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De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via 

het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 

14.21: 

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

Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij 

aan hem doen kennen.” 

 

 

 

 

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook 

niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling 

Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de 

mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is. 

 

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

zielen, die het het meeste nodig hebben. 

 

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen. 

 

http://www.bertha-dudde.info 

 

http://www.berthadudde.net/ 

 

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

geoorloofd. 

 

 

Vertalingen door Gerard F. Kotte 
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Wie was Bertha Dudde? 

 

 

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een 

kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren. 

 

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

het “innerlijk woord.” 

 

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te 

schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik 

ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke 

woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de 

hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid 

binnenleidde.” 

 

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

opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als 

dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op 

in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te 

brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of 

extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik 

het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch 

aan tijd, noch aan plaats gebonden.” 

 

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk 

te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn 

wijngaard te mogen verrichten.” 

 

(Citaten uit een autobiografie van 1959) 

 

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen. 
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BD.2850 

14 en 15 augustus 1943 

 

God verlangt geloof in voorspellingen 
 

Laat alle bedenkingen varen en geloof zonder te twijfelen wat Ik u door Mijn 

Woord aankondig. Het is van het grootste belang dat u, die Mijn Woord moet 

doorgeven, zelf geheel en al overtuigd bent van de waarheid. Want u kunt er 

alleen dan voor opkomen, wanneer er in u geen twijfel is, wanneer u zelf een diep 

geloof hebt in Mij en Mijn Woord. Wat Ik u bekend maak is voor de gehele 

mensheid bestemd, want Ik wil niet de afzonderlijke mensen waarschuwen en 

vermanen, maar door een mens wil Ik tot alle mensen spreken en ze wijzen op de 

tijd van het nabij zijnde einde. Ik wil hun bekend maken wat Ik sinds eeuwigheid 

heb gepland. Ik wil hun tijd en gelegenheid geven zich voor te bereiden op dit 

einde en daarom stuur Ik ze Mijn boden tegemoet, die de mensen moeten 

aankondigen wat Ik heb besloten. 

 

En dus moet Ik ook van de komende gebeurtenis melding maken. Ik moet de 

mensen de verandering van hun levensomstandigheden voorspellen en geef 

daarom enkele mensen het vermogen in de toekomst te kijken en het komende 

aan te kondigen, omdat Ik wil dat de mensen het nabije einde voor ogen houden 

en nu vlijtig aan hun ziel werken, dat wil zeggen streven naar hun voltooiing door 

een Mij welgevallige levenswandel. En daarom geef Ik door Mijn Woord, door 

de Stem van de Geest, een beschrijving van wat er gaat gebeuren.  

 

Ik kondig een natuurcatastrofe aan, waarvan de omvang een algehele verandering 

van de levensomstandigheden betekent en die daarom van onvoorstelbare 

uitwerking zal zijn. En degenen, die Ik daarvan in kennis stel, moeten het 

doorgeven. Ze moeten er zonder schroom en zonder bedenkingen over spreken 

tot iedereen. Ze moeten iedereen zeer nadrukkelijk voor ogen houden, dat elke 

dag de gebeurtenis kan brengen en dat de mensen voor een grote belevenis staan. 

Ze moeten hun geen lange tijd meer geven, maar de catastrofe als zeer nabij zijnd 

aankondigen. Ze moeten zichzelf dagelijks en van uur tot uur bereid houden, dat 

ze in staat zijn te allen tijde hun leerambt te aanvaarden, wanneer de grote beving 

van de aarde heeft plaatsgevonden. En ze moeten niet terugschrikken voor 

bedreigingen van welke aard dan ook, want het is Mijn Wil, dat de mensheid 

bericht krijgt.  

 

Het is Mijn Wil, dat mensen zich bereid verklaren de medemensen erop te 

wijzen. En daarom onderricht Ik Mijn dienaren overeenkomstig de waarheid, 

opdat dezen zich vanuit een diep geloof ervoor kunnen inzetten. En daarom 
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spreek Ik niet in beelden tot hen, maar geef Ik helder en begrijpelijk een 

beschrijving van de gebeurtenissen, die net zo duidelijk en begrijpelijk kunnen 

worden doorgegeven, zodra de mens, aan wie de taak is toegewezen Mijn 

bekendmakingen aan de mensen over te brengen, in het ware geloof vaststaat. 

Want dat is Mijn Wil, dat er openlijk over wordt gesproken, daar alleen zo de 

mensheid in kennis kan worden gesteld van het komende, dat onafwendbaar is, 

omdat de geestelijke nood van de mensheid het vereist. 

 

Het geloof in Mijn Woord moet in u diep en onwrikbaar zijn, opdat Ik Zelf door 

u kan spreken. Want als u gelovig bent, zegt u alleen wat Mijn Geest u ingeeft. 

En dus kan Ik Zelf door u spreken. Maar als uw geloof oppervlakkig is, zult u 

alleen aarzelend spreken. En dan zal het ook zonder uitwerking blijven bij 

degenen, die u aanhoren. Maar ze moeten worden gewaarschuwd door u. Ze 

moeten erover nadenken en zich bezinnen. Ze moeten de mogelijkheid van een 

natuurcatastrofe in overweging nemen, zelfs wanneer ze er niet van overtuigd 

zijn, opdat ze, als de catastrofe begint, hun gedachten naar Mij keren en Mij erin 

herkennen.  

 

Ik wil dat u spreekt en de mensen er op wijst. Ik wil dat u elke bedenking of 

twijfel laat vallen. Ik wil dat u zelf zich aan Mijn Woord houdt en het geloof 

schenkt, want alleen een diep gelovig mens kan met ware ijver opkomen voor 

datgene, wat Mijn Geest hem heeft ingegeven. Maar het geloof moet worden 

verworven in gebed. Er moet met vaste wil naar worden gestreefd. De mens moet 

zijn hart helemaal aan Mij toevertrouwen zonder enige weerstand, opdat Ik in 

hem werkzaam kan zijn. De mens moet Mijn Liefde voelen. Hij moet weten, dat 

Ik de mensen niet misleid, maar hun de waarheid wil brengen en dat Ik, wie naar 

Mij verlangt, bescherm tegen de dwaling. En Ik ben er alleen maar op bedacht, de 

mensheid van de dwaling weg te trekken en haar daarvoor de waarheid te doen 

toekomen. 

 

Maar onjuist is het denken van diegenen, die geloven dat ze ongehinderd hun 

aardse leven kunnen voortzetten zonder geloof in Mij en zonder te geloven dat ze 

zich later moeten verantwoorden tegenover Mij. Ik probeer deze dwaling recht te 

zetten en daarom stuur Ik de mensheid maners, die haar opmerkzaam maken, en 

die een bewijs van Mijn Kracht en Sterkte, maar ook van Mijn Liefde moeten 

aankondigen. Want alleen wat hun tevoren werd bekend gemaakt, kan hen dan 

ertoe brengen in Mij te geloven.  

 

En daarom moet van het komende melding worden gemaakt. Steeds weer moet u 

erover spreken, dat Ik Me door een natuurcatastrofe wil uiten, om te bewijzen dat 

Ik besta en het lot van alle mensen stuur, opdat ze tot het herkennen van Mij Zelf 

komen, als ze niet koppig en onverbeterlijk zijn. Mijn Liefde brengt Me ertoe, de 

mensen er opmerkzaam op te maken. Maar voor dit laatste moet Ik Me van 
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gewillige mensen bedienen, om de mensen niet in hun geloofsvrijheid te 

beperken. Maar dezen zullen in Mijn plaats spreken. Ze moeten Mij aanhoren en 

Mijn Woord dan doorgeven, want Ik breng hun de waarheid over, die door hen 

aan de medemensen moet worden gebracht. 

 

Amen 

 

 
 

BD. 1594 

2 september 1940 

 

De komende tijd van lijden - Het doel van de aankondiging 
 

De toestand van lijden op aarde is nog erger aan het worden en er wacht de 

mensen ellende, nood en zorgen, die niet te overzien zijn. En dit moet zo zijn, 

want zonder deze vindt de mens de weg naar God niet. Er zal een tijd komen, zo 

zwaar, zoals de mensen het nog nooit hebben meegemaakt; elke hoop zal 

vervliegen, de moed van een ieder zal ondergaan en de zwaarste pressie zal op de 

mensheid drukken, teweeggebracht door onuitsprekelijke lijden, ziekten en 

kwellingen van allerlei aard. En toch zal dit alles te verdragen zijn in het vaste 

geloof in God, want indien de mens niet alleen zijn weg gaat, maar God tot zijn 

Vertrouweling heeft gemaakt, daar zal God ook steeds aanwezig zijn en de nood 

zal hem niet terneer drukken en hij zal het grote leed niet zo aan den lijve 

ondervinden. 

 

Maar slechts weinigen zullen kracht en troost zoeken bij God, voor slechts 

weinigen zal het goddelijke woord bron van kracht zijn en weinigen, in het 

vertrouwen op Gods hulp, door Zijn Wil verschoond blijven van dit leed. Want 

het geloof is verloren gegaan, het is een tijd van algehele afval van God. En 

daarom klopt de Heer opnieuw aan de harten van Zijn kinderen op aarde. Hij uit 

Zich door Zijn woord en kondigt hun de zware tijd en de strijd op aarde aan, en 

Hij zal allen aannemen die in deze nood tot Hem komen en Zijn hulp afsmeken. 

Hij trekt Zich Zelf de nood van Zijn kinderen aan, doordat Hij alle denkbare 

middelen aanwendt om de mensen kennis te geven van de komende tijd als een 

tijd van verschrikking en ellende. Hij wil niet dat het noodlot de mensen 

onvoorbereid zal treffen, Hij wil dat ze zich tevoren met Hem verbinden om dan 

het grote leed van hen te kunnen afwenden. Hij wil Zijn schepselen voor Zich 

winnen, maar hen niet overlaten aan de macht van de tegenstander. En daarom 

kondigt Hij tevoren deze zware tijd aan en onderricht hen die Zijn woord willen 

horen. 
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Hij is vol Goedheid en Mildheid en zou alleen in liefde met Zijn kinderen willen 

spreken. Maar zij horen de vriendelijke en liefdevolle woorden niet en dus moet 

Hij Zijn Macht tonen, opdat de mensen Hem vrezen en dan Hem leren 

liefhebben. Hij moet Zich aan hen als Heer van de schepping openbaren, opdat ze 

Hem als Heerser erkennen en vragen om Zijn Liefde. 

 

Maar waar de mensen gelovig zijn, is het bewijs van Zijn Macht niet nodig, want 

daar is de liefde al ontwaakt en de liefde vervult wat God verlangt. De Liefde 

Gods is onveranderlijk, Ze zal alsmaar uitgaan naar Zijn kinderen die in gevaar 

zijn te verdwalen. En deze Liefde worstelt om uw zielen, Ze tracht Zich bekend 

te maken en wie zelf in de liefde leeft, zal ook de goddelijke Liefde herkennen. 

Hij zal de liefdevolle leiding door alle verschrikkingen en leed van de komende 

tijd inzien en hij zal zich aan de eeuwige Liefde vol vertrouwen overgeven en 

zonder vrees en aarzeling deze tijd afwachten. 

 

En de Heer denkt aan hen als de tijd is gekomen. Hij leidt ze er vol zorg door, 

laat alle tegenspoed aan hen voorbijgaan, Hij sterkt en troost hen waar ze bang en 

vreesachtig zijn, en Hij maakt Zich bekend in de hoogste nood. Want de Vader in 

de hemel kent de zijnen en Hij heeft hun Zijn bescherming beloofd, dat alle leed 

van hen wordt weggenomen als ze smekend de handen naar Hem opheffen. 

Alleen moet de mens geloven aan Gods Liefde, Goedheid en Barmhartigheid. En 

hij moet een rechtvaardige levenswandel leiden. Hij moet steeds streven naar het 

goede en het kwaad vermijden, hij moet in innig gebed volharden en in vol 

geloof Gods hulp verwachten. Dan zal hij uit de tijd van ellende onbeschadigd 

aan lijf en ziel tevoorschijn komen, want God is allen naderbij die Hem 

herkennen, Hem liefhebben en zich in kinderlijk vertrouwen aan Hem overgeven 

en vragen om Zijn genade. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8989 

5 juni 1965 

 

Natuurcatastrofe voor het einde 
 

Naar al Mijn schepselen gaat Mijn liefdevolle Zorg uit, Die zich steeds weer uit 

door Mijn toespreken. Want Ik wil dat de weg naar Mij voor hen gemakkelijk 

wordt. Ik wil dat Mijn Wil hun in alle duidelijkheid wordt voorgehouden, aan 

Welke ze - wanneer zij er ernstig naar streven - gevolg zullen geven en dus niet 

alleen toehoorders zijn, maar uitvoerders van Mijn Woord. En Mijn Liefde strekt 

Zich ook uit naar die mensen, die nog ver van Mij af staan. Die Ik niet 
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rechtstreeks kan toespreken, maar die Ik ook niet wil verliezen. Die Ik niet wil 

afstaan aan Mijn tegenstander, die hen onherroepelijk weer naar beneden trekt, de 

diepte in. En omwille van hen laat Ik nog een groot gericht over de aarde komen, 

waarop Ik al lange tijd heb gewezen. Ik doe nog een laatste poging voor het 

einde, dat spoedig daarna zal volgen. 

 

Ik openbaar me duidelijk, zonder echter de mensen te dwingen tot geloof. En al 

hebben de natuurkrachten ook nog zo’n hevige uitwerking, steeds zal slechts een 

deel der mensen daar Mijn duidelijke uitingen in herkennen, terwijl de meeste 

ook dan nog een God en Schepper loochenen, met als motivatie dat een God, Die 

alles heeft geschapen, Zijn eigen werken niet vernietigt. En ze kunnen niet 

worden gedwongen anders te denken. En hun valt het lot ten deel weer opnieuw 

te worden gekluisterd in de scheppingen van de nieuwe aarde. 

 

Maar de weinigen, die in de komende catastrofe Mij Zelf en Mijn Stem 

herkennen, zal Ik bijstaan in alle aardse noden. En Ik zal proberen hun geloof te 

versterken, zodat ze niet verloren gaan op het einde, of Ik zal ze nog tevoren 

wegroepen naar het rijk hierna. Want Mijn Liefde gaat uit naar elke ziel om haar 

terug te winnen, om ze een hernieuwde gang door de scheppingen van de aarde te 

besparen. En Ik denk eraan, dat u nog onder de wet van tijd en ruimte staat, dat 

het voor u een ondenkbaar lange tijd betekent, waarin u weer in een ongelukkige 

toestand verblijft, tot u weer het stadium van mens zult bereiken, waarin u dan 

weliswaar weer in de toestand van het ik-bewustzijn het gevoel voor tijd en 

ruimte zult hebben, maar tevoren toch onnoemelijk zult moeten lijden. 

 

Wanneer de mensheid door die natuurcatastrofe wordt getroffen, zal ze wel stijf 

staan van ontzetting over de grootte en omvang van het gebeuren. En angst zal de 

achterop geraakte mensen bevangen, dat deze gebeurtenis zich zou kunnen 

herhalen en dat geen land veilig is er niet ook door getroffen te worden. En toch 

zullen slechts weinig mensen Mij Zelf daarin willen herkennen en hun leven 

veranderen. Want het merendeel is ongelovig en ziet er alleen een 

natuurgebeuren in, dat nu eenmaal groter is dan alle voorgaande, dat op de koop 

toe moet worden genomen, ongeacht of het veel slachtoffers eiste. En het einde, 

dat voor hen buitengewoon belangrijk en met verstrekkende gevolgen zal zijn, zal 

hen ook niet geloofwaardig kunnen worden gemaakt. Want ze zijn veeleer 

geneigd het natuurgebeuren te zien als samenhangend met de menselijke 

proefnemingen om in het heelal binnen te dringen, maar ze zullen er geen 

goddelijke Macht of Kracht in zien, Die ze loochenen, omdat ze in de duisternis 

van geest al zo verstrikt zijn, dat het voor dezen onmogelijk is anders te gaan 

denken. En toch is dit natuurgebeuren het laatste teken voor het einde, dat allen te 

denken zou moeten geven. 
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En Ik volg met Mijn Liefde ook al Mijn schepselen, die niet helemaal afwijzend 

zijn en er ook over na zullen denken wat ik ermee beoog en die alles zien als een 

spreken tot diegenen, die Mijn zachte Stem niet herkenden en daarom luider 

moeten worden toegesproken. Want tot aan het einde toe tracht Ik nog iedere ziel 

te winnen, opdat ze de weg naar Mij zal vinden en zich aan Mij zal overgeven. 

En waarlijk, Mijn Liefde zal ze vastpakken en ze zal gered zijn voor tijd en 

eeuwigheid. 

 

Amen 

 

 
 

De gevolgen van de natuurcatastrofe 
 

BD.1478 

18 juni 1940 

 

Aardse nood - Gewelddadige ingreep - Levend geloof 
 

Zonder een gewelddadig ingrijpen is een ommekeer van de mensen niet meer 

mogelijk. Want hun denken en streven is op een verkeerd doel gericht en de 

Geest uit God is daardoor aan banden gelegd, zodat een besef van de in gevaar 

gebrachte toestand bijna onmogelijk is. Uit eigen kracht kunnen ze dus niet meer 

overeind komen. Ze liggen gekluisterd op de grond en hebben een of andere hulp 

nodig. En deze kan hun alleen op die manier worden geboden, dat bliksemsnel de 

ingeving bij hen opkomt de verkeerde weg te zijn gegaan. En daartoe moet het 

denken van de mensen met geweld uit zijn gewone loop worden opgeschrikt.  

 

Krachten moeten zich tegen de mensen keren, waarop ze tot nu toe niet hebben 

gerekend. En er moet hun onder ogen worden gebracht, wat voor een hulpeloos 

en machteloos schepsel de mens is, wanneer God Zijn hulp van hem terugtrekt. 

Ze moeten gedwongen in een situatie komen, waarin ze hun toevlucht nemen tot 

bidden, zodat hun dan merkbaar hulp kan worden geboden en zij in geloof en 

vertrouwen de weg naar God kunnen vinden, als ze maar gewillig zijn. Want 

anders vinden ze de terugweg naar het geloof niet. En daarom probeert God op 

deze manier nog het menselijke denken te veranderen. Alleen een toestand, die 

menselijk gezien hopeloos is, laat de mensen aan een hoger Wezen denken, als 

hij zulke gedachten tot nu toe heeft afgewezen. 

 

Toch zal in veel gevallen ook deze wereldschokkende gebeurtenis tevergeefs zijn 

in geestelijk opzicht. De totaal verstokte aardse mens zal er geen enkele 

goddelijke beschikking in onderkennen. Hij zal het voor lief nemen, zonder zijn 

instelling tegenover God ook maar enigszins te veranderen. Hij zal God - als hij 
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Hem nog erkent - vervloeken wegens de schijnbare onrechtvaardigheid, ofwel de 

Goddelijkheid totaal afwijzen. En voor dezen is er geen andere reddingsmethode 

meer. Ze zijn helemaal verloren voor eeuwige tijden. 

