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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.berthadudde.net 
 

http://www.bertha-dudde.org 
 

 
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, Silezië, 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.6144 
24 december 1954 
 
Vrede aan de mensen die van goede wil zijn  
 
Vrede aan de mensen op aarde die van goede wil zijn. Denk aan die nacht toen de 
goddelijke Verlosser ter wereld kwam. Denk aan Zijn geboorte en ook aan Zijn 
dood, aan Zijn verlossingswerk, ter wille waarvan Hij naar de aarde is afgedaald. 
Denk aan Zijn overgrote liefde die Hem ertoe bracht vlees aan te nemen en dan 
Zich zelf te offeren aan het kruis om u mensen verlossing te brengen uit uw 
gevangenschap. Hij wilde u de vrede brengen, het heil van uw zielen. Hij wilde u 
aan de eeuwige dood ontrukken, Hij wilde u het leven geven. Hij wilde Zijn 
schepselen tot kinderen laten worden en ze terughalen in het vaderhuis. Zijn 
overgrote liefde bewoog Hem naar de aarde af te dalen om midden onder de 
mensen reddingswerk te verrichten, om Zijn schaapjes om zich heen te 
verzamelen, om hen die verloren waren uit de klauwen van de wolf te redden die 
in Zijn kudde was binnengedrongen omdat niemand hem dat kon beletten. 
 
Alle mensen waren in de macht van diegene die Zijn vijand was. En daarom 
daalde de Redder van boven neer om hen aan diens macht te ontrukken. Maar Hij 
moest de tegenstander daar een offer voor brengen, want deze liet zijn 
gevangenen niet vrij. Want hij had recht op hen omdat ze hem vrijwillig waren 
gevolgd in de diepte en net als hij zondig waren geworden. Ze zouden nu hun 
losprijs zelf hebben moeten betalen en waren daar te zwak voor. Ze zouden 
echter voor God ook zelf de boete hebben moeten doen voor die onmetelijke 
zonde van hun vroegere opstand tegen God. Nooit zou hun dit mogelijk zijn 
geweest en dus waren ze voor eeuwig een prooi geworden van de tegenstander 
van God wanneer hun geen hulp werd gebracht, wanneer God zelf zich niet over 
hen ontfermde. 
 
En Hij verzoende voor u de schuld. Hij betaalde voor u de losprijs. Hij stierf aan 
het kruis voor uw zonden. Hij zelf verloste u mensen van zonde en dood. Alleen 
de liefde kon u mensen verlossen en daarom belichaamde de eeuwige Liefde zich 
in een mens, in een kindje dat zonder zonden en rein ter wereld kwam en ook 
zonder zonden en rein bleef, zolang het als mens midden onder de mensen 
vertoefde. 
 
De mens Jezus nam de goddelijke liefde in zich op en deze overgrote liefde voor 
de medemensen liet Hem een werk van barmhartigheid volbrengen, zoals het zich 
maar één keer in de wereld heeft voorgedaan. Hij leed en stierf de dood aan het 
kruis omdat de liefde Hem ertoe bewoog God het zoenoffer aan te bieden. Hij 



 8

nam alle zonden van de mensheid op zich en verschafte daar genoegdoening 
voor. De Liefde verdroeg alles om de mensen te verlossen. 
 
Toen de Heiland ter wereld kwam, werd een groot werk van erbarmen ingeleid. 
Een lichtstraal viel op de aarde. Hij scheen helder in de harten van de weinigen 
die smachtten in hun nood en tot God riepen om hulp. Het kind Jezus straalde 
licht uit en enige weinigen herkenden het als de Messias die aan de wereld was 
verkondigd door zieners en profeten. En ze betoonden het kindje hun hulde. Ze 
loofden en prezen God die zich over hen ontfermde en ze vonden de vrede in hun 
hart. Maar het waren er maar weinige en ook nu zijn het slechts weinigen die in 
hun hart in liefde en dankbaarheid denken aan Diegene die zich zelf opofferde 
voor de zondige mensheid. Maar ook alleen dezen zullen vrede vinden, ook 
alleen dezen kunnen worden verlost, die in Jezus Christus als Gods Zoon en 
Verlosser geloven en het licht in hun harten laten stralen, die vol deemoed hun 
knie buigen voor de Heiland die in het kindje Jezus naar de wereld kwam om de 
mensen te verlossen. 
 
Amen 
 

 
Die van goede wil zijn 

 

BD.5850 
10 januari 1954 
 
De goede wil herkent de openbaringen van God  
 
In de hemel en op aarde is alleen mijn wil beslissend en alles komt zo op de 
mensen af zoals het met mijn liefde en wijsheid overeenstemt. Niemand, noch de 
mensen op aarde, noch de zalige en ongelukkige wezens in het geestelijke rijk, 
kunnen mijn wil tegengaan zolang Ik hem aanwend. En Ik laat Hem zo lang 
actief worden, als het voor mijn schepselen het meest nuttig is. En zo lang moet 
ook al het wezenlijke zich aan mijn wil aanpassen. Maar Ik weet ook wanneer het 
voor het wezenlijke nuttig is zich naar vrije wil en goeddunken te bewegen, te 
handelen of achterwege te laten. Dan trekt mijn wil zich terug, om het wezen de 
mogelijkheid van een vrije beslissing te geven. 
 
Op aarde moet nu de vrije wil van de mens beslissen en daarom zult u mensen op 
de aarde zelden een opvallend, de wil bepalend ingrijpen mijnerzijds kunnen 
verwachten of in acht nemen, want dit zou noch aan mijn liefde, noch aan mijn 
wijsheid beantwoorden, daar het er anders met de graad van rijpheid van de 
mensen wel anders uit zou zien, maar een volmaakt worden betwijfeld zou 
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worden. En daarom zal Ik steeds mijn openbaringen - die wel geschikt zouden 
zijn op de wil van de mensen beslissend in te werken - u zo aanbieden dat de 
vrije wil op geen enkele manier gedwongen of beïnvloed wordt, dat ze niet 
dwingen te geloven, maar de mens volledig vrij kan beslissen ze aan te nemen of 
af te wijzen. Maar of een openbaring van Mij afkomstig is, of Ik zelf Me aan de 
mensen op de aarde te kennen  geef, dat zal een goede wil steeds kunnen 
beoordelen. Want deze kracht stroomt uit elke openbaring van mijn kant, dat een 
mens van goede wil zich aangeraakt, zich dus aangesproken voelt door Mij. Maar 
daarom zullen ook mijn openbaringen in de laatste tijd voor het einde slecht 
doordringen en weinig aandacht krijgen, omdat de mensen in deze tijd meestal 
niet meer van goede wil zijn. 
 
Dit is een harde uitspraak, die de mensen ontstemd zouden willen afwijzen. En 
toch hebben maar weinig mensen een goede wil, een wil die ze onvoorwaardelijk 
onder de mijne plaatsen, dat ze de eigen wil geheel opgeven om alleen mijn wil te 
laten gelden. En Ik kan deze mensen geen duidelijker bewijs geven, omdat niet Ik 
hun wil veranderen wil, maar zij dit zelf moeten doen. Maar Ik maar gebruik van 
de weinigen die zich onvoorwaardelijk onder Mij plaatsen en Ik laat hen spreken 
in mijn plaats. Want mijn geest kan in hen werkzaam zijn en dus spreek Ik toch 
ook tot diegenen die twijfelen. Maar steeds zal Ik de vrije wil van de mens 
respecteren en hem niet buitengewoon tegemoet treden, want Ik zou niets hebben 
gewonnen aan dezen, die pas geloven wanneer hun mijn werkzaam zijn bewezen 
wordt. 
 
Amen 
 

 
BD.7607 
25 mei 1960 
 
De goede wil garandeert het naderen tot God  
 
De wil tot het goede garandeert ook dat de mens nader tot God komt, dat hij Hem 
leert herkennen en zich buigt voor Zijn wil. Ieder mens is de liefdesvonk in het 
hart gelegd. En deze is het die de ontwikkelingsgang van de mens, het rijp 
worden van zijn ziel bepaalt. De mens kan vanaf zijn jeugd van goede wil zijn. 
Hij kan tegenover zichzelf en de omgeving het bewijs leveren dat hij van goede 
wil is, te helpen wanneer hij de innerlijke aandrang in acht neemt, wanneer hij 
zich door zijn geweten laat leiden. En hij kan nu ook met zekerheid zeer snel tot 
een zeker geestelijk inzicht komen. Hij zal God leren herkennen en trachten 
dichter bij Hem te komen en God zal hem tegemoet komen omdat Hij de goede 
wil van de mens kent. En dat is het geheim van de liefde. De eeuwige Liefde trekt 
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zeer sterk de mens aan die de liefdesvonk in zich voedt, die dus van goede wil is. 
En deze zal nu ook inzien met welke liefde God zich tot hem over buigt. Hij zal 
God in alles onderkennen wat hem omgeeft, wat gebeurt en wat hemzelf betreft. 
Hij zal zich toegedaan aan Hem toevertrouwen en uit eigen beweging doen wat 
Gods wil is. Hij zal in de liefde leven en zijn geest doen ontwaken en zijn ziel zal 
rijper worden. 
 
Er behoort dus alleen een goede wil toe, op aarde het doel te bereiken waarvoor 
de mens leeft. En ook al weet hij in het begin niets daarover, het inzicht krijgt hij 
vanzelf omdat de liefdesvonk in hem werkzaam is en dus de geest in zich tot 
leven wekt. Dan is hij uit de aanvankelijk dode toestand naar buiten getreden en 
wordt hij zelf actief naar Gods wil. En God zal hem nu de taak stellen waarvan de 
mens zich bereid verklaart die te vervullen, bewust of ook onbewust, want God 
weet in hoeverre hij deze taak zal nakomen en welke bekwaamheden de mens 
bezit om tot zegen op de aarde te wandelen. En de mens biedt Hem geen 
weerstand omdat zijn wil goed is en hij zich geheel onder de wil van God schikt. 
 
Deze overgave aan God is het mooiste in het leven, want ze ontheft de mens dan 
van elke verantwoordelijkheid. Ze geeft hem innerlijke vrede en vreugde, ze 
brengt hem steeds dichter bij God, Die hem nu van Zijn kant aantrekt, Die niet 
van zijn zijde wijkt en hem beschermt tegen alle aanvallen van de vijand van zijn 
ziel. En het is dan waarlijk gemakkelijk voor de mens zijn levenstaak te 
vervullen. Hij zal niet veel kracht hoeven te gebruiken om zich het hemelrijk te 
verwerven, voor hem zal het juk zacht zijn en de last licht, want hij is van goede 
wil. En zijn liefde voor God en voor de naaste groeit met de dag en ze vervult 
hem voortdurend met meer kracht om alles te kunnen verrichten wat van hem 
verlangd wordt, zowel geestelijk als ook aards. Hij is dan ook de juiste 
verhouding aangegaan. Hij zal dan omgaan met God als een kind met zijn Vader 
en het kind zal de liefde van de Vader voelen en in vrede met God door het leven 
op aarde gaan. Het zal ook weten dat zijn ware vaderland niet de aarde is, maar 
dat het na zijn dood terug zal keren in het vaderhuis, omdat de Vader Zijn kind in 
Zijn liefde trekt, tot het de weg naar huis heeft gevonden, naar Hem. 
 
Amen 
 

 
Innerlijke vrede - Vrede van de ziel 

 

BD.0895 
2 mei 1939 
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Innerlijke vrede  
 
Verlichting van de geest is innerlijke vrede. Van wie het inzicht ten deel valt, 
maakt zich een gevoel van geborgen zijn en rust meester. Want hij is het die de 
materie al voor een deel heeft overwonnen en zich steeds meer op het geestelijke 
richt. En zo zal deze zich ook nooit door aardse zaken van de wijs laten brengen 
in die mate dat hij rusteloos en ongeduldig door het leven gaat. Hij zal zich veel 
meer in de gelukkige toestand bevinden dat niets hem meer buitengewoon raakt. 
Hij zal alles wel doormaken, echter met geringe deelname van het hart. Hij zal 
ook niet bijzonder lijden onder gebeurtenissen die anders zijn hele wezen diep 
zouden hebben aangegrepen, daarentegen alles aanvaarden als een bijverschijnsel 
van het dagelijks leven, dat hem alleen is toebedacht door de goddelijke Vader 
ten behoeve van zijn verdere vervolmaking. En niets kan de innerlijke vrede 
verstoren, die zich alsmaar voelbaarder openbaart, hoe meer het mensenkind zijn 
best doet de wil van de Vader in de hemel te vervullen. Want voortaan heeft de 
ziel niet meer zo te lijden onder de druk van de materie. Ze leeft voor haar ware 
bestemming en de gevechten van de vijandige macht zijn niet meer zo te vrezen. 
Daarom is de ziel in rust tegenover alle aardse gebeurtenissen, terwijl ze toch 
geestelijk steeds levendiger werkzaam is. 
 
De aarde en haar verlangen is nu eenmaal in tegenspraak met het geestelijke 
leven en er kan nooit aan beide tegelijk gevolg worden gegeven. Het leven op 
aarde met zijn eisen zal ook steeds onrust en onvrede oproepen, terwijl het 
geestelijke leven en het streven van de ziel de rust biedt, dat wil zeggen alleen 
tegenover de aardse belevenissen. Dit zal steeds zo’n uitwerking hebben dat de 
geest van de mens ongevoelig is voor al het moeilijke dat hem aards is beschoren 
en de mens zonder storingen zijn eigenlijke taak kan vervullen, zolang hij maar 
begeert in geestelijke regionen te mogen vertoeven. Hij zal ook van een zekere 
zorg zijn ontheven, want er is hem geestelijke bijstand verzekerd in alle noden en 
zorgen, zowel van het lichaam als ook van de ziel, en hij zal deze hulp wel 
waarnemen en zijn innerlijke vrede zal maar zelden worden verstoord door 
voorvallen die hem anders uit de rust zouden hebben opgeschud. 
 
Het zijn meestal wereldse zorgen die de mens verontrusten en hem het aardse 
leven onverdraaglijk maken. Wie deze echter heel gelovig aan de Vader in de 
hemel opoffert, wie Hem vraagt - en dat in het geestelijke inzicht dat Hij de Heer 
is over al het gebeuren - wie dus deze zorg meeneemt naar het geestelijke rijk, die 
zal daar duidelijk van worden bevrijd en de vrede van het hart zal weer de 
overhand nemen. En verbannen zal zijn wat het mensenkind als last voorkomt en 
zijn geestelijk streven zou kunnen benadelen. En zo moet uw hele streven steeds 
alleen daarop gericht zijn, bedacht te zijn op uw geest. U moet aan de aardse 
eisen geen aandacht schenken, maar steeds alleen verlangen naar de helderheid 
van geest en hierom vragen, en de hemelse Vader zal u zorgzaam door het leven 
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op aarde heen leiden en al het moeilijke ver van u houden opdat u de innerlijke 
vrede vindt en behoudt, om des te rustiger het geestelijke leven te kunnen 
bevorderen en zo uw ziel naar het licht te leiden. 
 
Amen 
 

 

BD.3302 
21 en 22 oktober 1944 
 
Waarheid - Rust en innerlijke vrede  
 
Hoe onjuist het denken van de mensen is, blijkt uit het hun ontbreken van de 
gelukkig makende rust van de wetende, die uit het ware weten dat overeenstemt 
met de waarheid, voortdurend kracht put. En zolang deze rust het wezen van een 
mens niet beheerst, staat hij nog niet vast in de waarheid, dat wil zeggen in het 
juiste inzicht ervan. Want hij kan de waarheid ook wel door middel van zijn 
verstand in zich hebben opgenomen, maar hoeft toch niet het inzicht te hebben 
als ze mentaal nog geen eigendom is geworden, hij ze dus met hart en verstand 
heeft opgenomen. De zuivere waarheid moet de mens ook de innerlijke vrede 
brengen, want de zuivere waarheid is een geschenk van God dat Hij die mens 
doet toekomen die zo’n geschenk waardig is. En een goddelijke gave zal steeds 
gelukkig maken. 
 
Maar de mensheid bevindt zich in een toestand van ontwrichting, van 
rusteloosheid, van zoeken, van ongerust zijn en een voortdurende onzekerheid. 
Ze wordt geplaagd door twijfels en verwerpt bereidwillig wat ze tevoren voor 
waarheid hield. Maar aan de zuivere waarheid zou ze vasthouden en haar met 
intense volharding en standvastigheid verdedigen. Maar ze bezit de zuivere 
waarheid nog niet, daar er anders ook niet dat enorm grote leed over de aarde zou 
gaan. Want de waarheid staat borg voor juist denken en juist denken heeft niet 
zo’n chaos tot gevolg zoals de aarde die thans laat zien. 
 
Waar de waarheid wordt verkondigd is een toevluchtsoord van vrede en wie de 
waarheid aanneemt kan eveneens deze schuilplaats van vrede betrekken. Want al 
heerst om hem heen ook de grootste opgejaagdheid en woedt de grootste 
onenigheid, de dragers van de waarheid worden er weinig door geraakt, omdat de 
waarheid zelf hen er al tegen beschermt in een rusteloze toestand te vervallen. 
Dragers van de waarheid zijn met God verbonden en de wereld kan hen niet meer 
de innerlijke vrede afnemen die van God uitstraalt in hun hart. Ze kan alleen nog 
uiterlijk het lichaam bezwaren, maar de ziel niet meer ernstig in gevaar brengen. 
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En deze zekerheid van de ziel straalt ook op de hele mens uit, zodat hij zich 
midden in de storm van de wereld zeker en rustig staande houdt. 
 
Want de waarheid heeft de kracht in zich, als ze eenmaal het hart van de mens 
beroert en door de wil van de mens wordt aangenomen. Deze kracht moet alle 
vijandige krachten overwinnen, omdat ze sterker is dan deze. Pas wanneer de 
mens in de waarheid, in het inzicht vaststaat, staat zijn doel tastbaar voor hem en 
dan streeft hij onwrikbaar dit doel na en laat zijn zekerheid en rust niet meer aan 
het wankelen brengen. Weliswaar is hij lichamelijk ook nog aan de lasten van het 
leven blootgesteld, maar ook deze schijnen hem niet meer zo machtig toe dat ze 
hem angstvallig laten worden, zodra hij tot de eeuwige waarheid, tot het woord 
van God, de tot vorm geworden waarheid, zijn toevlucht neemt. Want de kracht 
van het goddelijke woord doorstroomt hem merkbaar en geeft hem de innerlijke 
rust terug. 
 
Maar waar dwaling is, daar zal ook een voortdurende toestand van radeloosheid 
zijn, des te groter en meer deprimerend, hoe dieper de mens in dwaling verkeert. 
Maar de wereld verdedigt thans een overmaat aan dwaling en de waarheid is 
bedenkelijk ver weg. Maar waarheid is licht, dwaling is duisternis. En waar 
duisternis is, zal ook wanorde zijn. Een chaos die aards en geestelijk 
onheilspellend is, want de goddelijke ordening wordt niet meer in acht genomen 
omdat de duisternis zoiets niet meer laat inzien. Waar de dwaling is, zal daarom 
ook een verkeerd handelen zijn. Want verkeerde leren hebben verkeerd denken 
tot gevolg en dit geeft weer aanleiding tot daden die indruisen tegen de 
goddelijke ordening. En dat de wereld zich in een algeheel verkeerd denken 
bevindt, is op te maken uit haar handelingen die een onvergelijkelijk werk van 
vernietiging produceren, die zich tegen de goddelijke wil om te scheppen keren, 
die de medemens de ergste schade berokkenen en dus geheel tegen het goddelijke 
gebod van de liefde indruisen. Zulke daden verrichten kan alleen een verkeerde 
wil, een verkeerd denken dat weer alleen is voortgekomen uit de dwaling, die als 
waarheid in de wereld wordt verspreid. 
 
