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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.8428 

3 maart 1963 

 

God Zelf buigt Zich over naar Zijn schepselen  
 

Waarom wilt u mensen niet geloven, dat u zo nauw met Mij in verbinding zult 

kunnen treden dat u Mijn Woord verneemt? Waarom vindt u de meest natuurlijke 

zaak van de wereld, dat de Vader met Zijn kind spreekt, zo ongeloofwaardig? 

Waarom trekt u in twijfel dat het hoogste en meest volmaakte Wezen Zich naar u 

overbuigt, om u een kostelijke gave aan te bieden, terwijl dit toch ook alleen een 

bewijs is van Mijn volmaaktheid, dat Mijn Liefde voor u onbegrensd is en deze u 

graag voortdurend wil bedenken? Waarom ontzegt u Mij toch deze Liefde en 

Macht, Mij tegenover de mensen te willen en te kunnen uiten? 

 

U bent toch allen uit Mij voortgekomen. En ook elk scheppingswerk rondom u 

getuigt van Mij. En alles heeft zijn zin en doel. 

 

Maar voor u allen is de kennis daarvan verborgen. En dat Ik u deze geven wil, 

daar gelooft u niet in. En het valt u moeilijk te geloven, omdat u zich geen juiste 

voorstelling maakt van Mij, omdat u Mij niet kent in Mijn Wezen en omdat u zelf 

in een vals denken werd geleid door de aan Mij vijandelijke kracht, die het er 

vooral om te doen is, u van Mij een vals, totaal vertekend beeld te geven om u te 

beletten Mij lief te hebben zoals een Vader door Zijn kinderen wil worden 

bemind. 

 

Maar vooreerst zult u de juiste verhouding met Mij tot stand moeten brengen, de 

verhouding van een kind met de Vader. En dan zal alles voor u gemakkelijk te 

begrijpen zijn. En Mijn rechtstreeks toespreken zal u niet meer twijfelachtig 

voorkomen, veeleer voor u alleen een bevestiging zijn van Mijn Vaderliefde, die 

u gelukkig wil maken, die u het leven wil geven dat eeuwig duurt. En ofschoon u 

nog een diepgaand weten ontbreekt, zo weet u toch, dat u door een Macht bent 

geschapen, daar u niet uzelf heeft kunnen scheppen als een ik-bewust, denkend 

wezen met een vrije wil. 

 

U zult dus uit een Kracht moeten zijn voortgekomen, die machtig is en uitermate 

wijs. Want elk scheppingswerk rondom u - en ook u zelf - is het bewijs van een 

wijze Scheppersmacht, die dus niet te ontkennen is. Deze Macht heeft schepselen 

laten ontstaan waarin u zichzelf als zodanig zult moeten herkennen. En de mens 

is als het ware de kroon op de schepping, want geen ander scheppingswerk bezit 

verstand en vrije wil. En daaruit is te concluderen dat de Schepper Zelf in alle 

volmaaktheid deze eigenschappen moet hebben, dat Hij een Wezen is dat kan 
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denken en vrij willen in hoogste volmaaktheid. Want het geschapen werk kan 

niet meer zijn dan zijn Schepper is. En zo moet het ook gemakkelijk voor de 

mens zijn, als “verwekt” zich aan zijn Verwekker over te geven, dus deze laatste 

als Vader te zien en te erkennen, naar wie het kind vrijwillig de weg neemt, 

omdat het zich bij Hem voelt horen. Want u bent wezens die kunnen denken en u 

zult met uw Schepper en Vader van eeuwigheid deze band, die geheel in 

overeenstemming is met uw wezen, tot stand moeten brengen. 

 

En doet u dit, dan heft u zelf de grenzen op die u schijnbaar van het hoogste en 

volmaaktste Wezen scheiden. U zoekt dan uw God en Schepper niet meer in de 

verte, zoals de geheel onwetende mens het doet, maar u laat Mijn aanwezigheid 

in u toe door uw gedachten die zich op Mij richten, zoals ware kinderen het doen. 

En dan zal het u niet meer zonderling voorkomen dat uw God en Vader u 

aanspreekt. Dan zult u alleen maar steeds willen dat Ik voortdurend bij u 

aanwezig ben, dat Ik u voortdurend met Mijn toespreken gelukkig maak, dat u 

van Mij ontvangt wat u ontbreekt in het aardse leven: licht en kracht, dat wil 

zeggen: het kennen van uzelf en uw bestemming en ook het vermogen dat te 

bereiken wat Ik u als doel heb gesteld. Zodra u Mij als Vader erkent, zult u Mij 

ook uw liefde schenken, die u Mij eens geweigerd hebt. En de liefde in u zal tot 

een heldere vlam oplaaien en Mij heel sterk aantrekken, zodat u zich weer 

helemaal bij Mij aansluit en nu ook zelf weer uw oerwezen heeft bereikt, waarin 

u onmetelijk gelukzalig was. 

 

Dat alleen is het doel van Mijn toespreken. Want zolang u niet uw Vader zult 

kunnen horen, bent u nog ver van Mij verwijderd. En deze verwijdering zult u 

zelf moeten verkleinen en tenslotte opheffen. U zult moeten willen dat de Vader 

Zich naar u overbuigt. En waarlijk, Ik zal Mijn oor en hart niet afsluiten als u Mij 

Zelf innig vraagt om Mijn tegenwoordigheid. Maar geloof niet dat Ik u voor te 

gering aanzie om tot u te spreken. Ik ben en blijf uw Vader, wiens Liefde voor 

Zijn kinderen onbegrensd is en die niet eerder rust tot deze bij Hem zijn 

teruggekeerd, ofschoon ze eens vrijwillig van Hem scheidden. Mijn Liefde is niet 

minder geworden en zal ook eeuwig niet minder worden, maar zal al het uit Mij 

voortgekomen wezenlijke op de voet volgen tot aan zijn definitieve terugkeer 

naar Mij. En zodra het Mij mogelijk is u aan te spreken, bent u ook op de weg 

van de terugkeer naar huis. U bent op de weg naar uw vaderhuis, van waar u eens 

bent uitgegaan in licht en kracht en u zult ook weer in licht en kracht moeten 

vaststaan, om u voor eeuwig met Mij te verenigen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8082 
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19 januari 1962 

 

God is de Liefde  
 

Uit de Kracht van Gods Liefde is alles ontstaan. Hij Zelf is de Oerbron van de 

Kracht, Zijn Oerbestanddeel is Liefde - Hij Zelf is dus de Liefde. En toch is Hij 

een Wezen Dat werkt en schept naar wijs goeddunken. Hij is een Wezen Dat Zijn 

gedachten realiseert, Dat onophoudelijk nieuwe scheppingen laat ontstaan, Dat de 

Kracht van Zijn Liefde in de oneindigheid uitstraalt, maar Die steeds haar doel 

verwezenlijkt, die niet willekeurig werkzaam is, integendeel door de Wijsheid en 

Macht van God geleid wordt in haar werking. God is de Liefde. Deze uitspraak 

zult u, mensen niet begrijpen, zolang u niet het wezen van de liefde zult kunnen 

doorgronden, wat de liefdesvorming van uzelf vereist. Want altijd zult u de liefde 

bezien als een eigenschap die u aan het hoogste en volmaaktste Wezen toekent. 

Dat echter dit Wezen Zelf de Liefde is, zal voor u onbegrijpelijk blijven, zolang u 

als mens over de aarde gaat. 

 

En u allen bent uit deze Liefde voortgekomen, u bent uitgestraalde Kracht, u bent 

in uw oorspronkelijke hoedanigheid zelf liefde - maar eveneens wezens die 

denken en willen kunnen - de bewijzen van een werkelijk bestaand wezen. 

Daarom is er niets zonder 'n bepaald plan wat ontstaan is en nog ontstaan zal. 

Alles is vol wijsheid overwogen, alles is gedachte van een hoogst volmaakt 

Wezen, Dat u, mensen "God" noemt. En dit Wezen vermenigvuldigde Zich. Het 

liet dezelfde wezens uit Zich ontstaan. Het straalde de Kracht van Zijn Liefde uit 

en gaf haar vormen. Het schiep. Alles wat God geschapen heeft is en blijft in zijn 

Oersubstantie Liefde. Het is en blijft een Kracht, die werkzaam moet worden 

volgens goddelijke Wil. Wordt ze echter gehinderd in haar werkzaamheid, dan 

wordt de goddelijke ordening omvergestoten. Het principe van de liefde wordt 

veranderd in het tegendeel. Tegen het Wezen dat in Zich Liefde, Wijsheid en 

Macht - dus God is - wordt verzet geboden, wat wel gebeuren kan van de kant 

van de wezens die Hij in het leven riep, omdat Hij hen ook met vrije wil had 

uitgerust als Zijn evenbeelden - maar dan stapt het wezen uit zijn wettelijke orde 

- het verandert zichzelf in het tegendeel - het bestaat weliswaar, maar laat de 

Kracht van de liefde niet meer werkzaam worden en dat betekent verstarring, het 

betekent onbeweeglijkheid - het betekent de dood van datgene wat eens als 

"leven" van God uitstraalde. 

 

De mens is in zijn oersubstantie liefde, maar meestal verzet hij zich nog tegen 

Degene Die hem als een wezen heeft uitgestraald. En daarom beseft hij ook niet 

wat liefde eigenlijk is. Daarom is het Wezen van God voor hem ook 

onbegrijpelijk, Die de Liefde Zelf is. Want de Liefde is ook gelijktijdig Licht, dat 

de mens evenwel nog weinig verlicht zolang zijn liefde zwak is. Hij kan daarom 

God ook niet herkennen in Zijn Wezen, hij kan slechts geloven wat hem daarover 
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wordt meegedeeld, maar zodra zulke mededelingen overeenstemmen met de 

waarheid, zullen ze hem ook licht opleveren, want dan zal hij zijn best doen zijn 

wezen tot liefde te veranderen en hij zal zich ook tot het Wezen wenden Dat 

uitermate Volmaakt is en Dat hij nu begint te herkennen als "eeuwige Liefde". 

 

Maar nooit zal hij in staat zijn het Wezen van God te doorgronden, want Hij is 

het Krachtcentrum van eeuwigheid, terwijl alle geschapen wezens Krachtvonken 

zijn, die uitgestraald werden, maar die in hun nietigheid nooit het Oervuur 

zouden kunnen aanschouwen zonder te vergaan. De Liefde, Wijsheid en Macht 

van een God Die werkelijk bestaat, zal ook de mens op aarde al kunnen beseffen 

wanneer zijn wil goed is en zijn hart zich opent voor de hernieuwde aanstraling 

van Liefde van het Wezen uit Hetwelk hij is uitgegaan. Want dit hoogst 

volmaakte Wezen openbaart Zich aan Zijn schepselen. 

 

En dat is het grootste bewijs van Liefde van Hem, Die Zelf de Liefde is, dat Hij 

Zich Zelf bekendmaakt, dat Hij de door Hem geschapen wezens uitsluitsel geeft 

over Zich Zelf in zoverre dezen in staat zijn het te bevatten - en dat Hij daardoor 

de Liefde weer wil doen ontbranden opdat deze weer werkzaam kan worden 

beantwoordend aan het Oerelement - opdat Zijn schepselen weer de eeuwige 

ordening binnengaan om volgens hun bestemming te kunnen scheppen en werken 

zoals het was in het allereerste begin. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8888 

28 november 1964 

 

Het proces van de uitwisseling van Liefdekracht  
 

Toen Ik u het leven gaf, was dit een onvergelijkbaar gelukkigstemmende 

scheppingsdaad, zowel voor Mij als ook voor het uit Mij Zelf buiten Mij 

geplaatste wezen, dat eveneens deelnam aan uw schepping. Deze gebeurtenis was 

een uitwisseling van Liefdekracht. Mijn eindeloze Liefde doorstroomde het eerste 

wezen. De kracht moest zich hoe dan ook uiten. En deze uitingen van kracht 

waren wezens, die precies zo geaard waren als Ik Zelf en ook als hij die de 

krachtstroom van Mijn Liefde in ontvangst had genomen. Ze konden ook niet 

anders zijn, daar de Liefde de oerkracht is en de Liefde nu eenmaal alleen het 

hoogst volmaakte kan uitstralen. 

 

Dit wordt voor u pas begrijpelijk, wanneer u weet dat Mijn oerwezen Liefde, 

Wijsheid en Almacht is en de Almacht nooit toelaat dat de Liefde ooit iets 
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gebrekkigs zou kunnen voortbrengen, zoals anderzijds door de Wijsheid en de 

Almacht de Liefde tot een uiterst weggeven wordt aangezet. Dus alle vereisten 

zijn aanwezig voor het scheppen van iets wat hoogst volmaakt is. 