 

Er wordt dus op geen enkele manier dwang uitgeoefend op het denken van de 

mensen, maar hun denken wordt alleen door buitengewone verschrikkingen en 

lijden in de juiste richting geleid. En het blijft geheel aan hen overgelaten, zich 

bevestigend of afwijzend op te stellen tegenover God. Maar de geringste wil naar 

God toe levert hun vergrote wilskracht op, zodat ze zeer goed de geestelijke 

vooruitgang kunnen verwezenlijken, wanneer slechts de gedachte aan God in hen 

levend wordt en zij de kracht van God afsmeken en verwachten. 

 

God let op de geringste opwelling in het hart en Hij staat klaar met zijn gave van 

genade. Het wordt de mens dus in zekere zin gemakkelijk gemaakt het geloof in 

God terug te vinden. Maar de verschrikkingen en het leed moeten ertoe bijdragen 

de mens gewillig te maken. Want dan is de weerstand tegenover God niet zo 

groot als bij de geheel onbuigzame verstokte mens, die alleen zichzelf en zijn 

aards voordeel bedreigd ziet door het goddelijke ingrijpen en zich verzet tegen de 

Macht, Die een dergelijk gezag heeft. 

 

Maar God probeert vooral diegenen te hulp te komen, wier godsdienst tot nu toe 

alleen vorm was en bij wie elke innerlijkheid ontbreekt. Hij wil hen helpen de 

innerlijke verbinding met het hoogste Wezen te vinden. Hij wil, dat ze zich aan 

Hem overgeven in alle vertrouwen, dat ze hun geloof, dat ze tot nu toe uiterlijk 

beleden, opnieuw bewijzen, doordat ze hun toevlucht zoeken bij Hem, Die ze tot 

nu toe nog niet echt erkenden. Hij geeft hun dus nu gelegenheid om dat, 

waarvoor ze tevoren uiterlijk zijn opgekomen, innerlijk te beleven en in daden 

om te zetten. Hij wil dus hun geloof tot een levend geloof maken, om hen nu ook 

te laten kennismaken met de kracht van een dergelijk geloof. 

 

Hij wil dat ze zich nu innig aansluiten bij hun Vader in de Hemel, Die ze altijd 

alleen maar met lege woorden hebben aangeroepen. God wil in geest en in 

waarheid worden aangeroepen en deze nood op aarde zal veel mensen ertoe 

brengen zich in geest en waarheid te wenden tot Hem, Die alleen hulp kan 

brengen. En dan is voor dezen het aardse onheil tot zegen geworden, want ze zijn 

in verbinding getreden met hun Schepper en Deze zal hen nooit laten gaan. Hij 

leidt hun gedachten naar het juiste inzicht en Hij zal ze leiden door de duisternis 

naar het licht. 

 

Amen 
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BD.1885 

11 april 1941 

 

Nieuwe leefwijze na de catastrofe 
 

Het lijkt de mensen onmogelijk, dat een natuurcatastrofe zo’n uitwerking zou 

kunnen hebben, dat de mensen gedwongen zijn een geheel nieuwe leefwijze aan 

te nemen. En toch staan ze er vlak voor. En deze verandering van leven zal zo 

menigeen onnoemelijk zwaar vallen, want welke aardse bezigheid hij ook 

verricht, ze zal met allerlei soorten hindernissen verbonden zijn en het zal 

buitengewone liefde en geduld vragen om ze nu te kunnen uitvoeren. 

 

En toch zal ieder zijn aardse werkzaamheden moeten verdubbelen, want er zal 

veel worden gevraagd van degenen die door het werk van hun handen de 

onvoorstelbare chaos te boven weten te komen. Deze mensen kennen de liefde. 

Ze zijn hulpvaardig en zoeken nu de juiste gelegenheid om hun kracht ten volle te 

benutten in dienst van Hem, Die al het leed over de mensen zendt, maar Die ook 

het leed van de mensen kan wegnemen als Hij wil. En daarom zal God die 

mensen met Zijn hulp terzijde staan, als hun de last ondraaglijk toeschijnt. 

 

Doch slechts een klein deel van de mensheid zal volkomen gelovig zijn en de 

goddelijke Stem herkennen. De geheel gelovige mens ziet in het natuurgebeuren 

alleen de bevestiging van de van boven gegeven geschriften. Zodra de grote 

natuurcatastrofe zijn voortekenen vooraf laat gaan, let hij er extra op zich te 

vormen naar Gods Wil en te bidden.  

 

Want de innerlijke Stem zegt hem wanneer de tijd gekomen is. Hij ziet zich voor 

grote opgaven geplaatst. Maar de mens moet hebben afgedaan met alles wat zijn 

hart nog heeft verheugd. Dan zal de natuurcatastrofe hem geen noemenswaardige 

schade berokkenen, want het doel ervan is, dat de mens leert zich los te maken 

van aardse goederen. Wie deze laatste vrijwillig opgeeft, zal weer van God 

ontvangen wat hij nodig heeft om te leven. 

 

Amen 

 

 
 

BD.2197 

29 december 1941 

 

De catastrofe en de nood daarna 
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Zeer groot leed staat de mensheid nog te wachten, als ze de weg naar God niet 

vindt. In een tijd, waarin aan de goddelijke Schepper zo weinig wordt gedacht dat 

Hij ook in de bitterste nood niet wordt aangeroepen, nemen de gebeurtenissen 

toe, die kommer en kwel over de mensen brengen om de harten toch nog op de 

eeuwige Godheid te richten. En toch zal ook dit nog niet voldoende zijn dat de 

mensen verbinding zoeken met God. En dus zal Hij Zich op een andere manier 

dichter bij de mensen brengen, want zonder God zijn ze voor eeuwig verloren. 

 

De dag van ontzetting is in aantocht en het leed zal niet te overzien zijn. Want in 

de nacht van de verschrikking verliezen de mensen elke verbinding met elkaar en 

niemand zal van de ander weten of hij een slachtoffer is geworden van de 

catastrofe, die angst en afgrijzen teweegbrengt en die niemand kan ontvluchten.  

 

En dan zal de nood leren bidden. De mensen zullen vrezen voor hun geliefden of 

voor hun eigen leven en ze zullen geen aardse hulp vinden. En er blijft hun alleen 

nog de weg naar God over. En in het aanschijn van hun naderende einde vinden 

ze deze weg ook. En God zal eenieder bijstaan die Hem aanroept in de nood, 

zodra deze roep uit het diepst van het hart komt en God een verandering van de 

wil van de mens ziet. Want God wil niet totaal vernietigen, maar op de gehele 

mensheid opvoedend inwerken, daar ze anders niet meer kan worden geholpen. 

 

Maar wat voor nood er na die catastrofe zal komen, daar kunnen de mensen zich 

nog geen voorstelling van maken. Want alles zal dan braak liggen en alleen de 

grootste gedienstigheid is in staat weer een toestand te scheppen, die voor de 

mensen verdraaglijk is. Doch slechts weinig mensen zullen willen dienen. En 

daarom zal de nood onuitsprekelijk groot zijn. Want de mensheid is verblind en 

ziet de zin en het doel niet in van een catastrofe, waaraan ontelbare mensen ten 

offer vallen. 

 

En toch is er geen andere mogelijkheid de mensen terug te brengen tot het geloof 

in God. Maar God talmt en Zijn oneindige Liefde stelt de dag steeds nog uit, 

opdat de mensen nog tevoren de weg naar Hem vinden en door de kracht van het 

geloof het grootste leed van zich afwenden. Want die vast geloven zal God 

beschermen en Hij zal hun Zijn Liefde en Barmhartigheid doen toekomen. Hij zal 

hen bijstaan in de nood en Zijn Wil zal ze beschermen, ook in het grootste 

gevaar. 

 

Amen 

 

 
 

BD.2296 

10 april 1942 
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Goddelijke ingreep - Verwoesting van het bezit 
 

De zin en het doel van het leven op aarde is de definitieve bevrijding van de ziel 

uit de vorm. God verlangt niets onmogelijks van Zijn schepselen. En heeft Hij de 

mens deze taak opgelegd voor de duur van zijn leven op aarde, dan stelt Hij hem 

ook alle middelen ter beschikking om deze taak te kunnen vervullen. En toch 

falen de mensen en laten ze de tijd en de genaden van hun belichaming 

ongebruikt voorbij gaan. En dit willoos zijn van de mensen beweegt God tot een 

ingrijpen met een ontzaglijke draagwijdte. Hij verwoest dat, wat de mensen 

verhindert hun eigenlijke bestemming te vervullen. Dat is het aardse bezit, wat de 

gedachten en de wil der mensen zodanig vasthoudt, dat ze hun taak op aarde niet 

nakomen.  

 

Het aardse bezit hoeft in geen geval hinderlijk te zijn, wanneer het juist wordt 

gebruikt op aarde. Het kan veelmeer de ziel nog helpen vrij te worden, wanneer 

ze het verlangen ernaar overwint en het aardse bezit in dienst stelt van de 

naastenliefde. Dan heeft de ziel de grootste weerstand op aarde overwonnen, zich 

er dus vrij van gemaakt, omdat ze de materie heeft overwonnen. Maar als het 

bezit het verlangen ernaar nog groter maakt, is het voor de ziel een keten, die elk 

vrij worden verhindert. 

 

Wat God in Zijn Wijsheid heeft besloten, is aards gezien een werk van 

verwoesting van reusachtige omvang en Hij ontneemt de mens zijn angstvallig 

verdedigd bezit. Het maakt hem dus vrij van een keten en nu zou voor de ziel de 

opgang omhoog gemakkelijker kunnen zijn, zodra ze zich dit goddelijke 

toezenden waarlijk ten nutte maakt, als ze de vergankelijkheid ervan inziet en nu 

haar aandacht richt op goederen, die onvergankelijk zijn, dus eeuwigheidswaarde 

hebben. De wil van de mens beslist nu en de mens is verantwoordelijk voor zijn 

wil. Wat hem aards werd afgenomen, kan hem duizendvoudig worden vergoed, 

wanneer hij zich onderdanig voegt naar de goddelijke Wil en geestelijke gaven 

verlangt als vervanging. 

 

Bij het zien van de grote ellende, die het gevolg is van de goddelijke ingreep, zal 

bij zo menig mens het inzicht komen, dat aardse goederen niet moeten worden 

nagestreefd en dat ze de mens alleen dienen tot beproeving van zijn wil. Maar de 

mensen zijn thans helemaal de materie toegedaan en des te zwaarder zal hen het 

werk van verwoesting treffen. En hun denken en streven zal gericht zijn op het 

terugkrijgen van de goederen. En zo zal op deze goddelijke ingreep een tijd 

volgen, die duidelijk de geestelijke toestand van de mensen karakteriseert. 

 

Ze zullen zich met vergrote wilskracht het leven op aarde weer zo gestalte 

proberen te geven, dat het beantwoordt aan het lichaam en zijn welbehagen. En 



 16 

de boeien van de ziel kunnen niet losgaan en de ziel vrijlaten. Slechts weinigen 

zullen in zichzelf keren en aan de goddelijke Stem gehoor geven, Die in hen 

aanmanend en waarschuwend klinkt en hen aanspoort na te denken over het 

eigenlijke doel van het leven op aarde. En ter wille van deze weinigen laat God 

het grote leed over de mensen komen, dat allen uit de nood van de ziel zou 

kunnen helpen. Maar de wil van de mens is vrij en hij kan beslissen naar eigen 

keuze. 

 

Amen 

 

 
 

BD.2828 

27 en 28 juli 1943 

 

De omvang van de verwoesting - Natuurcatastrofe 
 

De mensen kunnen zich er geen voorstelling van maken op welke wijze God Zich 

zal uiten, omdat er zich een werk van verwoesting zal voltrekken, zoals het in 

zijn omvang nog niet werd meegemaakt. En daarom zullen de voorspellingen 

geen geloof vinden en ook zonder uitwerking blijven. Want iets buitengewoons 

willen de mensen niet accepteren en een ingreep van God, die scheppingen 

verwoest, houden ze voor totaal uitgesloten.  

 

Maar God uit Zich in een vorm die ongewoon is, omdat het doel van de 

verwoestingen is, de mensen uit het dagelijkse leven weg te rukken en in andere 

levensomstandigheden te verplaatsen, die het denken en hun levenswandel 

moeten veranderen. En daarom zal God door de krachten van de natuur de 

mensen Zijn Macht en Zijn Kracht bewijzen. Hij zal Zich hiermee in 

ongebreidelde uitbarstingen aan de mensen openbaren, opdat ze zich tot Hem 

wenden om hulp, opdat ze Hem in hun hart belijden en Hem aanroepen om Zijn 

bijstand. Het zal een gebeuren zijn, dat de mensen doet verstijven. Want het 

woeden van de krachten der natuur zal geweldig zijn. Zo geweldig, dat ze denken 

dat het einde van de wereld is gekomen. 

 

En de mensen zullen niet weten welke omvang de natuurcatastrofe heeft 

aangenomen. Ze zullen alleen maar hun naaste omgeving kunnen overzien en 

over de eigenlijk omvang van het werk van verwoesting niets weten, omdat elke 

verbinding met de omgeving is verbroken. Het zullen vreselijke uren zijn. Uren 

van de grootste nood en diepste vertwijfeling, omdat geen mens tegen de 

krachten der natuur is opgewassen, omdat allen over zich moeten laten komen 

wat hun door God is opgelegd. 
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De goddelijke Stem zal hoorbaar zijn voor ieder, want Ze zal zo krachtig 

weerklinken, dat niemand zijn oor ervoor kan sluiten. Ze zal angst en 

verschrikking teweegbrengen. En toch is het de Stem van de Liefde, Die tot de 

mensen spreekt. Alleen zo geweldig, omdat op een zachte Stem geen acht wordt 

geslagen en omdat de mens geroepen moet worden, wil hij niet ten onder gaan 

aan de manier van leven, zoals hij die leidt: zonder God en zonder het geloof aan 

een voortbestaan na de dood. 

 

Weliswaar zal ook deze duidelijke uiting van God door de meeste mensen niet 

worden herkend als datgene wat ze is. Een God, Die bestuurt en het lot 

voorbestemt, zal door velen helemaal worden afgewezen. Maar het geweldige 

natuurgebeuren zal de mensen ertoe brengen na te denken. En dan is de wil van 

ieder afzonderlijk bepalend, in hoeverre zijn denken in overeenstemming is met 

de waarheid en hoe hij nu de op hem af komende gedachten op zich in laat 

werken. 

 

Hij kan tot het ware inzicht komen wanneer hij zich niet afsluit voor de dragers 

van de waarheid, die door middel van gedachten proberen hem te onderrichten, 

en wanneer hij de mensen aanhoort, die hem de Liefde Gods en de zin en het doel 

van het leven op aarde verkondigen. God geeft alle mensen de gelegenheid tot het 

juiste inzicht te komen. En alleen het verlangen naar de waarheid is nodig, om 

zich de verschrikkelijke belevenis ten nutte te maken. Maar slechts weinigen 

zullen dit verlangen hebben en ze zijn niet anders te helpen, wanneer ook deze 

natuurcatastrofe zonder indruk te maken aan hen voorbijgaat. 

 

God gebruikt het uiterste middel voor de definitieve scheiding. Hij probeert nog 

eenmaal het denken van de mensen te veranderen. Hij houdt hun de 

vergankelijkheid van het aardse voor ogen en laat ze in toestanden geraken, 

waarin ze Hem zullen zoeken en naar Hem verlangen om hen dan bij te kunnen 

staan. Hij laat derhalve een werk van vernietiging zich voltrekken, dat echter 

tegelijkertijd een verlossing betekent voor het in de vaste vorm gekluisterde 

geestelijke.  

 

De onwetende mensheid ziet alleen maar de overweldigende verwoesting, maar 

de wetende mens is op de hoogte van de noodzaak en de zegen van zulke 

verwoestingen voor de geestelijke ontwikkeling van het wezenlijke. Hij kent ook 

het gevaar waarin de mensheid zich bevindt, dat ze haar Schepper niet erkent, dat 

ze onverantwoordelijk voortleeft en haar hoogste doel van het leven op aarde niet 

vervult. En hij weet dat God Zijn geweldige Stem nu laat weerklinken, omdat Hij 

medelijden heeft met de mensheid, die Zijn besturen en werkzaam zijn niet 

beseft. Hij weet dat God alleen maar de dwalende zielen wil helpen, opdat ze 

Hem herkennen als Hij door de krachten der natuur tot hen spreekt. 
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Amen 

 

 
 

BD.4633 

10 mei 1949 

 

De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen 
 

In onbegrijpelijke nood zullen die mensen geraken die niet geloven, want Ik zal 

Mij openbaren door natuur geweld. Zij beleven een schouwspel waarin enorme 

krachten tot ontlading komen en waartegen de mens totaal machteloos is. Een 

dodelijke angst zal de mensen overvallen waardoor zelfs de mijnen ontsteld 

worden. Zij worden echter wonderlijk gesterkt door Mijn hulp zodra hun 

gedachten zich tot Mij wenden, maar de ongelovigen hebben geen enkele steun 

waar zij zich aan vast kunnen houden en zijn daarom reddeloos overgeleverd aan 

de krachten der natuur. Sommigen zullen wel in hun smart en in het gezicht van 

de dood tot Mij roepen, en hun roep zal ook Mijn Oor bereiken en voor hen 

redding betekenen aards of alleen geestelijk als hun laatste uur gekomen is. Zij 

hebben dan het "leven" nog gewonnen voor de eeuwigheid. 

 

Meestal echter zijn de mensen buiten zichzelf van angst, dat wil zeggen niet in 

staat tot een hogere gedachte. Zij proberen alleen zichzelf te redden en geraken 

toch overal in dezelfde moeilijkheden. Want de gehele natuur is in een staat van 

samenzwering tegen hen en alle elementen zijn volop in actie. Water, vuur, storm 

en licht treden uit hun ordening en richten verwoestingen aan die talloze 

mensenlevens kosten, en onvoorstelbaar in omvang zijn. Het zal maar een kort 

gebeuren zijn, maar buitengewoon zware gevolgen hebben voor alle mensen die 

het zullen overleven. Want nu pas stijgt de nood op aarde zo hoog die al het 

voorafgaande overtreft. De mensen moeten geheel omschakelen op een andere 

levenswijze en moeten alles benutten wat hun nog is over gebleven. Zij zijn 

aangewezen op zichzelf en kunnen voor een lange tijd geen aardse hulp 

verwachten, omdat zij afgesneden zijn van de rest van de wereld, en de 

verbinding is niet zo gauw weer tot stand te brengen. 

 

De grootte van de ramp is niet te begrijpen, maar Ik maak u daarop steeds 

opmerkzaam opdat u niet opgaat in aardse goederen en deze niet belangrijk vindt 

en uw ziel niet vergeet. Want de rijpheid van uw ziel is doorslaggevend hoe u het 

komende zult doorstaan. 

 

Kennisgevingen van die aard vinden weinig geloof en zijn toch buitengewoon 

belangrijk, want zij komen woord voor woord uit. En elke dag is nog een 

genadegave die u geestelijk moet benutten, en niet op wereldse manier. Want 
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alleen dat is van waarde wat u zich verwerft aan geestelijke rijkdommen. Ik 

beloof u allen Mijn bescherming en hulp als u in Mij gelooft en Mij dienen wilt. 