Waar dwaling is, is ook liefdeloosheid. Want waar de liefde wordt aangeleerd en 
beoefend, daar is waarheid, omdat God zelf Die de eeuwige Waarheid is, ook 
daar is waar de liefde is. Want waarheid en liefde zijn onafscheidelijk. En daarom 
kan onvermijdelijk op verkeerd denken worden geduid, waar de liefdeloosheid 
zich doet gelden. En verkeerd denken is het gevolg van verkeerde leren. En 
daarom moet de waarheid optreden tegen de dwaling, daarom zendt God zelf de 
dragers van de waarheid onder de mensen opdat hun deze wordt overgebracht, 
opdat ze uit de chaotische toestand een uitweg vinden, opdat ze de gelukkig 
makende innerlijke rust leren kennen die hun alleen maar wordt opgeleverd door 
de waarheid, die zowel geestelijk als ook aards een uitwerking heeft. Want ook 
de aardse toestanden worden zienderogen beter zodra de waarheid eenmaal 
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ingang heeft gevonden bij de mensheid en met haar ook de liefde ingang heeft 
gevonden. Dan zal er licht zijn en rust en vrede, omdat met de waarheid en de 
liefde God zelf dicht bij de mensen is en er van Hem voortdurend licht en kracht 
uitgaat en de menselijke ziel de vrede zal vinden in het inzicht, in het juiste weten 
dat haar onuitsprekelijk gelukkig maakt. 
 
Amen 
 

 

BD.4761 
19 oktober 1949 
 
De ware vrede van de ziel - niet van deze wereld   
 
De wereld kan u niet de ware vrede geven, want op haar is er alleen ruzie en 
strijd. Waar echter vrede is op aarde, daar wordt geen aandacht meer geschonken 
aan de wereld. Daar is de verbinding met het geestelijke rijk tot stand gebracht, 
daar kan Ik geven zoals Ik u beloofd heb: de ware vrede van de ziel. Zolang u 
echter op aarde vertoeft, zult u om deze vrede moeten strijden tegen uzelf, omdat 
u nog kinderen van de wereld bent en uw Vader in de hemel niet vraagt u de ware 
vrede te schenken. Pas door een geheel afzien van de wereld met haar vreugden, 
komt de ware vrede uw hart binnen, want dan zult u Mij vinden en niets anders 
meer begeren. Dan is uw hart stil geworden in de liefde voor Mij. Dan ben Ik zijn 
doel, zijn verlangen, zijn hoop en zijn leven. Dan heeft het hart gevonden wat het 
begeerde en niets in de wereld biedt het nu vervanging. 
 
Mijn tegenstander heeft de macht verloren over diegene die in Mij de vrede van 
zijn ziel heeft gevonden. En al wil de tegenstander nu ook steeds weer door de 
wereld op hem inwerken, de vrede die Ik de ziel gaf zal zij niet meer opgeven 
voor waardeloze goederen of vreugden van de wereld. Voer daarom eerst strijd 
tegen uzelf, opdat u de vrede zult veroveren, opdat Ik u de overwinning zal 
geven, zodat een juiste en ware vrede u beschoren zal zijn die u gelukzalig maakt, 
omdat deze mijn geschenk is. Mijn belofte die in vervulling zal gaan voor 
diegenen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 
 
Amen 
 

 

BD.4864 
26 maart 1950 
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De vrede van de ziel   
 
Geef ons de vrede van de ziel. Dat moet uw voortdurend gebed zijn. Want deze 
vrede bevat alles: geloof, liefde, kracht en licht. Alleen het ware geloof kan u de 
vrede geven en alleen in de liefde vindt u haar, omdat beide gescheiden niet dat 
zijn wat ze moeten zijn. Als u echter de vrede in u hebt, hebt u ook het inzicht en 
staat u dus in het licht. En vanuit deze zekerheid bent u ook vervuld van kracht. 
Bij wie nu de innerlijke vrede ontbreekt, diens ziel is onbewust niet tevreden 
met datgene wat ze bezit. Toch voelt ze het verlangen naar een toestand van 
licht die ze nog mist. Zo'n ziel, wanneer ze nog zwak in de liefde is, zoekt naar 
een compensatie voor het haar ontbrekende licht. En ze laat zich gemakkelijk 
verblinden door bedrieglijk licht. Ze zoekt de vrede en verschaft zich deze nog 
onterecht, omdat ze nog niet heeft voldaan aan de grondvoorwaarde: het 
veranderen van zichzelf tot liefde. Ze kan weliswaar ook een vrede vinden 
waarin ze zich gelukkig voelt, maar het is meer een verdoving, door het verstand 
van de mens tot stand gebracht, maar niet de goddelijke vrede die de ziel zich 
zelf als kind van de Vader zal laten voelen.  
 
Het gevoel van het geborgen zijn in de armen van de Vader, wekt een vrede op 
die het mooiste is waar op aarde naar kan worden gestreefd. Zodra de juiste 
verhouding van een mens tot God, tot zijn Schepper en Vader van eeuwigheid, 
tot stand is gebracht, is ook zijn aards bestaan vredig, ondanks gebeurtenissen 
die van buiten dreigend op de mens afkomen. Want de juiste verhouding 
garandeert ook een juist geloof in de hulp van de Vader. En dit vaste vertrouwen 
is al een teken van de vrede die de ziel gelukkig maakt. Deze mensen zijn zich 
bewust van de aanwezigheid van God en dus blijven ze onaangetast door alles 
wat er op hen afkomt, zelfs wanneer ze daardoor gedwongen zijn op aarde door 
te zetten of te strijden tegen hun vijanden. De mens zal de vrede van de ziel niet 
verliezen. Hij wordt bijgestaan door goddelijke krachten die hem vasthouden en 
ondersteunen als het lijkt alsof hij lichamelijk zou moeten bezwijken. De vrede 
van de ziel kan de wereld hem niet meer afnemen, want die is het gevolg van de 
innige verbondenheid met God door gebed en door werken van liefde, die hem 
ook het herkennen van de waarheid heeft gebracht. Daarom vreest een mens die 
wetend is, geen gevaar meer, omdat hij dit herkent en het met de juiste wapens 
het hoofd kan bieden. Want steeds weet hij: hij strijdt niet alleen, maar met God 
Die voortdurend bij hem aanwezig is. 
 
Amen 
 

 
De vrede van de ziel door diep geloof 
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BD.3441 
18 februari 1945 
 
Sterk geloof, innerlijke vrede - Onverschrokkenheid  
 
Alle bedenkingen moeten verdwijnen en door sterk geloof worden vervangen, 
dan zal de diepste vrede ook zijn intrek nemen in het hart en de aardse nood zal 
draaglijk zijn. U allen die bang bent en onrustig de toekomst tegemoet ziet, u hebt 
nog geen sterk geloof omdat u in uw geest nog zwak bent. En dit zwakke geloof 
moet nog versterkt worden door innig gebed en de verhoring ervan. Zodra u in 
uw nood bidt om hulp, zal God zich ook kenbaar maken, want Hij kent uw wil 
om te geloven, Hij kent dienaangaande uw worstelen in het gebed. En Hij zal u 
verhoren. Hij zal zich aan u openbaren als u in grote benauwdheid verkeert. Want 
Hij wil u helpen diepgelovig te worden ter wille van de medemensen die u nog 
als voorbeeld moet dienen. Wie een diep geloof zijn eigendom noemt, staat 
boven alles wat op hem afkomt. Hij zal alles aankunnen wat van hem geëist 
wordt en hij zal in innerlijke vrede leven, want hij weet dat hij nooit alleen is, 
maar altijd begeleid wordt door de hemelse Vader en dat hem niets kan 
overkomen wat God niet wil, dat echter ook alles moet gebeuren zoals God het 
wil. En hij vertrouwt op de liefde van de hemelse Vader Die hem behoedt voor 
nood en ellende als het niet perse nodig is voor het heil van zijn ziel.  
 
Maar de gelovige mens tracht ook naar Gods welgevallen te leven. Hij probeert 
zijn ziel te veredelen en daarom vreest hij ook geen leed. Integendeel, hij 
vertrouwt op de goddelijke liefde. En aan de goddelijke liefde moet als eerste 
worden gedacht, wil de mens tot een diep geloof komen. De innige vaderliefde 
omvat alles wat uit haar is voortgekomen en ze wil het nooit meer prijsgeven aan 
het verderf. En van deze innige vaderliefde moet de mens volledig overtuigd zijn, 
dan geeft hij zich ook onbekommerd over aan de goddelijke bescherming, altijd 
hopend dat God al het moeilijke ver van hem houdt omdat hij Hem liefheeft. En 
zodra de mens dit volledige vertrouwen kan opbrengen, is zijn geloof sterk en 
dan stelt God hem niet teleur. Integendeel, Hij zal hem elk verzoek vervullen. En 
het mensenkind kan zonder vrees elke dag tegemoetzien, die hem alleen dat zal 
brengen wat noodzakelijk is voor zijn zielenheil. En hoe diepgeloviger het kind 
op de hulp van de Vader vertrouwt, des te geringer is het leed. 
 
Amen 
 

 

BD.3656 
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14 januari 1946 
 
Rust en vrede van de ziel door diep geloof  
 
Uw hart blijft onrustig, zolang u niet vast gelooft in mijn altijddurende liefde en 
zorg voor al mijn schepselen. Alleen het diepe geloof geeft u de rust en de vrede 
van de ziel. En dus zult u dit eerst moeten trachten te verkrijgen, dan zult u het 
aardse leven de baas worden ook in de moeilijkste tijden, in aardse nood en 
benauwenis. Steeds weer roep Ik u toe: Wat kan u gebeuren zonder mijn wil en 
toelating? Mijn macht is zo sterk dat ze alles kan verhinderen wat Ik wil. En mijn 
liefde voor u is zo groot dat Ik ook verhinder wat tot nadeel is voor uw ziel. Moet 
het lichaam desondanks lijden, beschouw dan ook dit als een bewijs van liefde, 
want het dient uw ziel het beste. Vrees daarom geen aards leed, maar vertrouw 
Mij, dat Ik ook dit draaglijk maak, als u maar gelooft in Mij, mijn liefde en 
macht.  
 
Probeer u in te denken dat een kracht die Mij vijandig is u te gronde wil richten, 
en dat Ik dit nimmer toelaat uit liefde voor u. De vijandige kracht tracht uw wil te 
winnen en als hem dit niet lukt, woedt hij tegen u. Is uw wil nu serieus op Mij 
gericht, dan sta Ik ook als bescherming bij u en het werkzaam zijn van de 
tegenstander is zonder resultaat. En zo zult u toch steeds moeten geloven dat Ik 
bij u ben, dat u nooit weerloos aan zijn invloed bent overgeleverd. En dit geloof 
zal u troost en rust geven, want Ik beschaam het niet.  
 
Uw geloof is het beste wapen tegen de vijand van uw ziel. Dit stel Ik niet teleur 
en Ik help u in elke nood, geestelijk en aards. Als u echter bang bent en twijfelt, 
dringt de tegenstander bij u binnen en oefent hij zijn invloed uit. U kunt alleen 
maar een sterk geloof bereiken als u zich voortdurend met Mij verbindt in gebed. 
Want het voortdurend aanroepen geeft u ook innerlijke zekerheid dat Ik u helpen 
kan. En u zult ook mijn liefde voelen die u wil helpen in elke nood. Laat geen 
aardse zorg bovenkomen, want deze neem Ik van u over als de tijd daar is. En 
denk alleen aan uw ziel en zorg ijverig voor haar, doordat u ze sterk en krachtig 
maakt door mijn woord. Als u uw ziel mijn woord verschaft, zal ze sterker 
worden in het geloof. En als u gelooft, laat ook geen aardse nood u meer 
schrikken. 
 
Voortdurend geef Ik u de verzekering dat Ik u bescherm in elk gevaar van 
lichaam of ziel. Schenk geloof aan mijn woord. En rust en vrede zal in uw hart 
komen. U zult elke zorg aan Mij overlaten. U zult ook uw geloof op anderen 
kunnen overdragen, want een diep geloof straalt zijn kracht uit en doet ook het 
zwakke geloof van de medemensen opleven. Vrees niet, maar geloof dat Ik vol 
van kracht ben en u liefheb. En onbezorgd zult u door het aardse leven gaan, 
steeds zeker van mijn hulp. Geen nood zal u beangstigen, zelfs al zult u hem ter 
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wille van uw ziel moeten verdragen. Want Ik beëindig hem als de tijd daar is, Ik 
help u naar uw geloof. 
 
Amen 
 

 
Innerlijke vrede door verandering van wezen en zielenarbeid 

 

BD.6158 
8 januari 1955 
 
Omvorming van het wezen alleen van binnenuit  
 
Niets uiterlijks bevordert uw innerlijk leven. Niets formeels helpt uw ziel rijp te 
worden en leidt ze naar de voltooiing. Alleen van binnenuit kan de omvorming 
van uw wezen worden voltrokken, waarom u mensen vaak in de stilte zult 
moeten gaan om uzelf te beschouwen en al datgene uit u te verwijderen wat u 
ontsiert, wat als gebreken nog in u aanwezig is. U zult wel van buitenaf op uw 
zielenarbeid opmerkzaam gemaakt kunnen worden, er zal u wel geleerd kunnen 
worden op welke manier u ze zult kunnen verrichten, waar u naar moet kijken, 
wat u achterwege zult moeten laten omdat het schadelijk is en wat u zult moeten 
doen om volmaakt te worden, maar volbrengen zult u alles zelf moeten en alleen 
zodanig dat u zich zult afsluiten van al het uiterlijke, hoewel u in de wereld staat 
en gedwongen bent uw plichten te vervullen. 
 
Deze zielenarbeid is immers tegelijk te volbrengen omdat ze volledig 
onafhankelijk is van uw aardse bezigheid. Want ze betreft uw innerlijke wezen, 
uw fouten en ondeugden, ze betreft het innerlijke leven van de mens, zijn denken, 
willen en handelen dat - al is het aards gericht - liefde moet uitstralen daar er 
anders van een omvorming van het wezen geen sprake kan zijn. Uw zielenarbeid 
moet dus daarin bestaan, al uw denken en willen te veredelen en op goddelijke 
doelen te richten. U zult steeds uw best moeten doen een leven te leiden in 
onbaatzuchtigheid, belangeloosheid, zachtmoedigheid, geduld en 
vredelievendheid. U zult alle goede eigenschappen in u moeten ontwikkelen en 
slechte gedachten en eigenschappen uit u verdringen. En dat alles vraagt de 
ernstige wil om juist te leven voor God. 
 
Het hoeft niet naar buiten toe bekend te worden, dat wil zeggen het moet niet 
naar buiten toe ten toon worden gespreid, maar zo’n leven naar Gods wil zal 
altijd op de medemensen uitstralen. Het zal aansporen tot navolging en beter 
werken dan veel toespraken of formele gebruiken die nog geen innerlijke 
verandering van de gezindheid garanderen. 
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De mens kan zich alleen veranderen als hij zich serieus naar binnen keert, over 
zijn gebreken en fouten nadenkt en zich voorneemt zich te veranderen. En deze 
innerlijke verandering moet ieder mens zelf zich ten doel stellen, wil hij zijn doel 
bereiken volmaakt te worden. Op de wil moet ook de daad volgen, daar anders de 
wil niet serieus is. En daaruit zult u weer inzien dat niet de godsdienstige richting 
beslissend is voor het bereiken van de gelukzaligheid, maar steeds alleen de wil 
van de mens zelf om de liefde in zich te ontsteken die hem helemaal omvormt, 
die alle slechte eigenschappen verandert in goede en die daarom het enige middel 
is om zich te voltooien. Die echter door alle mensen beoefend kan worden, 
ongeacht bij welke geloofsgemeenschap ze zijn. Maar alle confessies 
onderwijzen liefde, daarom kunnen ze alle tot voltooiing leiden. Maar geen 
enkele gezindte garandeert deze voltooiing, alleen de mens zelf kan ze bereiken 
door ernstig aan zichzelf te werken. 
 
Amen 
 

 

BD.6924 
20 september 1957 
 
Arbeid aan de ziel: verandering van de eigenliefde tot 
naastenliefde   
 
Niets kan u ervan ontheffen zelf te werken aan uw ziel wanneer u het eeuwige 
leven wilt verwerven. De omvorming van uw wezen is arbeid van de vrije wil. 
Het is de omzetting van de eigenliefde in de onbaatzuchtige naastenliefde, want 
alleen deze laatste is goddelijke liefde. Een liefde die met het oer-wezen van God 
overeenstemt, een liefde die kracht als uitwerking heeft en die het principe is van 
de goddelijke orde. De mens is echter bij het begin van zijn belichaming vervuld 
van eigenliefde, als erfenis van degene die zonder enige liefde is en aan wie u uw 
bestaan als mens hebt te danken. Want eens was u goddelijke wezens, vervuld 
van licht en kracht. U was voortgekomen uit de liefde van God en dus ook als 
Zijn scheppingen vervuld van liefde. Maar het was een zuivere, onzelfzuchtige, 
goddelijke liefde die steeds alleen gelukkig trachtte te maken, die terugdrong naar 
de eeuwige liefde en met haar in innige verbinding stond. Maar deze liefde 
veranderde geheel door de invloed van hem die zich in eigenwaan van God 
afwendde en die zijn wil en zijn gezindheid ook op u overdroeg. En het zich 
afkeren van God had tot gevolg dat ook Zijn liefde op weerstand stuitte, dat u 
haar afwees en ze dus niet meer bij u werkzaam kon worden, omdat elke 
weerstand de werkzaamheid van de liefde opheft. 
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Maar dat God Zijn schepselen die uit de kracht van Zijn liefde voortkwamen niet 
opgeeft, dat Hij onophoudelijk probeert hun liefde weer terug te winnen en dat 
Hij daarom een weg vond waarover de terugkeer naar Hem weer mogelijk werd 
gemaakt, is gebaseerd op Zijn eindeloze liefde. Maar de terugkeer naar Hem kan 
alleen plaatsvinden wanneer het wezen de kracht van Zijn liefde weer aanneemt, 
wat zoveel betekent als dat het zijn weerstand opgeeft, dat het zich verandert, dat 
het zich weer omvormt tot dat wat het was in het allereerste begin, dat dus de 
verkeerde liefde, de eigenliefde, weer geheel verandert in goddelijke liefde. Deze 
omvorming van het wezen vereist echter ook bewuste arbeid aan zichzelf. 
 
De mens is er bij het begin van zijn belichaming steeds alleen maar op bedacht 
om voor zichzelf en zijn lichamelijk welzijn te zorgen en hiernaar te streven. Hij 
zal steeds meer aan zichzelf denken dan aan zijn naasten. Hij zal eerst zijn eigen 
lichaam verzorgen, alvorens voor de medemens werken van liefde te verrichten, 
omdat de eigenliefde hem nog beheerst als gevolg van de eertijdse afval van God. 
Maar verricht hij nu bewust arbeid aan zijn ziel, dan zal hij ook zijn best doen 
elke eigenliefde uit zichzelf te verdringen en ze te vervangen door onbaatzuchtige 
naastenliefde. En dat betekent de omvorming van zijn wezen, want 
zachtmoedigheid, deemoed, vredelievendheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid 
en geduld zullen zich bij de medemens steeds als een weldaad laten voelen, zoals 
ze echter ook het achterstellen van het ik en van de lichamelijke wensen, een 
strijden tegen zwakheden en fouten vereisen, dus de eigenliefde langzaam zal 
veranderen in zuivere, onbaatzuchtige liefde die steeds gelukkig wil maken. 
 