 

U allen bent van God uitgegaan. Weet u wat dat betekent? Dat u door het 

Volmaaktste werd uitgestraald en dat u maar één doel had: Mijn Liefde te 

beantwoorden, wat u ook eeuwige tijden gedaan hebt toen u uw liefde 

aanhoudend naar Mij terugzond. 

 

Juist deze ontwikkelingsgang was wat gelukkig maakte, wat u net zo ervoer als Ik 

Zelf. De uitwisseling van ons vurig verlangen naar liefde werd in onvoorstelbare 

mate verwezenlijkt. U nam steeds weer de weg naar Mijn hart en het geluk van 

onze vereniging was onmetelijk, omdat Mijn Liefdekracht u steeds weer 

doorstraalde. 

 

Maar voor u die als mens op deze aarde vertoeft, kwam er aan deze 

gelukzaligheid eens een einde, toen u zich afsloot voor de toestraling van Mijn 

Liefde en van Mij afviel. Maar u was geenszins zonder licht dat u daarom in de 

diepte verdwaalde. U had het volle bewustzijn aan wie u deze stroom van Liefde 

te danken had, die u eeuwigheden lang gelukkig maakte. 

 

Maar hij die betrokken was bij uw schepping, wilde Mij zien. Maar dit was totaal 

onmogelijk, omdat Ik voor geen door Mij geschapen wezens zichtbaar was en 

ben. Hij zag zichzelf in zijn pracht en luister en eiste van zijn wezens de 

volledige erkenning als god en heer. Dus verloren deze wezens hun licht, hun 

volmaaktheid, want ze wezen het licht van de eeuwigheid af. De uitwisseling van 

Liefdelicht en Kracht had nu voor deze wezens opgehouden, maar wat ook 

ophield was dat de wezens onbegrensd gelukzalig waren. 

 

En weer was het Mijn oneindige Liefde, Mijn Wijsheid en Mijn Almacht, die nu 

scheppingen liet ontstaan om dit in de diepte gevallene weer omhoog te trekken, 

om het weer licht te laten toestralen, dat nu weer vrijwillig moet worden 

aangenomen. En daarom verblijft het wezen eindeloos lange tijd in de duisternis, 

wanneer het er niet toe kan besluiten zich vrijwillig open te stellen. 

 

Maar dat het wezen - eens Mijn lichtdrager, die in ongekende mate gelukzalig is 

geweest - nu veranderd was tot Mijn tegenpool, is zo’n geweldig gebeuren, dat 

niemand daar begrip voor zal kunnen opbrengen. Want hij had de grootste 

gelukzaligheid genoten en die in vrije wil weggegeven. Hij is van de hoogste 

hoogte neergestort in de diepste diepte en is in zijn wezen totaal tegengesteld 

geworden en boosaardig. 
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Maar nooit zou Ik het kwaad hebben kunnen scheppen, want hij kwam in 

stralende volheid van licht uit Mij voort, evenals ook alle door onze kracht en wil 

ontstane wezens. Maar terwille van de vergoddelijking van de geschapen wezens 

liet Ik deze afdwalingen toe en ging niet tegen de vrije wil in toen de wezens zich 

van Mij afkeerden. Want eens zal Ik bereiken, dat alles zich weer voor Mij zal 

openstellen om de toestraling van Mijn Liefde te ontvangen. En dan zal het ook 

weer onbeperkt gelukzalig zijn, zoals het was in het allereerste begin. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6130 

9 december 1954 

 

Motivatie van de menswording van Christus - Daad van erbarmen  
 

Vol erbarmen zag Ik op de aarde neer op de geknechte mensheid. Ik zag haar 

grote nood, waaraan ze weliswaar zelf schuldig was, maar Ik zag ook de grote 

zwakheid van de mensen, die daarom door hun last werden terneergedrukt en uit 

eigen kracht niet meer konden opstaan. En Mijn Liefde werd zo geweldig groot, 

dat ze de lijdende mensheid hulp wilde brengen. Mijn Liefde was zo groot, dat Ik 

Zelf naar de aarde afdaalde om de mensen van hun zondelast te bevrijden en voor 

hen de weg naar Mij weer vrij te maken. 

 

Mijn menswording op aarde was een daad van liefde en barmhartigheid van uw 

Schepper en Vader van eeuwigheid. Ik wilde de mensen de vrede brengen, het 

heil. Ik wilde dat ze zich weer konden verheugen over het licht en de kracht, die 

ze verloren hadden door de zonde van de vroegere weerspannigheid tegen Mij. 

De mensheid bevond zich zo diep in de duisternis en ze kon hieruit de weg naar 

buiten niet meer vinden, omdat ze ook geheel krachteloos was. Het was een 

toestand van de grootste rampzaligheid, want ze werden gevangen gehouden door 

een gebieder die hen in zijn macht had, die hen voor eeuwig niet meer vrij wilde 

laten. 

 

Maar ook Ik had recht op u, omdat u eens uit Mijn Liefdekracht was 

voortgekomen. En Mijn aanspraak geef Ik niet op. Ik was bereid met Mijn 

tegenstander om u te strijden en kwam naar de aarde, omdat niet de Godheid deze 

strijd wilde voeren, maar de Liefde. En deze Liefde belichaamde Zich nu in een 

mens. Een mens, die als wapen alleen gebruik maakte van de Liefde, nam dus als 

het ware de strijd op tegen de tegenstander. De Liefde voert dus de strijd. De 

Liefde bewoog Mij naar de aarde af te dalen en Mijn intrek te nemen in de Mens 

Jezus, die Mij met heel Zijn Ziel was toegedaan, die met al Zijn zinnen naar de 
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aaneensluiting met Mij streefde, die Zelf de Ziel van het Licht in Zich droeg, die 

haar gevallen broeders wilde helpen, zodat ze weer opwaarts konden klimmen 

naar de Vader, om gelukzalig te zijn. 

 

Wat volmaakt gebleven was wilde wat onvolmaakt was geworden helpen weer 

volmaakt te worden. De Liefde Zelf wilde Zich inzetten om de geknechte mensen 

de vrijheid te brengen. En daarom daalde Ik Zelf af naar de aarde. Daarom sloot 

Ik Me niet langer af voor de noodsignalen om hulp, die van de aarde naar Mij 

opstegen. Ik kwam als Redder en Verlosser om allen die van goede wil zijn de 

vrede te brengen. Want de tijd was gekomen waarin de mensheid zo diep was 

gezonken, dat haar hulp moest worden gebracht, wilde ze niet helemaal ten prooi 

vallen aan het verderf. 

 

En zo ging in vervulling wat lang tevoren al was aangekondigd. Het Licht kwam 

naar de aarde en straalde in de duisternis. Maar de duisternis herkende het Licht 

niet en er waren maar weinigen die het herkenden als de Redder, die van boven 

was gezonden om de mensen te verlossen en vrede te brengen aan allen die van 

goede wil zijn. 

 

Amen 

 

 
 

BD.5832 

21 december 1953 

 

De geboorte van Jezus - Licht - (Kerstmis)  
 

U allen zult huiswaarts moeten keren naar de Vader. En u allen zult voor eeuwig 

gelukzalig moeten zijn. En om dit doel te bereiken doe Ik alles, omdat Ik u 

liefheb vanaf het allereerste begin en lief zal blijven hebben tot in eeuwigheid. 

Nooit zal Ik toelaten dat Mijn tegenstander u voor eeuwig in bezit neemt, omdat 

u kinderen van Mijn Liefde bent en de Liefde nooit voor eeuwig afstand doet van 

dat wat haar aandeel is. En zo zal het voor u ook begrijpelijk zijn waarom Ik Zelf 

naar de aarde afdaalde, temidden van de wereld van Mijn tegenstander, naar Mijn 

schepselen die zich van Mij hadden afgescheiden. 

 

Mijn tegenstander wilde Mij Mijn aandeel betwisten. Hij wilde het voor eeuwig 

van Mij gescheiden houden en hij had Mijn schepselen in zijn macht. Dus moest 

Ik ze uit deze macht verlossen, wilde Ik ze weer terughalen naar Mij. Daarom 

daalde Ik af naar de aarde, want Mijn Liefde trok Mij naar het ongelukkig 

gewordene toe en wilde het weer onuitsprekelijk geluk bereiden. En Mijn Liefde 

vond een weg, waarover het gevallene terug kon keren in het vaderhuis. 
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Ik Zelf nam tegenover Mijn tegenstander alle schuld op Me en betaalde aan hem 

de losprijs voor alle zielen in de diepte. Ik offerde Mij Zelf. Ik gaf Mijn leven aan 

het kruis. En dus maakte Ik Me kenbaar in een Mens, omdat de offerdaad 

temidden van de mensen moest worden gebracht en omdat voor de mensen alleen 

dat betekenis kon hebben, wat zichtbaar gebeurde. Omdat de mensen zelf de 

schuld zouden moeten hebben betaald en omdat een dergelijke genoegdoening - 

door mensen verricht - eindeloos veel lijden en smart in het aardse leven zou 

hebben betekend, welke Mijn Liefde de mensen wilde besparen. 

 

Ik kwam naar de aarde. De Liefde betrok een menselijke vorm, in het Kindje 

Jezus nam Mijn Liefdegeest intrek met als doel een werk van erbarmen van 

unieke aard. Want wat de Mens Jezus op Zich nam en ten uitvoer wilde brengen, 

was zo geweldig, dat het alleen maar mogelijk was door Mijn Liefdekracht, die 

de Mens Jezus in overvloed verwierf, om voor Zijn medemensen te kunnen lijden 

en sterven. Hij volbracht het verlossingswerk met Mij. Of anders gezegd: Ik Zelf 

volbracht het in de Mens Jezus, dus werd Ik Mens. Jezus werd God, omdat Hij de 

Liefde in alle volheid in Zich droeg. 

 

Er is geen groter mysterie dan de menswording van God in Jezus. En toch is ook 

dit mysterie begrijpelijk voor de mens, die het begrip “Liefde” heeft begrepen, 

die in Mijn oneindige Liefde voor Mijn schepselen de reden zoekt, dat de 

eeuwige Liefde Zich belichaamde in een Mens, die in vrije wil de eigen 

vergoddelijking heeft bereikt door de Liefde. 

 

Ik kon Me alleen in zo’n mens zichtbaar maken. En Ik bewees de mensen door 

een ongewone geboorte en de begeleidende verschijnselen, dat Ik Zelf de juiste 

uiterlijke vorm had gekozen; dat alleen een uiterlijke vorm zonder zonde Mijn 

verblijfplaats kon zijn, die zich echter nu zelf vrijwillig zo moest vormen, dat hij 

een vat van goddelijke Liefdekracht werd en bleef, ook als vijandelijke krachten 

op hem in werkten en Mij uit hem trachtten te verdrijven. De Mens Jezus moest 

de vergoddelijking nastreven en bereiken en als Mens de zondeschuld teniet 

doen. Maar de Liefde bestemde Hem tot Zijn verlossingswerk, dat Hij nooit 

zonder Liefde zou hebben kunnen volbrengen. 

 

Tevoren lag er een diepe duisternis over de aarde. Want alle mensen waren nog 

aan de vorst der duisternis overgeleverd, die geen licht naar hen liet komen. Toen 

daalde het Licht van boven neer en bracht het licht in de duisternis, opdat het 

nooit weer zou doven. En in het licht zal gaan wie aan de goddelijke Verlosser 

denkt, wie zich door Mijn Liefde zal laten verlossen, wie onder Zijn kruis gaat 

staan en wie de weg bewandelt die Jezus is gegaan: de weg van liefde en leed. 

 

Amen 
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BD.7872 

14 april 1961 

 

De strijd van de “Mens” Jezus  
 

Toen Ik als Mens op de aarde kwam, was de Geest Gods in Mij machtig 

werkzaam. Want Ik bracht de Liefde mee naar de aarde, die Mij vanaf het begin 

vervulde en die alleen Mijn Vader van eeuwigheid gold. En zo gebeurden er 

ongewone dingen bij Mijn geboorte, die u mensen van de tegenwoordige tijd niet 

meer wilt geloven, maar die de mensen die rondom Mij waren een bewijs gaven 

dat Ik de aangekondigde Messias was. Ik bracht dus de Liefde mee naar de aarde, 

maar van het Licht moest Ik afzien, want de mensen zouden de lichtsterkte niet 

hebben kunnen verdragen. 