Word daarom niet neerslachtig over Mijn Woorden en geloof dat ook het 

zwaarste te verduren is, als u het Mij oplegt als u Mij vraagt erom uw last te 

helpen dragen. Want Ik verlaat u niet en help u, opdat u volhoudt tot het einde. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4639 

14 mei 1949 

 

"Er zal geen steen op de andere blijven" 
 

Er zal een tijd komen waarin alles verloren gaat wat moeizaam verkregen is en 

werd opgebouwd. En er zal een tijd komen waarin de mensen de waardeloosheid 

inzien van wat dienstig is voor het lichamelijke welzijn, en dan zijn zij volledig 

"arm" omdat hun de geestelijke rijkdommen ontbreken die hen over aardse 

verliezen heen zouden helpen. Op deze tijd wijs Ik u gestadig, want het zal 

gebeuren zoals het is verkondigd in woord en geschrift: "Geen steen zal op de 

andere blijven". 

 

Maar hoe onbegrijpelijk dat ook schijnen mag voor mensen die alleen maar 

werelds ingesteld zijn, dat door In hogere macht zulk een vreselijk 

vernietigingswerk zal plaatsvinden, toch is het onvermijdelijk. Op de eerste plaats 

moet het een opvoedende werking hebben en op de tweede plaats is het al 

voorzien in Mijn heilsplan van eeuwigheid voor het geestelijke dat zich nog in 

een lage staat van ontwikkeling bevindt, en daardoor tot andere 

vormveranderingen komt. En dat het ook de mensen bovenmate zwaar zal treffen 

is nodig, want zij slaan geen acht meer op hun geestelijke ontwikkeling. Hiermee 

wordt hun voor het einde nog een laatste aansporing gegeven waar zij zich ook 

niets van aan kunnen trekken, als zij niet gewillig zijn te veranderen en opwaarts 

te stijgen. De mensen kunnen alleen nog maar hard aangepakt worden, want voor 

zachte vermaningen zijn zij niet meer toegankelijk, en alles wat hun tot nog 

overkomen is bleef zonder succes. 

 

Er zal echter in de komende tijd een ingrijpende verandering komen, zodat het 

denken der mensen onwillekeurig geleid wordt naar het doel en de betekenis van 

het aardse leven. Misschien is daardoor bij enkelen nog een verandering te 

bewerkstelligen die hun tot heil zal zijn. Want de nood zal zo groot zijn, dat de 

gewilligheid om te helpen overal zal ontwaken waar in het hart nog een vonkje 

van liefde te vinden is. En dat vonkje zal voeding (wederliefde) vinden en tot een 



 20 

vlam worden. Want wie helpen wil zal ook helpend ingrijpen om voor de naaste 

het zware lot te verzachten, omdat hij zelf weet hoe smartelijk het noodlot 

iedereen treft. 

 

En deze hulpvaardige zullen ook door Mij worden geholpen, want Mijn hulp zal 

komen als er geen uitweg meer te zien is als een zichtbaar teken van hogere 

macht. Maar Die "macht" buigt zich in liefde neer tot de mensen om Zich aan hen 

te openbaren, want menselijker wijs lijkt wel geen hulp meer mogelijk. Wat 

echter voor de mensen onmogelijk is kan Ik nog altijd tot uitvoering brengen, en 

daarom is ook de grootste nood niet hopeloos, want voor Mij is niets onmogelijk. 

Daarom zal de liefde tot de naasten ook weer goede vrucht dragen en die zal weer 

Mijn liefde tot gevolg hebben. En dat betekent weer bijstand, genade en 

buitengewone kracht, zodat de Mijnen niets behoeven te vrezen. Zij zullen die 

nood ook niet zo zwaar voelen omdat zij vol kracht zijn en Ik steeds als Helper 

aan hun zijde sta. Want ter wille van hun geloof zal Ik voor het einde nog op een 

duidelijke wijze te werk gaan, om de weinigen die een zwak geloof hebben maar 

van goede wil zijn nog te winnen. 

 

En zij zullen ook de sterkte ervaren om de noodtijd te kunnen doorstaan, zonder 

schade te lijden aan hun ziel. Want de Mijnen staan onder Mijn bescherming en 

kunnen onbezorgd die tijd tegemoet gaan, want zij zal niet lang duren. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8619 

17 september 1963 

 

Chaos door het natuurgebeuren 

 
Steeds weer maak Ik u opmerkzaam dat u in een ongelooflijke chaos zult geraken 

door Mijn ingrijpen. De krachten der natuur zullen zich bevrijden van hun 

kluisters, en u zult niet in staat zijn om juist na te denken. Alleen de mijnen 

zullen nog tot Mij kunnen bidden in geest en waarheid. Het zullen wel slechts 

schietgebeden zijn en korte smekende gedachten die zij tot Mij opzenden, maar 

Ik zal ze vernemen en hen beschermen voor het ergste. Alles zal strijdig zijn met 

elkaar en de mensen in de bitterste noodtoestand brengen, en voor velen is dit al 

het einde. Zij verliezen hun lichamelijk leven, ofschoon het einde van deze aarde 

nog niet gekomen is. 

 

Maar Ik probeer vóór het einde nog te redden wat zich laat redden. Ik wil Mij nog 

laten kennen aan de zwakgelovigen, opdat zij in hun nood tot Mij roepen en dan 



 21 

ook duidelijk Mijn hulp ervaren. Daardoor wordt hun geloof gesterkt en zij 

kunnen voor Mij nog tot een steun worden als de laatste periode op deze aarde 

aanbreekt. Ik zeg u steeds weer: Het zal bijna boven ieders kracht uitgaan, en 

alleen Een zal u deze kracht kunnen geven en u hulp toezenden als u in de 

grootste nood ook die Ene aanroept, namelijk Mij in Jezus Christus. 

 

Maar Mijn ingrijpen kan u mensen niet bespaard blijven, want het is een laatste 

poging om nog zielen te redden die zonder geloof zijn of zwak van geloof. En als 

zij geen uitweg meer zien kunnen deze mensen toch nog denken aan een God en 

Schepper en aan een Macht Die boven hen staat en Die alleen kan helpen. Want 

als de grote natuurcatastrofe over is, zal de nood nog steeds niet ophouden, 

integendeel de chaos zal steeds nog groter worden. En dan zal blijken waar nog 

een levend geloof te vinden is, want dit alleen zal alle nood meester zijn. 

 

Wie een levend geloof heeft zal zich zonder beperking aan Mij toevertrouwen en 

zijn geloof zal Ik niet te schande zetten. Hij zal steeds geholpen worden en zal 

zelf proberen zijn medemensen tot geloven te brengen. En naar mate van hun wil 

en hulpvaardigheid zal hun ook hulp gegeven worden, want als de nood tot 

liefdadigheid aanspoort heeft ze haar doel bereikt omdat ze daarmee de 

onbaatzuchtige naastenliefde opwekt. En die is weer de garantie dat Ik deze 

mensen Mijn Liefde schenk, en hun de kracht geef om hun toestand meester te 

worden. 

 

U behoeft dus waarlijk deze noodtijd niet te vrezen als u tot de mijnen behoort, 

die Mijn Wil vervult en Mij dienen wilt. De voortdurende verbinding met Mij 

verzekert u ook van Mijn bescherming en van de toevoer van kracht in hoge 

mate. En bovendien heb Ik u ook weer nodig voor het verspreiden van Mijn 

evangelie van de liefde, dat in die tijd bijzonder nodig zal zijn. Want wederom 

zullen de mensen hun ware wezen laten zien, en slechts weinige zullen bereid 

zijn te helpen en de naasten bij te staan. Dezen worden echter steeds geholpen, 

daar kunnen ze zeker van zijn. Maar meestal zal de eigenliefde sterker te 

voorschijn komen en meedogenloos zullen de mensen zich toe-eigenen wat hun 

niet toebehoort, om hun eigen levenspeil te verbeteren. De sterken zullen zich 

laten gelden en proberen de zwakken te gronde te richten, en dat zal deze 

noodtijd in het bijzonder karakteriseren en zal duidelijk maken dat de mensheid 

rijp is voor de ondergang. Toch moeten de mijnen er zich steeds op verlaten dat 

Ik al hun noden ken en kan afwenden, want voor Mij is waarlijk alles mogelijk. 

Ik zal u ook lichamelijk verzorgen en u zult op de wonderbaarlijkste wijze hulp 

mogen ervaren, en uw geloof zal steeds levendiger worden. En met de kracht van 

het geloof zult u ook alles doorstaan zodat uw vijanden u niet zullen overwinnen. 

 

Maar dat deze tijd op komst is kunt u met zekerheid geloven, en Ik zal nog alle 

hulpmiddelen aanwenden om de zielen te redden die nog niet geheel aan Mijn 
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tegenstander zijn vervallen. Ook aan hen wil Ik Mij openbaren in Mijn Liefde en 

macht, zodra hun geloof levend is geworden. Het zogenaamde vormgeloof zal 

men totaal opgeven, want het is geen overtuigd geloof dat stand kan houden in 

zulk een aardse nood. En deze nood zal allen bitter treffen die voor die tijd 

bovenmate zwolgen in aardse goederen, en aan wie nu de vergankelijkheid van 

de wereldse duidelijk voor ogen gesteld zal worden. En al naar gelang de rijpheid 

van hun zielen zullen zij of weer tot Mij, hun God, hun toevlucht nemen en Mij 

om hulp bidden, of trachten deze tijd op eigen kracht te doorstaan ten koste van 

de naasten. Want zij zijn zonder liefde, anders zouden zij de weg tot Mij wel 

nemen. 

 

Deze tijd van nood zal aan u mensen grote eisen stellen, en toch kunt u ze met 

Mijn hulp doorstaan. Vraag daarom om deze hulp en verzoek Mij nog vóór die 

tijd om kracht, opdat u stand kunt houden wanneer de chaos begint. U bent tot 

alles in staat in verbinding met Mij, maar zwak en hulpeloos als u zich verlaat op 

uw eigen kracht en gelooft geen goddelijke hulp nodig te hebben. Denk er steeds 

aan dat Ik iedere mens zal bijstaan die tot Mij roept in zijn nood. 

 

Amen 

 

 
 

Tijd van nood en droefenis 
 

BD.1380 

10 april 1940 

 

Ondraaglijke nood 
 

Nog een geruime tijd en er gaat een bijna ondraaglijke nood over de aarde. Dit is 

het begin van een tijdvak, waarin de mens zich weer meer van zijn eigenlijke 

bestemming bewust wordt. Want deze nood laat hem de weg naar God vinden, 

maar laat hem ook bij Hem vertoeven in toekomstige tijden. En deze nood zal 

zich uiten in heel verschillende vorm, maar steeds zullen hogere krachten de 

oorzaak zijn. De mens zal dus nooit in staat zijn uit eigen kracht de nood af te 

wenden of te verminderen. En dus vinden de mensen de weg naar God daardoor 

eerder dan voorheen. En de Heer brengt de mens Zijn Woord over, opdat hij in 

deze tijd een houvast zal hebben, opdat hij door dit Woord zal worden gesterkt en 

er voor zichzelf kracht uit haalt voor de tijd van de zware beproevingen. 

 

En weer moet worden gezegd, dat alleen daar, waar het goddelijke Woord in 

ontvangst wordt genomen, waar het licht uit de hemel schijnt, er ook een 

duidelijk merkbare verlichting van de aardse nood te zien is. De mens zal voor 
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zichzelf zijn toestand van lijden kunnen verkleinen, als zijn wil gericht is op God. 

Dit is de voornaamste en uiteindelijke reden, dat God een dergelijke nood over de 

aarde laat gaan. En er zal geen land van verschoond blijven. Alle mensen zullen 

leed moeten doorstaan, omdat de zin en het doel van het lijden de terugkeer naar 

God is; omdat de gedachten, die God hebben losgelaten, zich weer op Hem 

moeten richten. 

 

Maar de Heer belooft Zijn bescherming aan diegenen, die Hem liefhebben. En als 

het geloof aan deze belofte sterk is, komt de mens niet beschadigd aan lichaam en 

ziel uit alle ellende tevoorschijn. De Vader in de hemel Zelf bekommert Zich om 

dit kind. En Hij leidt het door alle gevaren heen. Het is nu duidelijk zichtbaar, dat 

alleen het zich naar God keren redding brengt uit de ergste nood. Maar niet alle 

mensen onderwerpen zich aan de Wil van God. Niet alle mensen trekken de 

consequenties en verkleinen de afstand tot God. Hun wil is veelmeer in versterkte 

mate gericht op het terug verkrijgen van aardse goederen en het herstellen van de 

oude toestand waarin ze leefden. 

 

En dus heeft de grote nood die mensen geen verandering van hun denken 

gebracht. Het verlangen naar materie, naar het kwaad, is beduidend sterker 

geworden. De gedachte aan God is echter minimaal of helemaal uitgeschakeld. 

Zulke mensen kennis te willen laten maken met het Woord Gods is zonder 

succes. Ze kunnen niet anders van de vergankelijkheid van aards bezit worden 

overtuigd. En waar het totale verval van gehele landstreken dit niet duidelijk 

genoeg tot hen kon laten doordringen, is elke aanwijzing tevergeefs. 

 

De hang naar de materie is groter en zal op aarde nauwelijks kunnen worden 

overwonnen. Maar wederom kan het verlangen hiernaar niet tegelijkertijd een 

verlangen naar God en Zijn Woord teweegbrengen. Bijgevolg zal de mens 

afwijzend staan tegenover dit laatste. En deze toestand is heel wat troostelozer 

dan tevoren, omdat ook het laatste hulpmiddel heeft gefaald en de mens niet in 

zijn vrije wil belemmerd kan worden. Dit zijn de zielen, die de satan geheel in 

zijn macht heeft. Alleen het gebed voor zulke mensen kan een veranderende 

invloed uitoefenen, voor zover diepe liefde voor die ongelukkige mensen hen 

graag uit de nood van de ziel wil bevrijden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3138 

29 mei 1944 
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Geestelijke nood - Leed en droefenis 
 

Nog beseffen de mensen niet waar ze naartoe worden gevoerd. Want hun 

gedachten zijn veel meer op het aardse gebeuren gericht, dan dat ze acht zouden 

slaan op hun geestelijke toestand. Ze vrezen voor hun aardse leven en het verlies 

van aardse goederen. Maar het heil van hun ziel is ze onverschillig, omdat ze iets 

dergelijks loochenen en zich ook niet laten onderrichten. En ook de goddelijke 

ingreep zal hen niet anders leren denken, want ook deze zullen ze proberen aards 

te verklaren en ze zullen nooit hun ongeloof als indirecte oorzaak laten gelden. 

 

En daarom heeft de nood op aarde zo’n omvang aangenomen. Er is geen mens 

die hem niet aan den lijve ondervindt. En ook de gelovige zal erdoor worden 

geraakt, want zijn instelling hier tegenover moet de medemensen ertoe brengen 

zich aan te sluiten bij zijn geloof, dat de mens kracht geeft alles te verdragen wat 

God over hem laat komen. Dit geloof ontbreekt de mensen en bijgevolg zien ze 

ook in de aardse nood geen geestelijke oorzaak. En derhalve heffen ze deze nood 

niet op door verandering van hun leven, door een levenswandel die helemaal naar 

de Wil van God is. 

 

Maar ze kunnen niet anders worden geholpen, dan dat leed en droefenis hun 

voortdurende metgezel is, tot ze zich van de aarde en alles wat de aarde betreft 

hebben vrijgemaakt; tot ze aan hun verhouding tot de Schepper van hemel en 

aarde denken en uit vrije wil deze betrekking trachten te verbeteren. Dan pas laat 

hun de aardse materie onverschillig. De dood staat hun dagelijks voor ogen en nu 

pas zien ze in, dat hun leven een andere zin moet hebben en ze proberen deze zin 

te doorgronden. Ze roepen zichzelf ter verantwoording en vragen zich ernstig af 

of en hoe ze de goddelijke geboden hebben vervuld. Want zodra ze eenmaal 

geloven in een Macht, voor Wie ze zich eens moeten verantwoorden, erkennen ze 

ook Gods geboden. En dit geloof komt nu in hen tot leven. Het zet ze aan zich 

innerlijk te veranderen en ook tot ijverige werkzaamheid bij diegenen, die nog 

helemaal aards denken en geen aanstalten maken zichzelf te veranderen. 

 

Maar niet altijd zullen ze succes hebben. Waar het verlangen naar aardse 

goederen te sterk is, staat de mens veraf van elke geestelijke gedachte. Alleen het 

wereldgebeuren interesseert hem. Hij lijdt er onuitsprekelijk onder, maar altijd 

alleen uit wereldse motieven. Nooit denkt hij aan de nood der zielen van hen, die 

hard worden getroffen, juist omdat hun ziel in grote nood is. Want de goddelijke 

Liefde wil hen nog redden voordat het te laat is. Hij wil dat ze nog tot inzicht 

komen en laat daarom de aarde door uiterlijke rampspoed gaan, opdat er nog 

enkelingen worden gered, wier harten nog niet helemaal verhard zijn. 

 

Amen 
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BD.3179 

6 juli 1944 

 

Tijd van nood en droefenis ook voor de gelovigen 
 

Hoe meer het geloof levend is, des te inniger zal de verbinding met God zijn en 

des te merkbaarder ook de toevoer van kracht, die de mens alles laat verdragen 

wat hem is opgelegd. Want de komende tijd zal grote eisen stellen aan alle 

mensen. En ook de gelovigen zullen innig om kracht moeten vragen. En als een 

storm, die hen dreigt omver te trekken, zal het over hen komen. En alleen het 

innige contact met God zal hen doen standhouden. Maar nooit is de nood groter 

dan Hij, Die hem stuurt, Die ook steeds bereid is te helpen als Hij gelovig wordt 

aangeroepen om bijstand. Doch ter wille van de gehele mensheid is de komende 

nood onafwendbaar. En begrijpelijkerwijs zullen ook de gelovigen er niet door 

onaangeraakt blijven, alleen kunnen ze zelf voor zich deze minder maken door 

gelovig gebed.  

 

De mensen gaan de climax tegemoet. Ze schrikken voor niets terug, als het 

degene verwoesting oplevert, die ze als vijand beschouwen en ze steken zich 

daardoor in grote schuld, die niet anders kan worden goedgemaakt, dan dat ze 

zelf moeten lijden onder dat, wat ze anderen willen aandoen. En daarom zal de 

nood allen treffen, want overal zijn schuldigen, ook al zijn er onder hen 

gelovigen, die nu ook het zware lot op zich moeten nemen. Het geloof zal hen 

sterken en hoe meer levend dit is, des te gemakkelijker zal de nood te dragen zijn. 

En ze zullen ook in staat zijn op de medemensen in te werken en vele van hen 

terug te brengen tot het geloof in God. Want God stuurt de nood, opdat hij nog 

een opvoedende uitwerking heeft op de weinigen die nog te redden zijn. 