Deze arbeid aan uw ziel zult u onherroepelijk moeten verrichten en deze arbeid 
kan niemand u uit handen nemen. Ze is het doel van uw leven op aarde. Ze is de 
zekere weg van de terugkeer naar God en naar de eeuwige gelukzaligheid. En er 
is niets wat u van dit bewuste werken aan uw ziel ontslaat. Er zijn geen andere 
middelen die u gelukzaligheid schenken buiten die arbeid aan uzelf om. U bent 
allen met fouten en zwakheden behept, omdat u de vroegere volmaaktheid hebt 
opgegeven door de afval van God, door Zijn liefde af te wijzen. Maar u zult weer 
volmaakt kunnen worden. U zult weer vol van licht en kracht kunnen worden. 
Maar tevoren zult u zich weer aan het oer-wezen van God moeten aanpassen, 
daar anders de goddelijke liefdesstroom u niet kan doorstromen. En dit is voor u 
ook mogelijk in het stadium als mens, wanneer u maar serieus de wil daartoe hebt 
en dus bewust aan uzelf werkt. 
 
De kracht wordt u ook toegestuurd, zodra u God daarom vraagt. En wat u 
aanvankelijk als moeilijke arbeid ervaart, zal u steeds gemakkelijker vallen, 
omdat u zelf dan een ongekend geluk voelt dat alleen de zuivere, goddelijke, 
zichzelf opofferende liefde bereiden kan. Maar zolang de mens nog zijn eigen 
welzijn vooropstelt, is hem ook dit innerlijke geluk vreemd, zelfs wanneer zijn 



 21

lichaam zich welbehagen verschaft. Maar het gaat om de ziel, want deze is uw 
eigenlijke ik, die de terugweg naar God moet gaan, wil ze een eeuwig leven in 
gelukzaligheid verwachten en door God als Zijn kind weer worden opgenomen in 
het vaderhuis. 
 
Amen 
 

 

BD.7367 
19 mei 1959 
 
Reiniging van het hart  
 
In mijn huis wil Ik alleen de heerschappij voeren en daarom moet u er tevoren 
alles uit hebben weggeruimd, als u Mij in uw hart wilt opnemen. Want dan mag 
er voor de ander geen plaats meer zijn, omdat Ik niet zijn kan waar hij nog 
vertoeft. Het is wel een moeilijke opgave voor u om uw hart helemaal te 
reinigen, alle begeerten af te leggen, alle fouten en zwakheden te bestrijden en 
voor Mij het hart als woning in te richten, waar alles licht en helder is en Ik nu 
daarin kan wonen om u gelukkig te maken, nu al op aarde en ook eens in de 
eeuwigheid. Want mijn aanwezigheid levert u deze gelukzaligheid op. Mijn 
tegenwoordigheid blijft niet zonder uitwerking. Mijn tegenwoordigheid betekent 
voor u toenemende rijpheid van de ziel, wijsheid en kracht, om te volbrengen 
wat voor u tevoren onmogelijk was. Wanneer Ik in u kan zijn, zult u zich ook 
niet meer eenzaam en verlaten voelen, dan weet u dat u aan het hart van de 
Vader veilig geborgen bent, dat er geen gevaren meer voor u dreigen, dat mijn 
tegenstander u niet meer in het nauw kan brengen en dat u steeds dichter bij uw 
voltooiing bent omdat nu de vereniging met Mij voor u zeker is, die alles voor u 
betekent.  
 
Maar eerst moet u uw harten reinigen. U moet alles doen om diegene te 
verwijderen die u voor eeuwig graag zou willen bezitten, maar die uw verderf is. 
Maar Ik wil eveneens mijn intrek bij u nemen en u voor altijd bezitten. Maar 
delen kan Ik niet met hem. Uw hart moet geheel en al mijn eigendom zijn, en dat 
kan alleen maar wanneer uw liefde Mij geheel en al toebehoort en dat betekent 
zoveel als dat u niets anders meer zou begeren en zou willen bezitten dan Mij 
alleen. Dus moet al het aardse verlangen gedood zijn. U mag niets meer 
verlangen dan alleen nog kinderen van uw Vader te zijn, om als kinderen met 
uw Vader om te kunnen gaan. En bij een innige omgang hoort ook een innige 
vereniging. Het kind moet in de nabijheid van de Vader zijn, de Vader moet bij 
Zijn kind zijn, dus intrek nemen in uw hart.  
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U bent niet op de hoogte van de gelukzaligheid die het kind voelt, wanneer het 
zich geheel en al geborgen weet in de armen van de Vader, wanneer het geen 
vrees meer heeft, geen nood, geen tegenspoed en geen vervolging meer hoeft te 
vrezen, wanneer het de vrede in zichzelf heeft gevonden die alleen innige 
vaderliefde het kind bereiden kan. En deze vrede kunt u allen bereiken wanneer 
het u er ernstig om te doen is, uw hart te zuiveren, opdat u Mij daarin kunt 
opnemen. Elke angst zal van u wijken. De onrust zal u verlaten. Zwakheden en 
lijden zult u niet kennen. In kracht en duidelijkheid zult u uw weg gaan omdat u 
niet meer alleen gaat, maar onder mijn voortdurende begeleiding uw aardse 
levensweg aflegt en dus ook uw vijand - mijn tegenstander - u niet meer in het 
nauw kan brengen. Hij vindt in u geen verborgen hoekje meer waar hij een 
schuilplaats zou kunnen vinden. Want in uw hart is het door mijn aanwezigheid 
zo helder geworden, dat hij zich niet meer verbergen kan, want hij schuwt het 
licht en ontvlucht nog veel meer mijn aanwezigheid.  
 
Wilt u dus de innerlijke vrede bereiken, laat dan alleen maar Mij mijn intrek 
nemen in uw hart en reinig het van alles wat Mij de toegang nog zou kunnen 
beletten. En Ik wil u bij dit werk helpen, zodra Ik zie dat u vurig verlangt naar 
mijn aanwezigheid. Dan wil Ik u de kracht schenken alles te ondernemen om uw 
hart naar waardigheid in orde te brengen, als woonplaats voor Mij en Ik wil daar 
vol vreugde intrekken en voor eeuwig bij u blijven. Want dan verlaat Ik 
nimmermeer mijn kind dat zich eenmaal vrijwillig aan Mij heeft toegewijd. 
 
Amen 
 

 
Vrede van de ziel door naastenliefde 

 

BD.0605 
6 oktober 1938 
 
Liefdewerk tegenover vijanden  
 
Bekommer u erom ook goed te doen aan uw vijanden. En neem ter harte dat elk 
werk van liefde aan deze, al is het nog zo klein, driemaal is gezegend. Het helpt 
u de angel van de vijandschap te verwijderen. Het verschaft u zelf genade en het 
wekt weer wederliefde op bij diegene aan wie u goed doet. En u brengt daardoor 
een offer van zelfoverwinning. U hebt genoeg tijd en gelegenheid u voor te 
bereiden op zo'n daad van liefde voor de naaste, waar u zich ook maar in 
vijandschap met hem bevindt. In het begin valt het u wel moeilijk, maar 
langzamerhand zal de innerlijke stem uw voornemen gemakkelijker maken. Ze 
zal u goed toespreken en niet eerder zwijgen tot u het liefdewerk hebt 
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verwezenlijkt. En het enige gevaar is dan alleen, dat u zich er niet van bewust 
wordt hoe onuitsprekelijk weldadig de uitwerking van zo'n liefdewerk is, 
wanneer de tegenstander het niet wil toegeven dat uw liefde hem goed doet. Dan 
bent u gemakkelijk ontmoedigd en geneigd van verdere werken van liefde af te 
zien en gelooft u niet hoe verkeerd deze mening is. De geestelijke zegen 
onderscheidt u niet zo duidelijk, maar voor de ziel is hij van onuitsprekelijke 
waarde en elke laksheid waaraan u zich schuldig maakt zal u eens bitter 
berouwen.  
 
In de geestelijke wereld wordt er voortdurend op aangestuurd de mensen tot 
vredelievende wezens te vormen, vijandschap te overbruggen en haat en 
liefdeloosheid tegenover elkaar in liefde en goedheid te veranderen. Zo 
waardevol het werkzaam zijn voor elkaar is, zo onnoemelijk schadelijk is het 
wanneer de mensen in haat en vijandschap tegenover elkaar staan. Dit vernielt 
elke geestelijke omgang tussen de mensen. En zielen die zich van elkaar 
afkeren, steeds met het streven elkaar schade te berokkenen, verstrikken zich zo 
diep in de netten van Gods tegenstander, dat het zich eruit bevrijden hen steeds 
moeilijker valt en dit juist alleen door wederzijds toegevoegde werken van liefde 
mogelijk is. Een opwaarts streven met vijandschap in het hart is niet goed 
mogelijk, dit moet eerst worden uitgeroeid. De mens moet proberen alle haat en 
wrok uit het hart te verwijderen en dan in dezelfde mate een goede verhouding 
tot stand brengen. Dan zal u alle bijstand worden verleend en voor de tijd van 
uw aardse leven is de hulp van goede geestelijke krachten zeker, die u 
beschermen tegen hernieuwde vijandelijkheden en bijgevolg ook de ziel tegen 
tegenspoed in haar arbeid aan zichzelf. Neem daarom altijd dit gebod in acht, 
uw vijanden lief te hebben en hun goed te doen, dan zult u onmetelijk aan 
geestelijke schatten winnen voor de eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 

BD.2147 
11 november 1941 
 
"Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem"  
 
Blijf in Mij, opdat Ik Me met u kan verenigen. Uw leven moet een voortdurende 
werkzaamheid in liefde zijn. U moet alles doen uit de meest innerlijke aandrift. 
En deze aandrift moet de liefde zijn, het mooiste en heiligste gevoel dat u in u 
moet laten heersen. Wie in de liefde leeft, die gaat in Mij op. Wie in de liefde 
leeft, blijft eeuwig met Mij verbonden. Want hij is wat Ik zelf ben. Hij is liefde, 
zoals Ik zelf de Liefde ben. En dan zult u ook de vrede in u hebben, want uw 
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geest heeft zich met Mij verbonden. Hij is niet meer buiten Mij, maar in Mij. 
Want hij is een deel van Mij sinds eeuwigheid. Ik zelf ben dan bij u en waar Ik 
ben moet vrede zijn en liefde en eendracht. En leeft u in vereniging met Mij, dan 
is uw leven op aarde geen strijd of zorg. Want dan strijd Ik voor u en neem Ik uw 
zorgen op Mij. Want Ik heb u lief, omdat u van Mij bent vanaf het allereerste 
begin.  
 
Maar tevoren moet u zich helemaal aan Mij overgeven. U zult voor Mij alles 
moet opofferen en zult zo van Mij moeten houden, dat u bereid bent alles voor 
Mij op te geven. En u zult deze liefde aan Mij moeten tonen, doordat u ernaar 
streeft uw medemensen hetzelfde te bewijzen wat u Mij zou willen bewijzen. Ik 
wil dat uw liefde voor Mij bewezen wordt door de liefde tot de medemens. Ik wil 
dat u elkaar helpt, dat de één bereid is voor de ander te lijden, dat u elkaar dient 
in liefde. Dan zal uw werkzaam zijn in liefde op aarde gezegend zijn. Het zal u 
het mooiste loon opleveren. Ik zal bij u zijn en u in de toestand van diepste vrede 
en stille gelukzaligheid verplaatsen. Want deze belofte heb Ik u gegeven. En mijn 
woord blijft altijd hetzelfde: "Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in 
hem". 
 
Amen 
 

 

BD.4706 
7 augustus 1949 
 
Naastenliefde  
 
In de christelijke naastenliefde ligt de beweegreden voor de vrede en de 
eendracht, zowel in het groot als in het klein. Dat wil zeggen: volkeren en staten 
zullen met elkaar in vrede leven, zoals echter ook de mensen onderling 
eendrachtig samen zullen leven, als hun gedrag uitgaat van het beginsel van de 
naastenliefde, ze elkaar alleen het goede ten deel willen laten vallen en hun best 
doen van de medemens leed en zorg verre te houden. Dan zal er op aarde 
werkelijk vrede zijn. 
 
Maar hoe ver zijn de mensen daar nu van verwijderd. Ze krenken elkaar en zijn 
totaal meedogenloos, ofschoon ze ook niet bewust de mens schade willen 
berokkenen. Maar van liefde voor elkaar is niets te merken. En daarom is ook het 
grote geestelijke verval zo duidelijk zichtbaar. Want zonder liefde kan de mens 
ook niet geestelijk streven. Zonder liefde is er geen geestelijke vooruitgang. De 
mensen bereiken het doel niet. Slechts weinigen laten nog de wet van de liefde 
gelden, die echter moet worden nagekomen, daar er anders geen vrede kan zijn. 
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En zo moet ieder afzonderlijk zich ernstig afvragen, hoe hij zich gedraagt 
tegenover deze wet. Hij moet zich afvragen of hij alles doet wat in zijn vermogen 
ligt om iemand een plezier te doen, om leed te lenigen en de nood tegen te gaan 
die hem duidelijk wordt en zijn hulp vereist. De mens moet meer aan anderen 
denken dan aan zichzelf, dan zal hij ook zien waaraan het ontbreekt en hulp 
kunnen verschaffen. De mens moet alles vermijden waardoor hij zijn 
medemensen krenkt, daarentegen alles doen waarmee hij hun een plezier doet. 
Vraag u serieus af of u zich zou kunnen rechtvaardigen als er zo'n 
rechtvaardiging van u gevraagd zou worden, en u zult veel nalatigheden 
ontdekken die een zonde zijn, wanneer de medemens daardoor leed ondergaat of 
gebrek lijdt, hetzij geestelijk of lichamelijk. 
 
Help waar u kunt helpen en behoed de naaste voor leed waar het in uw vermogen 
ligt. Laat nooit de eigenliefde overheersen. Laat nooit de naaste honger lijden als 
u het uzelf goed laat gaan. Dit is letterlijk en ook figuurlijk te verstaan, want ook 
een vriendelijk woord, een aardige blik, een behulpzame daad kunnen de 
medemensen verkwikken en sterken. Laat het daarom daar niet aan ontbreken. 
Beoefen de naastenliefde en uw aards bestaan zal harmonieus verlopen. Er zal 
vrede zijn en eendracht in en om u. En als alle mensen overeenkomstig dit gebod 
zouden leven, zou waarlijk het paradijs op aarde zijn. Maar hoe ziet het er in de 
wereld uit? 
 
Alle slechte eigenschappen, hebzucht, haat, nijd, tweedracht, onoprechtheid en 
eigenliefde, beheersen de mensen. Ze zijn geen vrienden van elkaar, maar 
vijanden. Ze hebben geen achting voor elkaar, maar trachten zichzelf op de 
voorgrond te plaatsen. Ze leggen geen verzachtende hand op wonden, maar slaan 
nieuwe. En dus neemt het kwaad steeds toe en stort het de mensen in het verderf. 
De liefde onder de mensen is bekoeld en dat is het einde. Want waar geen liefde 
meer is, wordt elke substantie hard. Waar het hart geen liefde meer kan voelen, 
daar gaat ook elk inzicht verloren. Dus zal ook al het leven sterven, want alleen 
de liefde is leven. 
 
U mensen zult daarom nog wel lichamelijk kunnen leven, maar geestelijk bent u 
dood als u helemaal zonder liefde bent. Steeds weer wordt u de liefde gepredikt, 
laat deze aansporingen niet voor uw oor wegsterven. Weet veeleer dat het de 
laatste aanmaningen zijn van boven. Weet dat er niet veel tijd meer is tot aan het 
einde, maar dat u geoordeeld wordt naar uw liefde. Zorg er daarom voor dat u het 
oordeel niet hoeft te vrezen. Oefen u in naastenliefde en verwerf daardoor de 
eeuwige vrede. 
 
Amen 
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BD.7635 
28 juni 1960 
 
Gods nabijheid betekent vrede en liefde  
 
Zolang u mensen zich nog op verre afstand van Mij bevindt, zult u ook geen ware 
vrede hebben, al bent u aards nog zo rijkelijk met goederen gezegend. Want u 
waakt dan angstvallig over uw bezit, in plaats van ervan uit te delen aan uw 
medemensen, wat steeds liefde zou betekenen en de liefde u dan al met Mij zou 
verbinden. De verre afstand van Mij is niets anders dan liefdeloosheid. En zou u 
de liefde hebben, dan zou ook de verwijdering van Mij geringer zijn geworden, 
dan zou u in Mij geloven en uw best doen mijn wil te vervullen. Er ontbreekt u 
dus de liefde en daarom zult u op aarde ook nooit gelukkig kunnen zijn, omdat 
een liefdeloze mens ook voortdurend in conflict is met zijn medemensen en 
omdat hem de innerlijke vrede ontbreekt, die hem alleen verzekert van de 
verbondenheid met Mij. 
 
Van Mij verwijderd te zijn betekent ook ongelukkig te zijn. U wereldse mensen 
zult u weliswaar kunnen verdoven met aardse vreugden en genoegens en dus de 
verwijdering van Mij niet zo ellendig voelen, maar het zullen dan ook slechts 
voorbijgaande verdovingen zijn, doch een blijvend geluksgevoel doen ontberen, 
dat alleen in de liefde is gefundeerd. Liefde is aaneensluiting met Mij en dus ook 
gelukzaligheid. Liefdeloosheid is verwijdering en daarom moet de mens ook de 
ware gelukzaligheid ontberen, zelfs wanneer hij het aan zichzelf niet wil 
toegeven. De mens die aards rijk is gezegend, is daarom niet altijd gelukkig te 
noemen, tenzij hij zijn rijkdommen alleen als geleend beschouwt en ze gebruikt 
in de geest van mijn goddelijke liefde. Hij geeft waar nood is en tracht die 
mensen gelukkig te maken die gebrek hebben aan stoffelijk goed. Dan is in hem 
de liefde voor de naaste ook diep en hij bewijst zijn liefde voor God, wanneer hij 
de naaste bijstaat naar vermogen. 
 
Dan zal ook zijn aardse rijkdom gezegend zijn. Hij zelf zal zich ook daarin 
kunnen verheugen, er zullen hem ook aardse genoegens niet ontzegd blijven die 
Ik zelf hem bereid, omdat hij ervan kan genieten zonder daardoor zijn ziel schade 
toe te brengen, want hij blijft in elke levenssituatie innig met Mij verbonden door 
zijn liefde. Hij heeft de grote afstand al overwonnen en kan daarom ook aardse 
goederen zijn eigendom noemen, omdat hij ze juist benut, dat wil zeggen in 
dienst van de naastenliefde. 
 
Steeds weer wordt u mensen daarom de liefde gepredikt, als u zich met Mij wilt 
verenigen, als u de verre verwijdering van Mij wilt opheffen, als u op aarde al 
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vrede en gelukzaligheid wilt genieten, die u alleen in de verbinding met Mij zult 
kunnen vinden. En alleen de liefde brengt deze band met Mij tot stand. Alleen de 
liefde verzekert u mijn tegenwoordigheid en alleen door de liefde verkrijgt u uw 
oerstaat terug die in onmetelijke gelukzaligheid bestond, die u zo stevig met Mij 
verbond dat Ik u kon doorstralen met mijn liefde. Doch zolang de liefde u 
ontbreekt, bent u ook van Mij verwijderd en zult u daarom ook niet gelukzalig 
kunnen zijn. 
 
