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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. 
 



 4

Inhoudsopgave 
 
BD. 
 
Wie was Bertha Dudde? 
 
 
6140   Levend water - De weg naar de Bron 
8216   De verandering van de gevallen oergeesten tot materiële schepping 
8191   Terugweg uit de diepte omhoog 
8102   Jezus heeft de brug geslagen 
7632   "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" 
7300   De kortste weg is de weg via het kruis 
6053   De weg van de navolging van Jezus 
5405   De smalle weg 
5157   De weg van het heil - De weg van de liefde - Jezus Christus 
7857   Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid 
2749   Gods wegen zijn vaak onbegrijpelijk 
4804   De moeizame weg omhoog - Aardse beloning 
5791   De weg naar Golgotha - Het navolgen van Jezus 
5920   Gods liefde is ook in leed te vinden 
7356   De tegenwoordigheid van Jezus wordt verzekerd door Hem voortdurend  

 aan te roepen 
3767   "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" 
6377   Voorwaarden voor het ontvangen van waarheid 
8700   Van God zelf gaat de waarheid uit 
6814   Waarheid komt van binnen - Verlangen ernaar 
8595   Het onderzoeken van de waarheid van geestelijk goed 
4483   Gebed in geest en in waarheid - Vereiste tot het werkzaam zijn van de Geest 
8381   Verbreiden van de waarheid - Leven in liefde 
9029   Alleen de waarheid leidt naar het doel 
6115   Kruising van wegen - De weg naar boven is juist 
8386   Het licht uit God zal de weg naar boven verlichten 
6958   De juiste weg wordt de mensen getoond 
7305   "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" 
5016   De weg naar de volmaaktheid - Het kindschap Gods 
5255   Belofte van Jezus: het eeuwige leven 



 5

7480   "Dood, waar is je prikkel?" 
6850   Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid 
7490   Het lot van de ziel na de dood van het lichaam 
5878   De deur naar het lichtrijk is Jezus Christus 
5617   Vaderhuis en gelukzaligheid 
6579   "Niemand komt tot de Vader…. " 
5049   Vele wegen één doel - Ware leden van de kerk 
4544   "Volg Mij na" 



 6

 
BD.6140 
20 december 1954 
 
Levend water - De weg naar de bron  
 
Waar Ik mijn woord ook maar heen kan leiden, daar zal het ook klinken. Wel 
bedien Ik me daartoe van diegenen die mijn woord rechtstreeks kunnen 
ontvangen, maar naar hen breng Ik de mensen die het verlangen hebben 
geestelijke spijs in ontvangst te nemen en die Ik daarom ook met spijs en drank 
bedenk, opdat hun ziel rijp zal kunnen worden. 
 
Want Ik weet wie zich door mijn woord zal laten aanraken. Ik weet wie in staat is 
het op te nemen. Ik weet ook waar mijn zaad op goede bodem valt en waar een 
goede oogst te behalen is. Maar het zijn er steeds maar weinigen die onder de 
indruk raken, die zich door Mij zelf aangesproken voelen als hun mijn woord 
wordt aangeboden. Maar Ik wil ook deze weinige zielen voor Me winnen, Ik wil 
dat ze zich geheel en al aan Mij overgeven en daarom spreek Ik hen aan. 
 
U allen die Mij aanhoort, zult uit mijn woord een groot voordeel trekken en uw 
ziel zal het verheugd ervaren dat haar iets kostelijks wordt geboden, dat ze kracht 
ontvangt. Want mijn woord is gezegend met mijn kracht. U zult het wel overal in 
ontvangst kunnen nemen en steeds zal het u zegen opleveren als u van harte 
begeert door Mij te worden aangesproken. 
 
Maar nog veel sterker zal mijn woord u treffen als u Mij zelf tot u laat spreken 
door de mond van een mens die Ik Mij zelf heb uitgekozen om door hem tot u 
allen te kunnen spreken. U moet levend water drinken, u moet putten uit de bron 
die Ik voor u heb ontsloten en waar het levenswater zuiver en onvervalst uit 
stroomt, dat daarom ook een uitermate levenwekkende uitwerking op u zal 
hebben. 
 