 

En daarom is de grote komende nood een genade voor het einde. Hij is nog een 

middel om de zielen te redden, die door de zware druk, door droefenis en ellende 

gaan nadenken en serieus proberen zich te veranderen. Dezen moeten door het 

levende geloof van de medemens op de juiste weg worden geholpen. Hij moet 

hen ook helpen te geloven en ze contact laten leggen met God. En dat moeten de 

gelovigen zich steeds voorhouden, dat ze dringend nodig zijn in deze tijd van 

nood. Dat God hen niet tevoren wegroept, om in hen levende getuigen te hebben 

op aarde, die voor Hem en Zijn leerstellingen opkomen, die duidelijk bewijzen 

zijn van Gods Kracht Die door een diep geloof in hen stroomt, en die in Zijn 

plaats moeten spreken en werkzaam zijn op aarde onder diegenen, die ver van 

God afstaan. 
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Alleen mensen kunnen als tussenpersoon op aarde werken. Alleen mensen 

kunnen het Woord Gods ontvangen en doorgeven, omdat God Zelf Zich niet 

openlijk kan uiten om de vrijheid van geloof en wil niet in gevaar te brengen. En 

dit moeten mensen zijn, die zelf bij machte zijn levend te geloven en die zich ook 

niet door leed en rampspoed terneer laten drukken, maar steeds de ongelovigen 

het bewijs leveren dat de Kracht van het geloof hen doorstroomt en hen in staat 

stelt weerstand te bieden aan alle aardse kwellingen. Ze moeten de nood van de 

tijd mede op hun schouders nemen. Ze moeten zich wapenen met de Kracht, Die 

uit innig gebed tot God in hen groeit. Ze moeten telkens weer bereid zijn als 

gewillig werktuig God te dienen, wanneer en waar Hij het voor juist houdt. En 

derhalve moeten ze alles onderdanig op zich nemen en vol geduld wachten op de 

hulp van Hem, Die hun Zijn bijstand heeft verzekerd, Die hen niet in de nood zal 

laten als ze Hem gelovig vertrouwen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3423 

31 januari 1945 

 

Het verdere verloop van de nood - Oorden van vrede 
 

De mensen geven zich over aan valse hoop als ze van de komende tijd 

verbetering verwachten, want deze zal slechts voor weinig mensen draaglijk zijn. 

Alleen de mensen, die met Mij verbonden zijn door gebed en werken van liefde, 

zullen minder belast zijn. De anderen daarentegen moeten een tijd van 

onthechting en zwaarste strijd om het bestaan doormaken, om zich op de laatste 

beproeving in hun aardse leven voor te bereiden, op de strijd tegen het geloof. 

 

Nood en droefenis vooraf moet teweegbrengen dat ze tot Mij roepen, dat ze Mij 

leren erkennen, dat ze Mij dan trouw blijven en toetreden tot de schare van Mijn 

strijders. Zodra ze met Mij zijn verbonden, wordt de nood en droefenis gelenigd. 

Ze zullen op grond van hun geloof alle zwakheden overwinnen en Ik zal hun elke 

verlichting verschaffen, wanneer ze ter wille van de medemensen al die ellende 

moeten verduren. 

 

En daarom kan er te midden van de grootste nood ook een stil eiland van vrede 

zijn. Te midden van menselijke duivels kunnen er ook mensen leven, die met 

God zijn verbonden, die door de eersten niets kan worden aangedaan, want een 

dichte wand van bescherming, die door goede geestelijke wezens is gevormd, 

omgeeft ze. En er zullen dus overal oorden zijn waar Mijn Liefde en Genade 

heerst, in tegenstelling tot die plaatsen, waar Mijn tegenstander huishoudt en 
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waar er daarom geen vrede en rust kan ontstaan. Maar Ik vorm Zelf die oorden 

van vrede, omdat Ik de mijnen ken en hun te allen tijde het leven draaglijk zal 

maken. 

 

En deze oorden moeten door de medemensen ook worden herkend als oorden van 

vrede, omdat Ik wil dat ze in de nood daarheen vluchten en woorden van troost 

en versterking in ontvangst nemen van diegenen, die zelf in vrede leven en die 

woorden nu ook kunnen uitdelen, doordat ze Mijn Woord doorgeven, doordat ze 

het geloof wekken aan Mijn Wijsheid, Liefde en Almacht. Want dit geloof 

kenmerkt de oorden van vrede. Het zal echter zeer weinig voorkomen onder de 

mensheid en daarom zal er ook slechts zelden een toevluchtsoord van vrede 

kunnen ontstaan, want de mensheid herkent Mij niet meer en ze is ver van Mij 

verwijderd. En waar Ik Zelf niet kan vertoeven is geen vrede, geen geluk en geen 

licht. 

 

En de wereld zal zich verder in duisternis en aardse nood bevinden, ondanks de 

beëindiging van een strijdfase, die bitter leed over de mensen heeft gebracht. 

Want ze zijn zelf niet voornemens onderrichtingen aan te nemen van de kant van 

hen, die in verbondenheid met Mij voortdurend wijsheid opdoen. En daarom is de 

tijd van nood niet zo vlug beëindigd, ofschoon de aardse strijd zijn einde 

tegemoet gaat. Want alleen wie op Mij aanstuurt kan Ik bedelen en hem een 

gemakkelijker leven bezorgen. Maar voor het grootste deel der mensheid blijft 

het leven op aarde verder een zware strijd, tot ze zich naar Mij schikken en Mijn 

Wil tot de hunne maken. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3753 

27 april 1946 

 

Zwaarste nood voor het einde 
 

U, die nu op aarde leeft, hebt de moeilijkste proef te doorstaan en het zwaarste 

lijden te verdragen, omdat het einde nabij is en u nog te weinig tijd overblijft om 

uw ziel langzaam rijp te laten worden. De aardse last zal u bijna als ondraaglijk 

voorkomen en dat moet voor u een bewijs zijn dat de laatste tijd is gekomen. 

Want altijd komt er een einde aan een grote nood, maar zolang u leeft, zult u 

moeten smachten onder de druk van de moeilijkste levensomstandigheden, omdat 

het laatste werk - het vormen van uw ziel - moet worden gerealiseerd voor uw 

heil. 
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Maar de tijd is kort en hij zal ondanks zwaarste nood ook te verdragen zijn voor 

de mijnen, om welke Ik Me bekommer op een kennelijke wijze. Laat u daarom 

ook door deze voorspelling niet terneer drukken, maar sla uw ogen vol 

vertrouwen op naar Mij, Die in uw harten kijkt, Die uw wil ziet en Die diegene 

helpt die zich Mijn hulp waardig maakt, die Mij daar deemoedig om vraagt, die 

tot Mij bidt in geest en in waarheid. 

 

Maar u, die anders bent, die zwakgelovig of helemaal ongelovig bent, laat u 

onderrichten over reden en doel van de nood en geloof, dat u dicht bij het einde 

bent. En al naar uw geloof zult u worden geholpen. Maar Ik kan de gestrengheid 

van Mijn opvoeding niet van u afnemen met het oog op het einde, dat dan nog 

meer onrijpe zielen zou verrassen. Want een paar mensen zullen toch de weg naar 

Mij vinden door de nood.  

 

En waar een schijnbare verbetering van de levensomstandigheden is te zien, is 

ook het werkzaam zijn van de vijandige kracht duidelijk. En ook dat moet voor u 

een bewijs zijn, want Mijn hulp komt anders tot uitdrukking. Ofschoon Ik ook 

aards en lichamelijk voor de mijnen zorg, dat de nood die het ergste drukt van 

hen is weggenomen, voorzie Ik hen van innerlijke kracht en sterkte van geloof en 

stel hen daardoor in staat ook een zwaar aards bestaan te verdragen, terwijl Mijn 

tegenstander de mensen materiële goederen verschaft en ze aanzet tot liefdeloos 

handelen, zodat u altijd de oorsprong en de toevoer van kracht zult herkennen, als 

u het aardse gedrag van de mensen in ogenschouw neemt. 

 

Verwacht geen verbetering van de levensomstandigheden, want de ene nood 

volgt op de andere, omdat het einde nabij is. En bereid u daarom voor op het 

einde. Wees niet aards werkzaam, maar geestelijk. Dien elkaar waar nodig, maak 

uzelf daardoor de zware nood draaglijk, want het doel is u aan te sporen om 

dienend werkzaam te zijn in liefde, opdat u daardoor steeds dichter bij Mij komt. 

Denk niet aan uzelf, maar denk aan de nood van de naaste. Wees bereid om te 

helpen en gewillig om te geven. 

 

De tijd is slechts kort en daarom bijzonder hard. Maar hij kan voor u ook 

buitengewoon rijk van genade zijn, als u Mijn aanmaningen in acht neemt, als u 

naar Mijn Woord luistert en het ijverig tracht uit te dragen. Het einde komt en 

hiermee het laatste oordeel, dat beslissing, dat verlossing betekent voor de 

mijnen, maar ook hernieuwde kluistering voor Mijn tegenstander. 

 

Zorg er daarom voor dat u tot de mijnen behoort. Laat de grote nood uw 

leermeester zijn, die u naar Mij leidt. Luister naar Mijn boden, die u onderrichten 

en u Mijn Wil bekend maken, die u ook altijd opheldering kunnen geven over 

reden en doel van de nood, en hij zal niet zonder resultaat zijn voor uw ziel. En 
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eens zult u Mij ervoor danken, dat Ik u deze laatste periode van genade nog heb 

gegeven en u door nood en ellende trachtte te winnen voor Mij en Mijn rijk. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3786 

31 mei 1946 

 

Grote ellende en droefheid bewijs van de waarheid van het 

goddelijke Woord 
 

De weg naar het eeuwige vaderland is vol doornen en vol moeilijkheden, en 

geheel in het bijzonder in de laatste tijd voor het einde. Maar hoe moeilijker hij te 

passeren is, des te korter is hij. Het einde is nabij en alle hindernissen stapelen 

zich nog eens voor u op. Maar na het overwinnen hiervan zult u vrij kunnen 

rondlopen en het geestelijke rijk betreden, waar alle moeite en last ten einde is. 

 

En als u hier ernstig over nadenkt, moet het moeilijke bestaan tevoren op aarde u 

de zekerheid geven, dat het einde nabij is. Want Ik heb u vanaf het begin van 

deze verlossingsperiode voorspeld, in welke nood en droefenis u zult komen voor 

het einde, dat u een nood op aarde zult moeten doormaken, zoals er nooit tevoren 

één is geweest. En u zult daaruit al de waarheid van Mijn Woord kunnen inzien, 

want het leed en de nood rondom u is overgroot en dit zal nog groter worden. 

Maar de mijnen roep Ik toe: heb geduld en wacht op Mijn hulp. Wat 

onafwendbaar is, wat Ik lange tijd tevoren heb verkondigd, moet worden vervuld 

tot leedwezen van ontelbare mensen en tot versterking van het geloof van de 

mijnen. 

 

De tijd van de grote droefheid is aangebroken en wie aan Mijn Woord denkt, 

weet dat spoedig het laatste uur heeft geslagen. En hij zal getuigen van Mij en 

Mijn Woord, Dat waarheid is en blijven zal tot in alle eeuwigheid. En al is de 

nood nog zo groot, hij moet voor u een bewijs zijn voor de waarheid van Mijn 

Woord en uw geloof bevestigen. Hij moet u een troost zijn, want Ik gaf u met 

deze voorspelling ook de belofte, dat Ik de dagen zal verkorten ter wille van de 

uitverkorenen. 

 

Ze zullen snel voorbijgaan, maar de nood moet tevoren in alle zwaarte op u 

drukken, opdat u beseft dat het einde nabij is. U zult nooit meer op verbetering 

mogen hopen. Veeleer zult u de nood gelaten op u moeten nemen en u des te 

meer bij Mij aansluiten, hoe meer hij op u drukt. Dan is hij voor u meer waard 
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dan het bezit van aardse goederen, die geen duurzaamheid hebben en u niet 

kunnen volgen in de eeuwigheid. 

 

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijd. En Ik zal u verkwikken”. Houd 

u aan deze belofte. Geloof en vertrouw Me en elke nood zal voor u te dragen zijn. 

Leg uw lot vol vertrouwen in Mijn Hand. Hij zal u leiden tot aan het einde van 

uw leven. En al is de weg nog zo moeizaam, hij leidt omhoog. En aan het einde 

ervan ben Ik. Aan het einde wachten u de hemelse woningen in uw Vaders huis, 

waar geen leed op u drukt. Waar geen nood bestaat, waar eeuwige vrede en 

gelukzaligheid is, waar uw oog heerlijkheden zal aanschouwen waarvan geen 

menselijk hart zich een voorstelling kan maken. 

 

Geloof in Mijn Woord en herken ook in de grote nood alleen de bevestiging van 

Mijn Woord. Want Ik heb hem u verkondigd en hij moet als Mijn Woord vervuld 

worden wanneer het einde nabij is. Bereid u daarom alleen voor op het einde, laat 

elke aardse zorg vallen. Schep en werk niet meer voor de aarde, maar alleen nog 

voor het geestelijke rijk. Doe voortdurend een beroep op Mijn Kracht en Genade. 

Blijf voortdurend in gebed, dat wil zeggen in voortdurende verbinding met Mij 

door gedachten en werken van liefde, en u zult geen stap zonder Mij hoeven te 

gaan. U zult Mij als vaste Leider aan uw zijde hebben. En al is de weg ook nog 

zo vol doornen, hij leidt naar het ware doel. Hij leidt in het vaderhuis. Hij leidt 

naar Mij, uw allerliefste Vader van eeuwigheid. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4883 

22 april 1950 

 

Grote droefenis voor het einde 
 

De mensheid zal in een grote droefenis komen waar het ook zijn mag, wanneer 

de laatste nood aanbreekt die aan het einde vooraf zal gaan. Iedere natie zal leed 

en verdrukking ervaren, gedeeltelijk veroorzaakt door de menselijke wil en 

gedeeltelijk door de invloed der natuur of door noodlottige gebeurtenissen. Maar 

overal zullen de mensen gelegenheid hebben zich in dienst van de naastenliefde 

te stellen. Want overal waar nood is kan deze verzacht worden door mensen, die 

door hun liefde willen en kunnen helpen. 

 

Alle mensen zullen door leed getroffen worden, uitgezonderd hen die kracht 

ontvangen van beneden. Wier harten zo verhard zijn dat zij aan de tegenstander 

van God vervallen, en door hem bedacht worden in buitengewone mate. Het 
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contrast tussen het goede en het kwade zal overal sterk naar voren komen en 

zodoende wordt ook overal een geestelijke strijd gevoerd om de zielen der 

mensen, voordat het einde komt. 

 

Daarom wekt de eindtijd door geestelijke invloed alle neigingen in de mensen op, 

en zowel het goede als ook het kwade zal in 't oog lopend merkbaar zijn. En 

daardoor zal een duidelijke scheiding te zien zijn, want de goeden zullen zich van 

de bozen afzonderen en toch in haat vervolgd worden, waardoor de verdrukking 

van de goeden, (dus de op God vertrouwende mensen) steeds groter wordt. Het 

zal een buitengewoon grote nood betekenen. 

 

De woorden van zieners en profeten die deze droefenis aankondigden voor die 

tijd van het einde, zullen overal toepassing vinden. Alleen de beweegreden voor 

de droefenis zal niet overal gelijk zijn. Maar overal scheiden zich de geesten, en 

daaraan is de tijd van het einde te herkennen. 

 

De aarde en het geestelijke rijk zullen het doel zijn van het streven der mensen. 

En wie zich de wereld met haar goederen als doel stelt is voor het geestelijke rijk 

verloren, want hij huldigt de wereld, en dus ook hem die de wereld regeert. En 

dat zal het merendeel van de mensen zijn die hun blikken naar de wereld gericht 

houden, want het geestelijke rijk heeft maar weinig aanhangers. Het is maar een 

kleine kudde gemeten naar de gehele mensheid, die bewust of onbewust naar 

God streeft. Die het goede wil en het kwade verafschuwt. Daarom zal het aantal 

mensen dat naar geestelijke rijkdom streeft, steeds kleiner worden. 

 

Zij zullen door hun medemensen bespot en uitgelachen worden tot het duivelse in 

de mensheid tot doorbraak komt en zich zodanig uit, dat men vijandig optreedt 

tegen allen die God getrouw blijven en standvastig in geloof. En dan begint een 

droefenis zoals de wereld nooit tevoren beleefd heeft. 

 

Overal zal het slechte de overhand krijgen en het goede onderdrukt worden, 

overal zal het slechte zwelgen en het goede gebrek lijden. En ten laatste zal ook 

het leven in gevaar zijn van hen die God getrouw blijven, want zij zullen geen 

goede bescherming hebben omdat de mensen de wetten veranderen. Het recht 

wordt niet meer geaccepteerd, alleen de macht van de sterkste geldt dan nog. En 

deze macht is bij hen die zich door hun gezindheid aan satan gewijd hebben. 

Voor het tijdelijke leven zullen zij door hem begunstigd worden, want zij 

verkochten hem daarvoor hun zielen. Zij maken zich daardoor tot heren over de 

zwakken, aan wie zij door satan aangespoord al het slechte berokkenen, en van 

wie zij alles ontnemen wat zij aards nodig hebben. 

 

De droefenis zal zo'n omvang aannemen, dat de gelovigen buitengewone 

krachttoevoer nodig hebben en ook verkrijgen opdat zij niet bezwijken in de 
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laatste strijd, die echter maar korte tijd zal duren. Want hij zal verkort worden 

omwille van de weinige uitverkorenen, opdat die niet zwak worden door het 

aanzien van de ellende in de eigen rijen, en het luxueus leven in de kringen van 

de tegenstander. Want dan zal voor hen de verlossing van Boven komen, zoals 

het is verkondigd. Dan zal de Heer Zelf komen in de wolken en redding brengen 

aan allen die Hem trouw bleven. 

 

Dan heeft de droefenis een einde genomen, en een nieuw leven op aarde zal 

beginnen. De God getrouwen zullen hun loon ontvangen, evenals de kinderen 

van satan gestraft zullen worden. Want de rechtvaardigheid van God verlangt 

vereffening. En het zal dus gebeuren zoals geschreven staat, de Heer neemt de 

Zijnen tot Zich en plaatst hen in een rijk van vrede. Hij houdt een streng gericht 

over alle zondaren en zij zullen ontvangen wat zij verdienen. En de nood op 

aarde zal ten einde zijn. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6067 

30 september 1954 

 

Komende tijd van ellende 
 

U gaat een grote tijd van ellende tegemoet, en een sterk geloof is vereist om deze 

droefenis meester te kunnen worden. Want met uw lichamelijke kracht zult u ze 

niet kunnen afweren, wel met geestelijke kracht. Het zal echter een nood zijn die 

ter wille van uw geloof u zal treffen, omdat de laatste tijd is gekomen waarin van 

u allen de beslissing wordt geëist. 

 

De aardse nood van tevoren die weliswaar ook onafwendbaar is (omdat zij de 

laatste periode inleidt op deze aarde) zal wel alle mensen treffen, en een wekroep 

zijn voor allen. Maar deze nood is door een natuurramp veroorzaakt en wordt 

daarom ook meer berustend gedragen. Maar de grote nood die ter wille van het 

geloof de mensen wordt aangedaan, heeft geestelijke oorzaken en geestelijke 

uitwerkingen. Want nu eisen zowel de mensen als ook Gods tegenstander een 

beslissing; en dus ook God Zelf. En van deze beslissing hangt het leven af in de 

eeuwigheid. 

 

Er wordt van de mensen gevraagd het geloof in God te verloochenen, en zij 

worden dus gedwongen tot een beslissing door de soevereine macht. En dan is 

een buitengewoon sterk geloof nodig deze eis te trotseren, en God voor de wereld 

openlijk te belijden. 
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Wie echter daartoe de wil heeft, die zal ook de kracht hebben te weerstaan. Want 

deze stroomt van God diegene toe die Hem zonder vrees belijdt. Grote nood zal 

ontstaan doordat de God getrouwen bovenmate verdrukt worden door hun 

tegenstanders en aards zeer benadeeld en gekleineerd worden, zodat die weinige 

een mikpunt zijn om op goddeloze wijze tegen te razen. 