 

En Ik moest nu dus de wapens tegen al het onrijpe geestelijke opnemen, dat via 

Mijn lichaam de Ziel in het nauw bracht. Want Ik moest als Mens rijp worden, 

omdat Ik de mensen de weg wilde wijzen naar vergeestelijking, wat alleen de 

Liefde tot stand brengt. En dus moest Ik al het onrijpe dat Mij benauwde 

proberen te kalmeren. Ik moest door de Liefde die in Mij was trachten op dit 

geestelijke in te werken, dat het van zijn verlangen afzag, dat het zich schikte 

naar het verlangen van de Ziel, dat het zich dus nog in de tijd van Mijn wandel op 

de aarde vergeestelijkte en zich aaneensloot met de Ziel. 

 

Deze strijd was waarlijk niet eenvoudig. Want het menselijke in Mij had dezelfde 

begeerten, hetzelfde verlangen naar vervulling zoals het bij alle mensen het geval 

was. Ik was ondanks Mijn herkomst van boven niet anders geaard dan zoals u 

mensen bent. De wereld met haar verlokkingen bekoorde Mij netzo als u. Alleen 

nam Mijn Ziel daar afstand van, omdat ze door de Liefde die in Mij was ook 

inzag welke gevaren deze wereldse verlokkingen vormden, en omdat Ik ook op 

de hoogte was van de missie die Ik als “Mens Jezus” moest vervullen. 

 

Maar het lichaam verlangde het zijne en Mijn strijd was daarom buitengewoon 

zwaar om aan het verlangen van de Ziel te voldoen en alle verzoekingen 

standvastig te weerstaan. Maar de Liefde in Mij gaf Mij de kracht. De Liefde in 

Mij trok Me onweerstaanbaar naar de Vader en de Vader was altijd in Mij 

aanwezig. Hij vervulde Me steeds meer en Hij werd werkzaam in Mij, in de 

Mens Jezus. 

 

Ik besefte in welke nood de mensheid zich bevond, bij welke de liefde ontbrak en 

die daarom zonder kracht was om dezelfde verzoekingen te weerstaan. Ik wist 
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waarom de mensen zonder liefde waren en dat ze overheerst werden door degene 

die totaal zonder enige liefde is. Dus probeerde Ik de mensen ertoe te brengen in 

de liefde te leven. Ik leefde hun een leven in liefde voor en onderrichtte hen 

voortdurend. Ik gaf hun de geboden van de liefde tot God en tot de naaste. Ik 

trachtte hun de uitwerking van een leven in liefde duidelijk te maken en bewees 

hun dit Zelf. Ik genas zieken en verrichtte wonderen. En Ik kon zoiets doen, 

omdat Ik de kracht van de Liefde werkzaam liet worden. Want de Liefde is God 

en God Zelf werkte dus door Mij, omdat Hij als de “Eeuwige Liefde” in Mij was. 

 

Het ontbrak de mensen aan liefde toen Ik naar de aarde afdaalde. Maar Mij 

vervulde ze, want Ik was de Vader in Liefde trouw toegedaan. Ik was bij Hem 

gebleven, toen de schare van de oergeschapen geesten van Hem afviel. Mijn 

Liefde voor Hem was overgroot en deze gaf Ik niet op toen Ik naar de aarde 

afdaalde. En Mijn hele levenswandel op aarde was een onophoudelijk werkzaam 

zijn in Liefde, zodat ook spoedig het lichaam zich onder deze Liefde plaatste, dat 

de Ziel het tot zich trok en met het lichaam samen zich met de eeuwige Liefde in 

Mij verenigde. 

 

Maar het zou verkeerd zijn te zeggen dat, vanwege de buitengewone mate van 

Liefde, Mijn weg over de aarde minder zwaar zou zijn geweest. Want Ik stond 

buitengewoon sterk onder invloed van de kwade geesten die Mij in het nauw 

wilden brengen. Deze hechtten zich aan Mij vast en trachtten Mij omlaag te 

trekken. En Ik mocht ze ook niet van Mij af schudden, omdat Mijn Liefde in Mij 

dat niet toeliet. Integendeel, Ik moest ze kalmeren en ze in Liefde ertoe brengen 

Mij met rust te laten. En Ik beloofde hun ook Mijn bijstand om uit de diepte 

omhoog te komen. Als gevolg van de Macht in Mij, die groot was, kon Ik deze 

verderfelijke geesten niet verjagen. En daarom heb Ik heel wat meer geleden dan 

u mensen kunt begrijpen. En alleen de grote Liefdekracht heeft Mijn 

verlossingswerk laten volbrengen, daar Ik anders Zelf een prooi zou zijn 

geworden van de kwade geesten, wat echter nooit mogelijk was, omdat de Liefde 

- de Vader Zelf - in Mij was. 

 

U mensen zult Mij nu moeten navolgen. U moet eveneens de strijd aangaan tegen 

al het verderfelijke geestelijke in en om u. U zou er echter uit eigen kracht niet 

toe in staat zijn, omdat u de liefde nog niet in u hebt, die uw kracht vergroot. 

Maar u kunt u nu tot Mij wenden en Mij vragen om toevoer van kracht, en ze zal 

u waarlijk worden toegestuurd als genade van het verlossingswerk, welke Ik voor 

u heb verworven door Mijn dood aan het kruis. Maar zonder Mij wordt u niet vrij 

van de vijandelijke macht. Zonder Mij is uw wil te zwak en ontbreekt het u aan 

kracht. 

 

Ik heb Zelf een harde strijd gestreden tegen Mijn tegenstander, die Mij wilde 

verhinderen het verlossingswerk te volbrengen. Maar Ik heb de strijd doorstaan 
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door de Liefde. En u wil Ik helpen, omdat u te zwak bent. Want u leeft in een 

wereld die helemaal niet geestelijk is. U leeft in de wereld van de gevallen geest 

en wordt door haar vorst gevangen gehouden. Maar Ik heb u verlost uit diens 

macht. En dus zult u ook hetzelfde kunnen volbrengen als Ik: dat u zegevierend 

uit de strijd tegen alle wereldse begeerten tevoorschijn komt, dat uw lichaam zich 

tegelijk met uw ziel vergeestelijkt, dat ze zich verenigen met de Vader van 

eeuwigheid, omdat u dit werk niet meer alleen hoeft te volbrengen, omdat u 

alleen maar naar Mij hoeft te komen, om dan ook de kracht te ontvangen, om de 

weg terug te kunnen gaan naar de Vader van wie u eens bent weggegaan. 

 

En deze toevoer van kracht betekent dat de liefde in u ontvlamt en oplaait tot de 

hoogste gloed, dat u door de liefde al het verderfelijke geestelijke in uzelf tot 

orde brengt, dat u weerstand zult kunnen bieden aan alle verzoekingen en dat u 

zich daardoor vrij maakt van uw tegenstander. Want u staat dan aan Mijn zijde en 

Ik bevrijd u werkelijk van hem. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6045 

8 en 9 september 1954 

 

Onmetelijk lijden van Jezus Christus  
 

Wat Ik voor u heb doorstaan zult u niet in volle omvang kunnen beseffen zolang 

u op aarde bent. Maar eens zal het u duidelijk worden en dan pas zult u Mijn 

oneindige Liefde begrijpen, die dit offer voor u bracht om u te verlossen uit de 

nacht van de dood. Het was wel het werk van een Mens en u mensen beschouwt 

daarom “Mijn offerdood” aan het kruis als een daad van menselijk fanatisme, 

wanneer u niet in de missie van de Mens Jezus gelooft, of als een daad van 

genoegdoening voor de mensheid, die de totale kracht en overtuiging van een 

Mens heeft vereist. Maar u weet niet waar de Mens Jezus deze buitengewone 

kracht vandaan haalde. U weet niet dat het de oneindige Liefde was die Hem tot 

dit offer in staat stelde en dat Hij alleen door de Liefde een overmaat aan lijden 

op Zich kon nemen. En Hij nam dit lijden vrijwillig op Zich om de grote 

zondenschuld van de mensen teniet te doen. 

 

De uiterlijke vorm van de Mens Jezus, in wie Ik Zelf Me heb belichaamd, 

verklaarde zich bereid bovenmenselijke kwellingen te verduren, omdat de Liefde 

deze vervulde, omdat Ik Zelf als de eeuwige Liefde alles voor u wilde verdragen, 

wat u anders als gevolg van uw zonde zou hebben moeten verdragen, 

eeuwigheden lang. De Liefde voor u, Mijn schepselen die van Mij waren 
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afgevallen, kon ook door uw afval niet minder worden. En daarom vond ze deze 

ene weg om u weer terug te winnen: Mijn Liefde wilde uw schuld schrappen en 

daarvoor Zelf boete doen, wat echter alleen mogelijk was, wanneer deze Liefde 

Zich in een Mens kon belichamen, zodat deze Mens alle lijden op Zich nam die u 

mensen zou hebben moeten doorstaan terwille van uw zonden. 

 

U mensen wachtte de dood. U had in vrije wil uw leven verspeeld. En deze dood 

moest nu een Mens voor u verduren, wilde u weer tot leven worden gewekt. Hij 

gaf Zijn leven voor u, om u het leven weer terug te geven. En de Liefde voor u, 

die overgroot was, zette Hem daartoe aan. Want Ik - als eeuwige Liefde - was 

Zelf in Hem. En de kracht van de Liefde heeft de Mens Jezus ertoe in staat 

gesteld de ergste pijnen te verduren en bewust de dood in te gaan. 

 

Maar welke kwellingen Hij heeft uitgestaan, welk geestelijk en lichamelijk leed 

Hij heeft verdragen, zult u mensen niet in volle omvang kunnen beseffen. Want 

Hij stierf niet voor één mens, maar voor alle. En Hij nam de zonden van alle 

mensen op Zijn schouders. Hij deed boete voor alle mensen en dus was Zijn 

lijden daarom bovenmenselijk en overtrof alle voorstellingen die u zich van Zijn 

lijden en sterven zult kunnen maken. 

 

En dit alles zal u eens duidelijk worden. Wat u nu nog niet zult kunnen begrijpen, 

dat zal u eens treffen als een buitengewoon lichtende straal, die u tegen de grond 

zou slaan wanneer Mijn overgrote Liefde u niet zou vasthouden en dit inzicht 

voor u tot gelukzaligheid liet worden. Tot een gelukzaligheid, die lofprijzing en 

dank en vurige wederliefde in zich sluit, omdat u nu pas het zoenoffer - het 

verlossingswerk van Mijn Liefde en erbarmen - in zijn volle omvang zult kunnen 

beseffen. Maar deze lichtstraal kan u niet eerder treffen, dan wanneer u in het rijk 

hierna een bepaalde graad van rijpheid hebt bereikt, wanneer de verlossing door 

Jezus Christus in u is voltrokken, wanneer u vergeving van alle schuld hebt 

verkregen door het levende geloof in Hem, wanneer u dus vrij van alle schuld in 

Mijn rijk zult kunnen vertoeven en door Mijn Liefdekracht worden doorstraald. 

 

Zolang u mensen niet verlost bent, is ook de kruisdood van de Mens Jezus voor u 

niet van grotere betekenis dan de dood van ieder ander mens, omdat u zich geen 

voorstelling zult kunnen maken van het onmetelijke lijden, waarvan de reden de 

grote zondenschuld van de gehele mensheid was. Maar eens zal het inzicht een 

geweldige indruk op u maken, wat de Mensenzoon voor u heeft gedaan, die Mij 

Zijn lichaam tot verblijfplaats gaf, opdat Ik nu Zelf - de Liefde - u mensen zou 

verlossen van de eeuwige dood. 

 

Amen 
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BD.7083 

4 april 1958 

 

Het werk van erbarmen door de mens Jezus   
 

Denk steeds aan Mijn eindeloze liefde voor u, die Mij bewoog het 

verlossingswerk voor u te volbrengen. Wat de mens Jezus op aarde beleefd en 

verdragen heeft dat deed Hij uit liefde tot de medemensen, omdat Hij wist dat zij 

in grote geestelijke nood verkeerden. Als mens wist Hij al van de grote 

zondeschuld der mensen en van de hopeloosheid om daar van vrij te worden. Dit 

weten was het gevolg van Zijn leven in liefde, en daarom had Hij medelijden met 

de mensheid en wilde haar helpen.  

 

Tevens besefte Hij ook als gevolg van Zijn liefde dat Hij een missie te vervullen 

had. Dat Ik zelf Hem naar de aarde had gezonden om Mij tot omhulling te 

dienen, opdat Ik het verlossingswerk om de grote zondeschuld te delgen - in Hem 

kon volbrengen. En volgens deze missie ging Zijn aardse levensweg in 

vervulling: een weg van onmetelijke noden en lijden die Hem eerst moesten laten 

rijpen; reeds het verblijf tussen de zondige mensen bezorgde Zijn ziel een 

ontzaglijk leed. Want Zijn ziel daalde uit het Rijk van het Licht neer in de 

duisternis.  

