
bevatten zij tendele de waarheid. Want het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS is van zo'n 
grote betekenis dat u daaraan de geloofwaardigheid van wat u ontvangt kunt nagaan, en uzelf niet 
tevreden mag stellen met kennis waarvan u niet geheel overtuigd bent, omdat u dan over het meest 
belangrijke,  over  dat  wat  u  het  binnengaan  in  het  lichtrijk  waarborgt  in  onwetendheid  wordt 
gelaten.
Hoe wilt u nu weten en uitmaken wat waarheid is en wat dwaling, als HIJ u niet onderricht DIE 
alles weet en u ook naar waarheid kan inlichten? Ook de inwerking vanuit het hiernamaals op de 
mensen van deze aarde kan IK vanwege de vrije wil van de mensen niet verhinderen. Doch steeds 
weer geef IK Zelf de mensen de juiste weg aan hoe zij tot de zuivere waarheid kunnen komen. Maar 
ook dit werken van Mijn GEEST in de mens is pas het gevolg van de voorafgegane verlossing door 
JEZUS CHRISTUS. Daarom heeft Mijn tegenstander vanuit het hiernamaals grote macht daar hij 
steeds  weer  deze  verlossing  tegenwerkt  en  de  mensen  over  het  ware  WEZEN van  JEZUS in 
onwetendheid laat,  omdat hij  met alle mogelijke middelen verhinderen wil dat zij  de verlossing 
door HEM nog op aarde vinden. Daarom beïnvloedt hij ook die wezens die zich steeds al verzet 
hebben tegen de verlossing door JEZUS CHRISTUS, dat ook zij hun valse leren naar de aarde 
sturen.
En omdat IK nu te allen tijde bezig ben ook door lichtwezens deze misvatting aan het  licht  te 
brengen, dus ook door hen, mensen de zuivere waarheid te doen toekomen, is dat voor u aanleiding 
waarheidsgetrouwe ophelderingen met valse leringen te  vermengen,  d.w.z:  dat  u ware en valse 
mededelingen evenzeer laat gelden. En daar het u ontbreekt aan de gave van onderscheid, is het 
vaak mogelijk dat juiste boodschappen uit het lichtrijk zich temidden van dwaalleren bevinden, wat 
wederom veel hoorders en lezers doet twijfelen aan de geloofwaardigheid van alle boodschappen.
Maar  dit  ene  is  een  zeker  teken  van  valse  mededelingen:  Dat  Mijn  menswording  in  JEZUS 
CHRISTUS en Mijn Verlossingswerk niet genoemd of zelfs helemaal bestreden wordt. Daaraan 
kunt u altijd de waarheid toetsen - en een waar geestelijk ontwaakt mens weet ook waar hij zulke 
mededelingen  voor  houden  kan.  Want  juist  door  zulke  worden  de  mensen  bewust  op  een 
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dwaalspoor geleid en dan is ook de waarde van de boodschappen van Mijn lichtwezens gedaald, die 
derhalve  geen  ingang  kunnen  vinden  omdat  er  bij  de  mensen  geen  verlangen  naar  de  zuivere 
waarheid is, want anders zou voor hen waarlijk ook het verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS 
begrijpelijk zijn en dan zouden de kuiperijen van Mijn tegenstander nutteloos zijn.
De fout ligt dus bij de mensen zelf, omdat zij  alle boodschappen uit het geestelijke rijk geloof 
schenken,  alleen  maar  omdat  het  van  daar  is  uitgegaan.  Daar  zij  echter  niet  weten  dat  de 
tegenstander ook van daar uit zijn macht ontplooien kan, en dat enkel de wil van de mens om voor 
dwaling  behoed  te  worden,  hem  tegenwerkt.  In  dat  geval  kan  hij  geen  valse  boodschappen 
overbrengen, want het verlangen naar de zuivere waarheid - is ook de garantie deze te ontvangen.
Dit alles moet u weten, dan kunt u zich met een gerust hart aan de Woorden overgeven die de 
GEEST uit MIJ u overbrengt. Want IK ben de eeuwige WAARHEID en van MIJ kan dus alleen de 
zuivere waarheid uitgaan. Deze is echter door het kenmerk van het Verlossingswerk van JEZUS 
CHRISTUS gekarakteriseerd, en alleen wie daarin gelooft zal zich voor eeuwig niet meer kunnen 
vergissen. Want voor hem heeft de eeuwige WAARHEID Zelf Zich ontsloten. ZE heeft Zich aan 
hem geopenbaard en hem in de waarheid binnengeleid, zoals het u beloofd is.
AMEN
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