Amen 
 

 

BD.6319 
26 juli 1955 
 
Vrede in God  
 
Alleen in verbondenheid met Mij vindt u de ware vrede. Alleen wanneer mijn 
straal van liefde u treft, voelt u gelukzaligheid. En zelfs wanneer u zult menen 
aards geluk te hebben gevonden, dan is het toch niet duurzaam zolang u niet met 
Mij verbonden bent. De ware vrede is alleen in de aaneensluiting met Mij te 
vinden, omdat alleen de ziel deze gewaar wordt en deze zich niet tevreden stelt 
met het aardse geluk. Weliswaar kan het denken en streven van de mens alleen 
aards gericht zijn, dus het lichaam de ziel er eveneens toe bewegen aardse 
vreugden na te streven, maar de ziel zal zich nooit werkelijk gelukkig voelen, 
want wat de ziel werkelijk gelukkig maakt, kan alleen in het geestelijke rijk zijn 
oorsprong hebben. En geestelijke goederen kan ze alleen ontvangen door 
rechtstreekse aaneensluiting met Mij. Dat zult u mensen pas ervaren wanneer u 
eenmaal geestelijk gevoed bent, wanneer u daardoor hebt ingezien met welke 
liefde uw Vader zich naar u over buigt. Dan zal niets anders u ook maar enigszins 
meer kunnen bevredigen, ook al heeft het lichaam nog verlangens waaraan het 
zou willen voldoen. Maar alleen dat wat de ziel van Mij uit toestroomt, bereidt 
haar gelukzaligheid. Dan wordt de ziel gewaar dat haar begeren gestild wordt, 
terwijl aardse vervulling toch geen echt geluk is, maar alleen een voorbijgaande 
roes. 
 
Maar wereldburgers begrijpen dat niet. Ze jagen voortdurend alleen aardse 
goederen en vreugden na en ze trachten het in hen ontstane gevoel van leegte 
steeds met nieuwe zintuiglijke genoegens te onderdrukken. Ze voelen zich steeds 
alleen maar zolang bevredigd als ze zwelgen te midden van wereldse genoegens, 
om met zichzelf en de wereld ontevreden te zijn wanneer een afnemen van deze 
wereldse vreugden zich voordoet. Ze zullen nooit de ware vrede vinden, omdat Ik 
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zelf Mij het recht voorbehoud deze te verlenen en haar altijd alleen kan uitdelen 
aan hem die zich op Mij richt en naar ware gelukzaligheid verlangt. 
 
De wereld kan u mensen deze vrede niet geven, want ze is een deel van Mij, ze 
heeft niets met de wereld te maken. De mensen kunnen zich echter wel midden in 
de wereld ophouden en toch gelukkig zijn in mijn vrede. En dat zult u mensen 
moeten nastreven, opdat voor u ook dan het aardse bestaan tot bron van 
gelukzaligheid kan worden, wanneer u hierin steeds alleen de verbinding zoekt 
met Mij. En u brengt de verbinding met Mij tot stand door werkzaam te zijn in 
liefde. Dus zal onbaatzuchtige naastenliefde u wederom de diepste vrede 
opleveren. U zult niets meer verlangen, maar steeds alleen willen geven en des te 
dieper en meer gelukkig stemmend zal de vrede zijn die uw ziel vervult. En zelf 
bent u rijk, want u zult in dezelfde mate ontvangen, zoals u uitdeelt. U zult dus 
ook aards geen nood lijden, u zult daarom aardse goederen niet meer hoeven te 
begeren, omdat u alles zult ontvangen wat u nodig hebt, en naar meer geen 
verlangen hebt. Dan zal de innerlijke vrede uw hart vervullen, die echter niet met 
de aardse voldoening mag worden verwisseld. Want Ik wil u de vrede geven die 
de wereld u niet geven kan. Zo luidt mijn belofte, die ook vervuld wordt wanneer 
u de verbinding met Mij zoekt, wanneer u mijn geboden in acht neemt en in 
liefde werkzaam zult zijn en Mij daardoor ook de mogelijkheid geeft u te 
bedenken net zoals u uitdeelt. Dan zal een diepe vrede in uw hart neerdalen en u 
zult al op aarde gelukkig zijn. 
 
Amen 
 

 
Innerlijke vrede door de band met God 

 

BD.1619 
18 september 1940 
 
Komt allen tot Mij - Ik geef u niet zoals de wereld geeft  
 
U moet dikwijls mijn geest zoeken, u moet u in mijn bescherming begeven, dat 
wil zeggen in alle vertrouwdheid tot Mij bidden dat Ik Me om u bekommer, en u 
zult dan mijn geest verlangen, dat hij met u zij. Aldus zal zich uw geest met Mij 
verbinden. Hij herkent zijn ware vaderland, hij zoekt de aaneensluiting met mijn 
geest, omdat hij uit Mij is. En u zult daardoor steeds dichter bij Mij komen en u 
zult spoedig niet meer zonder Mij willen zijn. U leven zal vredig zijn en het einde 
van het aardse leven zal voor u vrees noch schrik betekenen. 
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Komt allen tot Mij die belast en beladen bent, Ik zal u verkwikken. Hef uw ogen 
op naar Mij, Ik wil u helpen. Als u Mij zoekt, zult u Mij vinden, want Ik wacht 
alleen op uw roep en kom naar u toe. Ik wil dat u in gedachten steeds bij Mij 
bent. Ik wil dat uw hart zal jubelen als het zich met Mij verbindt. Ik wil te allen 
tijde uw begeleider zijn aan wie u zich in vol vertrouwen overgeeft. Ik wil uw 
liefde daaraan zien dat u niets begint zonder mijn zegen, zonder om mijn 
medewerking te hebben gevraagd. Ik wil bij elke arbeid om raad gevraagd 
worden, u mogen sturen en leiden op al uw aardse wegen. Ik wil dat u tijd en rust 
voor Mij overhebt om samenspraak met Mij te houden. Ik wil uw begin en uw 
einde zijn. Ik wil vreugde en leed met u delen, steeds moet u naar Mij verlangen 
en naar mijn liefde hunkeren. En als uw wil herhaaldelijk verbinding met Mij 
zoekt, neem Ik totaal bezit van u en laat Ik in uw hart de vrede neerdalen. Want 
Ik geef u niet zoals de wereld u geeft. Ik geeft u het eeuwige leven, want u die 
Mij en mijn geest zoekt, bent mijn kinderen en hebt bijgevolg recht op het rijk dat 
Ik u heb bereid. Ik geef u het eeuwige leven, de eeuwige heerlijkheid. 
 
Amen 
 

 

BD.3362 
10 december 1944 
 
Smeekbede in innigheid en verhoring  
 
Vraag in het gebed om mijn genade en u zult waarlijk geen gebrek hoeven te 
lijden of in geestelijke nood blijven. Elke smeekbede die ter wille van het 
geestelijke, van de aarde naar Mij wordt gezonden, vindt gehoor en Ik bedenk de 
mens naar de sterkte van zijn geloof. Maar als u vol innigheid tot Mij bidt, hebt u 
het vaste geloof in u dat Ik u helpen kan en wil en dan stroomt mijn genade u toe 
in zo’n mate dat u Mij zult moeten herkennen aan uw vredige gelatenheid, want 
Ik geef deze vrede in uw hart zodra u Mij daarin wilt opnemen. De innigheid van 
het gebed opent Mij de deur naar uw hart, waarin Ik rondkijk en u aanleiding geef 
tot verdere ordening daarin, doordat Ik u tot liefde aanspoor en u ook kracht geef 
om bezig te zijn naar mijn wil. En u zult tot alles in staat zijn. U zult uw 
geestelijk doel bereiken als u Mij aanroept om genade, om mijn hulp, mijn kracht 
die Ik u beloofd heb met de woorden: "Vraag, dan zal u gegeven worden." 
 
De aardse nood moet u soms terneerdrukken, opdat u zich geestelijk bezint. De 
aardse nood is het middel om u aanleiding te geven tot innig gebed, en ze zal ook 
worden opgeheven als u gelooft. Maar wie ter wille van zijn ziel tot Mij bidt, die 
zal Mij merkbaar tot zich trekken. Ik zal hem nabij zijn en hem aan de hand 
leiden, zijn ziel zal Ik bedenken met voedsel dat haar mijn liefde zal laten zien. 
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En kracht en sterkte zal ze daaruit putten. Want dit is mijn hulp, dat Ik tot haar 
spreek en haar het bewijs geef dat Ik haar hoor. Nooit zal Ik iemand die tot Mij 
roept in nood laten en daarom zult u Mij zonder ophouden mogen vragen. Ik hoor 
u en Ik help u, want mijn liefde zal nooit ophouden. 
 
Amen 
 

 

BD.3780 
25 mei 1946 
 
Innerlijke vrede - Verbinding met God  
 
In de verbinding met Mij zult u rust vinden en innerlijke vrede. Ik ben 
voortdurend bij u, maar om u voelbaar nabij te kunnen zijn, moeten ook uw 
gedachten bij Mij zijn, en u zult Mij gewaar worden en kracht ontvangen naar 
behoefte. De nood van het lichaam helpt de ziel zich te bevrijden en zich in 
geestelijke sferen te verheffen. En als ze terugkeert naar de aarde, is ze gesterkt 
en vreest geen aardse nood meer. Want mijn adem heeft haar even aangeraakt, ze 
is in mijn  krachtstroom geraakt, omdat ze naar kracht verlangde en mijn kracht is 
het uitstromen van Mij zelf. Ik ben u nabij en waar Ik ben is elke bangheid, elke 
zorg ongegrond. 
 
Verbind u dikwijls met Mij. Maak u ontvankelijk voor de krachtstroom van mijn 
liefde, stel u open en mijn aanwezigheid zal u bewust worden en u innerlijke 
vrede opleveren. Onophoudelijk stroomt u kracht toe door mijn woord en als u 
zich daaraan houdt, kunt u zich voortdurend sterken zodra u kracht nodig hebt. 
Het is mijn wil dat u in tijden van nood aan Mij denkt, dat u naar Mij roept en uit 
het diepst van uw hart verbinding met Mij zoekt, opdat mijn kracht nu in u 
werkzaam kan worden. Want dan heeft u ook een vast geloof in Mij, mijn macht 
en liefde en dan bent u ook verzekerd van alle hulp. Roep Mij aan in de nood en 
Ik wil u verhoren. En twijfel niet aan dit woord, want elke twijfel vermindert de 
toestroom van kracht, door uw twijfel stelt u Mij zelf grenzen aan mijn werkzaam 
zijn bij u. Geloof dat Ik u helpen wil en helpen kan, en vraag om deze hulp, en ze 
zal u geworden in elke noodtoestand van lichaam en ziel. En uw ziel zal 
ophouden te beven en bevreesd te zijn. Ze zal rust vinden in Mij, in het 
bewustzijn van mijn aanwezigheid en mijn voortdurende hulpvaardigheid. 
 
Amen 
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BD.7129 
24 mei 1958 
 
Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus  
 
Met Mij en in mijn naam moet u elke dag beginnen en met elk werk een begin 
maken, dat wil zeggen uw dagelijkse taken vervullen, en u zult er ook zeker van 
kunnen zijn dat u gezegende arbeid verricht, hetzij aardse of geestelijke 
werkzaamheid. Zodra u echter alleen gaat, dat wil zeggen zonder Mij om mijn 
bijstand te hebben gevraagd, zult u veel vergeefse arbeid verrichten. U zult met 
moeilijkheden te maken krijgen, of de arbeid zal u niet altijd lukken. Al een 
innige gedachte aan Mij verzekert u mijn bijstand. En roept u Mij bewust aan om 
zegen en ondersteuning, dan zal zich ook alles vanzelf zo voordoen zoals het 
goed is en u zult in volledige kalmte uw dagtaak kunnen volbrengen. U zult 
steeds moeten weten dat u lastig gevallen wordt door duistere krachten, die steeds 
bij u binnenkomen wanneer u verzuimt een beschermende muur om u heen te 
vormen door het aanroepen van mijn naam, door te vragen om mijn zegen bij wat 
u doet. En zijn ze eenmaal tot u doorgedrongen, dan is het heel wat moeilijker ze 
weer van u af te houden dan het aanvankelijk was hun de toegang te beletten. 
Want ze verzwakken uw wil, die dan alleen met inspanning van alle krachten 
inhaalt wat werd verzuimd: Mij aanroepen om hulp. 
 
De strijd om uw ziel wordt voortdurend gevoerd en vaak wordt de overwinning u 
moeilijk gemaakt door die duistere krachten. Maar het ligt dan vaak aan uzelf, 
omdat u onbeperkt kracht kunt vragen en dit steeds zult moeten doen door innig 
gebed om mijn leiding, mijn bescherming en mijn zegen. Daarom zult u nooit uw 
dagelijks werk moeten beginnen zonder Mij. In uw hart moet u mijn naam 
aanroepen, vragen om versterking van wil en u ongeremd aan Mij overgeven. 
Dan kan Ik u ook beschermen tegen de vijand van uw ziel, dan zullen er talloze 
lichtwezens om u heen zijn en die ander de toegang beletten, dan zult u blij en 
zorgeloos uw dagelijks werk verrichten vanuit het gevoel van kracht en innerlijke 
vrede. En dan zal u ook niets kunnen ontstellen, omdat u weet dat Ik steeds bij u 
aanwezig ben en alles voor u regel. 
 
De innerlijke verbinding met Mij is de beste garantie voor het goed lukken van al 
uw plannen, hetzij aardse of geestelijke aangelegenheden. Steeds kan Ik dan zelf 
op u inwerken en uw gedachten en uw handelingen zo sturen, zoals het juist en 
nuttig voor u is. Maar zodra u zich van Mij afzondert, zodra u de band losser 
maakt zullen ook andere gedachten die u door mijn tegenstander worden 
toegestuurd de heerschappij over u verkrijgen. Gedachten die u de innerlijke 
vrede ontnemen, die u onrustig maken en steeds slechtere krachten toegang 
verlenen die nu het werk van innerlijke ontwrichting en disharmonie voortzetten 
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zodat ook uw dagelijkse arbeid niet gezegend is en uw ziel zich in gevaar bevindt 
door hem gekluisterd te worden. 
 
En wederom zult u zich uit zo'n gevaar alleen maar kunnen bevrijden wanneer u 
uw toevlucht neemt tot Mij, want Ik ben te allen tijde bereid u bij te staan in uw 
geestelijke nood. Maar zonder Mij kunt u zich niet van hem en zijn invloed 
bevrijden, zonder Mij bent u te zwak en daarom aan hem overgeleverd. Maar aan 
al zulke benauwenissen zult u kunnen ontsnappen wanneer u zich steeds weer aan 
Mij en mijn bescherming overgeeft, wanneer u Mij steeds om mijn zegen vraagt, 
wanneer u Mij uw lichamelijk en geestelijk welzijn aanbeveelt en nooit verzuimt 
mijn naam aan te roepen en u Mij daardoor openlijk in Jezus Christus belijdt. 
Dan richt u een muur op die mijn tegenstander niet zal kunnen laten instorten. 
Want hij ontvlucht Mij en mijn naam en dus zal hij u ook met rust laten wanneer 
u maar gelovig mijn naam uitspreekt in elke nood en elk gevaar. 
 
Amen 
 

 

BD.7943 
16 juli 1961 
 
Vrede in God - De toevoer van kracht  
 
Verbind u innig met Mij en u zult de vrede vinden die de wereld u niet kan 
schenken. Zodra u mijn tegenwoordigheid toelaat, doordat u innig tot Mij bidt, 
zal ook de sfeer om u heen gereinigd zijn, want het lage geestelijke ontvlucht het 
licht, en licht is in u wanneer Ik bij u ben. Het zich verbinden met Mij is waarlijk 
een daad die u zelf voltrekt en die ook met zichtbare zegen is verbonden. En al 
bemerkt ook uw lichaam dit niet, dan toch wel de ziel, die stap voor stap 
opwaarts gaat tot aan haar voltooiing. U kunt waarlijk niets beters doen dan 
steeds weer uw gedachten naar Mij te laten dwalen, steeds weer een stil gebed 
naar Mij op te zenden en zo uiting te geven aan uw liefde, die u vervult daar u 
anders mijn aanwezigheid niet zou zoeken, daar u zich anders van Mij verwijderd 
zou houden en uw gedachten naar de wereld waren gekeerd. Maar zodra u de 
band met Mij tot stand brengt door innige gedachten, trekt u Mij ook naar u toe, 
want deze gedachten treffen Mij omdat ze geest en leven zijn wanneer ze Mij 
gelden. En u hebt nu innerlijk een getuigenis tegenover Mij afgelegd. U erkent 
Mij weer, zoals u eens Mij uw erkenning ontzegd had. Maar deze afval van Mij 
bracht u geen gelukzaligheid. En armzalig bent en blijft u zolang u ver van Mij 
verwijderd blijft op grond van uw vrije wil. 
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Maar dat nu de terugkeer naar Mij, de innige band in vrije wil, u ook 
gelukzaligheid zal opleveren is heel begrijpelijk en daarom zeg Ik u: u zult de 
vrede vinden die de wereld u niet schenken kan. De vrede van de ziel laat de 
mens al het lichamelijk ongemak verdragen, hij voelt het nauwelijks en is 
harmonisch in zijn denken en handelen, want hij leeft in vrede met Mij, hij is niet 
meer mijn tegenstander, hij heeft een innige band met Mij, hij ziet in Mij zijn 
vriend en broeder, zijn Vader. En bijgevolg weet hij dat hij in goede handen is, 
hij hoeft de wereld niet meer te vrezen en niets wat nog deel uitmaakt van de 
wereld. En zijn aardse leven is nu alleen nog een tijd van loutering voor de ziel, 
die helder en zonder onrijpe aanklevingen dient binnen te gaan in het rijk hierna 
wanneer haar uur geslagen heeft dat ze haar lichaam verlaat en terugkeert naar 
Mij in haar vaderhuis. 
 
En waarlijk de loutering van uw ziel zal snel en goed lukken wanneer u steeds 
weer tot Mij uw toevlucht neemt, wanneer u Mij niet uit uw gedachten weglaat. 
Wanneer u wilt dat Ik bij u aanwezig ben en in innig gebed ernstig mijn nabijheid 
zoekt, dan laat Ik me waarlijk vinden, want Ik zelf wil met mijn kinderen 
verbonden zijn, Ik zelf wil me aan hen openbaren, wat steeds alleen maar 
mogelijk is, wanneer een mens Mij door stil, innig gebed aanleiding geeft 
aanwezig te zijn. Veel zult u kunnen bereiken door in uw gedachten te vertoeven 
bij Mij, uw God en Vader van eeuwigheid, want al richt u ook geen verzoek tot 
Mij, toch zal u kracht in overvloed kunnen toestromen, die u ook nodig hebt voor 
uw pelgrimstocht op deze aarde. Uw verleider zal u steeds weer naderen en u van 
Mij willen aftroggelen. Maar bezit u kracht uit Mij dan zult u hem van u weg 
kunnen dringen en dan heeft hij geen macht meer, want voor mijn kracht moet hij 
wijken en van u afzien. 
 