 

Maar het aardse lichaam waarin die Ziel geborgen was moest door dat lijden en 

die noden, door de gestadige strijd tegen de begeerten en hartstochten die aan dit 

lichaam kleefden eerst gelouterd worden, om nu een waardig opnamevat te zijn 

voor Mijzelf, Ik Die Hem nu ook geheel en al vervulde en zodoende Een werd 

met Hem.  

 

En nu begon Zijn eigenlijke missie; de mensen licht te brengen, hun de waarheid 

te verkondigen, hun het evangelie van de liefde te prediken en hun dus de weg te 

wijzen en voor te leven die zij ook moesten gaan, wilden zij na hun dood ingaan 

in het rijk van licht en zaligheid. En ten laatste besloot Hij Zijn levensweg met 

een onvergelijkbaar werk van erbarmen; met Zijn bitterste lijdensweg en de 

smartelijkste dood aan het kruis als offer voor de zondeschuld der mensheid.  

 

Deze missie werd wel door een mens volbracht, maar Ikzelf was in deze mens. 

Ikzelf als de Eeuwige Liefde volbracht dat werk van verlossing, want alleen de 

liefde was tot zo'n offer in staat. Alleen de liefde kon de smarten van de kruisweg 

doorstaan, en alleen de liefde kon de kracht opbrengen geduldig te volharden in 

het volste bewustzijn tot aan Zijn dood.  
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En ofschoon de mens Jezus aan het kruis de woorden uitriep: "Mijn God, Mijn 

God waarom hebt Gij Mij verlaten" - was deze uitroep alleen een getuigenis dat 

de Godheid in Hem, Hem niet tot Zijn daad dwong, maar dat de mens Jezus in 

geheel vrije wil het offer bracht voor Zijn medemensen. Dat de liefde Zelf Hem 

ertoe bracht dit te verwezenlijken, die Hem echter niet onvrij maakte in Zijn 

denken en handelen.  

 

De gehele zondelast van de mensheid nam de mens Jezus op Zijn schouders en 

ging daarmee naar het kruis, en geen van u mensen kan dit gezegde in zijn 

diepste diepte begrijpen. Weliswaar volbracht Ik Zelf het werk van erbarmen, 

omdat zonder de liefde de mens Jezus ook niet in staat zou zijn geweest deze 

maat van lijden en smart op Zich te nemen. Anderzijds, de Godheid kon niet 

lijden, en daarom moest deze lijdensweg door een Ziel doorstaan worden die wel 

in staat was te lijden, een mens, wiens lichaam pijn en smart kon voelen en Die 

dus als het ware boete deed voor wat de gehele mensheid aan God schuldig was. 

Maar ook Zijn ziel leed onbeschrijfelijk, omdat Zij uit het lichtrijk kwam en de 

duisternis op aarde voor Haar reeds een ontzaglijke kwelling betekende.  

 

De mens Jezus was "Mijn Zoon" in Wie Ik een groot welbehagen had. Hij was 

Mij met al Zijn zinnen en met al Zijn liefde toegewijd. Hij vernederde Zich 

tussen de zondige mensheid en Zijn ziel zocht Mij onafgebroken, Mij Zijn God 

en Vader van eeuwigheid. Zijn liefde dwong Mij tot een voortdurend instromen 

in Hem, en zo kon het Een worden van mens en God plaatsvinden, of anders 

gezegd; de Menswording van God kon met het volste recht geschieden.  

 

Want nooit kon Ik Mij een menselijke omhulling tot woonplaats kiezen die niet 

pure liefde geweest zou zijn, omdat Ik Mijzelf niet met iets onreins had kunnen 

verbinden. Iedere onreine substantie werd door de lijdensweg van de mens Jezus 

vergeestelijkt, en tegelijkertijd werd de zondeschuld afgelost voor de gehele 

mensheid - daar Hij zich offerde uit liefde voor Zijn medemensen.  

 

De mens Jezus verheerlijkte Mijzelf door Zijn dood en Ik verheerlijkte Hem, 

door Hem als een zichtbare omhulling van Mijzelf te kiezen voor eeuwig. Door 

Hem werd Ikzelf tot een zichtbare Godheid voor al Mijn geschapen wezens, die 

zich "het aanschouwen van God" waardig maken. U kunt zich zo lang u op de 

aarde vertoeft alleen maar Mijn eindeloze liefde voor ogen houden, die u hielp 

vrij te worden door het verlossingswerk. Maar u zult dit werk van erbarmen pas 

in zijn gehele diepte begrijpen als u zelf in dat lichtrijk bent ingegaan, als het 

licht van het inzicht u als voorheen weer doorstraalt. Dan zult u er zelf aan 

kunnen deelnemen, u zult het zelf als werkelijkheid beleven en nu pas Mijn 

eindeloze liefde begrijpen, die alles gedaan heeft om Haar kinderen weer terug te 

winnen die Zij eens verloren had door die grote schuld als gevolg van de afval 

van Mij. 
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Amen 

 

 
 

BD.7986 

7 september 1961 

 

De Liefde volbracht het werk van verlossing   
 

De Liefde van de Mens Jezus voor Zijn medemensen was zo groot, dat ze Hem 

bewoog het zwaarste leed op Zich te nemen en hen daardoor te helpen, omdat Hij 

hun grote geestelijke nood onderkende, hun ongelukkige toestand en hun 

hulpeloosheid zich uit eigen kracht van Mijn tegenstander te bevrijden. De Liefde 

van de Mens Jezus gaf Hem het helderste licht over de toestand van de mensen, 

over de oorzaak ervan en de enige mogelijkheid tot redding. De Liefde offerde 

Zich dus Zelf op om hen te verlossen, want krachtens Zijn Liefde zag Hij ook de 

missie in die Hij Zelf had ondernomen. Hij wist dat Hij Zich Zelf aan Mij had 

aangeboden om naar de aarde af te dalen, in een menselijk omhulsel verblijf te 

nemen en dit zo te vormen dat het Mij Zelf als omhulsel kon dienen - de grote 

Geest van de oneindigheid, die onbegrensd was maar een menselijk omhulsel 

volledig en helemaal kon doorstralen. 

 

En dus werd Ik Zelf Mens. Dat wil zeggen: de kracht van Mijn Liefde - Mijn 

Oersubstantie - vervulde totaal een menselijke vorm, die een zuivere Ziel van 

boven in zich droeg, een Ziel uit het rijk van het licht, die Zich Zelf had 

aangeboden om voor de grote oerschuld van de gevallen geesten een werk van 

genoegdoening te verrichten, zoals Mijn gerechtigheid verlangde om de gevallen 

wezens weer te kunnen opnemen in Mijn rijk. De Mens Jezus was deze Ziel van 

het licht. Hij was de menselijke gedaante die Ik Me tot verblijfplaats koos en in 

welke Ik Zelf het verlossingswerk voor u heb volbracht. 

 

Onmetelijk leed moest de Mens Jezus verduren tijdens Zijn leven op aarde, 

omdat Zijn Ziel de duisternis ervoer waarin Ze moest vertoeven, en omdat Hij 

Zijn lijdensweg bekroonde met Zijn dood aan het kruis, die onmetelijk kwellend 

was en de mensen uit het verleden, de tegenwoordige tijd en de toekomst 

bevrijdde uit de handen van de macht die Mij vijandig gezind was en het 

geestelijke eens naar beneden had getrokken, de diepte in. 

 

Maar Hij moet worden erkend als Verlosser Jezus Christus, in wie de eeuwige 

Godheid Zelf het werk van het delgen van de grote zondenschuld had volbracht. 

Want pas deze erkenning levert de mensen de bevrijding van Mijn tegenstander 

op. De erkenning van Jezus als omhulsel van Mij Zelf betekent voor de mensen 
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ook het vrij worden van de vroegere schuld. En deze erkenning moet levend zijn, 

niet slechts dode woorden die de mond uitspreekt, maar een overtuigd geloof dat 

Hij en Ik één werden, dat Jezus God is, dat Ik Zelf in de Mens Jezus ben geweest 

en Ik dus Zelf de mensen verloste van zonde en dood. 

 

Om tot dit levend, dat wil zeggen: overtuigd geloof te komen, zult u in de liefde 

moeten leven. U zult de Mens Jezus moeten navolgen, wiens leven een 

onophoudelijk werkzaam zijn in liefde was. En wanneer u maar de wil hebt, zal 

Hij deze wil ook sterker maken, opdat u overtuigd uw geloof in Hem belijdt en 

daardoor ook aanspraak zult mogen maken op de genaden van het 

verlossingswerk, die u algehele verlossing waarborgen. 

 

U zult de grote betekenis moeten kennen van Zijn geboorte, van Zijn missie en 

van het geheim van Mijn menswording in Hem. U moet weten dat Hij alleen het 

zichtbare omhulsel is geweest voor Mij Zelf, die als oneindige Geest voor u niet 

zichtbaar kon zijn en daarom Zelf een omhulsel uitkoos dat Ik volledig kon 

doorstralen, opdat u Mij nu zult kunnen zien wanneer u Mijn verlossingswerk 

erkent en het offer van de Mens Jezus wilt aannemen, wanneer u zelf het teniet 

doen van uw oerschuld begeert en daarom onder het kruis vlucht met uw schuld. 

 

En ze zal waarlijk van u worden afgenomen. U zult vrij zijn en weer Mijn rijk 

van licht en gelukzaligheid kunnen binnengaan. En u zult Mij Zelf dan kunnen 

zien in Hem, in Jezus Christus, in wie Ik Zelf voor u aan het kruis ben gestorven. 

Want het was de Liefde die in Jezus naar de aarde afdaalde. Het was de Liefde 

die Hem vervulde en die voor u mensen het zwaarste offer volbracht. En deze 

Liefde was Ik Zelf. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6810 

20 april 1957 

 

Opstanding op de derde dag  
 

Zoals u mensen tegenover Mijn verlossingswerk staat, is doorslaggevend of u 

gelooft in een leven na de dood, in een verrijzenis uit het graf en een binnengaan 

in het rijk hierna. Want het verlossingswerk - Mijn lijden en sterven aan het kruis 

- vond zijn bekroning in de opstanding op de derde dag, die al Mijn 

onderrichtingen tevoren moest bevestigen, die de mensen een bewijs moest geven 

dat met de dood van het lichaam het leven niet is beëindigd, maar dat nu het 

geestelijk leven begint, wanneer de mens volgens Mijn leer leeft. 
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Wel wordt deze opstanding in twijfel getrokken en als legende alleen maar voor 

kennisgeving aangenomen. En hij kan ook niet worden bewezen. Zulke 

leerstellingen kunnen alleen geloofd worden of afgewezen. En het geloof is ook 

een voortvloeisel uit Mijn verlossingswerk of een teken dat de mens is verlost 

door Jezus Christus, omdat hij in Hem als de goddelijke Verlosser gelooft en dus 

ook de genaden van het verlossingswerk benut. 

 

Dat Mijn lichaam zichtbaar uit het graf opsteeg betekent echter niet dat “het 

vlees” is verrezen, maar dat Mijn lichamelijk omhulsel zich volledig had 

vergeestelijkt door het lijden en sterven aan het kruis. Het was het geestelijke 

kleed dat de Ziel had aangetrokken en dat Ik alleen maar voor de mensen 

zichtbaar liet zijn om hun te tonen dat de dood nu alle verschrikkingen had 

verloren, omdat Ik de dood overwon. 

 

Mijn levenswandel op aarde moest de mensen de weg wijzen die uit de diepte 

omhoog voert. Aan al Mijn leringen verbond Ik de belofte dat hen een eeuwig 

leven wachtte. Maar Ik eiste het geloof in Mij in Jezus Christus. Maar hiervan 

vond Ik maar weinig. En zelfs Mijn leerlingen hadden een zwak geloof. Ze waren 

zich dood geschrokken toen Ik Me in de handen van Mijn vijanden overgaf. Hun 

geloof was nog niet zo sterk dat Ik ook Heer was over de dood en daarom 

dachten ze ook niet aan Mijn Woorden: “In drie dagen zal Ik de tempel weer 

opbouwen.” Grote droefheid had allen aangegrepen die Mijn innigste volgelingen 

waren. Voor hen was er iets in elkaar gestort toen ze Mijn dood aan het kruis 

moesten meemaken. 