Ga de weg naar mijn bron, dat wil zeggen: heb de wil dat uw ziel gelaafd en 
gesterkt wordt en let nu ook op diegenen die u de weg wijzen naar de 
onuitputtelijke bron van mijn liefde. Wens serieus door Mij te worden gevoed en 
te drinken gegeven en Ik zal mijn dienaren naar u toesturen, die u in mijn 
opdracht brengen wat uw ziel dringend nodig heeft, het brood des hemels 
waarzonder u de eeuwige zaligheid niet zult kunnen bereiken. 
 
Versmaad zulke gaven die uw ziel tot heil strekken niet. Geef haar ook rijkelijk 
voeding en laat haar geen gebrek lijden vanwege uw lichaam dat u overvloedig 
bedenkt met aardse spijzen, want het lichaam is u alleen gegeven opdat u de ziel 
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de geestelijke rijpheid zult verschaffen gedurende het aardse leven. En daarom 
moet u haar rijkelijk bedenken, want u zult rijkelijk ontvangen zodra u maar het 
brood des hemels begeert. Ik zal het u steeds aanbieden, omdat Ik een goede 
Huisvader en ook een goede Arts ben en precies weet wat u nodig hebt om zalig 
te worden. 
 
Amen 
 

 
BD.8216 
16 juli 1962 
 
De verandering van de gevallen oergeesten tot materiële schepping  
 
Mijn woord zal u duidelijkheid geven, vragen beantwoorden en problemen 
oplossen die u zelf met uw verstand niet kunt oplossen en u zult inzicht 
verkrijgen als u kennis begeert. U zult in de waarheid onderwezen worden, want 
Ik wil u "licht" schenken en uw verstand ophelderen opdat u niet in de duisternis 
voortgaat en uw ziel schade lijdt, want Ik wil haar redden voor alle eeuwigheid. 
Mijn overgrote liefde wil altijd alleen maar het heil van uw zielen, want Ik 
verlang naar uw terugkeer en naar de hereniging met u, wat echter de 
vervolmaking van uw zielen vereist. 
 
U ging eens van Mij uit in alle volmaaktheid, want Ik had u als mijn evenbeeld 
geschapen. Als hoogst volmaakte wezens, als miniaturen van Mij zelf, evenwel 
met dezelfde gesteldheid omdat uw oerelement liefde was, omdat u uit de 
oorspronkelijke Liefde bent voortgekomen, die opnamevaten schiep met de 
bedoeling zichzelf in deze vaten te kunnen uitgieten, om gestadig liefdeskracht te 
kunnen laten uitstromen die door deze geschapen wezens opgenomen zou 
worden. 
 
Deze wezens, evenbeelden van Mij zelf, waren zuiver liefde. Zij waren door Mij 
uitgestraalde liefdeskracht en toch wezens die elkander konden waarnemen en 
zien, die echter Mij zelf niet konden aanschouwen van wie zij waren uitgegaan, 
omdat Ik de oorspronkelijke volheid van die liefdeskracht zelf was en zij die niet 
konden aanschouwen zonder te vergaan. Ik had hen als kleinste vonkjes, als 
zelfstandige wezens buiten Mijzelf geplaatst zoals Ik het al verscheidene malen 
uitgelegd heb, wat echter als een zuiver geestelijk proces voor u mensen op de 
aarde nooit begrijpelijk zal zijn. 
 
Maar omdat deze wezens nu zelfstandige, met een vrije wil uitgeruste schepselen 
waren en over veel kracht en licht beschikten omdat zij voortdurend door mijn 
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liefdeskracht doorstroomd werden, kon Ik niet verhinderen dat zij hun vrije wil 
misbruikten in die zin dat zij zich van Mij afwendden. Dat, toen zij voor de 
beproeving van hun wil gesteld werden om Mij als God en Schepper te erkennen, 
zij Mij deze erkenning weigerden. Zij keerden zich tot het eerst geschapen 
wezen, tot Lucifer, die ze zien konden en die in alle schoonheid en in het 
helderste licht straalde. Zij wezen de uitstraling van mijn liefdeskracht af, wat de 
gestadige verwijdering van Mij als de Oerbron van licht en kracht betekende. 
 