 

Een sterk geloof weert iedere aanval af, een zwak geloof wordt wankelmoedig en 

heeft hulp nodig. Maar die zal het ook verkrijgen als de wil naar God verlangt. 

En deze tijd moet komen omdat de dag van het einde steeds nader komt, en de 

scheiding der geesten moet voor die tijd plaatsvinden. Veel mensen zullen nog 

opgeroepen worden uit dit leven, die ontwijfelbaar zouden afzinken in tijden van 

zulke ellende. Daarom laat God alleen de sterken in het leven, die krachtens hun 

geloof weerstand kunnen bieden. 

 

Hij weet echter ook wie onweerstaanbaar naar de diepte streeft, en waarbij elke 

verandering van wil onmogelijk is. En ook die laat Hij in leven opdat zich 

vervullen zal wat verkondigd is, dat de bokken (de ongelovigen) van de schapen 

(de gelovigen) worden gescheiden opdat de grote reiniging plaatsvindt op deze 

aarde, waarop dan weer een tijd van vrede en gerechtigheid zal volgen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4080 

8 juli 1947 

 

Gods Liefde en Erbarmen in de laatste tijd voor het einde 
 

Gods grote Liefde en Erbarmen zal duidelijk aan het licht komen in de laatste tijd 

voor het einde, waarin de gelovigen in de meest benarde toestand leven. Het zal 

een tijd zijn van bitterste nood voor de mensen die Hem trouw willen blijven, 

want de tegenstander zal rigoureus optreden tegen iedereen die voor zijn geloof 

en voor Jezus Christus en Zijn leer opkomt. De maatregelen die worden getroffen 

om het ongeloof door te drijven, zullen zo scherp zijn, dat de mensen weinig 

weerstand bieden en bijna uitsluitend zullen verklaren tegen God te zijn. 

 

Maar zij die bekend zijn met de waarheid, die in liefde leven en daarom ook in 

het juiste Godsbesef, die Jezus Christus als Verlosser aanroepen om Zijn bijstand, 

dezen zullen in de maatregelen ook diegene herkennen, die als antichrist is 

aangekondigd voor de laatste tijd voor het einde. En ze zullen daarom des te 

standvastiger zijn en in vol vertrouwen wachten op Gods hulp en op Zijn komst. 
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En dezen zullen ook niet worden teleurgesteld. Gods grote Liefde zal hun 

duidelijk worden, want Hij is hen te allen tijde nabij, zodat ook de ongelovigen 

Hem zouden kunnen herkennen, als ze niet van slechte wil en daarom geheel in 

de macht van satan zouden zijn. 

 

Maar wie nog zwak is en niet geheel van God afvallig, die pakt de Erbarmen 

Gods nog vast en er worden hem veel bewijzen geboden van het goddelijk 

werkzaam zijn, zodat het hem gemakkelijk wordt gemaakt te geloven en stand te 

houden tegen alle bedreigingen door de wereld. Alleen de goede wil mag niet 

ontbreken, dan zal Gods Hand zich nog in het laatste uur naar hem uitstrekken. 

 

Wat er in deze tijd gebeurt, is de mensen moeilijk te voorspellen. Want steeds 

weer bedenkt de satan nieuwe plannen en overtreft hij zichzelf in wreedheden, in 

onmenselijke maatregelen en schandalige handelingen tegen de gelovigen. 

Schijnbaar is het lot van de gelovigen ondraaglijk en toch zullen ze zoveel Kracht 

van God betrekken, dat ze al het moeilijke kunnen verdragen en de nood niet zo 

voelen, omdat hun blik op de hemel is gericht en de wereld en het aardse hen niet 

meer lokt. Tevens horen ze de Stem van de Heer. Ze weten dat Hij de dagen zal 

verkorten, want Zijn belofte heeft hun de troost gegeven en dus rekenen ze er 

elke dag op dat verlossing uit de aardse nood hun ten deel valt. 

 

En toch komt de laatste dag ook voor deze nog bij verrassing. Hij zal komen 

wanneer er geen mogelijkheid meer bestaat zielen te winnen. En dit zal heel 

gauw het geval zijn, want de scheiding zal spoedig voltrokken zijn. De moed om 

getuigenis af te leggen is slechts gering en de beslissing voor of tegen God wordt 

in korte tijd geëist. En daarom zal ze ook de inleiding zijn van het einde, want de 

kwelling, waaraan de gelovigen nu zijn blootgesteld, vereist de hulp van God, 

daar anders een gevoel van zwakte zich ook van de kleine schare van de zijnen 

meester zou maken. En God zal dit nooit toelaten. En zo zal Hij komen als 

Redder in de hoogste nood en Hij zal de zijnen tot Zich halen. En dan komt het 

oordeel, zoals het is verkondigd in woord en geschrift.  

 

Amen 

 

 
 

BD.3811 

25 juni 1946 

 

Einde van de ellende en droefenis - Oordeel - De nieuwe aarde 
 

Maar ook de tijd van ellende en droefenis gaat voorbij. En hierop volgt een tijd 

van diepste vrede en hemelse gelukzaligheid voor allen die in Mij geloven en Mij 
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trouw blijven tot aan het einde. En zoals de tijd van nood over de aarde is 

gekomen, zo waar is ook Mijn belofte van de tijd van vrede. Want Mijn Woord is 

eeuwige waarheid en het moet vervuld worden. Er moet weer een tijd volgen 

waarin geen geestelijk laag niveau meer bestaat en daarom ook elke aardse nood 

is uitgeschakeld, waarin de mensen in nauwste verbondenheid met God leven en 

daarom ook gelukkig zijn. 

 

Maar tevoren moet er een schifting plaatsvinden, die met de grote nood is 

begonnen en in de tijd van de rampspoed verder gaat, waarin de mensen moeten 

beslissen voor Mij of voor Mijn tegenstander. En alleen een overgrote ellende 

brengt dit tot stand. Want de mensen zijn verhard en ongelovig geworden en 

hebben de strengste opvoedingsmiddelen nodig voor hun herstel. Maar ook aan 

deze tijd komt een einde en het moet de mijnen tot troost zijn, dat Ik de dagen zal 

verkorten, opdat de mijnen niet van Mij afvallen in de tijd van de grootste 

benauwenis. Er wacht hun een gelukzalig lot op de nieuwe aarde. 

 

En die in Mijn Woord geloven, zullen in deze belofte kracht vinden en 

standhouden tegenover elke bestorming van de wereld. Want Ik verlaat de mijnen 

niet en kom ze Zelf halen, wanneer het hoogtepunt van de nood is bereikt. Met 

Mijn Kracht en Genade zijn ook de zwaarste dagen te verdragen. Maar voor u is 

de beloning zeker: een zalig vredevol leven na deze tijd van ellende en droefenis, 

waarin u Mij zult loven en prijzen, waarin u Mij zult danken uit het diepst van uw 

hart, waarin Ik Zelf bij u zal vertoeven, zichtbaar en voelbaar, omdat u vol van 

liefde bent. 

 

Vrees daarom de tijd van ellende en droefenis niet. Verdraag hem met het oog op 

het einde, neem hem gelaten op u. Want hij kan nog redding betekenen voor de 

verdwaalde zielen en hun de hernieuwde gang door de gehele schepping 

besparen. En zie in alles, wat nog over de aarde zal komen, de waarheid van Mijn 

Woord. Want Ik heb het al lang voorspeld, opdat u sterker zult worden in het 

geloof, opdat u zich daarop zult kunnen voorbereiden en dus geestelijk rijp wordt. 

 

Onderken Mijn Liefde, ofschoon de mensen smartelijk worden getroffen door 

Mijn Wil of Mijn toelating. Voor uw zielen is deze tijd van nood van de meest 

dringende noodzaak. Maar hij gaat voorbij. Hij duurt niet lang, ter wille van de 

mijnen. Hij moet wijken voor een tijd van overheerlijke vrede op de nieuwe 

aarde, waarvan allen zullen genieten, die de mijnen zijn en Mij trouw blijven tot 

het einde toe. 

 

Amen 
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Arbeid in de wijngaard in de tijd van ellende en droefenis 
 

BD.3343 

24 november 1944 

 

Gemeenschappelijk werkzaam zijn in liefde in de eindtijd 
 

De mijnen zullen zich nauw aaneen moeten sluiten, willen ze de laatste periode 

niet zwak en moedeloos worden. Ze moeten elkaar opbeuren en elkaar moed 

inspreken. Verenigd moeten ze Mijn hulp vragen en die gelovig verwachten. Ze 

moeten zich elke gelegenheid ten nutte maken Mijn Woord te horen, de liefde te 

beoefenen en innerlijke samenspraak te houden met Mij, opdat ze steeds weer 

gesterkt aan hun dagelijkse arbeid kunnen gaan en aan de eisen van de wereld 

voldoen, in zoverre ze niet kunnen worden omzeild. Want de tijd zal hard zijn 

voor ieder. En wie voor zich geen kracht haalt bij Mij, wie de kracht van Mijn 

Woord niet op zich in laat werken, hem zal de tijd ondraaglijk toeschijnen en 

hem terneer drukken.  

 

Maar Ik heb voor de mijnen altijd dat wat kracht geeft paraat: Mijn Woord, dat u 

uit de hemel wordt aangeboden. Wie Dit heeft zal ook deze tijd kunnen 

volhouden. Hij zal geen aandacht aan de tegenspoed schenken en de nood niet zo 

voelbaar merken. Hij wordt er steeds weer uit weggeleid, want Ik Zelf houd Mijn 

Handen boven hem, dat hem geen leed zal geschieden. Ik Zelf neem hem bij de 

hand, opdat hij geen misstap zal begaan. En Ik Zelf beur hem op en troost hem 

door Mijn Woord, als hij moedeloos is en zijn hart zich ongerust maakt. 

 

En daarom zal Mijn Woord de enige bron van kracht zijn. En voor Mijn Woord 

zult u samen moeten komen. U zult Mij altijd tot u moeten laten spreken, in nood 

en droefenis, als u bang bent en in een benarde toestand verkeert. U zult naar 

Mijn Stem moeten luisteren en doen wat Ik van u verlang: voortdurend liefde 

geven. Want alleen door werken van liefde is de nood te lenigen. Want dan trekt 

u Mij Zelf naar u toe en met Mij zult u alles overwinnen. En als u ook tegenover 

uw vijanden liefde stelt, zult u ook geestelijke successen kunnen behalen. Want 

waar u liefde geeft wint u de harten en zo verzwakt u de macht van de 

tegenstander. 

 

En u zult daar veel gelegenheid voor hebben, omdat de nood alle mensen in een 

toestand brengt dat ze om hulp vragen. Dan zult u zich moeten waarmaken. U 

zult elkaar het goede voorbeeld moeten geven en de liefde in praktijk moeten 

brengen. En Ik wil u de mogelijkheid geven behulpzaam bezig te zijn, opdat u de 

medemensen zult aansporen en opvoeden tot liefde. En elke kring, die zich in 

geestelijk streven aaneensluit, die bereid is Mij te dienen en Mijn Woord begerig 

in zich opneemt, moet weten dat hij onder Mijn hoede staat. 
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Ik zal steeds te midden zijn van de mensen die Mij als doel hebben. Ik zal hen 

duidelijk te hulp komen in de nood. Ik zal de alleenstaanden samen brengen, 

opdat ze Mij gezamenlijk kunnen dienen. Ik zal hun alle bescherming ten deel 

laten vallen, zodat ze nooit bang hoeven te zijn. Want nooit zal de nood groter 

zijn dan Degene, Die hem over de mensheid laat komen. 

 

Wie Mij erkent als Heer en Schepper van hemel en aarde, zal alleen maar zijn 

gedachten gelovig en vol vertrouwen naar Mij te hoeven opzenden en Ik zal hem 

niet teleurstellen. Zijn geloof is ook waarborg voor Mijn hulp. Zijn geloof roept 

Mijn aanwezigheid in en Zijn geloof laat Mijn Vaderliefde zichtbaar worden. Hij 

zal niet tevergeefs naar Mij roepen, hij zal verhoord worden in elke nood.  

 

En ga daarom onversaagd de komende tijd tegemoet. Laat Mij werkzaam zijn en 

vrees niet, want Mijn Liefde en Almacht zal de tijd beëindigen en u, Mijn 

getrouwen, er doorheen leiden naar de eeuwige gelukzaligheid. En u zult Mij 

danken en loven, dat u deze periode van genade mocht doormaken. Want ze 

levert degenen die Mij trouw blijven meer zegen op: een paradijs op aarde en een 

gelukzalig leven eens in de eeuwigheid. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3709 

10 maart 1946 

 

De missie van Mijn dienaren op aarde na de natuurcatastrofe 
 

Wat u verneemt door de innerlijke stem, verkondig dat luid aan uw medemensen 

wanneer de tijd gekomen is. Want dat is uw missie die u vervullen moet, dat u het 

de mensen kunt uitleggen als zij het wereldgebeuren niet meer begrijpen. 

Wanneer door Mijn ingrijpen, het hun moeilijk valt te geloven in een Schepper 

van Hemel en aarde, in een liefdevolle Vader, Die het lot van Zijn kinderen op 

aarde bestuurt. Treed dan in actie en vertel hun van Mijn grote Liefde. Ontstel 

hen niet met een God van toorn en wraak, want nog zijn het geen straffen maar 

alleen opvoedingsmiddelen die Ik gebruik, om de zielen der mensen te redden. 

Nog spreek Ik het laatste oordeel niet uit. Ik laat echter geen middel onbeproefd, 

om de zielen niet op de dag van het gericht te moeten veroordelen tot een eeuwig 

lange verdoemenis. 

 

Probeer de mensen begrijpelijk te maken dat een verlossingsperiode afgelopen is, 

en dat er nog maar een korte tijd is vóór het einde. Dat die tijd vooral goed benut 
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moet worden voor een terugkeer tot Mij. Maar de mensen zullen twijfelen aan 

Mijn Liefde en Almacht als zij de grote ellende zien die door de wil der mensen, 

en uiteindelijk door Mijn Wil over de aarde komt. En wie niet vast staat in het 

geloof en niet door een levenswandel in liefde het goede inzicht heeft, die zal 

gevaar lopen af te vallen, d.w.z.: Mij geheel op te geven als hem geen 

opheldering wordt gegeven. 

 

Maar de grootte van de ellende zal ook hun harten openen. Zij zullen naar u 

luisteren en uw woorden zullen niet zonder indruk te maken wegsterven. En 

daarom moet deze tijd bijzonder benut worden en u moet er over spreken zo vaak 

er gelegenheid is, en u een innerlijke drang er toe voelt. Want dan is het Mijn 

Geest Die u aanspoort voor Mij en Mijn rijk werkzaam te zijn. Houd hun dan de 

grote geestelijke nood voor en maak hen opmerkzaam dat hun lichamen nog maar 

een korte tijd gegeven is. Dat zielen echter eeuwig leven, en daarom het lot van 

hun zielen het voornaamste is. Vermaan hen tot liefdadigheid en vermaan hen de 

eigen nood niet zo hoog te achten, maar meer belangstelling te tonen voor de 

nood van de medemens. En laat hun de grote zegen en kracht zien van de 

naastenliefde. Toon hun Mijn voortdurende bereidheid om te helpen, en probeer 

hun geloof op te wekken en te versterken. U behoeft u geen zorg te maken wat te 

spreken. Ik geef u de Woorden in de mond als u voor Mij bezig wilt zijn, en niet 

onwillig bent de opdracht die Ik u geef door Mijn Woord, te vervullen. 

 

Duidelijker dan ooit zult u Mijn Stem in u vernemen, en vrees dan geen macht 

die tegen u is. Want Ik wil dat u voor Mij bezig bent en weet u dan ook te 

beschermen tegen hen, die u willen hinderen in het uitvoeren van uw opdracht. 

Spreek onbezorgd en laat geen nog zo kleine twijfel in u opkomen of u naar Mijn 

Wil handelt. Want als de tijd gekomen is om voor Mij te werken neem Ik bezit 

van u, en zonder tegenstand moet u Mij volgen, d.w.z.: doen, wat uw hart u 

ingeeft te doen. U zult het duidelijk in uw hart voelen en zelf innerlijk de grootste 

drang hebben te spreken tot allen die op uw weg komen. U zult hen wijzen op het 

naderende einde, dat evenzo zeker zal komen als Mijn ingrijpen door middel van 

het geweld van de natuur. Net zoals alles in vervulling zal gaan, wat Ik 

verkondigd heb door Mijn Geest. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4129 

23 en 24 september 1947 

 

(Woorden van de Vader) Chaos - De taak van de dienaren voor het 

rijk Gods 
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Het zal een onbeschrijfelijke chaos zijn, die de mensen nog te wachten staat, die 

Mijn ingreep - het woeden van de elementen der natuur - zullen overleven. En 

niemand zal de kracht hebben weer opbouwend aan het werk te zijn, behalve de 

mijnen, die uit hun verbondenheid met Mij onophoudelijk kracht kunnen putten. 

Dezen zullen ook de moeilijkste levensomstandigheden de baas worden. Ze 

zullen veel presteren, omdat ze klaarblijkelijk worden geholpen door het 

buitengewoon werkzaam zijn van Mijn kant. Want hun diepe geloof in Mij laat 

een dergelijk werkzaam zijn toe. En ze zullen een werkterrein aantreffen van zeer 

grote omvang. 

 

Overal in de wereld zullen mensen zijn, die er radeloos bij staan en tegen de 

moeilijke toestanden niet zijn opgewassen. En dezen tot geloof in Mij en Mijn 

Liefde te brengen, hun een gering inzien van de waarheid te geven, hen tot 

werkende naastenliefde aan te sporen en hun dus Mijn Woord bekend te maken, 

zal in de komende tijd van lijden uw taak zijn, die u goed zult kunnen vervullen 

als u voor Mij bekwame arbeiders zult willen zijn en wilt werken voor Mij en 

Mijn rijk. Maar dan zult u zelf ook door die periode van leed moeten gaan. Ik kan 

niet nood en ellende op een afstand van u houden terwijl de gehele mensheid 

erdoor getroffen wordt, maar Ik moet Mij ertoe beperken, u te vervullen met 

kracht, opdat u de tijd van nood doorkomt. 

 

Maar dit vraagt voortdurende verbondenheid met Mij, het diepste geloof en liefde 

voor de naaste. Dan zult u kunnen optreden als leraar voor Mij en u zult zelf 

worden geleid, zoals Mijn Wil en Mijn Wijsheid het heeft bepaald sinds 

eeuwigheid. En daarom zult u overal waar het maar mogelijk is moeten spreken. 

Want wat Ik eenmaal zeg gaat in vervulling, tot leedwezen van ontelbare zielen 

die nog ver van Mij afstaan en tot vreugde van diegenen die de weg naar Mij 

hebben gevonden. 

 

Aan hen zult u het evangelie moeten brengen. Tot aan het einde moet u ze in 

kennis stellen van de periode van genade, van Mijn werkzaam zijn op ongewone 

wijze en van het grote geestelijke resultaat van het nakomen van Mijn Wil, Die Ik 

door u aan de mensen bekend maak. U moet hen inlichten over de uitwerking van 

een leven in liefde, over de gevolgen van juist denken en handelen. En als het u 

gelukt hen tot geloof te brengen, ze te winnen voor Mijn Leer, hebt u met succes 

voor Mij gewerkt. En uzelf zult gezegend zijn, zowel geestelijk als ook aards. En 

dus zult u reeds op aarde beloond worden door schenking van buitengewone 

genaden gedurende de uiterst zware levenssituatie van de laatste dagen. 