 

En hen wilde Ik te hulp komen, hun geloof weer sterker maken en hun 

tegelijkertijd het bewijs geven dat Ik Gebieder ben over leven en dood. Daarom 

liet Ik iets zichtbaars gebeuren, wat echter alle zielen beschoren is: dat ze niet 

kunnen sterven, maar zullen ontwaken in een ander rijk, dat er echter uit zal zien 

in overeenstemming met hun levenswandel op aarde. De ziel verlaat het lichaam, 

maar dit - nog niet rijp - blijft achter. En daarom heeft de mens geen bewijs voor 

een verrijzenis na de dood, wat hem echter wegens zijn wilsvrijheid ook niet 

gegeven kan worden. Maar Ik kon Mijn lichaam tegelijkertijd laten verrijzen, 

omdat zijn substanties zich hadden vergeestelijkt. En dus hoeft Mijn opstanding 

op de derde dag niet in twijfel te worden getrokken. Maar niet alle mensen 

konden Mij zien. Alleen de mijnen, aan wie Ik ben verschenen, omdat Ik hun 

Mijn opstanding op de derde dag had aangekondigd en omdat de graad van hun 

rijpheid het ook toeliet. Maar die Mijn graf leeg vonden, zochten naar 

genoegzame andere verklaringen voor het verdwijnen van Mijn lichaam. En 

daarom was het voor dezen geen geloofsdwang. Ik was opgestaan uit de dood. 
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De mensen konden alleen Mijn lichaam doden. En zelfs dit was na Mijn 

kruisdood niet meer aan de natuurlijke wetten onderworpen, want het was vrij 

geworden van alle banden. Maar zelden bereikt de mens op aarde de graad van 

rijpheid, dat de substanties van het lichaam zich aan de ziel kunnen aanpassen na 

de lichamelijke dood. En daarom is het geloof aan een opstanding slechts 

buitengewoon zwak of met verkeerde denkbeelden verbonden. En daarom moet 

de verlossing door Jezus Christus voorop zijn gegaan, want een mens die nog met 

zijn zondenschuld is belast, is nog volledig in de macht van Mijn tegenstander. 

En deze zal elke gedachte aan een mogelijke opstanding verstikken. Hij zal de 

mens steeds in negatieve zin beïnvloeden en dus ook Mijn verlossingswerk en 

Mijn opstanding hem als ongeloofwaardig voorstellen. 

 

Maar dat de opstanding op de derde dag toch heeft plaatsgevonden, zal 

nauwelijks een mens betwijfelen, die zijn geloof in Jezus Christus en Zijn 

verlossingswerk geheel belijdt. Want Mijn Geest zegt het hem. En zijn gedachten 

worden dus door Mij juist geleid, omdat Ik door Mijn Geest kan werken in ieder 

mens die de weg naar Mij in Jezus Christus weer heeft gevonden. Hij zal ook de 

dood niet meer smaken, want hij zal het leven ingaan dat Jezus Christus hem 

heeft beloofd. Hij is aan de dood ontkomen, omdat hij ontkomen is aan hem die 

de dood in de wereld heeft gebracht. En hij is aan deze ontkomen, omdat hij naar 

Mij in Jezus Christus is gevlucht. Hij is verrezen uit de dood al op het moment 

van zijn overgave aan Jezus Christus. Hij is nu pas levend geworden en hij zal 

zijn leven voor eeuwig niet meer verliezen. 

 

Maar ook de ongelovige zal niet vergaan. Ook hij zal alleen zijn aardse lichaam 

verliezen, maar niet het bestaan van zijn ziel. Alleen zal deze het rijk in het 

hiernamaals binnengaan in een toestand die gelijk is aan de dood. Het graf zal 

haar nog omsloten houden en ze zal ook in haar graf blijven, wanneer Jezus 

Christus niet Zelf de grafsteen wegwentelt. 

 

Maar de goddelijke Verlosser is voor allen gestorven aan het kruis. En eens zal 

voor iedere ziel het uur van de verrijzenis slaan. Want eens zal ze zelf naar Mij in 

Jezus Christus roepen. En haar roep zal Ik niet ongehoord laten wegsterven. Dan 

zal ze opstijgen uit het graf en ontwaken ten leven. Dan zal de duisternis van het 

graf van haar wijken en ze zal het licht mogen zien. Want Ik ben voor alle 

mensen gestorven. En ook zij die rusten in hun graven, zullen er kennis van 

nemen, dat Ik ben opgestaan uit de dood en dat Ik ook ieder het leven geef die 

wenst te leven. 

 

Amen 
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BD.4997 

9 november 1950 

 

De dood is overwonnen  
 

De macht van satan is gebroken door de kruisdood. In het uur van de kruisiging 

van Christus geschiedde de grote daad van de verlossing van het geestelijke uit 

de keten van de satan. Zijn macht werd gebroken. Hij verloor het gezag over het 

als mens belichaamde geestelijke, zodra de mens vrij van hem wilde zijn. Door 

Zijn kruisdood, door Zijn Bloed had de Mens Jezus de gehele mensheid 

vrijgekocht van hem, die Mijn tegenstander was en het geestelijke niet wilde 

vrijlaten, dat zijn wil met gebruikmaking van Mijn Kracht in het leven had 

geroepen. Er was dus geen toestand zonder hoop meer, waarin de mensheid zich 

nu bevond. Ze kon zich van zijn macht losmaken als ze er de wil toe had, omdat 

de Mens Jezus de koopprijs betaald had met Zijn Bloed. 

 

Met deze opheldering wil Ik u mensen begrijpelijk maken, dat u niet hopeloos 

aan de macht van de satan bent overgeleverd; dat u allen u kunt bevrijden, zodra 

u Jezus Christus als Verlosser erkent, Die in alle volheid Mijn Kracht van Liefde 

in Zich droeg, Die Hem tot een goddelijk Wezen deed worden, Dat Zich voor 

eeuwig met Mij verenigde. De satan heeft niet meer de macht de wil van een 

mens te dwingen, wanneer deze zelf zich tot de Verlosser Jezus Christus wendt. 

Hij kan hem wel op elke manier in verzoeking brengen, maar nooit door dwang 

op hem inwerken, daar anders zijn macht nog ongebroken zou zijn. 

 

De dood is overwonnen. Dood is een staat van algehele krachteloosheid, een staat 

van verderf en duisternis. De dood is overwonnen, omdat Jezus Christus Zelf 

hem heeft overwonnen; omdat Hij diegene het eeuwige leven geeft, die 

deelneemt aan Zijn verlossingswerk, die dus van zins is aanspraak te maken op 

de door Jezus verworven genaden, die wil dat Jezus ook voor hem is gestorven, 

dat Hij ook voor hem Zijn Bloed heeft vergoten om hem te verlossen. Wel heeft 

de satan nog grote macht, maar alleen over de mensen, die geen geloof hebben in 

Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Daar is zijn macht nog zolang 

ongebroken, tot ook zij onder het kruis van Christus gaan staan en Hem vragen 

om hulp tegen hem. 

 

De Liefde van de Godmens Jezus is zonder grenzen, daar Hij anders niet Eén zou 

zijn geworden met Mij. En deze Liefde wordt geen mens onthouden, die tot Hem 

komt en om bijstand vraagt. Hij staat op ten strijde tegen de satan als Zijn 

tegenstander, als het maar om het winnen van een geketende ziel gaat. En daarom 

zal het ernstige gebed van ieder mens om bescherming en hulp tegen hem worden 

verhoord en heeft de satan slechts dan macht over de mens, wanneer deze zich 

gewillig aan hem overlaat. 
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U mensen zult er dus vast in kunnen geloven, dat de Liefde van Jezus 

duizendmaal sterker is dan de macht van satan en dat Zijn Liefde ieder geketend 

wezen geldt, dat alleen maar zijn ogen opslaat naar Hem in zijn nood. De satan 

gaat wel rond als een brullende leeuw en zoekt wie hij zal verslinden, maar Jezus 

Christus, als Eén met Mij, is ook over hem de baas. 

 

Hij is de goede Herder, Die Zijn schaapjes hoedt voor de vijand. En tot Zijn 

schaapjes behoren allen, die niet tegen Hem zijn. Hij gaf Zijn Leven voor Zijn 

schapen. Dus zal Hij er ook niet één van in de klauwen van de vijand laten vallen, 

als het zich in zijn hart tot Hem bekent. Want Hij heeft oneindig grotere Macht, 

omdat Hij Eén is geworden met Mij en alle Kracht en Macht van Mij bezit. Want 

Hij is Mijn Zoon, Die uit Liefde de schuld van de mensheid op Zich nam en Zich 

Zelf aan Mij opofferde. En als u mensen Hem zult roepen om hulp tegen uw 

vijand, dan zal Hij u ook horen en de satan iedere ziel onrukken, die zich aan hem 

wil ontworstelen. Alleen uw wil moet gericht zijn op Hem, Die de wereld verlost 

heeft door Zijn kruisdood. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6512 

28 en 29 maart 1956 

 

Kruisweg langs Golgotha  
 

De weg naar het kruis moet onherroepelijk worden gegaan, want deze alleen 

voert jullie naar de poort der zaligheid. De weg naar het kruis is de weg van de 

liefde en het lijden, het is de weg tot Jezus Christus, het is de weg naar Golgotha. 

 

Jezus Christus Zelf ging hem voor jullie, nochtans moeten jullie Hem navolgen 

en alles op jullie nemen, wat jullie beschoren is. Maar als jullie oprecht de weg 

naar het kruis willen nemen, naar Hem, de goddelijke Verlosser, dan gaat Hij ook 

zeker naast jullie, want ieder, die tot Hem wil komen, neemt Hij bij de hand en 

Hij helpt hem, als hij zwak wordt. Jullie moeten de weg via Golgotha nemen, 

willen jullie de poort der zaligheid bereiken. Alle lijden en pijn van de goddelijke 

verlosser Jezus Christus moeten jullie je aanschouwelijk voorstellen en beseffen, 

dat Hij dit voor jullie gedragen heeft. 

 

Jullie moeten Hem als het ware in gedachten begeleiden op deze weg en bij Hem 

blijven tot aan het uur van Zijn dood. Zijn leed moet jullie leed zijn, zodat het 

jullie hart raakt en de liefde in jullie tot een heldere gloed doet oplaaien. Jullie 
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moeten met Hem willen lijden in het besef, dat het jullie zonden zijn, waarvoor 

Hij geleden heeft en gestorven is aan het kruis. En zo nemen jullie ook deel aan 

Zijn verlossingswerk, en jullie worden tot levende getuigen van Zijn naam. 

 

Niemand kan zalig worden, die zich niet bezig houdt met dit grootste geestelijke 

gebeuren, met een daad, die zijns gelijke niet heeft. Niemand kan worden verlost, 

die in gedachten zelf nog niet het verlossingswerk beleefd heeft, die dus eenmaal 

de weg naar het kruis genomen heeft, om nu in alle stilte zich bij Jezus op de 

kruisweg aan te sluiten en bij Hem te blijven tot Zijn dood. Steeds weer moeten 

jullie, mensen, dit gebeuren in je herinnering oproepen, en jullie liefde tot Hem 

zal zich steeds meer verdiepen, Die voor jullie geleden heeft en gestorven is aan 

het kruis. 

 

Deze kruisgang tot Hem en met Hem is onvermijdelijk, want pas dan dringen 

jullie door tot het grote geheim van de Menswording Gods en van Zijn 

verlossingswerk, dan pas dringt tot jullie door, wat de Mens Jezus voor jullie 

gedaan heeft, en dan pas zullen jullie echte volgelingen van Jezus worden, omdat 

de liefde tot Hem jullie aandrijft, omdat jullie niet meer van Zijn zijde willen 

wijken, omdat jullie dan ook bereid zijn, het grootste leed te dragen, om deel te 

nemen aan Zijn verlossingswerk. 

 

De gebeurtenissen van Jezus' kruisiging mogen voor jullie niet slechts woorden 

blijven, jullie moeten ze in je tot leven wekken, jullie moeten je verdiepen in het 

overgrote leed, dat Hij gedragen heeft en daarom vaak in gedachten de weg naar 

het kruis gaan. En het kruis zal voor jullie oplichten, en wijzen naar de poort tot 

de zaligheid. Dan pas zullen jullie levendig Zijn Naam kunnen 

vertegenwoordigen, dan pas zullen jullie zelf van Verlossing kunnen spreken, dan 

wordt jullie ziel aangeraakt door de overgrote Liefde van de goddelijke 

Verlosser, dan echter zal zij nimmer meer van Hem wijken, en dan zal zij aan 

Zijn zijde het Lichtrijk kunnen betreden na het verscheiden van de aarde, omdat 

haar weg via Golgotha leidde.  

 

En onnoemelijke zaligheid is haar beschoren, want zij is nu ontwaakt tot het ware 

leven, zij heeft de dood overwonnen dankzij Hem, Die voor haar gestorven is. 