Verzuim daarom geen gelegenheid die u toevoer van kracht oplevert. Sluit u 
steeds weer bij Mij aan en verlang vurig naar mijn tegenwoordigheid. Blijf altijd 
in gedachten verbonden met Mij. Wil alleen van Mij zijn en blijven en deze wil 
zal gezegend zijn. U zult bereiken wat u nastreeft, u zult ontvangen wat u vraagt, 
Ik zal steeds dicht bij u zijn en u leiden, en alle wegen zult u nu onbekommerd 
kunnen gaan. Zolang u Mij aan uw zijde laat gaan door uw denken en willen, 
bent u onder goede hoede en bereikt u ook zeker uw doel. Het contact met Mij 
zal steeds inniger worden tot u eens met Mij versmolten zult zijn en blijven tot in 
alle eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 
Vrede door Gods aanwezigheid in het woord 
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BD.4902 
23 mei 1950 
 
Het benutten van de kracht van het goddelijk woord  
 
Versterk u met mijn woord dat voor u lafenis zal zijn in tijden van grootste nood, 
zoals het u echter ook tevoren al kracht en versterking oplevert voor uw wil en 
uw geloof. Neem in overweging dat mijn woord een rechtstreekse schenking is 
van Mij aan u en dat mijn gave waarlijk de grootste doeltreffendheid moet 
hebben. Denk er verder aan dat Ik zelf met mijn woord bij u ben, dat u de 
eeuwige Liefde zelf opneemt in uw hart als u mijn woord in ontvangst neemt. U 
benut de kracht van mijn woord veel te weinig, daar u anders nooit zwak en 
moedeloos zou kunnen zijn, daar er anders geen zorg op u zou drukken en u 
steeds vrolijk en monter uw weg over de aarde zou kunnen gaan. U geeft u veel 
te weinig over aan de werking van mijn woord. U verdiept u niet graag in de 
betekenis van het woord. U dwaalt met uw gedachten zo vaak af naar de aardse 
wereld, die u geenszins hoefde te beangstigen als u maar uw geloof zou 
versterken, waartoe mijn woord u helpt. 
 
Verdiep u herhaaldelijk in mijn woord en laat Mij zo tot u spreken in elke 
noodsituatie van uw leven, in zowel blijde als in trieste uren. Mijn woord straalt 
een kracht in u uit, die u alles zal laten verdragen of zacht zal laten voelen wat op 
u drukt. Maak uw hart steeds bereid om Mij op te nemen, die in het woord bij u 
wil komen om u te sterken en te troosten. Voortdurend wil Ik met mijn liefde bij 
u zijn. Maar als u de deur van uw hart voor Mij sluit doordat u zich op de wereld 
richt, zult u ook zwak zijn en blijven omdat er vanuit de wereld geen kracht 
stroomt die uw ziel verkwikt. Alleen mijn woord is spijs en drank voor uw ziel. 
Mijn woord is het ware voedsel, dat u voortdurend de ziel moet toevoeren als u 
ook Mij met het woord in u wilt opnemen. Maar mijn woord opnemen betekent 
niet het alleen maar te lezen of met de oren in ontvangst te nemen, want dan zult 
u geen kracht voelen. Dan zal het werkeloos blijven, want dan zijn het slechts 
dode letters waarin Ik nooit kan zijn. 
 
Verbind u in gedachten innig met Mij en begeer Mij te horen. En laat Me dan tot 
u spreken en u zult mijn aanwezigheid bespeuren aan de kracht die u met elk 
woord van Mij toestroomt. U zult voelen dat Ik tot u spreek en u zult gelukkig 
zijn, want het besef van mijn tegenwoordigheid vervult u met rust en vrede, met 
een innerlijke gelukzaligheid, die u alles zal laten verdragen wat ter wille van uw 
ziel en ook ter wille van de medemensen over u is toegelaten. Verdiep u in mijn 
woord en de werking van mijn woord zal niet uitblijven. 
 
Amen 
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BD.6051 
13 september 1954 
 
Gods woord: kracht in de eindtijd en in nood  
 
Wat u van Mij ontvangt, dat zal in de komende tijd voor u onontbeerlijk worden 
wanneer u kracht en troost nodig zult hebben omdat u de moed dreigt te 
verliezen. Nog zijn u vredige dagen beschoren, nog zult u de tijd kunnen benutten 
voor uzelf, nog zult u zich kunnen wijden aan uw geestelijke ambities zonder 
daarin te worden gehinderd, maar de tijd komt, en hij is niet ver meer, waarin u 
beperkingen worden opgelegd, waarin u niet meer zult kunnen doen en laten wat 
u wilt. De tijd komt, waar het geestelijke streven de strijd wordt verklaard en 
waar de mensen zich bang laten maken omdat ze aards moeten offeren wanneer 
ze Mij niet verloochenen. En dan zullen alleen die mensen standhouden en Mij 
trouw blijven, die van Mij zelf kracht in ontvangst nemen door de overdracht van 
mijn woord. Dezen zullen Mij zelf horen spreken en daarom zonder vrees zijn. 
En op deze tijd wijs Ik u en Ik beveel u daarom aan, u tevoren al kracht te 
verzamelen opdat het komende u geen schrik aanjaagt. 
 
Wat Ik u geef, dat moet u sterk maken voor de strijd met mijn tegenstander, die 
onherroepelijk komen zal, zoals Ik het heb verkondigd door mijn woord. U staat 
vlak voor deze tijd, al merkt u daar nu nog niets van. Op deze tijd bereid Ik u 
voor doordat Ik u toespreek om in u een sterk geloof te laten opleven. Daarom 
bedenk Ik u mensen buitengewoon, omdat u buitengewone krachttoevoer nodig 
hebt en omdat u tevoren opmerkzaam gemaakt zult moeten worden, om ijverige 
arbeid aan uw ziel te verrichten, opdat u op de laatste strijd voorbereid bent, 
opdat u als overwinnaar hieruit tevoorschijn zult kunnen komen. 
 
Ik bekommer Me om de mijnen op heel bijzondere wijze. Ik ben bij hen 
aanwezig waar hun geloof en hun liefde dit zullen toelaten en mijn 
tegenwoordigheid betuig Ik door mijn woord. En er zal hun waarlijk kracht 
toekomen in overvloed als ze in de tijd van nood steeds weer hun toevlucht 
nemen tot mijn woord. Alle angst en moedeloosheid zal van hen wijken, want als 
ze Mij zelf horen, voelen ze zich geborgen en beschermd door Hem Die machtig 
is en vol van liefde. En ze vrezen de mensen niet meer en ook niet degene die hen 
wil verderven. Ze vertrouwen op hun Vader van eeuwigheid. Ze wachten op Hem 
Die komen zal in de wolken, Die hen bevrijden zal uit alle nood. 
 
Amen 
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Wanneer zal het op aarde vrede zijn? 

 

BD.2507 
12 oktober 1942 
 
Gods wil - Geboden - Vrede en orde - Uitwerking  
 
En dit is de wil van God, dat u de vrede bewaart met elkaar, dat u elkaar in liefde 
dient en uw leed gemeenschappelijk draagt. En als u Zijn wil vervult, zal ook uw 
leven vredig en gezegend zijn, en leed en kommer zullen ver van u blijven, want 
dan leeft u zo, zoals het voor uw ziel bevorderlijk is. U beoefent de naastenliefde 
en bewijst God daardoor ook uw liefde voor Hem, en uw levenswandel is God 
welgevallig. Maar hoe staat u mensen nu tegenover elkaar? U bestrijdt elkaar, u 
berokkent de naaste schade en de liefdeloosheid viert hoogtij. En daarom zult u 
leed moeten dragen. U zult veel nood moeten verduren en deze nood zal tot stand 
moeten brengen dat u gezamenlijk het leed leert dragen, dat u elkaar behulpzaam 
bent. 
 
De wil van God moet vervuld worden, daar de mens anders in strijd met de 
goddelijke orde handelt. Past de mens zich aan de goddelijke wil aan, dan kan 
zijn leven alleen vredig zijn, zoals alles op aarde harmonisch en vredig zijn zal 
als de mensen dezelfde wil hebben als God. Zodra de mens zich echter tegen 
deze goddelijke wil keert, moet zijn leven ook in een zekere wanorde verlopen 
die hem zelf niet behaagt, want het is een verkeerde wil waarvan de mens blijk 
geeft als hij tegen de goddelijke wil in handelt. 
 
Vervulling van de goddelijke wil, orde en vrede, zijn oorzaak en gevolg. Maar 
evenzo zullen ook leed, kommer, onvrede en aardse chaos de gevolgen van het 
handelen tegen de goddelijke wil zijn. En daarom gaf God Zijn geboden, opdat 
de mensen de wil van God kennen. Hij stelde zekere richtlijnen op voor de 
levenswandel op aarde, naar welke de mens het leven moet leiden en Hij maakte 
hun ook bekend welke gevolgen een leven veroorzaakt dat niet beantwoordt aan 
deze richtlijnen. De goddelijke geboden zijn de mensen tot zegen gegeven, opdat 
wie ze vervult het eeuwige leven deelachtig zal worden. Het niet vervullen heeft 
echter de dood van de ziel tot gevolg. 
 
De goddelijke wil moet worden opgevolgd, want zolang de mens of diens ziel 
zich tegen deze wil opstelt, bewijst hij nog zijn afvalligheid van God. Hij is nog 
tegengesteld aan God. En bijgevolg moet zijn leven op aarde een toestand zijn die 
hem niet bevalt, opdat hij aangemaand wordt anders te willen, opdat hij zich bij 
God aansluit, die hij tevoren niet erkende. Daarom is het aardse leed 
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onvermijdelijk noodzakelijk voor de mens die geen acht slaat op de wil van God 
of zich geheel tegen Hem verzet. 
 
God verlangt alleen de wil van de mens, dat die zich zal voegen naar de 
goddelijke wil, dat de mens dus dat doet wat God hem door Zijn geboden zegt te 
doen. Dan vervult hij de wil van God en nu is hem een leven beschoren vol 
harmonie en vrede van de ziel, te midden van de chaos en warboel van de wereld 
die door de liefdeloosheid zijn ontstaan. 
 
Amen 
 

 

BD.6970 
16 november 1957 
 
Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede  
 
U zult u niet om de tuin mogen laten leiden en geloven een tijd van vrede 
tegemoet te gaan, al lijkt dit zo. Het is slechts de stilte voor de storm. En sneller 
dan u denkt zal het aangezicht veranderen van hen die van vrede spreken en nu 
reeds zal het vuur onder de volkeren van deze aarde aanwakkeren. De rust is voor 
u gevaarlijk omdat u daardoor alleen maar onverschillig wordt en uw aards 
bestaan nog slechts voor wereldse belangen gebruikt. En daarom haal Ik de 
mensen steeds weer uit hun rust, om ze wakker te houden. En er zal daarom ook 
nog veel gebeuren. De blik van de mensen zal steeds weer gericht worden op 
rampen en catastrofen van allerlei aard. Zij zullen naast de schijnbare opbouw en 
wereldlijke welstand ook deel moeten nemen aan die gebeurtenissen, waarbij de 
kracht der mensen niet toereikend is ze te verhinderen. Zij moeten leren inzien 
dat geen mens veilig is voor de slagen van het noodlot, al lijkt het aardse leven 
nog zo zeker te zijn. 
 
U mag uzelf niet laten bedriegen door de wereldsituatie die schijnbaar tot bedaren 
is gebracht, want dat zijn allemaal bedrieglijke machinaties. En het kan voor u 
een slecht ontwaken zijn als u zich overgeeft aan deze rust en op geen van de 
naar het einde verwijzende vermaningen acht slaat. De ommekeer zal plotseling 
komen en dan moet u allen voorbereid zijn en daarom geloven dat de ommekeer 
komen zal. U kunt nu al veel tekenen van het einde volgen, maar evenzo zal de 
tegenstander er voor zorgen dat hij u zand in de ogen strooit. Want hij wil niet dat 
u in een einde gelooft en u ernstig bezint en verandert. Daarom beïnvloedt ook hij 
zijn dienaren, opdat ze de mensen laten geloven dat zij een nieuwe en heerlijke 
tijd tegemoet gaan in vreugde en vrede. En daarin zal hij ook slagen, want de 
mensen zullen eerder datgene geloven wat zij zelf kunnen nagaan dan dat wat 
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hun vanuit het geestelijke rijk wordt verkondigd. Bovendien willen zij veel liever 
geloven aan een mooie en gelukkige toekomst in aardse zin dan aan een einde 
van deze aarde. 
 
Maar Ik houd niet op u te waarschuwen en aan te sporen, want het gaat niet 
alleen om de korte jaren van uw aards bestaan maar om de eeuwigheid. En mijn 
aanmaningen zullen steeds dringender worden. Hoe duidelijker zich een 
schijnbare rust over de aarde verspreidt, hoe meer de mensen die misschien al 
onder de indruk waren van de voortdurende verwijzingen naar het komende 
einde, zich met een schijnbare vrede vertrouwd maken en hun goede voornemens 
vergeten. Door de aardse wereld zal mijn tegenstander nog eenmaal zijn 
vangarmen uitstrekken naar de mensen, en het zal een enorm sterk geloof 
vereisen niet in zijn klauwen te geraken. 
 
Daarom maak Ik u steeds weer opmerkzaam op wat u nog te wachten staat. Laat 
u zich niet misleiden. Mijn woord is waarheid en zal ook vervuld worden. En 
mijn woord verkondigt u een naderend einde waar een duidelijk ingrijpen door 
Mij aan vooraf zal gaan: een natuurcatastrofe van de grootste omvang die de in 
een vrede gelovende mensen zeer zal verrassen. Maar zij zouden ook dan nog 
kunnen omkeren en de korte weg tot het einde afleggen in een gedurig streven 
naar voltooiing. 
 
Maar deze catastrofe zal talloze mensenlevens kosten, en weet u of u niet tot een 
van dezen behoort? Of het voor u dan niet te laat is als u in onverschilligheid en 
hoop op de toekomst voortgaat en u verblinden laat door de vorst van deze 
wereld? Denk dus steeds aan mijn woorden als u hoort van berichten over het 
plotselinge sterven van mensen, van slagen van het noodlot en smartelijke 
gebeurtenissen van allerlei aard. Daardoor wil Ik een ieder waarschuwen voor 
een plotseling einde. Ik wil dat uw ogen gericht worden op de Macht die alles kan 
verwoesten wat u opbouwt en die al uw plannen te gronde kan richten. Verbind u 
meer met deze Macht. Vind de weg tot Mij, vertrouw u toe aan Mij en vraag Mij 
om de juiste leiding, om bescherming en erbarmen en geloof dat er alleen vrede 
kan zijn in verbinding met Mij, dat u bedrogen wordt wanneer u een aardse vrede 
wordt verzekerd. Want de mensheid leeft niet meer zo dat haar bestaan vol vrede 
kan zijn, zij streeft niet naar geestelijke ontwikkeling en heeft daarom ook het 
recht verspeeld op deze aarde te mogen leven. 
 
Amen 
 

 

BD.2811 
12 t/m14 juli 1943 
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Het woeden van de natuurkrachten - Totale verandering van de 
levensomstandigheden  
 
Het is de mensen niet geloofwaardig te maken dat zich in de komende tijd een 
totale verandering van hun aardse leven voltrekt. Ze rekenen op een beëindiging 
van de tijd van lijden met een daaropvolgende opbouw en opbloei, met een 
verbetering van de levensomstandigheden en een tijd van rust en vrede, welke 
volgt op de tijd van chaos en leed. En ze willen het niet geloven dat hun een nog 
veel zwaardere tijd te wachten staat, dat ze geen verbetering te verwachten 
hebben, maar nog onuitsprekelijk veel leed en ellende moeten doormaken. En elk 
wijzen hierop houden ze voor dwaling of inbeelding. Daarom is het heel moeilijk 
hen tot een andere leefwijze te brengen, hen aan te sporen tot een door God 
gewenste levenswandel en tot bewuste arbeid aan hun ziel. Want pas het geloof 
daarin zou hen ernstig laten streven, het welgevallen van God te verkrijgen. Zo 
echter nemen ze er geen nota van en alle aanmaningen van God negeren ze, 
hoewel Hij door nood en ellende tot hen spreekt. En dit ongeloof maakt de 
geestelijke duisternis erger, want er bestaat geen middel om hen te verlichten 
omdat het licht zelf gedoofd wordt als het ontstoken wordt en hen bijschijnen 
moet. 
 
God zelf ontfermt zich over deze mensen en tracht hun verlichting van geest te 
brengen, maar zij sluiten zich af en kunnen nooit tot de waarheid geraken. De 
waarheid alleen kan hen redden, maar deze willen ze niet horen omdat die geheel 
in strijd is met hun toekomstplannen, omdat die hun de hoop op aardse 
verbetering en beëindiging van hun toestand van lijden ontneemt en van hen een 
omvorming van hun zielen verlangt en een verandering van hun huidige denken. 
Ze willen niet geloven en daarom is er geen ander middel om hen tot geloven aan 
te sporen dan een voortdurend toenemende aardse nood, want alleen hierdoor 
verliezen ze hun al te aardse mentaliteit. 
 
En deze vergrote aardse nood wordt door een gebeurtenis teweeggebracht die al 
het gebeuren tot nu toe in de schaduw zet, omdat de mensen aan het woeden van 
de natuurkrachten zijn prijsgegeven, waaraan de menselijke wil geen halt kan 
toeroepen. Want pas wanneer zij een hogere Macht erkennen, zullen ze zich voor 
deze Macht buigen en in deemoed om hulp smeken. Wel zijn duizenden mensen 
zwaar getroffen. En het leed zou voldoende moeten zijn om hen tot het besef van 
hun eigen machteloosheid te brengen en hen aan te sporen om Gods hulp innig 
aan te roepen. Maar zolang mensen veroorzakers van de grote nood zijn, is 
toegenomen haat het gevolg en vaak vergrote goddeloosheid, omdat ze niet meer 
in staat zijn de God van liefde te herkennen in de grote nood. 
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Maar zodra ze geconfronteerd worden met een Macht die ze moeten erkennen 
omdat Ze zich duidelijk uit, bestaat ook de mogelijkheid dat ze zich aan deze 
Macht onderwerpen en Haar om erbarmen smeken. En dan kan God helpend 
ingrijpen. Dit is weliswaar een uiterst smartelijk opvoedingsmiddel, maar moet 
gebruikt worden, wil tenminste een klein deel van de mensheid nog worden 
gered, dat wil zeggen: nog te elfder ure God herkennen in het woeden der 
natuurkrachten en de verbinding met Hem tot stand brengen, zonder welke er 
geen redding is. 
 
En zo staat de mensheid voor het meest geweldige gebeuren, dat ze niet kan 
ontvluchten, maar dat God niet kan afwenden omdat ze Zijn vermaningen en 
waarschuwingen geen gehoor schenkt en niet van levenswandel verandert, 
integendeel, voortleeft zonder acht op Hem te slaan. De geringste naar God 
toegekeerde wil, zou dit gebeuren tegenhouden en God bewegen tot 
barmhartigheid en lankmoedigheid, maar de mensen verwijderen zich steeds 
meer van God en handelen tegen Zijn wil. En God voorzag dit willen sinds 
eeuwigheden en daarom is Hij ook sinds eeuwigheid op de hoogte van de 
uitwerking van de verkeerde wil van de mensen en Hij gebruikt het laatste middel 
om de Hem geheel tegenstrevende mensen nog voor zich te winnen. 
 
Hij zal de aarde doen beven en jaagt de mensen daardoor angst en verschrikking 
aan. Hij spreekt door de elementen der natuur tot hen, Hij zal de natuurkrachten 
tot uitbarsting laten komen en openbaart zich hierdoor luid en duidelijk. En deze 
gebeurtenis zal grote veranderingen tot gevolg hebben. Er zal daardoor een 
volledige ommekeer komen in de algehele leefwijze van ieder afzonderlijk en de 
gevolgen van de natuurcatastrofe zullen van zo’n grote betekenis zijn dat ieder er 
acht op moet slaan, dus niemand daardoor onaangeraakt zal blijven. En gelukkig 
hij die zijn denken nog verandert. Gelukkig hij die in staat is de hand van God 
overal in te herkennen wat in de komende tijd over de mensen wordt beschikt. 
Gelukkig hij die de weg terugvindt naar God, die probeert Zijn wil te vervullen 
en de juiste verhouding met Hem tot stand brengt. Hem zal God helpen in de 
nood en de moeilijke tijd zal niet tevergeefs voor hem zijn als zijn ziel daardoor 
van de afgrond wordt weggetrokken voordat het te laat is. 
 