 

U zult geen gebrek hebben, noch aards noch geestelijk. Vervuld van kracht zult u 

kunnen werken voor Mijn rijk. U zult tegen alle aanvechtingen standhouden en u 

ook tegenover de wereld handhaven. U zult moedig en vol vertrouwen zijn en u 
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geenszins onderwerpen aan de maatregelen van diegenen, die vijandig tegenover 

Mij staan. En u zult voortdurend Mijn Woord ontvangen en dat zal de grootste 

gave van genade zijn, die u de dagen tot aan het einde draaglijk maakt. Want u 

zult Mij voelen. U zult u van Mijn aanwezigheid bewust zijn en u zult daardoor 

bovenmatig gelukkig zijn, omdat Ik Me ook aan u zal laten zien als u vergrote 

kracht nodig heeft. 

 

En daarom zult u, die van Mij bent, ook de laatste en zwaarste dagen verdragen 

en geduldig volhouden tot Ik kom om u te halen in Mijn rijk. Maar onnoemelijk 

zwaar zullen ze drukken op diegenen, die geen geloof hebben in Mij en die 

derhalve reddeloos ten prooi zijn gevallen aan Mijn tegenstander. Want hen 

wacht een vreselijk einde. Ze blijven in zijn macht en worden opnieuw 

gekluisterd, opdat ze eens van zijn heerschappij vrij kunnen worden, al is dit ook 

na ondenkbaar lange tijd. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7053 

2 maart 1958 

 

Aankondiging van de komende grote nood 
 

U allen zult veel kracht nodig hebben, die u echter te allen tijde ter beschikking 

staat. Want wie naar Mijn woord luistert zal deze kracht ontvangen, zodra hij dat 

woord in zijn hart overweegt, en er naar handelt. Dan wordt u door Mij Zelf 

aangesproken en zodoende ook door Mijn liefde bestraald. En er moet u kracht 

toevloeien omdat Mijn liefde ook kracht is. 

 

Maar wie Mijn woord aan zijn oren laat voorbijgaan zal er geen zegen van 

ontvangen. Want met hem kan Ik niet in contact treden en zodoende kan hem ook 

Mijn kracht niet doorstromen. In de komende tijd van nood heeft u allen Mijn 

kracht nodig, want op aardse manier zult u uw levensomstandigheden niet 

meester worden. Alleen met Mijn hulp zal het u gelukken, en Ik wil u uw eigen 

machteloosheid en ook krachteloosheid voor ogen houden. Ik wil dat u inziet 

zwakke wezens te zijn, opdat u uw toevlucht neemt tot de macht die u nu 

erkennen moet. En dan zal voor u de gezindheid van de mensen duidelijk worden 

en de schrikwekkende ongelovigheid der mensen zal te voorschijn komen. U zult 

de noodzakelijkheid inzien om van Mij en Mijn rijk, en van Mijn macht en Mijn 

liefde tot de mensen te spreken, hun het evangelie (van de liefde) te verkondigen 

en hen tot geloven te brengen. 
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Ook in deze tijd van nood zal er hard gestreden moeten worden met het "zwaard 

van de mond". Want veel van de zwakgelovigen zullen nog meer gaan twijfelen 

in een God en Vader, daar het onheil dat over de mensen uitbreekt hun 

onbegrijpelijk lijkt als het werk van een liefhebbende God. Want alle mensen 

waarderen het aardse leven als mens nog te hoog. Hun daarom de betekenis en 

het doel van hun aardse leven toe te lichten en hen op het leven na de dood te 

wijzen, is de dringende opdracht van hen die voor Mij werken willen. En dezen 

zullen dan een groot arbeidsveld voor zich zien liggen. 

 

Nog leven de mensen voort in onverschilligheid en lauwheid, en denken niet aan 

hun aardse opdracht. Daarom moeten zij in hun denken geschokt worden, want 

zelfs de talloze ongelukken waarbij veel mensen hun leven verliezen ontstellen 

hen niet meer. Deze mensen zijn niet anders meer te verstoren dan door een 

geweldig gebeuren, dat iedereen treft die het overleeft. 

 

En daarom wijs Ik u er voortdurend op dat u allen zich alleen voorbereidt voor 

zover u zich in de liefde oefent. Voor zover u kracht verzamelt en u zich met Mij 

verbindt. Voor zover u van Mij kracht ontvangen kunt door het aannemen van 

Mijn woord, opdat u niet onvoorbereid deze zware tijd tegemoet gaat en u uw 

medemensen tot steun kunt zijn en hun ook Mijn woord verkondigt. Want Ik wil 

geen van u zonder kracht laten die al tevoren om Mijn kracht, om Mijn 

bescherming en om Mijn hulp heeft gebeden. 

 

Het zal duidelijk worden hoeveel u, die met Mij gaat, zult kunnen verdragen 

zonder uzelf bovenmate belast te voelen. Steeds weer spoor Ik u mensen aan zich 

bij Mij aan te sluiten door liefdadigheid en innig gebed uit het hart. En steeds 

weer verzeker Ik u dat u dan rijkelijk kracht ontvangen zult en niets behoeft te 

vrezen, zelfs dan niet, wanneer u naar aardse maatstaf alles verliest. Want Ik 

alleen kan u geven wat u nodig heeft, en Ik zal ook altijd zorg dragen voor de 

Mijnen. Voor hen die Mij niet vergeten en in Mij hun Vader zien. Die als 

kinderen in Mijn armen vluchten in iedere nood en in elk gevaar. 

 

U, die Mij wilt dienen zult ook Mijn nabijheid in het bijzonder voelen, omdat u 

de waarheid van Mijn woord erkent en daarom steeds dichter bij Mij komt. Tot 

Hem, Die u nu erkent in Zijn macht en sterkte en in Wiens liefde u ook gelooft en 

waaraan u daarom uzelf vol vertrouwen overgeeft. En omdat Ik u dan als strijder 

voor Mij en Mijn Naam nodig heb, omdat Ik u nodig heb voor ijverige arbeid in 

Mijn wijngaard, daarom zal Ik u zo duidelijk bijstaan, dat u deze arbeid ook met 

succes kunt volbrengen. 

 

Alles gaat zoals voorzien is in Mijn heilsplan, omdat Ik alleen weet wat tot heil 

dient van Mijn schepselen. En ook het einde is onherroepelijk beslist. Juist dit 

einde geeft Mij nog aanleiding tot een laatste daad van erbarmen, ofschoon het 
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lijkt op een daad van wreedheid. Maar ze zal nog veel mensen redding brengen 

en wordt als een laatste middel aangewend om Mijn schepselen de weg tot Mij te 

wijzen. En deze daad zal niet geheel zonder succes blijven. 

 

Ik denk aan de grote geestelijke nood waarin de mensheid zich bevindt, en iedere 

ziel wil Ik daarom nog aanraken om ze voor Mij te winnen. Daarom moet Ik een 

grote aardse ellende over de aarde laten komen, die echter met Mijn hulp 

overwonnen kan worden. Want Mijn liefde en macht zal zich overal openbaren 

waar Ik om hulp aangeroepen word. En Mijn kracht zult u ontvangen als u deze 

slechts begeert. 

 

Amen 

 

 
 

Gods hulp in de tijd van ellende en droefenis 
 

BD.1115 

25 september 1939 

 

De Liefde Gods - Goddelijke bescherming - Stormen 
 

Hoe behoedzaam en vol zorg leidt de Vader Zijn ware kinderen door het aardse 

leven, door alle gevaren heen, en beschermt ze voor erge nood, zowel lichamelijk 

als geestelijk. Want de Vader in de hemel houdt van deze kinderen, die 

voortdurend naar hem verlangen en zich naar vermogen inzetten om Hem te 

dienen en Zijn Wil na te leven. Wees daarom niet angstig of ongerust en aarzel 

niet, ook niet in tijden van aardse nood. Want de Heer laat deze aan u 

voorbijgaan en Hij zorgt ervoor dat hij u niet belast en dat u altijd wordt 

geholpen. 

 

En dit moet u tot troost zijn. En u moet met een blij hart naar de toekomst kijken. 

Want steeds, waar het ook is, verleent de Vader u Zijn bescherming. Derhalve 

bent u nooit verlaten, al mag het ook zo schijnen, als alles om u heen in elkaar 

dreigt te storten. Wie zich aan de Vader in de hemel toevertrouwt en Zijn genade 

afsmeekt, is onder de meest veilige hoede. Want een in geloof opgezonden gebed 

zal Hij niet onverhoord laten. 

 

Er gaat wel zo menige storm nog over u heen, maar steeds weer zal de zon daarna 

schijnen en steeds weer zal zoete rust en een wolkenloze hemel de herinnering 

aan de voorafgegane stormen laten verbleken. En bedenk, dat ook deze stormen 

er moeten zijn. Want de Heer, die over leven en dood gebiedt, heeft ook deze 

stormen in bedwang. En als Hij het woeden van de elementen toelaat, doelt Hij 
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daarmee ook weer alleen op een reiniging van al datgene, wat Hij tot positief 

werkzaam zijn heeft voorbestemd. 

 

Hij zondert tevoren al het onzuivere af, opdat de weg naar de volmaaktheid voor 

het wezen vrij zal worden. En er moeten zelfs nog vele van zulke stormen over de 

mensheid komen en daarom zult u niet moeten schromen en kleinmoedig worden. 

Zolang u zich de Liefde Gods waardig toont, houdt Hij ook Zijn beschermende 

Hand boven u. En dus zult zich moeten oefenen in liefde, want daarmee betuigt u 

Hem uw wil en geeft u ook blijk van uw liefde voor Hem. En Hij zal u 

beschermen tegen alle gevaar en doet u ook Zijn Liefde toekomen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3388 

1 januari 1945 

 

Doel van de tijd van nood - Troostrijke en bemoedigende woorden 
 

Vrees niet als de grote nood over u komt, sla veeleer uw ogen op naar Mij in vol 

vertrouwen dat Ik u help. En Ik wil u onder Mijn hoede nemen en al uw schreden 

leiden, opdat u uw doel zult bereiken. Wie in Mij gelooft, zal het leed niet terneer 

drukken, omdat hij een vaste toeverlaat vindt in Mij, omdat Ik hem tot steun ben 

en hem kracht en sterkte verschaf. Nooit zal hij zich verlaten voelen, nooit zal hij 

eenzaam zijn, want hij voelt Mij steeds naast zich en dus steekt hij de hand naar 

Mij uit, als hij vreest de grond onder zijn voeten te voelen wegzinken. En Ik houd 

hem vast en richt hem op. Wees daarom niet bevreesd voor de tijd die u tegemoet 

gaat, wacht ze veeleer rustig en kalm af en bereid u erop voor, doordat u zich 

steeds inniger met Mij verbindt en uw geloof sterk wordt door gebed en werken 

van liefde. Want beide leveren ze u genade op en dit komt in een onwankelbaar 

geloof tot uitdrukking. 

 

Het bezit van een sterk geloof is een genade, waarom u altijd door gebed zult 

kunnen vragen. Daarom is ook het gebed het eerste dat u zult moeten aanwenden, 

zo u voor uzelf kracht en genade wilt verkrijgen. En bent u in het bezit van kracht 

en genade, van een sterk en onwankelbaar geloof, dan zal de komende tijd u geen 

schrik aanjagen, dan zult u alles aan Mij overlaten wat u zorgen baart, en u zult 

vrij worden van alle angst, omdat u weet dat Ik u terzijde sta en u niets kan 

overkomen in Mijn nabijheid. 

 

Maar de tijd van nood is onafwendbaar voor de mensheid, die de weg naar Mij 

nog niet heeft gevonden of Mij niet wil onderkennen. De komende nood moet de 
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mensen naar Mij leiden, ze moeten aangespoord door uw voorbeeld, ook hun 

handen naar Mij opheffen, ze moeten Mij roepen en Mij als hun Begeleider 

kiezen, als hun Leidsman, aan Wie ze zich toevertrouwen in uren van gevaar en 

aan Wie ze om Zijn bescherming vragen. Ik zou ook hen helpend willen bijstaan, 

maar niet dan nadat ze Mij roepen, kan Ik hun Mijn hulp ten deel laten vallen, 

omdat ze het geloof in Mij moeten verkrijgen voor Ik Me tegenover hen kan 

uiten. Want ze zonder dit geloof bijstaan zou doelloos zijn en zou hun ziel geen 

voordeel opleveren. Doch ter wille van hun ziel laat Ik de nood over de mensen 

komen, want deze zielen zijn in grote geestelijke benauwenis, ze zijn in gevaar 

zich aan Mijn tegenstander te verliezen en Ik kan ze niet door dwang terugvoeren 

naar Mij, ze moeten integendeel zelf de weg naar Mij vinden. En de bedoeling 

van de komende nood zal zijn, dat ze Mij roepen en Ik Me nu tot hen kan 

wenden. 

 

Maar u die in Mij gelooft, moet deze tijd van nood niet vrezen, want Ik kan te 

allen tijde dichter bij u komen en u geven wat u nodig hebt. Kracht en genade, 

geestelijke en aardse spijs. Ik kan u helpen in elke nood van het lichaam en de 

ziel. Ik kan u elk leed helpen dragen en altijd u Mijn bijstand verlenen, omdat u 

in diep geloof in Mij de handen biddend tot Mij opheft en Ik als uw Vader u 

steeds kan bedenken naar uw geloof. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3408 

17 januari 1945 

 

Het innerlijke Woord in de tijd van ellende en droefenis 
 

In de tijd van ellende en droefenis zult u de Stem van de Geest helder en duidelijk 

vernemen, zodra u de verbinding met God staande houdt en begeert Hem Zelf te 

horen. Want Hij onttrekt u Zijn gave van genade niet. Hij doet ze u steeds 

rijkelijker toekomen, want Hij weet waaraan u behoefte hebt. Hij weet dat u 

troost en versterking nodig hebt en dat alleen Hij u deze kan geven. U zult u 

steeds inniger bij Hem aansluiten en des te meer zal Hij u bedenken met Zijn 

Woord, met Zijn Liefde, Die Hij in het Woord tot uitdrukking brengt. En u zult 

de ellende niet zo erg voelen, want God Zelf tilt u daarboven uit. Hij kan er voor 

zorgen dat u blij bent van binnen, ondanks uiterlijke nood. Hij zal u bescheiden 

en geduldig maken, zodat u geen gebrek voelt en slechts één ding begeert: dat Hij 

Zich aan u zal openbaren, dat Hij tot u spreekt en u Zijn genaden zult ontvangen.  
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En deze wens zal Hij u vervullen. Hij zal uw geestelijk oor duidelijker laten 

horen en u zult Zijn Stem overal en altijd vernemen. En de geestelijke spijs zal u 

gelukkiger maken dan elke aardse vervulling. Uw lichaam zal zich met weinig 

tevredenstellen, u zult er geen acht meer op slaan. Maar uw ziel zal in overvloed 

worden verzorgd en ze zal nooit gebrek hoeven te lijden. En wordt u 

geconfronteerd met aardse nood, dan zal die u niet meer ontmoedigen, omdat u 

hem naar Diegene kunt dragen Die u Zijn hulp heeft beloofd, omdat Hij u 

liefheeft zoals een vader zijn kinderen liefheeft. 

 

U hoeft daarom ook geen angst te hebben voor de periode van ellende en 

droefheid als u zich als Zijn kinderen voelt en innige tweespraak met Hem houdt. 

Hij zal u antwoorden en u zult Zijn Stem horen in uw hart. En wat Hij tegen u 

zegt, zal u verheffen en gelukkig maken en het zal u sterk maken en vol 

vertrouwen. Het zal aan alle zorgen en noden in u een einde maken, want u zult 

in staat zijn diep en onwankelbaar te geloven, omdat de Geest Gods u onderricht 

en Zijn Stem u treft als een vaderlijke goede raad, waaraan u nooit ofte nimmer 

twijfelt.  

 

En uw hart zal jubelen, omdat u de liefdevolle Vader herkent, Die u Zijn Stem 

waardig acht. En uw geestelijke vooruitgang zal u alles laten vergeten, alles laten 

verdragen wat het lichaam aan lijden en ontberingen op zich moet nemen, want 

het lichaam wordt des te ongevoeliger, hoe meer de ziel zich vergeestelijkt. Maar 

de ziel juicht zodra ze het doel bereikt heeft God te voelen en Zijn Stem te horen, 

zo vaak als ze daarnaar verlangt. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4386 

25 juli 1948 

 

Kracht van het Woord voor het einde - Nood 
 

Drink uit de Bron des levens. Verkwik u met het Brood des hemels en neem dus 

de Kracht uit Mij in ontvangst, die u dringend nodig zult hebben in de komende 

tijd. Want het is een grote actie, waarmee Ik de laatste fase op deze aarde inleid. 

Het is iets zo geweldigs, dat u volop weerstand zult moeten hebben, wilt u de 

situatie meester blijven. Ik heb de tijd vastgesteld sinds eeuwigheid. Hij is 

vervuld. De mensheid is op het geestelijke dieptepunt beland, dat het einde 

vereist van deze aarde.  
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En daarom bereid Ik u voor, dat u dit einde meemaakt in een zielstoestand, die in 

overeenstemming is met Mijn Wil en u het binnengaan in het lichtrijk verzekert. 

De weinige mensen, die ernaar streven bij Mij te komen, wil Ik behoeden voor 

geestelijke ondergang. Ik wil niet, dat ze in deze moeilijke tijd bezwijken, dat ze 

aan Mij twijfelen en hun geloof helemaal verliezen door de grote nood, als ze er 

geen verklaring voor hebben. 

 

Want geen mens zou zalig worden, als Ik niet door Mijn Woord met hen in 

verbinding wilde blijven en hun het weten wilde overbrengen, over wat gaat 

komen. Want het ongeloof is bijzonder groot en ondanks Mijn ophelderend 

Woord is het al voor de gelovigen moeilijk stand te houden in de komende tijd. 

Maar Mijn Woord zal u te allen tijde kracht geven. Bij Mijn Woord zult u 

voortdurend de steun vinden, die u houvast geeft wanneer de nood zwaar op u 

drukt. Mijn Woord zal het voedsel zijn voor uw ziel en door Mijn Woord weet u 

ook, dat u wordt geholpen in elke aardse en geestelijke nood. En met dit 

vertrouwen wil Ik u behoeden, tot aan het einde. 

 

Wat er ook mag gebeuren, alles zal snel voorbijgaan. Het zal een tijd zijn vol 

verwarring, dat u geen aards tijdsbesef meer hebt. En als u zich maar steeds aan 

Mijn Woord houdt en daar voortdurend kracht uit put, zal de eindtijd geen schade 

aan uw ziel opleveren, maar u zult rijper worden. En met toenemende rijpheid 

van uw ziel zult u de aardse nood steeds minder voelen, tot het einde er is, dat u 

aards en geestelijk redding brengt.  