Het verlossingswerk van Jezus Christus is van zo grote betekenis, dat Zijn 

kruisdood steeds weer en in alle innigheid herdacht moet worden, dat de mens 

zich steeds weer van Zijn leven en sterven een voorstelling moet maken, om door 

te dringen in het mysterie van Zijn liefdewerk, want hoe meer hij zich bewust 

wordt van het liefdewerk van Jezus, des te meer zijn liefde tot Hem aanwakkert, 

en de liefde drijft hem nu vanzelf naar het kruis, de liefde neemt ook het lijden 

van een kruisgang op zich, de liefde is tot alles bereid, om het offer van Jezus 

Christus te benutten en als het ware zelf daaraan deel te nemen, want de liefde 

offert zich zelf. 
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Amen 

 

 
 

BD.7446 

4 november 1959 

 

De Geest van Jezus Christus is de Liefde - De tegenwoordigheid 

van God 
 

Niemand wordt zonder Jezus Christus zalig. Steeds weer wordt u dat gezegd, 

want u mensen bent nog niet erg van de Geest van Jezus Christus doordrongen, 

daar u anders niet in zwakheid van geloof en krachteloosheid zou voortgaan, 

zelfs wanneer u de wil hebt tot de mijnen te behoren. De Geest van Jezus 

Christus is de Liefdegeest, van welke Hij zo helemaal doordrongen was, dat Mijn 

tegenwoordigheid in Hem dus mogelijk werd. Of anders gezegd: Mijn 

Liefdegeest doordrong Hem en zo was Ik het Zelf, die in Hem was. De 

goddelijke Liefdegeest moet eerst in u kunnen werken. Pas dan zult u kunnen 

zeggen: Jezus Christus is in mij, God Zelf is in mij aanwezig. 

 

En Ik wil in u aanwezig zijn. En uw hele bestaan is daarom een aaneenschakeling 

van belevenissen, die alle geschikt zijn om Mij in liefde naderbij te komen en zo 

Mijn tegenwoordigheid mogelijk te maken. Want u wordt voortdurend 

aangespoord om in liefde werkzaam te zijn. En als u dit beoefent, zal de 

goddelijke Liefdegeest u steeds meer doorstralen. En dan zult u met Mij in Jezus 

Christus verbonden zijn en Ik zal u met kracht en licht vervullen, omdat Ik in u 

aanwezig kan zijn. Maar deze verhouding tussen u en Mij moet levend zijn, daar 

anders ook uw geloof een dood geloof is, daar Ik anders niet bij u tegenwoordig 

kan zijn. En alleen in de liefde zal uw geloof het ware leven vinden. 

 

Laat de goddelijke Liefde zelf in u zijn. Want met elk werk van liefde trekt u haar 

naar u toe. En als u dus in de liefde leeft, leeft u ook met Mij, en Ik ben de 

eeuwige Liefde. En Ik verlaat u eeuwig niet meer. Ook niet, wanneer u niet in 

staat bent Mijn nabijheid te bespeuren. Ik ben bij u, die van goede wil bent. Maar 

denk er altijd over na waarom u Mij vaak niet kunt voelen. Denk erover na dat 

Mijn Liefde niet werkzaam kan worden ofschoon ze altijd u geldt, dat Mijn 

Liefde pas dan door u wordt ervaren, wanneer u haar zelf beantwoordt en u Mij 

dus tegemoet treedt met vurige liefde, die Mij dan toestaat voelbaar aanwezig te 

zijn. 

 

Het is geen terugtrekken van Mijn Liefde van u, alleen een onwerkzaamheid 

waartoe u zelf aanleiding geeft, wanneer u het aan werken van liefde laat 
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ontbreken. Maar steeds weer werk Ik van binnen op u in, de liefde te beoefen. 

Steeds weer zult u Mij daardoor in uw nabijheid trekken en kunnen zeggen: Jezus 

Christus, de belichaamde Liefde, is in mij en bij mij aanwezig. En wanneer u 

Mijn tegenwoordigheid niet voelt, doe dan toch steeds uw best een leven in liefde 

te leiden en u zult het innerlijk voelen, dat u met Mij bent verbonden. Mijn 

aanwezigheid zal u niet meer twijfelachtig voorkomen. U zult kunnen spreken in 

alle innigheid, zoals een kind met zijn Vader spreekt. En uw geloof zal vast en 

onwankelbaar worden, omdat het door de liefde levend is. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8019 

15 oktober 1961 

 

Verandering van wezen tot liefde met hulp van Jezus Christus   
 

De levensweg over de aarde als mens, is de laatste korte fase van uw 

ontwikkelingsgang vanuit de diepste diepte omhoog. Maar of hij u de beëindiging 

brengt, bepaalt u zelf als mens, waar u weer de vrije wil teruggegeven is en u 

deze nu goed zult moeten richten om de laatste volmaaktheid te bereiken. 

Daarom draagt u een grote verantwoordelijkheid, omdat u beslist wat uw lot is 

voor weer eindeloos lange tijd of voor de eeuwigheid. U zult met een juist 

gerichte wil vrij kunnen worden van elke uiterlijke vorm, wanneer u uw aardse 

lichaam verlaat. Maar u kunt ook opnieuw de hardste uiterlijke vorm betrekken, 

wanneer u de vrijheid van uw wil misbruikt, wanneer u het leven op aarde niet 

benut, wanneer u de omvorming van uw wezen niet voltrekt, dat weer liefde moet 

worden zoals het was in het allereerste begin. 

 

Deze omvorming van uw wezen tot liefde is het enige doel van uw leven op 

aarde als mens. En u hebt ook steeds de mogelijkheid dit omvormingswerk te 

volbrengen, omdat Ik u waarlijk elke ondersteuning ten deel laat vallen. Want Ik 

verlang vurig naar Mijn schepselen, dat ze als “kinderen” naar Mij terugkeren. En 

Ik doe ook waarlijk alles opdat zij hun doel bereiken. Maar hun wil maak Ik niet 

onvrij. Ze moeten zelf naar Mij terugkeren in vrije wil, zoals ze eens van Mij zijn 

weggegaan en daardoor in de diepste diepte stortten. 

 

Ik houd rekening met alle zwakheden en fouten. Ik help een handje waar u 

mensen alleen te zwak bent. Ik openbaar Me aan u, opdat u leert Mij te 

onderkennen en lief te hebben. Ik overstelp u met een mate van genade die 

onbeperkt is, die u alleen maar hoeft te gebruiken om overwinnaars te kunnen 

worden in het aardse leven. Want u zult een strijd moeten voeren met Mijn 
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tegenstander die u niet wil prijsgeven, maar die eveneens uw vrije wil niet kan 

bepalen, wanneer deze zich van hem afwendt. 

 

U zult moeten strijden tegen alle aandriften en begeerten die nog aan uw ziel 

kleven. U zult de vaste wil moeten hebben vooruit te gaan en de levensweg op de 

aarde met succes af te leggen. U zult naar Mij moeten verlangen en waarlijk, Ik 

zal u tegemoet komen en u tot Mij trekken, om u eeuwig niet meer los te laten. 

Want Ik heb u lief en daarom verlang Ik vurig naar uw terugkeer naar Mij. En u 

zult nooit hoeven te vrezen dat de kracht u ontbreekt voor uw voltooiing, want 

Eén heeft ze voor u verworven door Zijn dood aan het kruis: Jezus Christus, die u 

verloste van zonde en dood. 

 

En deze Ene zal u de genade van Zijn verlossingswerk doen toekomen, wanneer 

u er maar om vraagt, wanneer u wilt dat Hij ook uw zondenschuld zal hebben 

teniet gedaan en wanneer u Hem vraagt om versterking van uw wil het 

omvormingswerk tot liefde op aarde te volbrengen. Zodra u zich tot Hem richt, 

zult u ook Mij weer erkennen en dan is ook uw terugkeer naar Mij verzekerd, uw 

thuiskomst in het vaderhuis, dat u eens vrijwillig had verlaten. Gedurende het 

korte leven op aarde zult u waarlijk het laatste doel bereiken, wanneer u maar 

Jezus Christus erkent als Verlosser van de wereld, die Mij Zelf in alle volheid in 

Zich droeg. Want door deze erkenning en het verzoek om vergeving van uw 

schuld, is uw oerzonde van afval van Mij teniet gedaan, omdat de Mens Jezus 

daarvoor aan het kruis is gestorven, zodat Hij met Zijn bloed boete deed voor de 

grote schuld, terwille van de gerechtigheid. 

 

U zelf zou nooit deze schuld hebben kunnen aflossen en er boete voor doen. 

Daarom stierf Ik Zelf in de Mens Jezus de dood aan het kruis, omdat alleen de 

Liefde van een dergelijke schuld kan bevrijden, die de Mens Jezus voor Zijn 

lijdende broeders opbracht en die Hem vervulde en alle lijden en smarten op Zich 

deed nemen. Maar de Liefde was Ik Zelf. 

 

En daarom werd voor u mensen de weg naar Mij weer vrij. U kunt terugkeren in 

uw vaderhuis. Ik kan u weer aannemen als Mijn kinderen, omdat uw schuld is 

teniet gedaan door Jezus, wanneer u Hem erkent en dus Mij in Hem, want Hij en 

Ik zijn Eén. Wie Hem aanroept, roept Mij aan en wie Hem eens mag zien, die ziet 

Mij van aangezicht tot aangezicht. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4474 

2 november 1948 
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Werkzame naastenliefde - Aaneensluiting met God  
 

Werkzame naastenliefde verbindt u met Mij. Daarom moet u ze beoefenen, daar 

Ik anders niet in uw nabijheid kan vertoeven, daar Ik anders niet bij u aanwezig 

ben. Maar hoe ziet het er in de wereld uit? Hoe ver zijn de mensen van Mij 

verwijderd, omdat ze zonder liefde voortleven, omdat ze alleen hun eigen welzijn 

voor ogen hebben en geen acht slaan op de nood van de medemensen. Ze zijn ver 

van Mij. 

 

U mensen weet niet wat het betekent, wanneer Ik niet bij u aanwezig kan zijn. U 

weet niet hoe krachteloos u bent, hoe weinig u zult kunnen doen voor uw 

geestelijke ontwikkeling, die toch het doel en de zin is van uw leven op aarde. U 

bent zonder licht en zonder kracht, ofschoon u op aarde machtig bent en aards 

grote dingen tot stand brengt. Hebt u de liefde niet, dan is al uw streven op aarde 

onbeduidend. Want de dood van het lichaam maakt aan alles een einde. U zult 

alles achter moeten laten, wat u op aarde voor uzelf tot stand hebt gebracht, want 

alleen de werken van liefde volgen u na in de eeuwigheid. 

 

En Ik wil u toch winnen voor de eeuwigheid. Ik wil dat u zich warmt in de stralen 

van Mijn Liefdezon, dat u leeft in licht en gelukzaligheid, dat u naar Mij verlangt 

en Ik uw verlangen alsmaar kan stillen. Ik wil u tot gegadigden van Mijn rijk 

maken en u voor eeuwig bezitten. En dit alles is uw deel zodra u in liefde 

werkzaam bent, zodra u werkzame naastenliefde beoefent en dus Mij tot u trekt, 

die Zelf de Liefde ben. Probeer het. Breng de wil op, diensten van naastenliefde 

te verrichten. Denk aan Mij en deel gaven uit, die u zelf van Mij hebt ontvangen 

en die u zelf gelukkig maken. Laat de naaste nooit gebrek lijden als hij u vraagt 

om gaven van liefde. Schuif uw eigenliefde terzijde en u zult het resultaat 

vernemen, doordat u zich in gedachten met Mij bezighoudt, doordat u naar de 

waarheid zoekt. En u zult ze ook vinden, want dan zult u vanzelf in de liefde 

leven, omdat Mijn nabijheid u daartoe aanzet. Met Mijn nabijheid maak Ik ieder 

gelukkig die terwille van Mijn Woord in naastenliefde werkzaam is. Houd u aan 

dit gebod en als u dat als het enige nakomt, zal het waarlijk voldoende zijn om u 

Mijn nabijheid zeker te stellen. 

 

En bent u dus met Mij verbonden, dan bent u ook gewonnen voor het geestelijke 

rijk. U zult dit gebod moeten vervullen als u gelukzalig wilt worden. U zult 

elkaar moeten helpen, in geestelijke als ook in aardse nood, opdat ook Ik u dan 

kan helpen in dezelfde mate. Ik kan pas dan dichter bij u komen, wanneer u Mij 

uw liefde bewijst doordat u ze tegenover de medemens uit. U bent allen Mijn 

schepselen. U bent Mijn kinderen en Ik ben uw Vader van eeuwigheid. En dus 

moet u ook onderling elkaar zo behandelen, dat u goed bent voor elkaar, dat u 

nood lenigt en hulp verleent waar ze nodig is. Dan zal Ik voortdurend bij u 
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aanwezig zijn. En u zult in het bewustzijn van Mijn tegenwoordigheid al op aarde 

de vrede vinden die Ik u beloofd heb. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3317 

4 november 1944 

 

Gods Liefde bepaalt het lot van de mens  
 

Met onverminderde kracht stroomt Mijn Liefde ononderbroken naar Mijn 

schepselen. En deze Liefde stuurt ook het lot van de mens op aarde. Steeds stel Ik 

allen het geestelijk rijp worden ten doel, bij alles wat gebeurt. Ik neem echter deel 

aan elk gebeuren en de uitwerking ervan. Ik begeleid de mens voortdurend, voor 

hem voelbaar wanneer hij zich aan Mij overgeeft, of ook ongemerkt wanneer hij 

geen contact met Mij zoekt. 