Amen 
 

 

BD.3423 
31 januari 1945 
 
Het verdere verloop van de nood - Oorden van vrede  
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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, worden nood en droefenis gelenigd. 
Ze zullen op grond van hun geloof alle zwakheden overwinnen en Ik zal hen 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 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 aan wie op Mij aanstuurt kan Ik uitdelen 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 hun wil maken. 
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Amen 
 

 

BD.6758 
8 t/m 10 februari 1957 
 
Geloofsstrijd - Antichrist  
 
Hoe dichterbij het einde is, des te heftiger zal ook de strijd tussen licht en 
duisternis ontbranden, maar al de verschrikkingen van de strijd zult u pas 
beleven als hij zich tegen mijn aanhangers richt. Wanneer het geloof aan Mij in 
Jezus Christus verdrongen zal worden en het verlossingswerk tot aanvalsdoel 
van mijn tegenstander wordt. Wanneer de mensen tot een openlijk belijden van 
hun geloof opgeroepen worden en een afzweren van het geloof met de meest 
meedogenloze middelen afgedwongen zal worden. Dan pas breekt de tijd van 
nood en ellende aan die Ik de mijnen beloofd heb te verkorten, want pas dan 
wordt het woeden van mijn tegenstander duidelijk en de mensen kennen dan 
geen remming meer. Zij deinzen voor niets terug, omdat zij door satan 
aangespoord worden en zich geheel aan zijn wil overgeven. 
 
Laat het u gezegd zijn dat er niet veel tijd meer verloopt tot deze geloofsstrijd, 
dat echter tevoren nog grote nood over de aarde zal komen die echter een ander 
uitgangspunt heeft, die door mijn wil de mensen treffen zal opdat reeds door 
deze nood hun geloof zich bewijzen of sterken kan. Wel zal voor veel mensen 
deze nood, die door een natuurgebeuren van grote omvang de mensen treffen 
zal, de aanleiding zijn het geloof aan te vallen, omdat zij nu pas goed aan een 
God en Schepper gaan twijfelen die zelf vernietigt wat Hij geschapen heeft. 
Maar wie in de waarheid onderwezen is, heeft ook voor alles een juiste 
verklaring. En als hij deze waarheid aan zijn medemensen doorgeeft dan kan 
ook onder hen de daaropvolgende geloofsstrijd veeleer tot een sterk geloof 
voeren, dat dan ook stand zal houden in alle verdrukkingen waar de gelovigen 
aan blootgesteld zijn. 
 
Dat echter de meeste mensen geen levend geloof meer hebben is het werk van 
mijn tegenstander, die niet op zal houden tegen Mij en de waarheid in te gaan. 
Hij zal bij de mensen meer succes hebben dan de aanhangers van de zuivere 
waarheid, de ware verdedigers van de leer van Christus - want hun wordt zelden 
nog geloof geschonken. De tegenstander kan de mensen aanbieden wat hij wil 
en het wordt geaccepteerd. Daarom moet er van tevoren al een zuivering komen 
en iedereen moet zich open en vrij uitspreken, voor of tegen Mij. Een ieder moet 
persoonlijk deze beslissing nemen in de komende tijd van nood die door mijn 
wil over de aarde komt, want als Ik spreek door het geweld der natuur staat ieder 
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voor de beslissing Mij om hulp aan te roepen of zich geheel van Mij af te 
zonderen, dat wil zeggen zich bij mijn tegenstander aan te sluiten. Maar dan 
komt nog eenmaal de beslissing die openlijk genomen moet worden, wanneer in 
de laatste geloofsstrijd op deze aarde van u mensen geëist wordt getuigenis af te 
leggen van Mij in Jezus Christus - of Mij te verloochenen. Dan weet u die door 
Mij in de waarheid onderricht werd dat het einde gekomen is, dat Ik de dagen 
verkorten zal ter wille van de mijnen en dat Ik zelf zal komen om hen bij te 
staan en te verlossen uit hun nood. Dat Ik ze op zal halen van deze aarde en 
brengen naar een oord van vrede, voordat Ik dan het vernietigingswerk volbreng 
dat een einde van al het geschapene op deze aarde betekent. 
 
Wilde u het toch maar geloven wat Ik steeds weer aankondig, want de toestand 
op aarde moest het u reeds bewijzen dat mijn tegenstander er huishoudt omdat 
hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. En dat mijn tegenstander woedt en de 
aarde door zijnsgelijken bevolkt is, dat is door u allen te onderkennen en zou u 
tot nadenken moeten stemmen. Elke dag is nog een genade voor de mensen, 
want ook de verdorvenste mens heeft nog de mogelijkheid zich te veranderen en 
vóór het einde het geloof in Mij te verkrijgen. Ik zal alles proberen om nog voor 
het einde zielen aan mijn tegenstander te ontrukken en wie in Mij gelooft, zal 
zalig worden, maar de ongelovigen moeten het lot delen van hem die zij 
vrijwillig gevolgd zijn. Maar u mijn kinderen, wees niet bevreesd, want ook in 
de komende tijd van nood zal het u aan niets ontbreken, zelfs als aards u 
ontnomen wordt wat u voor het leven nodig hebt. Want zodra u gelooft dat Ik 
zelf voor u zorg als u vervolgd wordt ter wille van mijn naam, hoeven de 
maatregelen van uw vijanden u niet meer te verschrikken. Wat zij van u 
afnemen, dat zult u van Mij terug ontvangen al is het in een andere vorm. Maar 
u zult aards niets te kort komen omdat Ik zelf uw honger stil. Want kijk naar de 
vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze verzamelen niet in de 
schuren en toch voedt uw hemelse Vader ze. 
 
Denk aan deze woorden, denk er aan dat Hij die alles schiep, ook onderhouden 
kan wat Hij geschapen heeft en dat ook zeker doet als de zijnen in nood 
verkeren. Maar de tijd zal komen waarin men u door meedogenloze maatregelen 
zal willen dwingen om van uw geloof af te vallen, en wie zwak van geloof is zal 
tegenover deze maatregelen geen stand kunnen houden. Het zijn sterke 
geloofsbeproevingen die u opgelegd worden en voor die tijd wil Ik u klaar 
maken, want dan kunt u ook voor uw medemensen een lichtend voorbeeld zijn. 
U zult hun bewijzen kunnen wat een sterk geloof vermag en dat u leeft ofschoon 
alles wat u nodig hebt om te leven u ontnomen is. 
 
Zoek daarom steeds het rijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zal al het andere 
u bovendien gegeven worden. Ook deze belofte zal dan duidelijk vervuld 
worden aan de mijnen. Aan hen die voor de wereld getuigen van Mij en mijn 
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naam. Aan hen die het aardse gezag niet vrezen omdat zij zich onder mijn 
bescherming geborgen voelen. Pas dan zal blijken wie een levend geloof heeft, 
maar dat zullen er maar weinig zijn. En dan zullen die gebouwen ineenstorten 
die niet op de rots van het geloof, maar enkel en alleen op zand gebouwd zijn. 
Het zal een zware tijd zijn - die geen mens zou kunnen doorstaan als Ik niet van 
tevoren de waarheid naar de aarde stuurde die over alles opheldering geeft en 
alleen een sterk geloof tot gevolg heeft. De dwaling kan geen mens de kracht 
geven om te volharden. Alleen waar de liefde is, is ook de kracht van het geloof 
te vinden. 
 
Een bijzonder mens zal zich aan mijn tegenstander als een zichtbaar omhulsel 
aanbieden, en deze mens zal dan ook de laatste strijd op aarde inluiden. Let op 
hem en u zult weten dat nu ook het uur van het einde heel nabij is. Maar let ook 
op mijn afgezanten van boven die tegelijkertijd optreden om u mensen met een 
licht voor te gaan dat u volgen moet. Let op allen die levendig mijn woord 
verkondigen en sluit u bij hen aan opdat de kleine kudde samen komt, opdat zij 
zich steeds weer licht kunnen verschaffen en hun geloof gestadig groeit. En al 
dezen beloof Ik mijn bescherming, mijn vaderlijke zorg en mijn zegen. 
 
En zij behoeven niet te vrezen het slachtoffer te worden van dat meedogenloze 
geweld, want Ik zal zelf komen en hen weghalen zo gauw de maat van mijn 
tegenstander vol is en het ergste gevaar de mijnen bedreigt. En daarom zal Ik 
ook de dagen verkorten opdat de mijnen stand kunnen houden en niet zwak 
worden in het aangezicht van de vervolgingsmaatregelen. Daar Ik echter nog een 
laatste reddingsmogelijkheid zie voor enkele zielen, houd Ik mijn hand 
beschermend boven hen die voor Mij opkomen tegenover de wereld, opdat zij 
zich aan hun sterke geloof kunnen oprichten en opdat er een Macht herkend kan 
worden die sterker is dan alle wereldse macht. Daarom zal Ik de mijnen op een 
buitengewone wijze verzorgen, en zij zullen zich ondanks vijandige maatregelen 
toch kunnen handhaven, lichamelijk en geestelijk. Dit alles zal zich binnenkort 
afspelen, want wat u heden nog niet vermoedt, zal zich dan voltrekken. Daarom 
maak Ik u daar nu al opmerkzaam op, en u die door Mij onderwezen wordt, weet 
dan ook waarom dit alles geschieden zal. 
 
Voor u is ook de geestelijke nood op aarde duidelijk en u kunt ook aan de 
tekenen des tijds de stand op de wereldklok zien. Wanneer echter de 
geloofsstrijd zal ontbranden, hoeft u nog maar op een hele korte tijd te rekenen, 
want alles zal zich dan bijzonder vlug afspelen. Deze man die mijn tegenstander 
voor zich als omhulsel kiest, heeft geen lange levensduur, zijn heerschappij zal 
op deze aarde niet lang duren. Zijn bovennatuurlijke talenten zullen hem 
herkenbaar maken en mijn tegenstander zal hem buitengewoon bedelen, daarom 
werkt hij voor hem en zijn plannen. Ofschoon hij door de gehele wereld 
gehuldigd wordt, zult u hem toch herkennen en doorzien. 
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U moet dan echter een grote voorzichtigheid in acht nemen en uzelf niet 
moedwillig in gevaar begeven door te grote ijver, u moet dan listig zijn als de 
slangen en zachtmoedig als de duiven. Maar wanneer van u dan de beslissing 
verlangd zal worden, moet u stand houden en vast op Mij en mijn hulp 
vertrouwen. Want al zijn de mensen nog zo machtig, tegen mijn Macht kunnen 
zij niet op en een zucht van Mij is voldoende om hen te vernietigen. Daarom zal 
Ik een halt gebieden als het uur gekomen is. Ik zal tot Mij halen die in de 
grootste aardse verdrukking zijn en Ik zal de verdrukkers zelf in ketenen sluiten, 
want de termijn is verlopen en een verlossingsperiode gaat ten einde en een 
nieuw tijdperk begint, opdat de verlossing van al het geestelijke kan doorgaan. 
 
Amen 
 

 

BD.2211 
14 januari 1942 
 
Het wereldgericht - De wegneming  
 
Het wereldgericht zal plotseling en onverwachts over de mensen losbarsten en 
het zal elk schepsel van de aarde wegvagen, want de aarde op zich zal 
veranderen. Alles wat levend genoemd kan worden zal vernield worden door een 
gloeiende stroom van vuur. De aarde zal er heel anders uit gaan zien, 
onvoorstelbaar voor de mensen die nu op de aarde leven. Maar dit moet hun 
verkondigd worden omdat er enkele onder hen zijn die zowel de oude alsook de 
nieuwe aarde zullen meemaken en deze moeten getuigenis afleggen van de 
wonderen die God aan hen heeft gedaan. Want zij zullen in levende lijve de 
ondergang van de oude aarde meemaken en toch niet daardoor getroffen worden, 
omdat de Heer tot hen komt en hen van deze aarde wegneemt. Deze weinigen 
bezitten een sterk geloof en zijn in liefde God toegedaan. Zij leven volgens de wil 
van God en worden scherp vervolgd door de mensen die zonder enig geloof zijn. 
Daardoor zijn de mensen die in God geloven in groot gevaar en hieruit zal de 
Heer hen redden doordat Hij zelf komt en hen omhoog haalt. 
 
En er zal een scheiding plaatsvinden. Het goede zal van het kwade worden 
gescheiden, het gelovige van het ongelovige. God ontneemt satan de macht over 
het geestelijke, door dit opnieuw te kluisteren in de vaste vorm. En daarmee 
wordt de nieuwe aarde gevormd. Niets blijft bestaan in zijn oude vorm, want de 
tijd die God het geestelijke heeft gegeven om bevrijd te worden uit de vorm is 
beëindigd. Er is weer een nieuwe fase in het tijdperk van verlossing, en dit zal 
met verbazing worden geconstateerd door de mensen die naar de nieuwe aarde 
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worden geleid om de stam van een nieuw mensengeslacht te vormen. Zij kennen 
nog de oude aarde en maken nu de nieuw gevormde aarde mee. En zij herkennen 
de grootheid van God, Zijn wijsheid en almacht en Zijn oneindige liefde. Want 
hun ogen zullen een tafereel zien dat zij met verbazing en eerbied in zich op 
zullen nemen.  
 
Een rijk van vrede dat lieflijk en gracieus is om te aanschouwen en met 
buitengewoon bekoorlijke scheppingen van veelvuldige aard, echter geheel 
afwijkend van de scheppingen op de oude aarde. En de mensen zullen 
triomfantelijk jubelen en juichen dat hun deze grote genade deelachtig is 
geworden, de nieuwe aarde mee te maken. Zij zullen de verschrikkingen vergeten 
van het wereldgericht, die ze meemaakten ofschoon zijzelf daardoor niet waren 
getroffen. Want God laat voor hun ogen zich de toedracht afspelen die 
vernietiging brengt aan alles wat op aarde leeft, maar zijzelf komen ongedeerd 
daaruit tevoorschijn. Want God verplaatst hen in levende lijve naar een oord van 
vrede, tot Hij dat nieuwe vormgeving heeft volbracht en hen dan weer naar de 
nieuwe aarde leidt.  
 
Liefde, vrede en eendracht zal nu de mensen met elkaar verbinden die het proces 
van de omvorming mochten meemaken. Zij zullen God loven, Hem danken en 
aanbidden in diepe eerbied. Zij zullen leven naar Gods wil en Hij zal hen zegenen 
en uit hen een nieuw geslacht laten voortkomen dat voor een lange tijd niet meer 
verdrukt kan worden door de tegenstander, omdat hem iedere macht ontnomen is. 
En deze tijd zal een tijd van vrede en verbondenheid met God zijn. Want God 
vertoeft in hun midden, omdat de liefde in deze mensen woont. 
 
Amen 
 

 

BD.8429 
4 maart 1963 
 
Harmonisch leven op de nieuwe aarde  
 
Welke voorstellingen u zich ook maakt van de nieuwe aarde, zij zullen nog ver 
overtroffen worden. Want een zalige tijd breekt aan voor de mijnen, voor de 
mensen die standhouden tot het einde en weggenomen worden voor de nieuwe 
aarde. In volste harmonie en vrede zullen de mensen met elkaar leven, omgeven 
door scheppingswerken van onvergelijkelijke aard. En ook de dierenwereld zal in 
vrede met elkaar leven, er zal geen strijd zijn tussen deze schepselen. Want ook 
hun zielensubstanties staan vlak voor de belichaming als mens en al het in de 
scheppingen gekluisterde geestelijke bespeurt de harmonie om zich heen. En ook 
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de weerstand verandert duidelijk, wat ook uit het gewillig dienen van deze 
scheppingswerken goed te zien is, daar ook dit geestelijke snel tot de laatste gang 
over deze aarde komen wil. En de mensen zullen zich mogen verheugen over 
vele heerlijkheden, want zij zijn rijp geworden voor een leven in zaligheid. 
Anders zouden zij deze zaligheid in het hiernamaals mogen genieten, maar zij 
leven op de nieuwe aarde verder omdat uit hen het nieuwe mensengeslacht moet 
voortkomen. 
 
En wederom zullen de zielen zich mogen belichamen die door de grote 
verandering, door de bovenmate droevige eindtijd en door de grote verwoesting, 
een hogere graad van rijpheid hebben bereikt. Die nu door het liefdevolle leven 
der mensen op de nieuwe aarde in versterkte mate bereid zijn de laatste dienende 
functies in de materiële vorm te vervullen. Die daarom bij het begin van hun 
belichaming als mens ook niet geheel zonder liefde zijn, en zich daardoor sneller 
positief ontwikkelen. En vooral, daar de kwellingen van de tegenstander 
wegvallen omdat hun liefde hun de bescherming en hulp van de lichtwezens 
verzekert, zodat zij de hun nog aanklevende ondeugden en begeerten gemakkelijk 
kunnen afstoten. Want hun wil is op Mij gericht, dus zij werken heel bewust aan 
hun wilsbeproeving tijdens hun bestaan als mens op aarde, omdat mijn 
tegenstander hen niet meer van de wijs kan brengen en de liefde in die mensen de 
verbinding met Mij tot stand brengt. 
 
Dit voordeel van een lichtere gang over de aarde hebben de mijnen voor hun 
nakomelingen verworven door hun standhouden in de eindtijd, waarvoor waarlijk 
een sterke wil en een grote liefde tot Mij nodig was en die Ik daarom ook op elke 
manier zal belonen. Bovendien ken Ik de wilsverandering van het geestelijke in 
de vorm, en hiermee overeenstemmend kan Ik dit weer inlijven in uiterlijke 
vormen op de nieuwe aarde, die een gewillig dienen van dit geestelijke 
garanderen. Op de nieuwe aarde zullen de mensen niet meer door leed en zorgen 
worden gekweld. Zij zullen zowel lichamelijk als ook geestelijk geen nood 
ondervinden en mogen zich onbezorgd in de heerlijke scheppingen verheugen. 
Zij zullen elkaar daar zo in liefde zijn toegedaan, dat zij alles uit de weg willen 
ruimen wat de andere zou kunnen bezwaren. 
 
En deze liefde geeft Mij aanleiding te midden van de mijnen te zijn, hen te 
onderwijzen en met mijn aanwezigheid te verblijden. Een waarlijk goddelijke 
vrede breidt zich uit over al het geschapene en zal lange tijd blijven bestaan, 
omdat liefde de beweegreden is van alles wat gedaan wordt. En zo zullen ook de 
navolgende generaties mijn tegenwoordigheid onder zich toelaten, terwijl de 
tegenstander geheel uitgeschakeld is. En hij kan niet zijn daar waar Ik ben, want 
deze mensen zijn allen waarlijk verlost en leven onder het teken van het kruis. Zij 
zijn over het verlossingswerk van Jezus Christus ten duidelijkste onderwezen en 
hebben Mij lief in Hem met heel de gloed van hun hart. 
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Het is waarlijk een paradijselijke toestand, die wel een lange tijd zal duren maar 
toch niet onbegrensd zo blijft. Want steeds meer van het door de schepping 
gegane geestelijke, waarvan de weerstand nog niet geheel gebroken is, zal tot een 
laatste belichaming komen. En dan zal ook het begeren naar het stoffelijke weer 
overheersen en als het ware de ketenen van mijn tegenstander verbreken. Want 
de mensen zullen dan begeren wat hem toebehoort en zo bewijzen dat zij nog met 
hem verbonden zijn en daardoor weer in zijn macht geraken. En dan heeft de 
tegenstander ook weer het recht om de wil van de mens te beïnvloeden, en dat zal 
hij benutten om de mensen weer aan te zetten tot daden die tegen Mij ingaan en 
die de geboden van de liefde overtreden en zo Mij zelf uit het gezichtsveld 
verdringen van degene die zich overgeeft aan mijn tegenstander. 
 