 

Maar steeds vermaan Ik u de verbinding met Mij in stand te houden, als u niet 

zwak wilt worden. Want van Mij gaat alle Kracht uit. In Mij vindt u een trouwe 

Helper, Die u bijstaat, Die u niet zal verlaten, aan Wie u zich zonder bezwaar zult 

kunnen toevertrouwen en Die alleen uw nood kan verminderen en afwenden en 

het ook doet, als u Hem daar gelovig om vraagt. En zodra u Mij tot u laat 

spreken, zodra u luistert naar Mijn Stem in u of Mijn Woord anders in ontvangst 

neemt, zult u vervuld zijn van kracht en zult u Mijn aanwezigheid voelen, want Ik 

ben Zelf in het Woord bij u. En waar Ik ben zal elke nood draaglijk zijn. Maar Ik 

zal bij u blijven tot aan het einde, zoals Ik het u heb beloofd. 

 

Amen 

 

 
 

BD.5629 

18 maart 1953 

 

Je terugtrekken in de stilte - Tijd van nood 
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Blijf herhaaldelijk stilstaan bij geestelijke gedachten. Trek u terug in de stilte. 

Houd tweespraak met uw Vader van eeuwigheid en breng zo de verbinding tot 

stand met de geestelijke wereld, zodat haar stralingen u kunnen raken, zodat u 

dus een geopend hart hebt, dat er in u geen weerstand is tegen de stroom van 

genade van boven. De Kracht van Gods Liefde kan bij u niet werkzaam worden, 

zolang u zich afsluit. Dus moet uw wil bereid zijn Kracht uit God in ontvangst te 

nemen. Dit bewuste zich openen zult u zeer vaak moeten oefenen. En u zult met 

diepe vreugde een geestelijke versterking bemerken.  

 

U zult niet meer het gevoel hebben alleen te zijn. U brengt dan een relatie met de 

geestelijke wereld tot stand, die u een stellige zekerheid geeft tegenover de aardse 

wereld. Laat niet deze de heerschappij over u verkrijgen, maar stel steeds de 

geestelijke wereld voorop. Dat wil zeggen laat God Zelf steeds bij u aanwezig 

zijn door een bewust verlangen naar Hem. Slechts zo zal uw ziel rijp kunnen 

worden, want dan doet u alles bewust. U tracht in alles volgens de goddelijke Wil 

te leven. U hebt al uw zinnen op het geestelijke gericht. 

 

In de komende tijd zult u deze instelling hard nodig hebben, want de wereld zal 

het u erg lastig maken. U zult veel kracht nodig hebben en u zult deze steeds 

alleen maar kunnen ontvangen door levend contact met God, met de wereld die u 

ondersteunt in het streven opwaarts te gaan. En het zal steeds moeilijker worden 

om uw zinnen alleen op het geestelijke te richten. Oefen daarom tevoren ijverig. 

Leef geen dag zuiver werelds. Trek u steeds weer terug in de stilte. Gebruik elke 

gelegenheid om uw gedachten omhoog te zenden.  

 

En al laat u ook alleen maar een korte roep uit uw hart opstijgen, hij zal gehoor 

vinden en de wezens van het licht zullen u niet alleen laten als u om 

ondersteuning vraagt. Worstel daarom om u te verzekeren van Gods 

aanwezigheid. Blijf in de liefde en vertrouw op Hem, dat Hij recht maakt wat 

krom is, dat Hij geneest die ziek zijn. En geloof dat Hij sterker is dan alles wat u 

vreest, wat u bedreigt. Vertrouw op Hem en geef u aan Hem als Zijn eigendom. 

En Hij zal u waarlijk niet verlaten. Begin en eindig elke dag met Hem en Hij zal 

uw voortdurende Begeleider zijn. Hij zal u leiden uit alle nood. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6147 

28 december 1954 

 

Buitengewone nood - Buitengewone hulp 
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Buitengewone nood vraagt om buitengewone hulp. Daarom zal er in de laatste 

tijd nog veel gebeuren wat vreemd aandoet en wat als geestelijk werkzaam zijn 

zal worden herkend door diegenen, die op de hoogte zijn van het nabije einde en 

die daarom ook op alle tekenen letten, die hun het einde aankondigen. De mensen 

zullen nog veel meemaken, wat ze wetenschappelijk niet kunnen verklaren, 

waarvoor ze echter de verklaring meteen vinden, wanneer ze alles beschouwen 

vanuit het oogpunt van de geestelijke ontwikkeling, wanneer ze zowel aan het 

geestelijk lage niveau van de mensen alsook aan het dichtbij zijnde einde denken. 

 

Dan zullen ze ook kunnen begrijpen, dat de Liefde van God nog alles probeert 

om de mensen wakker te maken, om hun bevreemding te wekken, opdat ze zich 

van hun verantwoordelijkheid bewust worden. Weliswaar zal ook maar bij 

weinigen resultaat te behalen zijn, doch God heeft iedere afzonderlijke ziel lief en 

Hij stelt alles in het werk om haar nog voor Zich te winnen. 

 

Maar al is God ook duidelijk werkzaam, al probeert Hij ook dat ze Hem door 

ongewone verschijnselen niet vergeten, het is moeilijk op de mensen indruk te 

maken, omdat ze voor alles een verklaring hebben, ofschoon deze ook ver van de 

waarheid afwijkt. En wat hen vandaag nog bezighoudt, heeft morgen al alle 

aantrekkingskracht, alle interesse verloren. De harten der mensen zijn afgestompt 

en alleen aards voordeel of mislukkingen kunnen hen nog aanzetten tot denken en 

handelen. Maar al het geestelijke is voor hen fantasie, een denkend mens met 

verstand onwaardig. 

 

En zo kunnen zich geheel onnatuurlijke zaken afspelen in het universum. De 

meest duidelijke tekenen van boven zouden hun gegeven kunnen worden, ze 

zouden alles alleen maar voor kennisgeving aannemen, erover glimlachen of alles 

aards-natuurlijk proberen te verklaren, maar er zich overigens weinig door laten 

imponeren. En ook deze reddingspogingen zullen tevergeefs zijn. De resultaten 

zullen zeer gering zijn. En toch wordt nog alles gedaan, al zou het daardoor maar 

voor één ziel mogelijk zijn, aan het eeuwige verderf te ontsnappen en voor het 

einde nog naar God terug te keren. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6164 

14 januari 1955 

 

Alleen aansluiting bij God geeft kracht in de komende tijd 
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U zult zich steeds nauwer bij Mij moeten aansluiten. Want steeds geweldiger zal 

Mijn Macht en Mijn Wil Zich uiten, hoe dichter het bij het einde is. De hele 

wereld wordt in beroering gebracht, al is het ook overal door andere 

gebeurtenissen. En alles wat gebeurt, zou de mensen naar Mij kunnen laten 

vluchten. Ze zouden bij Mij troost en hulp kunnen halen en door de band met Mij 

alles gemakkelijker verdragen of alle gevolgen beperken. Maar niet iedereen 

zoekt de verbinding met Mij, want het ontbreekt hun te geloven in de Macht Die 

alleen kan helpen, en aan de Liefde Die helpen wil. 

 

Maar voor wie zich innig bij Mij aansluit ben Ik de Beschermer in alle nood en 

zijn lot ligt in Mijn Handen. Wie zich innig bij Mij aansluit hoeft zich vanaf dat 

ogenblik geen zorgen meer te maken, want Ik neem alle zorg voor hem op me. 

En velen zullen naar Mij toe worden gedrongen, omdat ze in erge benauwenis 

komen, deels door menselijk-satanisch inwerken, maar deels ook door 

ongelukken, door catastrofes van allerlei aard, door noodlottige gebeurtenissen 

die de mensen bang maken en de weg naar Mij laten vinden. 

 

Doch veel meer mensen raken niet onder de indruk van alle gebeurtenissen en 

alle nood, die Ik alleen over de mensen laat komen om hun gezindheid te 

veranderen. Ze doen alleen ijverig hun best de ontstane schade zo snel mogelijk 

weer te compenseren, zonder Mijn gebod van Liefde in acht te nemen. Ten koste 

van de medemensen bouwen ze voor zich alles weer op wat Mijn Wil van hen 

afnam, want in Mij en Mijn Macht geloven ze niet en de eigenliefde beheerst hun 

hele wezen. 

 

Dezen zullen nooit de Hand van een God willen onderkennen in alles wat ze 

meemaken. Veeleer zullen ze Mij betwisten. Ze zullen geen scheppende God 

erkennen, omdat de al te duidelijke verwoestingen van scheppingen hun daarvoor 

bewijs schijnen te zijn. Ze bouwen een grote kloof. Hun afstand tot Mij is 

eindeloos ver. Ze bevinden zich nog in het rijk van Mijn tegenstander, die al hun 

geestelijke vermogens en gedachten in de war brengt en ze niet tot het inzien van 

de waarheid laat komen. 

 

Alleen die zich met Mij verbinden in hun hart, die onderkennen ook Mijn 

heilsplan van eeuwigheid. En voor hen is alles begrijpelijk wat er in de laatste tijd 

over de mensheid komt. Ze houden zich aan Mij vast en ze zullen waarlijk niet 

verlaten zijn door Mij. Ik zal elke roep horen, die uit een angstig hart komt. En Ik 

zal Kracht uitdelen, opdat de mijnen niet al te erg meemaken wat omwille van de 

medemensen over de aarde moet komen.  

 

En het zal hun duidelijk worden waartoe een diep geloof in staat is en wat het tot 

stand brengt. Steeds weer zullen ze een uitweg vinden. Steeds weer zullen ze de 

kracht bezitten alles de baas te worden. Want Ik verlaat hen niet, wanneer ze zich 
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innig met Mij verbinden. En Mijn aanwezigheid zullen ze gewaar worden en ze 

zullen Mij belijden voor hun medemensen, wanneer dit getuigenis van hen wordt 

gevraagd. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6781 

11 maart 1957 

 

Noden nemen toe in de eindtijd 
 

Het korte weggedeelte dat u nog hebt af te leggen, zal nog veel eisen aan u 

stellen, zowel aan uw kracht als aan uw wil. Want omdat de tijd die u mensen 

nog op deze aarde rest nog maar kort is, is de klim omhoog bijzonder steil en 

lastig. De hindernissen zijn bijzonder moeilijk te overwinnen. Maar het doel kan 

toch worden bereikt, omdat Ik ook met Mijn Kracht en Genade ongewoon 

werkzaam ben en omdat u zelf Mij maar om bijstand zult hoeven aan te roepen, 

die u zeker ten deel valt. 

 

Hoe erg u in de laatste tijd door Mijn tegenstander in het nauw wordt gebracht, 

zult u allen nog ondervinden. Want hij zint met listen en slinksheid alleen op uw 

verderf en elk middel dat hem daarbij helpt is hem goed. En zo zal hij ook de 

mensen aards in allerlei nood drijven. Hij zal door zijn handlangers al diegenen 

bestoken, die de weg die naar Mij voert vastberaden gingen. En waar hij kan 

vergroot hij nog de hindernissen, steeds in de hoop dat de mensen ervoor 

terugschrikken en een minder moeilijke weg kiezen, die echter van het doel weg 

leidt. 

 

De tegenstander werkt op de aan hem gebonden mensen in, dat ze helemaal in 

zijn wil tegenover de medemensen optreden, dat ze alles doen om dezen de nood 

in te drijven, dat ze hun zinnen weer op de materie richten, waarvan ze zich al 

hadden losgemaakt. Mijn tegenstander probeert ook de gedachten te beïnvloeden 

van de mensen, die hij zich als slachtoffer heeft uitgekozen. Hij brengt ze in de 

war en doet hen zo nu en dan niet bij machte zijn het geestelijke contact met Mij 

tot stand te brengen. Hij plaatst zich tussen Mij en u en daarom keert u zich - 

door hem aangezet - vaak naar de weg, die u gemakkelijker begaanbaar 

voorkomt. 

 

U allen hebt zulke verzoekingen te verwachten en u zult in deze tijd heel 

standvastig moeten zijn en blijven. U zult er aan moeten denken, dat Ik u dit alles 

al heb aangekondigd en dat u daarom ook zult kunnen vertrouwen op Mijn 
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Woord, Dat u verzekert van Mijn vergrote bescherming en vermeerderde toevoer 

van genade. Er staat u allen nog een ernstige tijd van beproeving te wachten. 

Want steeds verschrikkelijker is zijn werkzaam zijn. Steeds verderfelijker de 

giftige nevel die hij verspreidt, overal waar hij vreest zielen te verliezen. 

 

Ik beloof u steeds weer Mijn stellige hulp, maar toch kan Ik Mijn tegenstander in 

deze laatste tijd niet hinderen bij zijn werkzaam zijn, omdat het om een strijd gaat 

tussen Mij en hem, waarbij de vrije wil van de mens de doorslag geeft en niet 

Mijn Macht. Daarom laat Ik hem de vrijheid, ofschoon zijn schandelijke plannen 

u allen nog in grote nood zullen brengen. 

 

Maar u zult niet hoeven te bezwijken. U zult u altijd kunnen verweren door uw 

vrije wil Mij voor eeuwig toe te behoren. En u zult Mij altijd om bijstand kunnen 

vragen. U hebt u dan vrijwillig onder Mijn bescherming geplaatst en u zult die 

ook mogen ervaren, want Ik laat waarlijk geen mens, die de weg naar Mij wil 

nemen, over aan Mijn tegenstander. 

 

Slechts zelden zal een mens zich in de komende tijd in volledige rust mogen 

verheugen, tenzij hij totaal ten prooi is gevallen aan Mijn tegenstander. Maar wie 

nog een beslissing moet nemen, wie al voor Mij heeft gekozen, die zal door de 

aanvallen van Mijn tegenstander voortdurend worden vervolgd. Hij zal aards in 

een benarde toestand geraken. Hij zal worden achtervolgd door ongeluk en 

ziekte. Er zal hem schade worden berokkend door medemensen, hij zal 

voortdurend moeten strijden en ook vaak beginnen te twijfelen aan Mijn Liefde. 

Doch juist dat wil Mijn tegenstander bereiken, want zodra het hem lukt Mij te 

verdringen heeft hij ook gewonnen. 

 

En daarvoor waarschuw Ik u. En Ik verzeker u steeds weer, dat u ook door de 

grootste aardse nood wordt heengeleid, dat u de moeilijkste hindernissen zult 

overwinnen, als u dit geloof in Mijn Liefde en Macht maar niet prijsgeeft. Dit 

zijn de laatste beproevingen op deze aarde. Het is een tijd van nood, van ellende 

en droefenis, maar het is ook het laatste korte stukje weg, dat u nog moet 

afleggen. 

 

En u zult onmetelijke kracht van Mij kunnen betrekken. U hoeft u alleen maar 

steeds tot Mij te richten en er zal een stroom van kracht in u overvloeien. U hoeft 

alleen maar vol vertrouwen alles wat u bezwaart in Mijn Handen te leggen en Ik 

zal u waarlijk niet verlaten. 

 

Maar hem zult u niet moeten laten zegevieren, al komt u ook nog zo diep in nood. 

Zolang uw blikken op Mij zijn gericht, zijn ook zijn aanvallen tevergeefs. Zolang 

u met Mij in verbinding staat, dringt u hem van u weg en dan betrekt u 
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aanhoudend genade en kracht van Mij. En uit de strijd tegen hem zult u als 

overwinnaar tevoorschijn komen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7371 

24 mei 1959 

 

Toezegging van Gods hulp in de tijd van nood 
 

Geen van u hoeft het einde te vrezen, evenmin als de nood die aan het einde 

voorafgaat. Want het hangt alleen van u af, van uw instelling tegenover Mij, om 

dan te allen tijde hulp te mogen ondervinden wanneer u die nodig hebt. Het zal 

een zware tijd zijn voor alle mensen, die zonder kracht uit Mij door het leven op 

aarde gaan. En dit zullen mensen zijn, die geen band hebben met Mij, zelfs 

wanneer het hen aards goed gaat en ze schijnbaar in het bezit zijn van grote 

lichamelijke kracht.  

 

Maar wanneer hun de kracht uit Mij ontbreekt, zal juist de laatste tijd ze 

bijzonder hard treffen en ze bijna overweldigend terneer drukken. Want aards zal 

er veel levenskracht van hen worden gevraagd om aan alle eisen te voldoen. En 

geestelijk zoeken ze geen toevlucht tot Mij, de Bron van Kracht van eeuwigheid, 

waar ze waarlijk onbeperkt kracht zouden kunnen ontvangen om hun levenstaak 

aan te kunnen. Daarentegen zal de strijd om het bestaan aanzienlijk lichter zijn 

voor de mijnen, die ook wel voor dezelfde eisen worden gesteld, maar die door 

hun nauwe band met Mij in het bezit zijn van kracht. En hun zal alles maar half 

zo zwaar lijken als de ongelovige medemensen het ervaren. 

 

Maar de tijd van nood komt onherroepelijk. Hij moet ook komen ter wille van de 

weinige besluitelozen, opdat ook dezen de weg naar Mij vinden. En juist deze 

weg te hebben gevonden, betekent ook tot de mijnen te horen wanneer de tijd is 

vervuld, om het even of de weg over de aarde van de enkeling ten einde loopt of 

het algemene einde zal volgen. Wie tot de mijnen behoort, hoeft niets te vrezen. 

Hij zal ook over de zwaarste tijd heen worden gedragen en als overwinnaar 

tevoorschijn komen, al schijnen de gevechten nog zo zwaar, die de tegenstander 

met zijn vazallen tegen de mensen zal voeren, oftewel die de antichrist tegen de 

gelovigen voert om ze Mij nog voor het einde te ontwringen. 

 

Maar wie eenmaal kracht van Mij heeft ontvangen, wendt zich steeds weer tot 

Mij om toevoer van kracht. En hij zal ook nooit zonder kracht worden gelaten, 

want hij behoort tot de mijnen, die Ik waarlijk bijsta in de dagen van nood, in de 
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laatste tijd voor het einde. En dan zal al elke gedachte aan Mij u de kracht 

opleveren, want Ik laat de mijnen niet meer uit Mijn Handen rukken. Ik waak 

over hen en leid ze Zelf door de laatste strijd heen naar de zege, zoals Ik het heb 

beloofd. Wie volhoudt tot aan het einde zal zalig worden. Vertrouw steeds alleen 

maar op Mijn Woord, op Mijn beloften, die voor u steeds hulp betekenen in elke 

aardse en geestelijke nood. Ik verlaat de mijnen niet en tot de mijnen kan zich 

ieder rekenen, die de band met Mij al is aangegaan, die naar Mij zal roepen, 

omdat aardse of geestelijke nood hem beangstigt. Ik laat hem niet zonder hulp en 

daarom zal hij de komende tijd niet hoeven te vrezen. Ik zal steeds aan zijn zijde 

gaan en hem door alle nood heenleiden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7979 

30 augustus 1961 

 

Een wijzen op de tijd van ellende en droefenis - Kracht van het 

Woord 
 

Er zal een tijd komen waarin u zult begrijpen waarom Ik Me zo ongewoon om u 

bekommer, dat Ik rechtstreeks tot u zal spreken ofschoon uw geestestoestand nog 

niet de rijpheid heeft bereikt die een rechtstreeks toespreken zou kunnen 

motiveren. U zult in buitengewone nood komen. Mijn tegenstander zal u 

abnormaal in het nauw brengen en u zult buitengewone kracht in ontvangst 

moeten nemen om stand te kunnen houden. En deze kracht zult u kunnen putten 

uit Mijn Woord. En dan zal het duidelijk toestromen van Mijn Kracht voor u een 

versterking zijn, omdat ook uw geloof steeds meer levend zal worden, wanneer u 

door Mijn aanspreken het bewijs van Mijn aanwezigheid zult gewaarworden. 