 

Nooit wordt Mijn Liefde voor Mijn schepselen minder. En deze Liefde zult u 

mensen steeds als reden moeten laten gelden, of u vreugde of leed op uw weg 

over de aarde ontmoet. Want Ik weet waarlijk het beste, wat dienstig is voor uw 

geestelijk rijp worden. En daarom zult u nooit moedeloos of teleurgesteld mogen 

zijn in uw lot, want daar Mijn Liefde het heeft bepaald, is het goed voor u, 

ofschoon u het soms als smartelijk ervaart. 

 

Mijn Liefde gaat naar u uit sinds eeuwigheid. Maar u vat dit niet zolang u zich 

niet zelf tot liefde heeft veranderd. Mijn Liefde blijft steeds hetzelfde en de 

innigheid van Mijn Liefde komt tot uitdrukking in Mijn heilsplan, dat aan elk 

gebeuren en elk scheppingswerk ten grondslag ligt. 

 

Zou Ik u niet willen redden uit geestelijke nood, zou Ik u niet tot Mij willen 

trekken omdat Ik u liefheb, dan bestond de hele schepping niet. Want ze heeft 

alleen dit naderbij komen van u naar Mij ten doel. En zoals de gehele schepping 

is ontstaan uit Mijn Liefde voor het geestelijke dat van Mij is afgevallen, zoals Ik 

voor u onbegrijpelijke en onafzienbare werken liet ontstaan met het doel dit 

geestelijke terug te winnen, zo is ook het leven op aarde van het geestelijke in de 

belichaming als mens door Mijn Liefde geleid en elk detail van het leven vooruit 

bepaald, opdat u het laatste doel zult bereiken: u weer met Mij aaneen te sluiten. 

 

Maar u zult moeten weten en geloven dat Mijn Liefde u altijd en eeuwig omgeeft. 

En u moet deze Liefde ook erkennen in leed, in voor u moeilijk te verdragen 

levensomstandigheden, in aardse mislukkingen, in ziekte en ongeluk van allerlei 
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aard. Wanneer Mijn Liefde dit niet voor u als heilzaam zou inzien, dan zou het u 

waarlijk niet beschoren zijn. Maar Ik gebruik middelen die u resultaat kunnen 

opleveren, omdat Mijn Liefde voor u overgroot is. Maar u bent in gevaar voor 

Mij verloren te gaan als Ik u alles zou besparen wat u op aarde bezwaart. 

 

Vertrouw op Mij en Mijn Liefde, die niet ophoudt. En geef u ongeremd over aan 

Mijn leiding. Laat Mij zorgen in elke aardse nood en denk alleen aan uw 

zieleheil. Werk vlijtig voor uw ziel. Streef naar Mijn rijk, dat niet van deze 

wereld is. En laat alle zorgen om uw aards bestaan aan Mij over. 

 

Het duur niet lang meer en elke tijd zult u moeten benutten en geestelijk streven. 

Alleen Ik ben op de hoogte van de levensloop van ieder mens en deze wordt naar 

Mijn wil afgelegd. Dus is elke angstige zorg dan ook onnodig, omdat u niets kunt 

veranderen wat Ik heb bepaald, dus ook niets kunt verbeteren door uw angstige 

zorgen. Wees alleen liefdevol tegen elkaar. Help waar u helpen kunt en waar uw 

kracht niet toereikend is, vertrouw daar op Mijn hulp. Want Mijn Liefde staat 

steeds voor u klaar en ze laat u niet langer in nood dan het dienstig is voor uw 

ziel. En wanneer uw lot u hard voorkomt, ook dan zult u niet mogen twijfelen aan 

Mijn Liefde. Want kan er u wel iets overkomen zonder Mijn wil? En Mijn wil is 

door Mijn Wijsheid en Liefde bepaald, die aan alles wat geschiedt ten grondslag 

liggen.  

 

Zelfs het slechte leidt Mijn Liefde naar u toe om bestwil van uw ziel, als u zich 

niet tegen Mijn wil verzet, als u zonder weerstand en berustend alles aanvaardt en 

draagt wat Ik u zend. En wees daarom niet bang en moedeloos. Mijn Liefde is 

voortdurend bij u, omdat ze nooit ofte nimmer minder kan worden dan ze was 

sinds eeuwigheid. 

 

Streef er alleen naar, dat u in staat zult zijn deze Liefde te voelen, doordat u een 

levenswandel leidt volgens Mijn wil, doordat u zich oefent in liefde en daardoor 

Mijn Liefdekracht in u kunt opnemen. Want of u zich voor de uitstraling van 

Mijn Liefde ontvankelijk verklaart of niet, dat staat u helemaal vrij. Maar uw 

leven is veel lichter als u zich door Mijn Liefde geleid en verzorgd weet, als u 

Mij voelt en in alles Mijn Liefde herkent. Blijf daarom verbonden met Mij door 

gebed en werken van liefde en u zult kracht ontvangen voor uw levensweg op 

aarde en niets hoeven te vrezen, wat er ook komen mag. Want Ik Zelf leid u tot 

aan het einde van uw leven. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6378 
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15 oktober 1955 

 

Kruisweg - Kruisdrager Jezus Christus  
 

Draag uw kruis met geduld, want het is niet zwaarder dan u in staat bent te 

dragen. Niemand hoeft onder de last van zijn kruis te bezwijken, omdat er Eén is 

die het helpt dragen, wanneer hij maar deze Ene aanroept, wanneer hij zich 

bewust is van zijn zwakheid en vol vertrouwen naar Hem gaat, die hem kracht en 

versterking kan geven en het ook doet, zodra Hij daarom gevraagd wordt. 

 

Maar wie gelooft goddelijke hulp niet nodig te hebben, wie zichzelf sterk genoeg 

voelt, wie geen Heer boven zich wil erkennen, die zal heel vaak de last van het 

kruis aan den lijve ondervinden. Want door deze last van het kruis werk Ik Zelf 

op zulke mens in, om hun de gang naar Mij lichter te maken, omdat Ik hun 

erkenning moet vragen, om hun eens een gelukzalig leven te kunnen bereiden. 

 

Draag uw kruis met geduld. Want u gaat dan al een kruisweg die u tot zegen kan 

zijn. Maar u zult ook kunnen opvliegen en in opstand komen tegen uw lot. Dan 

bent u in groter gevaar. Want dan bent u al een prooi van Mijn tegenstander, 

wanneer voor u opvallend snel hulp komt, wanneer u van elke last vrij wordt, 

want dan helpt hij u, omdat u in opstand komt tegen Mij, die u het kruis oplegde 

voor uw heil. 

 

Ik ben voor u de weg naar het kruis gegaan. Ik ben Zelf onder de last van het 

kruis bezweken, omdat het mateloos zwaar was. Maar Ik deed het voor u, dat u 

niet zo zwaar zou hoeven te dragen, dat het voor u altijd te dragen zou zijn. 

Daarom ga Ik als onzichtbare Kruisdrager naast u. En elk zich wenden tot Mij om 

hulp zal Mij ook bereid vinden om voor u de last te verminderen. 

 

Maar wie koppig voortgaat, wie geen beroep doet op Mijn hulp, die zal ze steeds 

moeilijker gewaarworden. Maar zijn eigen wil bepaalt de zwaarte van de last van 

zijn kruis. En de mens moet ervoor waken, door misnoegen en aanmatigende 

gezindheid diegene dichterbij te roepen die alleen op het ogenblik wacht waar hij 

kan invallen, die echter geen hulp wil bieden, maar u alleen te gronde wil richten. 

 

Ik ben u de weg voorgegaan en Ik maan u steeds weer aan tot navolging. Ik heb 

Mijn doel bereikt, doordat Ik als Mens Jezus Mij verenigd heb met de Vader, die 

van Mijn lichaam bezit nam en Mij met licht en kracht vervulde. Ook uw weg 

kan naar dit doel voeren. Ook u zult mateloze gelukzaligheid kunnen bereiken, 

wanneer u uw best doet Mij na te volgen, wat echter ook het dragen van de last 

van een kruis met zich meebrengt. Maar u hoeft niet alleen te gaan. Steeds hebt u 

in Mij een begeleider, die u bijstaat en u helpt dragen, zodra u zich bewust aan 

Mij toevertrouwt en Mijn hulp afsmeekt. 
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Maar u zult weinig vooruitgang boeken wanneer uw leven op aarde gemakkelijk 

en zorgeloos is, wanneer u niet door het dragen van de last van een kruis de ziel 

van slakken bevrijdt, die haar heel lang hinderen bij het binnenstralen van licht. 

Van deze slakken zult u uw ziel moeten bevrijden, wat u niet zwaar zal vallen 

wanneer u de goddelijke Verlosser Jezus Christus aanroept om hulp. 

 

Maar daarom leg Ik u mensen een kruis op, opdat u aan Hem denkt. Door de last 

van het kruis wil Ik u tot Mij roepen, die zelf te onverschillig bent de weg naar 

Mij in te slaan. Ik wil u in herinnering brengen wat Ik voor u heb gedaan door 

Mijn kruisweg, door Mijn lijden en sterven aan het kruis. 

 

Als het u op aarde goed gaat, denkt u slechts weinig aan Mijn grootste daad van 

Liefde. Pas wanneer het kruis op uzelf drukt, richt u uw ogen op Mij. En dan 

erkent u Mij ook, wanneer u Mij om hulp vraagt. Dan gaat u bewust de weg van 

de navolging van Jezus, wanneer u zich buigt onder Mijn wil, wanneer u denkt 

aan Mijn kruisweg, aan Mijn onmetelijk lijden, maar ook aan Mijn Liefde die 

zich voor u heeft opgeofferd. 

 

Amen 

 

 
 

BD.2752 

24 mei 1943 

 

Woorden van Liefde van de Vader  
 

Blijf Me toch in liefde toegedaan, dan hebt u niets te vrezen, wat er ook mag 

komen. En vergeet niet dat Ik uw lot leid, dat alles goed is zoals het over u komt. 

Vergeet niet dat Mijn Liefde het leven voor u zo vorm geeft, zoals het goed is 

voor uw positieve ontwikkeling. Geloof in Mijn Liefde, dan zult u ook alles leren 

begrijpen. U zult het zwaarste geduldig verdragen en u zult in vast vertrouwen 

Mijn hulp verwachten, als het leven u ondraaglijk toeschijnt. Mijn Liefde en Mijn 

wil gelden immers alleen uw voltooiing. En Mijn Wijsheid onderkent de 

middelen en de wegen voor u. Vertrouw daarom op Mij, dat Ik alleen op uw 

geestelijk welzijn bedacht ben en niets over u zend wat hier niet bevorderlijk 

voor zou zijn. 

 

Word als kinderen en laat u zonder tegenstribbelen leiden door Mij, steeds in de 

hoop en in het geloof dat Ik u geen verkeerde weg laat gaan, zelfs wanneer de 

weg vol stenen is en moeilijk. Eens dankt uw ziel Mij, dat Ik u liet lijden tijdens 

uw aardse leven. Wat is het korte aardse leven in verhouding tot de eeuwigheid, 
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waar u heerlijkheden wachten, waarvan u zich als mens geen voorstelling kunt 

maken? Waarom wordt u moedeloos als u in Mij gelooft? 

 

Ik ben de Liefde en de Liefde zou u waarlijk niet laten lijden, wanneer u dit leed 

niet nodig zou hebben voor uw ziel. Ik laat u lijden, omdat Ik u liefheb en u wil 

helpen, en omdat u anders de weg naar Mij niet vindt. Uw weg is doornig en 

moeilijk, maar de brede weg die goed begaanbaar is leidt niet naar Mij. 

Integendeel, hij leidt naar het kamp van Mijn tegenstander. En Mijn Liefde kan 

nooit toelaten, dat u de weg betreedt, die onherroepelijk naar het verderf leidt. 