En weer zal de strijd beginnen tussen licht en duisternis, en de aarde zal weer 
dienen als station om rijp te worden. Want nog eindeloos veel van het 
gekluisterde geestelijke gaat de weg van opwaartse ontwikkeling, en voor alles is 
een tijd gesteld. En steeds weer zullen ook geheel verloste zielen van de aarde 
heengaan naar het geestelijke rijk, want het verlossingswerk van Jezus Christus 
zal nooit zonder effect blijven. En steeds wordt er door Mij voor gezorgd dat de 
mensen daarover kennis wordt bijgebracht, want Jezus zal altijd de Tegenstander 
zijn van de vorst der duisternis. Hij zal de overwinning behalen op langere of 
kortere termijn, al naar gelang de wil der mensen die vrij is en blijven zal. En de 
menselijke wil zal ook de laatste voleinding in het aardse leven tot stand brengen, 
daar die zich eenmaal geheel aan Mij zal overgeven en zich helemaal onderwerpt 
aan mijn wil. 
 
Amen 
 

 

BD.7105 
28 april 1958 
 
Wanneer zal er op aarde vrede zijn?  
 
Vrede op aarde zal er pas zijn wanneer de grote omvorming erop zich heeft 
voltrokken, wanneer de rechtvaardige orde hersteld zal zijn, wanneer alle 
scheppingswerken weer hun bestemming dienen en de mensen in liefde tot God 
en tot de naaste het eigenlijke doel van hun aards bestaan zullen inzien. Vrede zal 
er pas zijn op de nieuwe aarde, omdat dan de tegenstander van God met zijn 
aanhang gebonden is en de nu op aarde levende mensen voor lange tijd bevrijd 
zijn van zijn verderfelijk werkzaam zijn en in harmonie met de omgeving leven 
en in voortdurende omgang met de bewoners van de lichtwereld aards en 
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geestelijk rijk gezegend worden. Maar zolang de tegenstander van God zijn 
werkzaam zijn nog is toegestaan, zolang zal hij ook de mensen ophitsen en ze tot 
vijandig handelen tegen elkaar aanzetten en zo lang is er ook geen hoop op vrede 
op deze aarde. Weliswaar zouden de mensen hem weerstand kunnen bieden, ze 
zouden zich aan zijn verderfelijke invloed kunnen onttrekken, maar ze zouden 
dan ook de weg naar God moeten nemen. En deze weg wordt in de eindtijd 
slechts weinig betreden en aan de tegenstander worden daarom steeds meer 
rechten verleend. Derhalve treedt alles buiten de ordening en het einde van de 
aarde is het onvermijdelijke gevolg ervan. 
 
Er is maar één mogelijkheid in deze laatste tijd, de vrede te zoeken met God en 
ze in zichzelf tot stand brengen, wat ook hetzelfde is als zelf in de juiste orde 
binnen te gaan om dan ook de nieuwe tijd te mogen beleven, om een bewoner 
van de nieuwe aarde te kunnen zijn die die paradijselijke toestand te wachten 
staat. Het vurige verlangen van de mensheid betreft wel een vrede op de wereld, 
maar ze hebben daarbij veel meer het lichamelijk welzijn voor ogen en de 
mensen willen alleen maar in rust van hun aardse leven genieten, maar de 
eigenlijke vredeverstoorder, de vijand van hun ziel, bestrijden ze niet. En deze is 
een vijand van elke rust die tot zelfbezinning zou kunnen leiden. En zo doet hij 
alles om de mensen maar deze zelfbezinning te verhinderen. En zijn tijd is nog 
maar kort, dus zal hij met meer haast ophitsen en onvrede stichten en niet eerder 
tevreden zijn dan wanneer de chaos werkelijkheid is geworden, wat dan ook een 
volledige omwenteling vereist. Slechts weinig mensen zullen in vrede leven, 
maar deze vinden ze alleen in de innige band met God. 
 
Maar waar de wereld van vrede spreekt, daar zult u ze niet mogen zoeken. Want 
de geest van onvrede breekt zich overal baan omdat talloze vazallen van de 
tegenstander aan het werk zijn die waarlijk geen middel schuwen om de mensen 
hun rust te ontnemen. Er wordt hun alleen een halt toegeroepen, daar waar liefde 
duidelijk zichtbaar is, omdat liefdevolle mensen die band met God tot stand 
hebben gebracht en de geest van onvrede daar niet kan werken. Maar de liefde 
onder de mensen is bekoeld. En dat is ook de verklaring waarom er op deze aarde 
geen vrede meer verwacht kan worden. 
 
De liefdeloosheid is het die tot strijd aanwakkert, die de medemens schade wil 
berokkenen, die voortdurend vijandschap zaait, die zich hardnekkig en in 
valsheid voordelen tracht te verschaffen. De liefdeloosheid brengt elke vrede in 
gevaar en zelfs de vredelievende mens wordt voortdurend lastiggevallen en in 
gevaar gebracht, wanneer hij niet voortdurend zijn toevlucht zoekt tot God. Maar 
het uur van het einde staat vast en pas dan zal de vrede neerdalen over de aarde 
en allen die van goede wil zijn, want dan zal de liefde weer heersen onder de 
mensen en elke strijd en onvrede zal begraven zijn. 
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Amen 
 

 

BD.6580 
26 juni 1956 
 
De ware vrede  
 
Niet de wereld kan u de vrede brengen, maar alleen Ik kan u de ware vrede 
geven. En daarom zult u niet moeten verzuimen Mij zelf te vragen om de 
innerlijke vrede voor u en uw medemensen. Want van de kant van de wereld zal 
er nog veel op u afstormen en uw hart ongerust maken. Maar Ik kan op alle 
golven olie gieten. Ik kan in uw hart de vrede laten neerdalen, zodat u te midden 
van de wereld, te midden van de grootste onrust en opwinding werkelijk vredig 
zult kunnen leven omdat u mijn aanwezigheid voelt. Waar Ik ben, daar is vrede. 
Zorg er daarom voor dat Ik bij u kan zijn, dan zal niets u meer kunnen raken en 
ontstellen, want Ik spreid mijn handen over u uit. "Ik geef u wat de wereld niet 
geven kan": de vrede in Mij. En al zult u nu ook door deze wereld heen moeten 
gaan, het vertrouwen dat Ik naast u ga, dat u niet alleen de weg door het aardse 
dal gaat, geeft u dat gevoel van innerlijke rust, de vrede in Mij. 
 
En wat kan de wereld u wel aandoen wanneer u zich in mijn aanwezigheid 
geborgen voelt, wanneer u zich aan Hem toevertrouwt Die sterker is dan de 
wereld, wanneer u Diens liefde voor u wint door uw wil om van Hem te zijn en te 
blijven? Dan mogen de stormen om u woeden. U hoort ze niet omdat Ik ze gebied 
u te ontzien. Streef alleen naar deze innerlijke vrede, omdat ze de verbondenheid 
met Mij aantoont, en geef Mij het recht steeds naast u te gaan door deze innige 
band met Mij, of ook: wil van Mij zijn en altijd alleen het doel bereiken dat u 
gesteld is: geestelijk te rijpen. Dan treedt de wereld vanzelf terug omdat u zich 
van haar afwendt. Maar probeer niet innerlijke vrede te vinden in de wereld. 
Want deze kan niet geven wat ze zelf niet bezit, omdat ze het gebied is van hem 
die alles in de war tracht te brengen en daarom ook alle mensen rusteloos laat 
worden die zijn wereld zijn toegedaan. Want hij houdt niet van vrede, 
integendeel, hij zal ze voortdurend proberen te verstoren. En hoe onrustiger het er 
op de wereld aan toegaat, des te duidelijker treedt zijn werkzaam zijn op de 
voorgrond. 
 
En daarom waarschuw Ik u steeds weer voor de wereld en Ik maan u aan uw 
toevlucht tot Mij te nemen wanneer u vrede zult willen vinden, want u allen zult 
nog in opschudding geraken over de gebeurtenissen die van de wereld uitgaan. U 
allen zult erg in het nauw worden gedreven en alleen bij Mij kunnen komen voor 
redding, dat Ik u geef wat u ontbeert, de vrede van de ziel. En daarom weet u wie 
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er werkzaam is wanneer de onrust u overvalt, wanneer u in angst en nood wordt 
gebracht, wanneer u zich eenzaam voelt en verlaten. En dan wacht Ik alleen op 
uw roep om bij u te komen en u te begeleiden op uw levensweg. En dan zal in uw 
hart ook de vrede haar intrede doen, die de wereld u niet geven kan, die alleen bij 
Mij en in Mij te vinden is en die u toch nodig hebt in de komende tijd. Dan zal 
uw blik steeds op de hemel gericht zijn, uw gedachten zullen zich bij Mij en in 
mijn rijk ophouden en de wereld zal voor u haar verschrikking hebben verloren. 
 
Amen 
 

 
Het vredesrijk van het hiernamaals 

 

BD.6042 
4 september 1954 
 
Het uur van de dood zonder vrees - Gereedheid  
 
Houd u steeds gereed het aardse leven voor het leven in het geestelijke rijk in te 
wisselen, dan zal voor u het uur van afscheid van deze aarde nooit bij verrassing 
komen, dan zult u dit ook nooit hoeven te vrezen. Bij al wat u denkt of doet, 
vraag u steeds af of het juist is voor mijn ogen, dan zult u bewust leven en 
werken aan uw ziel. U zult dus leven voor het rijk hierna en dit rijk hierna zal 
voor u het lichtrijk zijn, waar u nu graag het aardse leven voor opgeeft, omdat dit 
lichtrijk uw ware vaderland is. 
 
Zou u mensen dit toch allen kunnen begrijpen, dat u alleen een leven van 
beproeving leidt op deze aarde, dat het niet het eigenlijke leven is, maar alleen 
een voorbereiding op dit eigenlijke leven en dat u daarom steeds alleen daar uw 
aandacht op zult moeten richten, er een goed gebruik van te maken. Maar u 
beschouwt het aardse leven als alleen belangrijk en u denkt te weinig aan het 
eigenlijke leven in het geestelijke rijk, wanneer u tenminste aan zo'n leven 
gelooft. En uw hele kracht gebruikt u voor volledig onbelangrijke zaken en u 
bereidt u te weinig voor op het leven dat voor u ligt. 
 
Het uur van de dood zou voor u mensen tot een uur van verlossing moeten 
worden, waarin u uw aardse kleed aflegt om licht en vrij binnen te gaan in een 
rijk van vrede en gelukzaligheid. U zou bewust en blij dat uur tegemoet moeten 
zien en het aardse leven graag opgeven om het in te ruilen voor een veel beter 
leven. Maar u zult dit bewustzijn eerst dan bezitten, wanneer u in het juiste 
levende geloof een leven in navolging van Jezus hebt geleid, omdat u dan pas 
duidelijk het doel van uw leven op aarde en uw bestemming inziet, omdat u dan 
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pas op de hoogte bent van alle samenhang en dus ook van een vrij en gelukzalig 
leven in het geestelijke rijk. Dan is uw geest gewekt en dan hecht u dus nog maar 
weinig waarde aan het leven op aarde en u streeft bewust naar het leven in het 
geestelijke rijk van licht en gelukzaligheid. 
 
U wordt er wel in onderricht, maar als waarheid aannemen zult u het pas wanneer 
de liefde in u een licht heeft ontstoken. Dus zult u eerst in liefde moeten leven. 
Dan zal de dood u ook geen angst meer aanjagen, want dan hebt u al verbinding 
met het geestelijke rijk, dan worden er van hieruit zo vele handen naar u 
uitgestrekt die u leiden tot aan het einde van uw leven. En dan zult u op aarde ook 
elke dag leven zoals het mijn wil is. Dan bereidt u zich voor op een gelukkige 
afloop en het uur van uw afscheid van deze aarde zal voor u het ontwaken ten 
leven in licht en heerlijkheid zijn. 
 
Amen 
 

 

BD.6176 
26 januari 1955 
 
Niemand wordt gelukzalig zonder Jezus Christus  
 
Niemand zal ooit gelukzalig worden die aan Jezus Christus voorbijgaat, die Hem 
op aarde niet erkent en ook in het hiernamaals geen beroep doet op Zijn hulp. Hij 
staat aan de poort naar de eeuwigheid en Hij wil door ieder mens als zijn 
Verlosser gezien worden opdat Hij hem geleiden kan naar het rijk van vrede en 
gelukzaligheid waartoe geen ziel toegang krijgt zonder Hem. En eeuwig zal 
daarbuiten moeten blijven de ziel die Hem niet belijdt, die Jezus Christus afwijst 
net zoals ze het op aarde heeft gedaan, die in Jezus Christus slechts een mens zag 
en ook in het geestelijke rijk niet meer in Hem wil zien dan een mens net als 
zichzelf. Ter wille van de mensen daalde Hij af naar de aarde om hun het lichtrijk 
te openen, waarin Zijn aanhangers nu kunnen binnengaan omdat Hij zelf bij hen 
is en ze binnenleidt. 
 
Maar nooit mogen tegenstanders van Hem Zijn rijk in. En Zijn tegenstander is 
ieder die Hem niet erkent als degene die Hij is: God zelf, die zich in de mens 
Jezus belichaamde om het werk van verlossing voor de mensen te volbrengen. 
Niemand kan zich iets toe-eigenen wat hij zich niet zelf heeft verworven. De 
mens is een bewoner van de duistere wereld en hiermee zo lang verbonden als hij 
niet de weg gaat naar die Ene die zelf Licht is en licht schenkt aan allen die zich 
tot Hem wenden. Dus moet hij er tevoren in geloven dat hij met Zijn hulp het rijk 
der duisternis kan verlaten en hij moet Hem vragen om hulp. Hij moet zichzelf 
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aan Hem toevertrouwen, de goddelijke Verlosser Jezus Christus die alleen aan 
het kruis is gestorven opdat Hij voor iedereen de weg naar het lichtrijk kon 
vrijmaken. Wiens dood aan het kruis het openen van de poort naar het lichtrijk 
was. 
 
Maar geen ziel die niet tevoren zichzelf aan de goddelijke Verlosser heeft 
overgegeven, zal het lukken toegang te krijgen tot dit rijk. Want eens had ze het 
vrijwillig verlaten. Eens had ze voor zichzelf de toegang afgesloten door haar 
afkeer van God. Nu moet ze vrijwillig naar God terugkeren Die haar zelf 
tegemoet is gekomen in Jezus, Die haar grote schuld op zich nam en daarvoor 
boete deed. Maar dit offer moet worden aangenomen, daar het anders tevergeefs 
gebracht werd voor degene die de goddelijke Verlosser zelf afwijst, die zich 
buiten de door Zijn bloed verlosten plaatst. Zonder Hem is er geen verlossing uit 
de duisternis. En al zou u mensen daar eeuwigheden in moeten smachten, u zelf 
zult u daaruit kunnen bevrijden doordat u aan Diegene denkt Die voor u is 
gestorven en Hem aanroept opdat Hij u zal helpen. En Hij zal u aannemen, Hij 
zal u Zijn rijk binnenleiden zodra u zich vrijwillig aan Hem hebt overgegeven, 
zodra u zult geloven in Hem Die u verlost heeft van de eeuwige dood. 
 
Amen 
 

 

BD.0204 
27 november 1937 
 
Land van de vrede - Gabriel  
 
We willen jouw verzoek beantwoorden en je onderwijzen in de leer van Jezus 
Christus. Neem alles in je hart op wat je gegeven wordt en leef ernaar. Het is 
voor jou van grote waarde, wanneer je onafgebroken werkzaam bent om op te 
nemen. Het duurt maar een korte tijd dat je deze genade toegewezen wordt, en 
om te kunnen werken voor onze Heer en Heiland, moet je geloof en je kennis 
een hoge graad bereikt hebben. Het ligt alleen aan jou of deze korte tijd goed 
benut wordt. Laat daarom geen gelegenheid onbenut voorbijgaan. De geestelijke 
wezens rondom je kiezen de vorm van hun spreekwijze steeds zo, dat je spoedig 
zult herkennen wie jou zijn leer overdraagt. Vandaag ontvang je echter een 
kennisgeving die je veel zal verklaren en je een gebied zal binnenvoeren dat je 
nog vreemd is. 
 
Dus luister: Veel zielen van overledenen gaan meteen na hun dood naar een 
voor hen bestemd land waar geen lasten of zorgen zijn. Dit land wordt bestuurd 
door een engel van God met de naam Gabriel, en deze bezorgt ieder een bestaan 
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in rust en vrede. Zo menig vermoeide ziel leert daar voor het eerst de stille 
eenzaamheid kennen in beschouwelijk nadenken en wordt als het ware 
schadeloos gesteld voor op aarde moeizaam doorgebrachte dagen, alvorens ze 
zich dan na deze rust op haar bestemming in het eeuwige Rijk richt. 
 
Het morgenrood schijnt zacht, een mild licht giet zich uit over het hele dal. Het 
oog verlustigt zich aanhoudend aan oevers van wonderlijke schoonheid. Geen 
schaduw verstoort dit uitzicht en zij die in deze schoonheid rusten worden door 
niets onharmonisch gestoord. Het is slechts een zingen en klinken rondom hen. 
En in deze rust sterkt de ziel zich, totdat ze ontwaakt uit dit voor zich uit dromen 
en ze de aandrang voelt werkzaam te zijn in de liefde. Degene die op aarde deze 
graad bereikt heeft, dat hij na de dood dit dal van vrede binnengaat, wordt door 
de Heer liefdevol benaderd en hij wordt uitgekozen voor nieuwe, mooie arbeid 
in het hiernamaals.  
 
Oh, volg toch allemaal jullie hart. Realiseer je het doel dat jullie op aarde 
hebben, om dit dal binnen te gaan. Slechts een blik te werpen in dit land zou 
jullie in staat stellen alles, alles op aarde te verdragen.  
 
Dus let op: de Heer belooft het leven aan ieder die Hem - de Heiland trouw - 
zijn hart schenkt op aarde. Maar wat betekent leven, wanneer jullie er niet in 
Zijn nabijheid van mogen genieten? Dit land is echter slechts een voorproefje 
van het leven in de nabijheid van de Heiland. Het is slechts een overgang van 
het sombere aardse bestaan naar de met licht omstraalde velden van zaligheid. 
Woorden kunnen jullie niet de heerlijkheid beschrijven die van de nabijheid van 
de Heiland uitgaat. En om deze glans te kunnen verdragen heeft de ziel een 
overgangsperiode nodig te midden van onuitsprekelijk mooie streken, waarvan 
het mensenhart zelfs niet kan dromen. 
 
Jou, mijn lief kind, willen we graag een blik in dit land laten werpen, maar de 
Heer vindt dat de tijd voor jou nog niet gekomen is. Probeer daarom vlijtig en 
trouw en in liefde tot de Heiland je steeds meer naar het geestelijke toe te keren, 
opdat we jou steeds uitvoeriger mogen onderwijzen, om je de weg op aarde licht 
te maken en je blik steeds verder hemelwaarts te leiden. Het is een mateloze 
genade die je toegestaan wordt door deze kennisgevingen. Neem elke 
kennisgeving vol overgave op en blijf de hemelse Vader dankbaar, nu en altijd. 
 