Ook deze gebeurtenis is u mensen altijd weer door Mij verklaard, voor zover het 
u verstandelijk kan worden uitgelegd. Maar weet nu dat deze buiten Mij 
geplaatste schepselen wel in hun wezen helemaal in het tegendeel konden 
veranderen, dat zij echter niet meer konden vergaan, maar bestaan bleven en voor 
eeuwig bestaan blijven. Deze wezens waren in hun oorspronkelijke substantie 
liefde, dus kracht die volgens de wet van eeuwigheid werkzaam moet zijn, die 
niet eeuwig werkeloos blijven kan. Door de steeds groter wordende verwijdering 
van Mij, die het gevolg was van de afwijzing van mijn liefdesdoorstraling, 
verhardde de geestelijke substantie van die door Mij geschapen oerwezens en 
deze wezens werden onbekwaam tot scheppen en werken. Daarom loste Ik de 
oergeesten op. De eens als wezens uitgestraalde kracht veranderde Ik en daaruit 
ontstond de materiële schepping, waarin de kracht weer actief, dus werkzaam kon 
worden naar mijn wil. 
 
En zo kunt u dus met recht zeggen: de gehele schepping bestaat uit de door mijn 
wil omgevormde oergeesten, dezelfde kracht die Ik uitstraalde in een vorm van 
zelfbewuste wezens, die nu omgevormd werden tot andere vormen, tot 
scheppingswerken van allerlei aard. Ieder scheppingswerk wees Ik nu zijn 
bestemming toe. Zodoende gaat nu de in partikeltjes opgeloste oergeest door alle 
scheppingen heen, en dient Mij volgens de wet van de onvrije wil. Daardoor 
wordt die kracht actief naar mijn wil, omdat die kracht weer volgens de oerwet 
werkzaam moet worden. 
 
Bedenk altijd: de geestelijke oerwezens waren uitgestraalde kracht van Mij. En al 
zijn zij nu opgelost en sluiten zij zich eerst weer na een eindeloos lange tijd 
aaneen, het oerwezen zal niet vergaan maar keert onvermijdelijk eenmaal weer 
tot Mij terug. Maar dan is het weer datzelfde wezen dat eens uit Mij is 
voortgekomen. Het is dan door alle scheppingen heen gegaan over de weg van 
terugkeer tot Mij. En uiteindelijk gaat het in de gedaante als mens, als menselijke 
ziel, de laatste korte weg waar het weer de vereniging met Mij bereiken kan, 
wanneer het bewust weer mijn liefdesstraling aanneemt. 
 
De vrijwillige terugkeer tot Mij bestaat daarin dat de oergeest zijn afweer tegen 
de straling van mijn liefdeskracht moet opgeven. Dan is hij weer het aan God 
gelijke schepsel: mijn evenbeeld, de eens gevallen oergeest, het in alle 
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volmaaktheid geschapen wezen, dat nu echter in volkomen vrije wil die 
volmaaktheid bereikt heeft en daarom zich nu weer met Mij kan verenigen en nu 
eeuwig met Mij verbonden blijft. 
 
Amen 
 

 
BD.8191 
8 en 9 juni 1962 
 
Terugweg uit de diepte omhoog  
 
Oh, geloof het, dat u de weg omhoog weer net zo zult moeten afleggen als u hem 
zelf in vrije wil naar de diepte bent gegaan. Dat u geen stadium van uw positieve 
ontwikkeling zult mogen overslaan, maar bewust de ommekeer terug naar uw 
oerwezen zult moeten voltrekken, wat ook vereist dat u fase voor fase Mij weer 
zult moeten naderen, zoals u zich eens fase voor fase van Mij verwijderde. Als 
mens ontbreekt u de beoordeling van het onrecht dat u beging toen u zich van Mij 
scheidde, toen u in opstand kwam tegen mijn liefde en dus elk licht en elke kracht 
afwees vanuit het gevoel van innerlijke opstand tegen Mij. Maar precies zo zult u 
vrijwillig weer vurig moeten verlangen naar mijn liefde en u openen en het Mij 
dus mogelijk maken, de liefde weer bij u naar binnen te laten stralen, die u eens 
afwees in zondige afweer van Mijzelf. En deze teruggang duurt eindeloos lange 
tijd, want hij gebeurt wetmatig. Hij moet en zal zo plaatsvinden, zoals uw 
verwijdering van Mij zich heeft afgespeeld. 
 