 

De tijd dringt. En daarom zult u ook een toenemende nood kunnen vaststellen, 

die door slagen van het lot en catastrofen van allerlei aard ontstaat. En de mensen 

zullen zich vertwijfeld afvragen waartoe dit alles moet leiden. En dan zult u, die 

Mij Zelf zult horen, hun Mijn Woord kunnen doen toekomen en Het zal ook 

worden aangenomen door diegenen, die nog niet geheel een prooi van Mijn 

tegenstander zijn geworden. En dan zult u weten waarom Ik u zo ongebruikelijk 

toespreek. Want dan ziet u de waarheid van dat alles in. En u beseft ook Mijn 

Liefde voor u, mensen die nog korte tijd op aarde vertoeven en hun proef moeten 

afleggen. 

 

Nog staat de wereld tussen u en Mij in. Nog zijn uw ogen op de wereld gericht en 

het valt u moeilijk om te schakelen en u op Mij te richten. Maar zeer spoedig zult 
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u de waardeloosheid en onbestendigheid van deze wereld kunnen beseffen. U zult 

zeer spoedig uit uw rust worden opgeschrikt en plotseling voor een naderend 

onheil staan. En u zult naar een uitweg zoeken en gelukzalig hij, die de redding 

vindt bij Mij Zelf. Gelukzalig wie zich tot Mij wendt, zich aan Mij toevertrouwt 

en nu niet meer alleen gaat.  

 

Want deze zal er doorheen worden geleid, vaak op de meest wonderbaarlijke 

wijze, omdat er slechts Een is Die helpen kan in elke situatie van het leven en 

omdat deze Ene alleen maar aangeroepen hoeft te worden om Zich ook helpend 

te kunnen bewijzen. En dat is dan zijn grootste winst, dat hij Mij Zelf heeft 

gevonden. Want dan hoeft niets meer hem laten schrikken. Hij weet zich 

geborgen in Mijn Vaderarmen en Deze zullen zich ook uitspreiden over allen, die 

hun gedachten op Mij richten in elke nood. Zodra u eenmaal hebt ingezien dat 

een Vader tot u spreekt, zult u zich ook naar de Vader spoeden. En dit inzicht kan 

alleen Mijn woord u schenken. 

 

Alleen Mijn toespreken zal in u het geloof sterk laten worden in een God en 

Schepper, Die uw Vader wil zijn en aan Wie u alleen maar uw liefde zult hoeven 

te schenken om voor eeuwig gered te zijn. Want uw leven op aarde gaat voorbij. 

Maar niet alleen vanwege het bestaan op aarde hebt u de belichaming als mens 

aanvaard. Uw ziel moet er alleen maar doorheen gaan en zich waarmaken voor ze 

het rijk binnengaat, dat haar ware vaderland is. En bent u hiervan op de hoogte, 

dan zult u er ook naar streven in de hoogste graad van rijpheid dit vaderland te 

betreden. En daarom spreek Ik u steeds weer toe, omdat de tijd ten einde loopt, 

die voor de aarde en al haar scheppingen is bepaald. 

 

De tijd snelt en u zult vergrote inspanningen moeten leveren om u nog te 

vervolmaken. Maar u zult dit ook kunnen, want Mijn gave van Genade - Mijn 

Woord van boven - is een buitengewoon hulpmiddel. Het heeft een zo 

buitengewoon krachtige werking, dat u zich in korte tijd zult kunnen 

vervolmaken, wanneer u Zijn Kracht maar uw hart zult laten binnenstromen, 

wanneer u Mijn Woord aandachtig zult lezen en er nu ook naar zult leven, 

wanneer u maar uw best doet Mijn Wil te vervullen, wanneer u in Mij gelooft en 

Mij uw liefde schenkt. Dan hoeft u waarlijk een einde niet te vrezen, wanneer het 

ook komen mag. Want dan geeft u zich aan Mij als eigendom en waarlijk, Mijn 

Liefde en Macht zal u beschermen en u hoeft de dood niet te vrezen, want u zult 

voor eeuwig leven, zoals Ik het u heb beloofd. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7995 
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17 september 1961 

 

Tijd van ellende en droefenis - Gods bescherming 
 

Alle geestelijke verzoeken vervul Ik. En dus zal Ik de mijnen toespreken, zodra 

ze maar wensen door Mij te worden aangesproken. En Ik zal hun zeggen wat 

voor hen nuttig is te weten. Ik zal hun opheldering geven over alle vragen op 

geestelijk gebied. Maar Ik zal ze ook laten weten, dat ze een zware tijd tegemoet 

gaan, waarin ze veel kracht nodig zullen hebben om deze tijd te doorstaan. Maar 

Ik zal ook onbeperkt kracht uitdelen aan wie ze maar verlangt en zich bij Mij 

aansluit, zodat Mijn Kracht in hem kan overvloeien. U mensen bent alleen zwak 

en u zou heel snel falen zonder Mijn bijstand.  

 

Maar Ik ken de wil van ieder afzonderlijk en Ik weet waar deze op gericht is. Ik 

weet wie op Mij aanstuurt en wie de wereld zoekt en aan haar verlokkingen 

gevolg geeft. En ieder die Mij ernstig zoekt laat Ik tot Me komen. U zult er zeker 

van kunnen zijn, dat al een enkele gedachte aan Mij, die u Mij vanuit uw hart 

doet toekomen, voldoende is. Nooit zal Ik Me afsluiten, waar Ik deze 

genegenheid voor Mij herken. Steeds ben Ik bereid te geven. Ik wil alsmaar 

uitdelen om u gelukkig te maken. Want Ik heb u lief, Mijn kinderen, en Ik wil dat 

u Mijn Liefde ervaart. 

 

Daarom hoeft u ook niet bang te zijn dat Ik me van u afkeer, wanneer u naar Mij 

verlangt. Uw verlangen alleen al zet Me aan dit te beantwoorden. En steeds zal Ik 

uw wensen vervullen, geheel in het bijzonder wanneer u geestelijke verzoeken tot 

Mij richt, die Mij ook uw liefde voor Mij bewijzen. En Ik deel uit aan u. U zult 

onbeperkt kracht mogen ontvangen en ze zal u van pas komen wanneer u in nood 

bent en dan ook kracht nodig hebt om weerstand te kunnen bieden. En voor zulke 

nood staat u, want het wereldgebeuren slaat om en er breekt een tijd van ellende 

en droefenis aan, die grote kracht van u vraagt.  

 

Maar u, die van Mij bent, die zich steeds weer met Mij verbindt in gebed, in 

gedachten of in werken van liefde, u zult door Mijn Vaderliefde duidelijk worden 

beschermd. En Ze zal u kracht doen toekomen en u zult het aardse leed ook niet 

zo zwaar ervaren, omdat u zich onder Mijn Hoede geborgen weet. U zult steeds 

alleen Mijn Woord begeren en het zal in u klinken. En omdat Het met Mijn 

Kracht is gezegend, zult u ook alle weerstanden overwinnen.  

 

U zult Mijn aanwezigheid bemerken en vol vertrouwen Mijn bescherming en 

Mijn hulp verwachten. U mensen valt veel geestelijke hulp ten deel, alleen zult u 

ze moeten aannemen. U zult alleen steeds maar moeten willen, dat uw God en 

Vader Zich om u bekommert. En u zult dan ook goed beschermd zijn, want Mijn 
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geestelijke dienaren en lichtboden staan steeds klaar en wachten op Mijn 

instructies en alleen uw wil is bepalend voor hun bijstand vol van licht. 

 

De wereldse mensen zullen proberen op eigen kracht al het ongemak de baas te 

worden, maar geen succes hebben. Want alles, wat Ik als hinderlijk voor elke 

afzonderlijke ziel inzie, valt aan de vernietiging ten prooi. Maar de mijnen 

wenden zich alleen tot Mij en voor hen zal behouden blijven wat ze nodig 

hebben. Want Ik zorg waarlijk ook voor het aardse leven van hem, die zich aan 

Mij toevertrouwt, echter steeds zoals Ik het als zegenrijk inzie voor diens ziel. 

Maar wanneer Ik u Mijn bescherming en bijstand verzeker, dan zult u ook 

zorgeloos die zware tijd tegemoet kunnen gaan. U zult u verbonden kunnen 

voelen met Mij en het geestelijke rijk, vanwaar u steeds hulp zal toekomen, zelfs 

wanneer er aards geen hulp meer mogelijk schijnt te zijn. 

 

Maar voor Mij is alles mogelijk. Mijn Liefde is eindeloos en Mijn Macht 

onbegrensd. Dus kan Ik waarlijk ook de elementen gebieden als ze u bedreigen. 

Ik kan het ongewone laten gebeuren, wanneer Mijn kinderen op Mij vertrouwen 

en Mij vragen om hulp. Alleen zult u nooit mogen twijfelen aan Mijn Liefde en u 

zult steeds om Mijn Liefde moeten vragen. Want Liefde is Kracht en met Mijn 

Kracht bent u in staat alles te doorstaan, wat er ook over u mag komen. Want dan 

laat u ook Mij Zelf in u aanwezig zijn en hoeft u niets meer te vrezen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8202 

29 juni 1962 

 

Ongewone hulp in de tijd van ellende 
 

Zelfs de grootste ellende in de komende tijd mag u niet doen schrikken. Want in 

dezelfde mate als Mijn tegenstander zal werken in de laatste tijd voor het einde 

(en waarin zijn activiteit duidelijk is) zal ook Mijn stroom van genade u mensen 

toevloeien, zodat u in staat zult zijn om Mijn tegenstander te weerstaan. U zult 

dus Mijn besturen en werken des te duidelijker ondervinden hoe dichterbij het 

einde is. Want Ik moet Mij op een bijzondere wijze openbaren opdat u niet faalt, 

en niet weer aan Mijn tegenstander vervalt. Hij zal voor geen list en bedrog 

terugdeinzen en zal een buitengewone macht ontplooien. En daarom zult u kracht 

nodig hebben om hem weerstand te kunnen bieden. 

 

Maar Ik laat u in die tijd van nood niet zonder hulp en u zult ze ook ondervinden. 

En u zult ook steeds weer horen van de buitengewone hulp die andere mensen 
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mogen ervaren, die in geloof tot Mij roepen. En u zult ook zelf dingen beleven 

die Mijn liefde tot u bewijzen en uw geloof zullen sterken, want Ik zal Mij op een 

buitengewone wijze openbaren als u de verbinding met Mij niet opgeeft. Als u 

steeds weer vol vertrouwen aan Mij vasthoudt en gelooft, dat Ik u zal helpen uit 

alle ellende van de laatste tijd. 

 

U zult dan ook (geestelijk) Mijn tegenwoordigheid mogen beleven, waar uw 

liefde tot Mij dit toelaat. En Ik zal u ook in de droom verschijnen en u troost 

geven en kracht, als u zich maar innig met Mij bezig houdt in gedachten en door 

gebeden uit het hart. En wanneer u de verhouding herstelt van een kind tot de 

Vader, dan zult u Mij waarlijk ook mogen ervaren als een liefhebbende Vader. 

Want geen van u wil Ik verliezen die Mij reeds toebehoort door zijn wil, die tot 

Mij wil behoren en de zaligheid deelachtig wil worden.  

 

U allen heeft deze hulp nodig, want de tijd die Mijn tegenstander nog ten dienste 

staat loopt ten einde. En omdat hij dat weet zal hij nog tekeergaan als een 

bezetene en proberen u te verdrukken op elk mogelijke manier. Maar Ik zal u 

sterkte geven en u ook beschermen tegen zijn aanvallen, want Ik weet dat uw wil 

Mij is toegekeerd, en daarom heb Ik ook het recht om hem van u weg te dringen. 

 

Ook de arbeiders in Mijn wijngaard zullen ijverig werkzaam zijn, want de 

activiteit van Mijn tegenstander is zo duidelijk dat zij zien welk uur het op de 

wereldklok heeft geslagen. Zij weten ook dat het einde aanstaande is en dat 

daarmee de bezigheid van Mijn tegenstander ten einde loopt. Dat hij weer 

gekluisterd wordt voor een lange tijd. Maar nog steeds raast hij maar door, en 

daarom is ook Mijn buitengewone genadetoevoer nodig om weerstand te kunnen 

bieden. Alleen bent u veel te zwak, want voor Mijn tegenstander is elk middel 

goed om u in het verderf te storten. Zou Ik dus niet Mijn kracht en licht er 

tegenover stellen - zou het hem gelukken. 

 

U moet zonder vrees die tijd tegemoet gaan. En u zult ze ook kunnen doorstaan 

en overwinnaar blijven omdat Ik naast u ga, en aan uw zijde strijd tegen de vijand 

van uw zielen. Daarom beloof Ik u iedere mogelijke ondersteuning zo gauw u 

Mij wilt toebehoren. Ik zal dan steeds bij u (geestelijk) tegenwoordig zijn, en 

reeds de gedachte aan Mij roept Mij tot u. Want de liefde verbindt Mij met u 

omdat u eens door Mijn liefde bent voortgebracht. En deze liefde zal u ook nooit 

verlaten maar steeds beschermen in iedere nood en elk gevaar, wanneer de tijd is 

gekomen die Ik steeds heb verkondigd. 

 

Amen 
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BD.8549 

5 juli 1963 

 

Het vergaren van kracht voor de chaos 
 

Sterk u steeds weer aan Mijn Woord, want u zult deze versterking nodig hebben 

in de komende tijd en daarom zult u nu al voor uzelf kracht moeten vergaren, 

omdat u dan niet in staat zult zijn uw gedachten samen te vatten om te bidden, 

wanneer Mijn ingrijpen plaats zal hebben, dat Ik u al lang geleden aankondigde. 

Wat in Mijn Liefde en Wijsheid is besloten, wordt ook uitgevoerd en elke 

voorspelling zal worden vervuld, die Ik u deed toekomen, opdat het gebeuren u 

niet zonder waarschuwing verrast. 

 

Steeds zult u er aan moeten denken, te proberen uw hart vrij te maken van elk 

aards verlangen. U zult moeten trachten vrij te komen van de materie, want u zult 

ze eenmaal moeten afstaan en hoe minder uw hart er nu aan hangt, des te 

makkelijker zal voor u het verlies zijn, des te minder zult u door Mijn ingreep 

bezwaard zijn. Steeds weer zeg Ik u, dat u zich zult moeten voorbereiden op deze 

tijd, waarin er een chaos zonder weerga zal zijn en alleen de innige band met Mij 

u de steun geeft, aan alle eisen te voldoen. Want wie niet rechtstreeks door de 

catastrofe wordt getroffen, zodat hij zijn leven moet opgeven, zal nu een moeilijk 

bestaan moeten leiden, omdat er geen geordende levensomstandigheden zijn en 

omdat aardse noden u nu zullen belasten, die u alleen, zonder Mijn hulp, niet de 

baas zult kunnen worden. 

 

Steeds weer zult u Mijn Woord in uw hart moeten opnemen en daar kracht uit 

putten, u zult een zo sterk geloof moeten verkrijgen door Mijn rechtstreeks 

aanspreken, dat u dan in de komende tijd niets meer aan het wankelen kan 

brengen, dat u zich dan geheel en al op Mij zult verlaten en steeds alleen Mijn 

hulp zult verwachten. En geloof het, dat Ik u zal helpen, dat alleen de innige band 

met Mij tot stand moet worden gebracht, die dan ook alleen maar die mens tot 

stand zal kunnen brengen, die Mij helemaal is toegedaan en die in het grote 

gebeuren slechts de vervulling van Mijn voorspellingen onderkent en nu des te 

meer gelovig ook Mijn hulp verwacht, die hem ook ten deel zal vallen. Wat 

onmogelijk lijkt, zal Ik dan bij diegenen realiseren, die Mij totaal vertrouwen. 

 

En ieder mens moet zelf aan de gedachte wennen, dat de ordening om hem heen 

niet zo blijft. Hij moet het geloven, dat een zo grote aardbeving de aarde zal 

treffen, zoals u zich niet kunt voorstellen en dat talloze mensen het slachtoffer 

van het natuurgebeuren worden, maar dat de overlevenden in heel moeilijke 

levensomstandigheden terecht zullen komen, die veel kracht en vertrouwen op 

Mijn hulp vergen, om overwonnen te kunnen worden. Dan zal blijken waar de 

liefde voor de naaste wordt beoefend, want alleen daar zal ook Mijn hulp 
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duidelijk zijn. En ieder, die alleen maar angstig op zichzelf en zijn welzijn is 

bedacht, zal zich ook zelf moeten uitsloven en toch zijn toestand niet te baas 

worden. Want u, mensen, zult het meemaken, dat liefde kracht is en dat u veel 

zult kunnen volbrengen, wanneer de liefde tot de naaste de aandrang is voor uw 

doen. 

 

Steeds weer wijs Ik u op die tijd, omdat er een grote chaos over u losbreekt, 

waarvan de oorzaak een geweldige natuurcatastrofe is, omdat Ik u, mensen, nog 

een laatste teken van Mijn Macht wil geven, waaraan u bent onderworpen. Maar 

u, die Mijn Woord ontvangt - rechtstreeks of ook door Mijn boden aan u 

overgebracht - u zult ook voortdurend Mijn aansporing horen, om u zo vaak als 

mogelijk is in dit Woord van Mij te verdiepen en uw kracht zal groeien, in de 

grootste nood zult u ook de band met Mij niet kwijt raken en dan bent u ook te 

allen tijde zeker van Mijn hulp, want de mijnen wil Ik openlijk bijstaan, opdat 

hun geloof en ook het geloof van de medemensen gesterkt zal worden en zij de 

levende verbinding met Mij tot stand brengen en niet meer zullen opgeven. 

 

En reken er niet op, dat u buiten schot blijft, dat andere gebieden worden 

getroffen, die ver van u af liggen. Dit gebeuren is zo groot en omvat grote 

gebieden, hoewel het niet de hele aarde zal betreffen. En daarom zal ook de grote 

nood nergens voorbijgaan zonder sporen achter te laten, wat u pas zult begrijpen, 

wanneer het gebeuren werkelijkheid is geworden, wanneer Mijn Stem in de 

wereld weerklinkt en u de verschrikkelijke uitwerkingen ondervindt, wat weer 

lange tijd duurt, voordat het in zijn gehele omvang kan worden overzien. 

 

Nog leeft u in rust en u bent niet in staat u een dergelijk chaos voor te stellen. 

Maar Ik maak u er opmerkzaam op, dat alles zal komen, zoals het tevoren is 

verkondigd en Ik wil slechts in zoverre op u inwerken, als dat u alles zult moeten 

doen, om dan ook de kracht te bezitten om stand te houden. Want Ik zal u, die 

zich aan Mij zult willen overgeven en Mij toebehoren, niet verlaten. En Ik doe u 

voortdurend kracht toekomen. Laat u steeds weer aanspreken en put de kracht uit 

Mijn Woord en waarlijk, het zal u mogelijk zijn ook in het grootste leed de weg 

naar Mij te vinden en Ik zal steeds tot hulp bereid zijn, Ik zal u altijd bijstaan en 

door u ook hulp brengen aan diegenen, voor wie u liefdevol tracht zorg te dragen. 

 

Amen 
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