Amen 
 

 

BD.4578 
2 maart 1949 
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De gelukzaligheid in het geestelijke rijk  
 
U zult niet de gelukzaligheid kunnen beseffen van diegenen die hun lichamelijk 
omhulsel afleggen en binnen mogen gaan in het rijk van het licht, in hun eeuwige 
vaderland. Al het aardse leed laten ze achter zich, niets zwaars belast ze, geen 
vijand bedreigt ze, vrees en droefenis is hen vreemd, hun ogen zien alleen het 
mooie, buitengewoon lieflijke gebieden, prachtige maaksels van mijn wil om te 
scheppen en gestalten vol van licht naderen hen om ze binnen te leiden in het rijk 
van vrede en gelukzaligheid. En in deze omgeving mogen ze vertoeven en zich 
naar eigen wil bezighouden. En de vrijheid is hun gelukzaligheid, na een toestand 
dat hun zielen nog gekluisterd waren en door aardse materie omgeven. 
 
Hun harten zijn bekwaam en bereid lief te hebben. Ze zijn zo doorgloeid door de 
liefde, dat ze alleen daarom al gelukzalig zijn, want ze vinden voortdurend 
vervulling. Ze sluiten zich aaneen met zielen die geheel op hen lijken, dus 
dezelfde graad van rijpheid hebben, en deze verbindingen vergroten de 
gelukzaligheid omdat de aaneensluiting uit liefde ook de kracht van de 
afzonderlijke wezens vergroot, evenals de drang om bezig te zijn, en een 
gemeenschappelijk werkzaam zijn in liefde nu het gevolg is, dat echter 
buitengewoon gelukkig maakt, want het is een ontplooiing van kracht die steeds 
weer nieuwe kracht oplevert. 
 
Het toestromen van kracht is echter een gevoel van hoogste verrukking, want het 
is een bewijs van Gods nabijheid. Mijn schepselen voelen Mij en komen ook naar 
gelang hun rijpheid, die lichtdoorstraling mogelijk maakt, tot het aanschouwen 
van Mij zelf op de voor hen draaglijke wijze. Hun innerlijke gelukzaligheid 
neemt toe, want het verlangen naar Mij neemt voortdurend toe en vindt steeds 
vervulling. Wat dat betekent kan geen mens op aarde begrijpen, want de aardse 
liefde is slechts een afstraling van de geestelijke liefde en al op aarde het meest 
begerenswaardige, maar in het geestelijke rijk overtreft ze alles wat de ziel aan 
heerlijkheden wordt geboden, omdat ze de voortdurende toevoer van licht en 
kracht betekent en dus ook de voortdurende nabijheid van God. Maar zodra mijn 
schepselen het lichtrijk zijn binnengegaan, ben Ik voor hen het summum van 
gelukzaligheid en geven ze Mij nooit meer op. En dan zal ieder het loon 
ontvangen voor zijn liefde die op aarde Mij heeft gegolden. Ik vergroot 
voortdurend de gelukzaligheid. Ik vervul de ziel met mijn liefde en bereid haar 
steeds nieuwe verrukkingen, want "wat geen menselijk oog ooit heeft gezien en 
geen menselijk oor ooit gehoord, dat heb Ik diegenen bereid die Mij liefhebben." 
 
Amen 
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De ware vrede is vrede in God 

 

BD.6725 
31 december 1956 
 
Een woord op Oudjaar  
 
In de wereld vindt u niet de innerlijke vrede, u vindt er niet de gelukzaligheid die 
u alleen in innige verbondenheid met God is beschoren, want vrede en 
gelukzaligheid is mijn geschenk aan die mensen die op Mij aandringen, die door 
Mij bedacht willen worden. Het geluk dat de wereld u biedt is slechts een roes, 
een schijngeluk dat geen duurzaamheid heeft en steeds weer een leegte achterlaat 
in uw hart. Maar wie eenmaal de weg naar Mij heeft gevonden, wie Ik met mijn 
gaven gelukkig kon maken, die is vervuld. En toch begeert hij steeds opnieuw. 
De innige band met Mij brengt ook teweeg dat de mens zich als het ware 
gedragen voelt en de aardse wereld hem nauwelijks raakt. Hij is nog wel in de 
wereld, maar deze kan zijn gedachten niet meer beheersen. Hij gaat erdoorheen 
en raakt van haar prikkels en verlokkingen niet onder de indruk, want hij bevindt 
zich steeds in de straal van mijn liefdeszon en al het aardse is in dit schijnsel 
verbleekt en zonder effect. Hij heeft gevonden wat zijn ziel zocht en in deze 
zekerheid is hij gelukkig. 
 
Maar hoe weinig mensen hebben deze band met Mij tot stand gebracht, die hen al 
op aarde tot kandidaten van mijn rijk maakt. De mensen zoeken wel allen het 
geluk, maar van ieder geldt het streven naar geluk alleen de wereld, de aardse 
goederen, en daarom eigenlijk alleen de dood. Want dood is deze aardse wereld, 
omdat ze het rijk is van diegene die als vijand van het leven tegenover Mij staat. 
Hij tracht alles in doodstoestand te behouden, terwijl Ik het ’t leven wil geven. 
Maar het leven kan niet overstromen op de mens die nog geen band met Mij 
heeft, echter de doodstoestand zal de mens ook nooit ware vrede en innerlijke 
gelukzaligheid opleveren. Doch u allen zou u deze gelukkig makende zaligheid 
kunnen verschaffen, omdat alle mensen naar Mij mogen komen om zich door Mij 
te laten bedenken, omdat Ik niemand afwijs of hem mijn liefde onthoud. Maar 
deze gelukkig makende gaven zijn alleen bij Mij zelf te halen, dus moet, wie ze 
wil ontvangen, ook naar Mijzelf komen en bijgevolg de wereld de rug toekeren, 
omdat Ik niet in de wereld te zoeken en te vinden ben. 
 
De wereldse mens begrijpt deze woorden niet, maar wie door Mij al werd 
toegesproken, die weet ook dat het geen lege woorden zijn die Ik tot de mens 
spreek. Nog slechts een tijdje is de aardse wereld uw gebied waar u zich zult 
mogen ophouden, maar ze blijft niet bestaan, omdat de tijd is gekomen dat er een 
grote verandering plaatsheeft. Als u mensen dit toch maar zou willen geloven, dat 
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u de korte tijd die u nog overblijft beter zou kunnen benutten voor het heil van 
uw ziel, wanneer u toch nu al dat zou willen weggeven wat binnen korte tijd toch 
van u wordt afgenomen. Onuitsprekelijk veel zou u winnen als u nu zou kunnen 
opofferen - weliswaar ook alleen maar waardeloze goederen waaraan u teveel 
waarde toekent. 
 
In het leven op aarde zult u nooit tot de ware vrede komen, zolang u niet de 
stroomkring van mijn liefde binnengaat, zolang u niet de weg neemt naar Mij en 
u geheel aan Mij overgeeft, opdat Ik uw verdere levensweg op Me neem en u leid 
naar het doel. Maar deze totale overgave aan Mij zal u een zalige rust schenken 
die u nooit in de wereld zult kunnen vinden. 
 
Ik wil alleen dat u tot leven zult komen en daarom tracht Ik u weg te lokken van 
de zaken die uw zekere dood betekenen. Want de wereld is niet mijn rijk, want Ik 
heb tot u mensen toch de woorden gesproken: "Mijn rijk is niet van deze wereld" 
en wie in mijn rijk opgenomen wil worden, moet de wereld achter zich laten. Hij 
moet zich vrijwillig van haar afkeren, hij moet de innige band zoeken met Mij en 
hij zal de vrede en gelukzaligheid gewaar worden van hen die bewoners zijn van 
mijn rijk. 
 
Amen 
 

 

BD.6849 
10 juni 1957 
 
De ware vrede is alleen in God  
 
U vindt de ware innerlijke vrede pas, wanneer u zich bij Mij hebt aangesloten. 
Wanneer uw denken en willen zich richten op mijn rijk. Wanneer u Mij toegang 
verleent tot uw hart. Ik alleen kan u de vrede geven. Want de wereld bezit hem 
niet en kan u hem daarom ook niet schenken. Maar het is iets kostbaars, de ware 
vrede te vinden, want hij is al een deel van de gelukzaligheid. Hij maakt u 
buitengewoon gelukkig en hij is een teken dat Ik zelf in u ben. U zult de vrede 
moeten vinden in God. Zolang u op aarde vertoeft, zal voortdurende strijd uw lot 
zijn, omdat u zich met diegene zult moeten bezighouden die uw vijand en 
tegenstander is. En deze zal u de vrede niet laten, tenzij u hem volledig ter wille 
bent. Dan hebt u schijnbare vrede. Maar het is meer een zelfverdoving. Het is 
geen duurzame vrede. U bent alleen blind gehouden door hem, die u het recht op 
de heerschappij over u hebt verleend. En u ziet niet de gevaren die rondom u op 
de loer liggen en strijdt er daarom ook niet tegen.  
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Maar wie niet van hem is, wie nog niet helemaal zijn eigendom is, diens leven is 
een strijd. Deels tegen hem en deels tegen zichzelf. Maar hij kan als 
overwinnaar uit deze strijd tevoorschijn komen en dan is er in hem een vrede die 
onvergelijkelijk gelukkig makend is. Want dan heeft hij de weg naar Mij 
gevonden en Ik zelf schenk hem nu de vrede van zijn ziel. Maar dan jaagt niets 
hem schrik nog aan, noch aardse onrust en noden, noch geestelijk gevaar. Want 
hij weet dat er Een in zijn plaats de wacht houdt. Hij weet dat Ik niet meer van 
zijn zijde wijk en dat hij in mijn bescherming veilig en geborgen is. In hem is 
vrede. Een vrede die hem niet meer kan worden ontnomen.  
 
Maar de mensen van de wereld bekommeren zich niet om deze vrede, omdat ze 
daarvoor moeten opgeven wat de wereld biedt en omdat ze meer van de wereld 
houden dan van de "innerlijke vrede in God". Pas wanneer het hun is gelukt de 
materie te overwinnen, pas wanneer hun blikken en hun gedachten zich op een 
ander gebied richten, pas wanneer ze de weg naar Mij hebben gevonden, zullen 
ze ook naar de vrede uit Mij verlangen. Maar dan zullen ze niet meer kunnen 
begrijpen dat ze in de wereld genoegen vonden. De strijd tegen de wereld en 
haar gevaren zal ze blij maken en dan zullen ze ook als overwinnaar daaruit 
tevoorschijn komen en nu ook de vrede vinden die de wereld hun niet kan 
bieden. Daarom is het waarlijk geen slechte ruil, de vreugden van de wereld te 
hebben opgegeven voor de innerlijke vrede van het hart. Maar alleen de 
overwinnaar kan dit begrijpen. Want zolang de wereld nog lokt en wordt 
begeerd, is de mens nog niets gelegen aan de ware innerlijke vrede.  
 
"Maar Ik wil u de vrede geven die de wereld u niet geven kan." En wat Ik u heb 
beloofd, dat heeft werkelijke waarde. Het is een geschenk waarnaar u met alle 
ijver zou moeten streven. Want Ik wil dat uw ziel gelukkig wordt gemaakt, maar 
niet het lichaam dat genoegen vindt in zaken die niet nuttig zijn voor de ziel. U 
zult de vrede van de ziel moeten vinden, omdat Ik dan zelf in u kan verblijven 
en mijn nabijheid steeds alleen winst voor u betekent, omdat u zich dan 
geborgen weet en u de vijand van uw ziel niet meer zult hoeven te vrezen. 
 
Amen 
 

 

BD.7508 
26 januari 1960 
 
De vrede in God  
 
Ik geef u de vrede die de wereld u niet geven kan. De wereld wil u weliswaar 
haar vreugden bieden en beloven, maar deze zullen u niet de innerlijke vrede 



 59

geven die u alleen in Mij zult kunnen vinden, want het is uw ziel die de innerlijke 
vrede voelt en deze wordt alleen door Mij toegesproken, maar niet door de 
wereld en haar vreugden. Deze laatste dienen alleen het lichaam tot bevrediging, 
maar de ziel verlangt iets anders. Ze verlangt door Mij te worden toegesproken, 
mijn kracht en mijn zegen, en heeft ze deze, dan zal ze ook de vrede in zich 
hebben, zolang ze op aarde leeft. 
 
De "vrede in Mij" is het meest waardevolle wat Ik u kan bieden, want het is 
tegelijkertijd de garantie voor een juist geleide levenswandel, voor een 
levenswandel die overeenstemt met mijn wil, daar u anders niet in u de vrede zou 
kunnen vinden. En als u nu een levenswandel in liefde leidt, dan zal een 
innerlijke vrede uw hart gelukkig maken. U zult het voelen dat u naar mijn wil 
leeft, want de liefde verbindt u met Mij en mijn vrede kan nu in uw hart 
neerdalen, want u bevindt zich in Mij en Ik ben in u. De liefde is ook garantie 
voor een innerlijke vrede. En liefde te beoefenen is niet werelds verlangen of 
werelds vervullen, de liefde is geestelijk goed dat de mens die een goede wil 
heeft, zich kan verwerven. En deze zal dan ook de vrede in zich hebben. 
 
Maar waar straalt de wereld een vrede uit? Ze zal uw harten alleen steeds 
onrustig maken. Aan uw begeren zal geen einde komen, u zult streven naar wat u 
op de wereld maar aan aardse goederen zult kunnen veroveren en u zult er nooit 
genoeg van hebben. Want de wereld zal zich steeds alleen maar meer aan u 
hechten en steeds minder zult u denken aan het verkrijgen van geestelijke 
goederen, steeds onrustiger zal uw streven zijn, steeds rustelozer zult u worden. 
Er zal geen vrede zijn in uw ziel, omdat de wereld u de vrede niet geven kan. 
 
Maar u moet streven naar de vrede uit Mij, dan weet u ook dat u de juiste weg 
gaat. Want de vrede in Mij te hebben gevonden is voor uw ziel waarlijk het 
grootste geluk. En alleen die mens zal van de vrede van de ziel kunnen spreken, 
die leeft volgens mijn wil, die mijn geboden onderhoudt, die een leven in liefde 
leidt. En voor hem zal uit zijn levenswandel ook de zegen voortvloeien, zijn ziel 
zal rijp worden en steeds inniger met Mij verbonden zijn. Hij zal zich steeds 
geborgen voelen in Mij, want hij heeft de vrede gevonden die alleen maar Ik hem 
geven kan. 
 
Amen 
 

 

BD.8704 
20 december 1963 
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Vrede aan degenen die van goede wil zijn  
 
Vrede wilde Ik brengen aan de mensen op aarde toen Ik zelf ben nedergedaald en 
over de aarde wandelde. En ook nu wil Ik diegenen de vrede brengen die van 
goede wil zijn. Want waarlijk, wanneer ze Mij zelf binnenlaten in hun hart, zal 
ook een vrede dit hart vervullen die Ik alleen hun geven kan. Want ze zullen mijn 
aanwezigheid bemerken en zich gelukkig en geborgen voelen. Ze zullen geen 
vijand vrezen die van buiten op hen afkomt, want ze zijn op de hoogte van mijn 
liefde en macht die al het onheil kan en zal afweren dat hen bedreigt. 
 
Alleen in Mij zult u de ware vrede vinden, want als u innig met Mij verbonden 
bent, wordt u ook de liefde van de Vader gewaar. En u weet dat een vader zijn 
kinderen beschermt en met zorg omringt en hen niet in nood zal laten komen. Ik 
wil u de vrede van de ziel brengen, dat u er zeker van bent de juiste weg te 
hebben begaan, die wegleidt van mijn tegenstander, aan wie u wilt ontsnappen 
naar Mij toe, uw God en Schepper, naar wie u als kinderen vlucht, opdat mijn 
vaderarmen u omvatten en u zeker geleiden op de weg omhoog. 
 
Maar zolang u Mij nog niet hebt gevonden, dwaalt u rusteloos verder. U kent 
geen ware vrede, want u wordt innerlijk nog te zeer in het nauw gedreven door 
mijn tegenstander, die u niet tot rust laat komen, die er slechts op bedacht is 
onrust, ongeduld en opwinding in u teweeg te brengen, die u ophitst en opjaagt, 
die u in het aards gewoel verplaatst, opdat u geen innerlijke vrede zult kunnen 
vinden, daar elk contact met Mij wordt verhinderd en u zonder Mij niet tot een 
ware innerlijke vrede zult kunnen komen. 
 
Maar Ik daalde af naar de aarde om diegenen de vrede te brengen die van goede 
wil waren, want Ik verzamelde hen om me heen en maakte Me aan hen bekend 
als Redder uit de diepste zielennood. Slechts weinigen geloofden in Mij en mijn 
missie, maar dezen vonden ook de vrede door Mij. Ze vonden de weg naar Mij, 
hun God en Schepper, en gingen deze weg bewust doordat ze Mij erkenden in 
Jezus en als eersten ook de genaden van mijn verlossingswerk aannamen, doordat 
ze als eersten en verlosten weer hun eeuwige vaderland konden binnengaan na 
hun lichamelijke dood. Ik bracht hun in waarheid de vrede voor hun zielen. 
 
De eindeloos lange strijd sinds hun afval was doorstaan en hij eindigde met een 
overwinning op de tegenstander, omdat ze zich bewust tot Mij wendden en zich 
door Mij lieten verlossen door mijn bloed, dat Ik aan het kruis voor alle mensen 
heb vergoten. Ik had dus mijn tegenstander overwonnen en ieder die zich nu bij 
Mij aansluit, hoeft ook mijn tegenstander niet meer te vrezen. Hij zal in innerlijke 
vrede door het aardse leven gaan en na zijn dood ook kunnen binnengaan in het 
rijk hierna, omdat Ik deze vrede voor hem heb gekocht met mijn kruisdood. 
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Maar hij moet van goede wil zijn, daar hij anders nog steeds aan mijn 
tegenstander gebonden blijft omdat hij mijn werk van verlossing en dus ook Mij 
zelf niet erkent en hij zolang in de keten van mijn tegenstander een rusteloos 
leven zal leiden, hetzij op aarde of ook in het hiernamaals, tot hij zich vrijmaakt 
van hem, tot hij de weg neemt naar Mij en Mij om verlossing, dus ook innerlijke 
vrede vraagt, die hem gelukkig maakt. Altijd is de aardse wereld een gebied van 
strijd geweest waar de mensen moeten vechten tegen degene die hen gevangen 
houdt. En ze kunnen niet eerder de ware vrede bereiken tot ze hem hebben 
overwonnen en de weg hebben gevonden naar Mij, die hun alleen de vrede geven 
kan. 
 
Maar u mensen zult ook pas gelukkig zijn wanneer deze vrede uw hart vervult, 
want dan hebt u de weg naar huis gevonden, ook als u nog op aarde leeft, maar u 
bent de juiste weg naar Mij gegaan, u hebt u innig met Mij verbonden, de kracht 
van mijn liefde ontvangen en met Mij ook de vrede van de ziel gevonden. Dan 
bent u van Mij geworden en voor eeuwig hem ontvlucht die u eens naar beneden 
in de diepte stortte. Dan hebt u de weg uit de diepte omhoog met succes afgelegd 
en is de poort naar het eeuwige vaderland voor u niet meer gesloten. Ik zelf 
ontvang u en geleid u in mijn rijk, waar licht en gelukzaligheid en vrede is tot in 
alle eeuwigheid. 
 
Amen 
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