Als mens is u niet begrijpelijk te maken op welke manier uw afval van Mij 
plaatsvond, maar het moet u volstaan dat hij eeuwige tijden vergde en evenzo ook 
weer eeuwigheden vereist tot u de weg naar het hart van de Vader hebt 
teruggevonden en voor eeuwig de mijne bent geworden. Want bent u eenmaal 
naar Mij teruggekeerd, dan zult u niet meer vallen en een herhaalde gang over de 
aarde hebben te vrezen, tenzij de liefde u naar uw ongelukkige broeders drijft die 
u zult willen helpen voordat ze in hun opwaartse worsteling falen. Maar dit 
gebeurt dan weer in volledig vrije wil, maar niet meer zich tegen Mij verzettend, 
integendeel, geheel in overeenstemming met mijn wil. En dan zal de afdaling 
naar de diepte ook zegen brengen aan het wezen zelf, evenals aan de mensen die 
op Mij aansturen maar nog erg moeten worstelen en zwak zijn om opwaarts te 
gaan. 
 
Maar dat u mensen zich op deze weg van de terugkeer in het vaderhuis bevindt, 
dat is een waarheidsgetrouwe leer, die Ik u geef opdat u zich van de 
verantwoording van uw gang over de aarde bewust zult worden en blijven, want 
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uw hele leven moet vanuit dit gezichtspunt worden beschouwd. En gelooft u 
daarin, dan zult u ook een leven leiden naar mijn wil, die u steeds zult vernemen 
omdat Ik zelf u mijn wil bekend maak door rechtstreeks toespreken, maar ook u 
een stille maner in het hart heb gelegd, die u juist zal wijzen en u dan, wanneer u 
deze maner gehoor schenkt, met alle zekerheid vooruit zult gaan en u Mij steeds 
meer nadert, omdat u dan ook mijn geboden van de liefde zult vervullen, die u als 
hoofdkenmerk van mijn wil zult leren inzien. Want Ik zal er steeds maar op 
wijzen, een leven in onbaatzuchtige liefde te leiden, dan zal uw ontwikkeling 
onherroepelijk vooruitgaan. 
 
Stap voor stap zult u de weg omhoog moeten afleggen, zoals u hem ook naar de 
diepte bent gegaan. Want u zult u weer moeten verbinden met Mij, van Wie u 
zich eens door middel van de wil losmaakte. En het is u ook mogelijk met mijn 
ondersteuning, maar nooit zult u dit werk tot stand brengen zonder mijn hulp, uit 
eigen kracht, omdat dan mijn tegenstander alle macht en list zal gebruiken om u 
weer naar beneden te trekken, omdat hij zijn aanhang niet wil verliezen waarin 
hij zijn macht ziet. Maar u allen bent ook mijn deel. U bent, hoewel door zijn wil, 
dan toch uit mijn kracht voortgekomen. En deze kracht moet onherroepelijk weer 
naar de krachtbron terugstromen volgens wet van eeuwigheid. 
 
En daarom zal Ik ook alles doen om u mensen gedurende uw tijd van leven op 
aarde, waarin u zelf vrij zult moeten kiezen voor Mij of voor hem, opheldering te 
schenken, hoe het met uw gang over de aarde gesteld is en langs welke weg u 
naar Mij terug zult komen. Ik zal u zelf behulpzaam zijn, opdat uw gang uit de 
diepte omhoog niet zonder resultaat zal zijn en u eens uw doel zult bereiken, dat 
u terug zult keren naar de Krachtbron van eeuwigheid, dat u op Mij zelf zult 
aansturen en Mij vrijwillig uw liefde zult schenken, dat u met Mij een innig 
contact tot stand zult brengen dat het zeker zal bewerkstelligen dat u vol van 
kracht uw weg over de aarde zult gaan en deze gegarandeerd opwaarts voert en 
dat u gedurende het leven op aarde de juiste beslissing zult nemen, dat u de 
laatste wilsproef op deze aarde goed doorstaat, dat u in het hart Mij zult kiezen 
als uw Heer en Mij nu ook van ganser harte en blijmoedig zult dienen, omdat u 
hebt ingezien dat u Mij toebehoort en eeuwig ook met Mij verbonden zult zijn en 
zult moeten blijven, als u gelukzalig wilt zijn. 
 