 

Vertrouw Me en geef u gewillig over in Mijn handen. Neem het kruis op u en 

vraag Mij, dat Ik het u help dragen. Word niet moedeloos en vertwijfeld, maar 

verheug u dat u zich door het leed bewust wordt van Mijn Liefde, die u in elk 

leed zult herkennen. Wees geduldig en verwacht Mijn hulp, die u zeker is als u 

maar gelooft. En als een zwakte u overvalt, als u onzeker wordt in het geloof, bid 

dan. Roep Mij aan, dat Ik u sterk. Stuur alleen maar een gedachte omhoog, naar 

Mij, en beveel u in Mijn genade aan. En Ik zal u waarlijk niet ongetroost laten. Ik 

zal u sterken en uw ziel zal verheugd zijn, want ze voelt Mijn nabijheid en ze 

wordt de kracht gewaar, die een innig gebed tot Mij u oplevert. 

 

Zolang u met Mij tweespraak kunt houden, bent u niet eenzaam en verlaten. 

Want Ik hoor u altijd en Ik let voortdurend op uw ziel, dat ze rijp zal worden, 

zolang u nog over de aarde gaat. En Ik help u ook wanneer voor uw lichaam de 

hulp niet duidelijk te merken is. Ik help datgene wat onvergankelijk is, omdat dit 

onvergankelijke bij Mij hoort en dus ook tot Mij moet komen. En zo zult u altijd 

Mijn Liefde moeten herkennen en gelaten alles uit Mijn hand aannemen, of het 

vreugde is of leed. 

 

Uw nood op aarde is gering te noemen vergeleken bij de nood in het hiernamaals, 

die Ik u besparen wil, doordat Ik u op aarde hard aanpak. Wees gelovig en 

vertrouw op Mij. Eens zult u inzien dat alleen de Liefde Mij ertoe bracht de aarde 

met zo groot leed te kwellen, dat Ik u door een harde leerschool liet gaan om u te 

winnen voor Mijn rijk, om u het eeuwige leven in gelukzaligheid te verschaffen 

in dit rijk. 

 

Zolang de last van het aardse leven nog op u drukt, beseft u nog niet volkomen de 

Liefde van uw Vader voor u. Maar Ik roep u troostend toe: geef de liefde voor 

Mij niet op, opdat Mijn Liefde u kan vastpakken en u duizendvoudig schadeloos 

kan stellen voor al het aardse lijden en alle noden. Neem uw toevlucht tot Mij, 

opdat Ik u het leed kan helpen dragen. En word niet moedeloos, want uw leven 

op aarde duurt niet eeuwig. Ik beëindig het en roep uw ziel tot Mij, als uw uur is 

gekomen. 
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Amen 

 

 
 

BD.7472 

6 december 1959 

 

Roep Jezus Christus aan - Ernstige aanspraak van God  
 

U zult allen weer terugkeren in uw vaderhuis en ooit onuitsprekelijk zalig zijn. 

Maar de tijd van uw terugkeer bepaalt u zelf. En daarom spreek Ik u steeds weer 

toe en probeer Ik u aan te sporen alles te doen, dat u zich in dit leven op aarde zo 

ver vormt om in het lichtrijk opgenomen te kunnen worden, omdat er zonder licht 

geen gelukzaligheid bestaat en de terugkeer in het vaderhuis gelijke betekenis 

heeft als de hoogste gelukzaligheid in licht en kracht en vrijheid. 

 

U zult de tijd van uw terugkeer aanmerkelijk kunnen verkorten, maar u kunt hem 

ook weer eindeloos verlengen en dat wil Ik verhoeden. Daarom spreek Ik u steeds 

weer toe en houd Ik u de grote ellende en de kwellingen van een achteruitgang 

voor ogen. Ik stel dat tegenover de heerlijkheden van Mijn rijk en daardoor wil Ik 

u er alleen toe brengen met alle ernst en ijver te streven naar Mijn rijk. Want eens 

zult u beseffen wat het betekent nog eindeloze tijden in gebondenheid - in nood 

en kwelling - te moeten rondgaan op deze aarde, terwijl het daarentegen ook 

mogelijk is tot licht en vrijheid te komen met goede wil. 

 

Wees niet onverschillig en leef uw dagen niet zorgeloos verder als zou u een 

leven op aarde beschoren zijn dat nooit eindigt. Denk eraan dat er slechts korte 

tijd voor u overblijft. Maar die is toch voldoende om u vrij te maken uit de 

gebondenheid. Die is ruimschoots voldoende voor u om de weg naar het 

vaderhuis te effenen en Hem in de armen te vliegen, in wie u alleen gelukzalig 

zult kunnen zijn. En gebruik deze korte tijd voor uw zieleheil. Stel niet uit wat u 

spoedig zou moeten doen, want u weet niet welke tijd u nog op aarde is gegund. 

 

Deze tijd van genade is van grote betekenis, want hij kan voldoende zijn om u 

naar de gelukzaligheid te voeren. Maar uw vrije wil moet hier naar streven. De 

tijdspanne die u nog beschoren is, is slechts zeer kort. En toch kan hij voldoende 

zijn voor de volledige vergeestelijking van uw ziel. Maar onmetelijk lang is de 

tijd van uw hernieuwde strijd, wanneer u geheel faalt en u weer opnieuw wordt 

gebonden in de scheppingen van de nieuwe aarde. 

 

Steeds weer wil Ik u aanmanen eraan te denken dat het een ongelooflijke genade 

is, dat u nog mag leven om uzelf te ontwikkelen en te vormen tot wezens die 

beantwoorden aan Mijn evenbeeld, en dat u dit ook zult kunnen met Mijn 



 36 

ondersteuning. Maar u zult vrijwillig uw schreden moeten richten naar het kruis, 

naar Jezus Christus, die u waarlijk zal helpen uw doel te bereiken. 

 

Uw terugkeer naar het vaderhuis wordt alleen bepaald, doordat u Jezus Christus 

aanroept om hulp. Want alleen bent u niet in staat uw schreden op het juiste doel 

te richten. Maar Hij helpt u en uw aardse leven zal geen verspilling zijn wanneer 

u Hem maar aanroept, omdat u dan Mij Zelf herkent in Hem en dan met Mij Zelf 

de verbinding tot stand brengt, die nodig is om uw doel te bereiken. 

 

En elke dag kan deze omvorming van het wezen teweegbrengen, omdat u direct 

van kracht wordt voorzien, wanneer u zich gelovig tot Jezus Christus wendt, die 

alleen op uw roep wacht om u liefdevol te bedenken, die u steeds kracht zal 

toevoeren wanneer u deze maar innig begeert. 

 

Denk eraan, dat u in korte tijd vrij van uw uiterlijke vorm zult kunnen zijn, om 

dan eeuwig in vrijheid en licht gelukzalig te zijn. Maar bij een verkeerd gebruik 

van uw wil zult u ook nog eeuwig in onvrijheid kunnen blijven, wanneer u in dit 

aardse leven faalt en onverschillig alleen acht slaat op het wereldse, doch niet aan 

uw ziel denkt, die in grote nood is. Want sneller dan u denkt is het einde daar. 

 

Voor ieder van u komt het uur onverwachts, omdat niemand weet wanneer het is 

bepaald door Mijn wil. En ieder moet zich daarom ernstig inspannen zo te leven, 

dat hij op ieder moment uit het leven kan worden weggeroepen. Ieder moet zo 

leven, dat hij de band met Jezus Christus tot stand heeft gebracht en voor zijn 

leven op aarde en de vorming van zijn ziel kracht kan ontvangen van Mij, die nu 

Zelf wordt erkend in Jezus Christus wanneer de mens tot Hem roept, in wie Ik 

Zelf Me heb belichaamd, tot Jezus, met wie Ik Me heb verenigd, met wie Ik Eén 

ben geworden, die enkel het omhulsel is geweest in welke Ik Zelf kon verblijven 

om u mensen te verlossen. Ik was in Hem en Hij was in Mij. En wie Hem ziet en 

erkent, erkent Mij ook. En hij zal na zijn dood terugkeren naar Mij in zijn 

vaderhuis. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7272 

1 februari 1959 

 

Gods Liefde volgt de mens tot hij zelf zijn hart opent 
 

U zult eeuwig Mijn Liefde niet kwijtraken, al houdt u zich nog zo ver van Mij 

verwijderd. Want u bent uit Mijn Liefde voortgekomen en uw oersubstantie is en 
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blijft liefde, zoals ook Mijn oerwezen Liefde is. Maar zolang u zelf Mij nog 

weerstand biedt, ondervindt ook Mijn Liefde een zekere weerstand, waartegen ze 

niet vanzelf optreedt. Mijn Liefde wacht af tot u zelf de weerstand opgeeft en 

zich vrijwillig naar Mij keert. En dat moet gebeuren tijdens de duur van uw leven 

op aarde als mens, waarin u met verstand en vrije wil bent begaafd. Want deze 

laatste zult u Mij bewust moeten toekeren en u dus daardoor openen voor de 

toestraling van Mijn Liefde. 

 

Zolang u dit niet doet, zolang u zich nog van Mij afwendt, kan Mijn Liefde niet 

in u werkzaam worden. U zult dus niets van Mijn Liefde merken. En toch gaat ze 

naar u uit en volgt ze u ook in tijden van weerstand. Ze geeft u niet op, omdat de 

Liefde onophoudelijk de aaneensluiting zoekt met het voorwerp van haar liefde. 

Maar daar deze alleen vrijwillig van u uit kan geschieden, omdat Mijn Liefde 

daar te allen tijde toe bereid is, volgt ze u onafgebroken en tracht ze u te bewegen 

eveneens Liefde te zoeken, die dan waarlijk in de meest rijke mate in u zal 

stromen. 

 

Lukt het Me maar, uw denken en willen op Mij te richten, dan kan Ik u ook 

opmerkzaam maken op de God die uw Vader wil zijn. Ik kan u alle werken onder 

ogen brengen. Ik kan u door de scheppingswerken opmerkzaam maken op een 

Wezen, dat u liefheeft en u vreugde wil bereiden. En Ik kan in u dan langzaam de 

liefde voor dit Wezen ontsteken. Ik kan Mij Zelf als de Vader aan u 

bekendmaken, die in Liefde graag alles voor u wil doen om u gelukkig te maken. 

 

En Ik heb u gewonnen, zodra u zich zelf door Mijn Liefde voelt aangeraakt, 

zodra u nadenkt over de God en Schepper, die uw Vader is van eeuwigheid. 

Houden zulke gedachten u maar eenmaal bezig, dan heb ik wortel geschoten in 

uw hart. En u zult Mij dan ook eeuwig daar niet meer uit kunnen wegdringen, 

zelfs niet wanneer u voor enige tijd uw gedachten weer naar de wereld keert. 

Maar de God die u eenmaal als Vader hebt herkend, Hem geeft u dan zelf niet 

meer op. Want Ik heb u lief en Mijn Liefde houdt u gevangen, wanneer ze maar 

eenmaal in uw hart kan ontbranden. 

 

Het was een lange weg die u moest gaan om in het stadium van  het ik-bewustzijn 

ook Mij te kunnen leren herkennen. Maar hebt u Mij eenmaal herkend als het 

Wezen uit wie u eens bent voortgekomen, dan bent u ook spoedig aan het einde 

van uw ontwikkeling gekomen. Want dan kan Mijn Liefde u vastpakken. En u 

zult dit voelen, omdat u niet meer loskomt van de gedachte aan Mij, omdat u zich 

steeds weer naar Mij zult keren, naar wiens Liefde u nu verlangt en die u ook 

zeker wordt verleend. 

 



 38 

En kunt u nu zelf ook Mij liefhebben, dan is de band al tot stand gebracht, die het 

doel is van ieder mens op aarde. Dan is Mijn Liefde in u ontbrand. En wat ze 

vastpakt, geeft ze voor eeuwig niet meer op. 

 

Omdat Ik Zelf de Liefde ben, moet Mij eens ook het werk van het terugbrengen 

lukken. Want ook uw oersubstantie is liefde, die ook eens van zichzelf bewust 

wordt, die ontbranden zal zodra er een vonk is ontstoken. En deze liefdevonk is 

ieder mens in zijn hart gelegd. En komt hij met Mijn Liefdevuur in aanraking, 

dan moet hij ontvlammen en trachten zich met het vuur van de eeuwige Liefde te 

verenigen, omdat de liefde de aaneensluiting zoekt en niet eerder rust tot ze deze 

is aangegaan. 

 

Eens zult u allen de mijnen worden op deze weg van de Liefde. En om de tijd van 

de scheiding tussen ons te verkorten, die uw vrije wil moet opheffen, volgt Mijn 

Liefde u, tot u zich omkeert en u voor Mij ontsluit, tot u zelf uw hart voor Mij 

opent, waarin Mijn Liefde nu binnenstraalt met het helderste licht, tot het vuur 

van Mijn Liefde u helemaal doet stralen van geluk en u één bent geworden met 

de eeuwige Liefde, met Mij Zelf, uw Vader van eeuwigheid. 

 

Amen 
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