Amen 
 

 
BD.8102 
14 en 15 februari 1962 
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Jezus heeft de brug geslagen  
 
De brug naar het geestelijke rijk moet door u mensen worden opgegaan. U zult 
moeten trachten u los te maken van de aardse wereld, u zult eens moeten 
nadenken over het doel van uw leven op aarde, u zult erover moeten nadenken 
vanwaar u gekomen bent en waar u weer naartoe gaat. U zult u met geestelijke 
gedachten moeten bezighouden, dan zult u zich al op de brug naar het geestelijke 
rijk bevinden. En dan zult u ook denken aan de leringen die u werden gegeven 
met uw opvoeding als doel en u zult in gedachten ook een standpunt innemen 
tegenover de afzonderlijke leringen. En dan zal ook Jezus Christus en Zijn werk 
van verlossing u voor ogen komen, die in waarheid de brug heeft geslagen van de 
aarde naar het geestelijke rijk. En nu zal uw wil doorslaggevend zijn of de 
gedachten aan de goddelijke Verlosser een diepere indruk op u maken, want van 
de kant van de lichtwereld zullen deze gedachten u toe stralen en u hoeft ze maar 
vast te pakken om daaruit een zegen te behalen, die u als mens niet in zijn volle 
omvang zult kunnen beseffen. 
 
Bent u van goede wil, dan zult u steeds weer op zulke gedachten teruggrijpen, 
omdat Jezus Christus zelf u vastpakt, zodra u aan Hem denkt en u Zijn invloed 
bemerkt als steeds weer bovenkomende gedachten en vragen, hoe het met het 
verlossingswerk is gesteld. En zulke vragen zullen u ook waarlijk worden 
beantwoord, want het is het voornaamste in het leven op aarde dat u de weg naar 
Jezus Christus vindt, dat u Hem als de goddelijke Verlosser erkent en dus Mij 
zelf in Hem herkent. Want u zult weer vrijwillig naar Mij moeten terugkeren, die 
u eens niet meer wilde erkennen. Gelooft u nu aan Jezus Christus, dan ziet u in 
Hem ook Mij zelf, die voor u tot een zichtbare God werd opdat deze erkenning 
voor u gemakkelijk zou zijn. 
 
Ieder mens zal eens zijn eigen instelling tegenover Jezus en Zijn verlossingswerk 
duidelijk moeten worden. En daarom zal Ik steeds weer mijn volgelingen 
uitzenden in de wereld, die het evangelie moeten verkondigen, die melding 
moeten maken van het verlossingswerk en dus overal het weten zullen moeten 
overbrengen over Hem die voor de mensen de brug heeft gebouwd die uit het rijk 
van de duisternis naar het rijk van het licht voert. Deze twee rijken zijn 
gescheiden en er bestond een diepe kloof tussen, die door de mensen alleen niet 
zou hebben kunnen worden overbrugd. En in het besef van de grote nood van de 
mensen heeft Jezus deze brug geslagen door Zijn werk van verlossing, door Zijn 
dood aan het kruis, waardoor Hij de grote oerschuld van de mensen teniet deed. 
Hij heeft een weg gebaand die terug leidt naar de Vader, naar Mij van wie u allen 
eens bent uitgegaan. Maar zonder Jezus Christus bestaat deze kloof nog steeds en 
blijft u eeuwig in het duistere gebied, omdat zonder Jezus geen weg eruit naar 
buiten leidt. Daarom moeten de mensen over Hem vernemen, over Zijn werk van 
groot erbarmen, over Zijn eindeloze liefde, en dan zullen ze ook inzien dat de 
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mens Jezus Mij zelf in zich droeg, die de Liefde ben, die dus mijn intrek in Hem 
nam. 
 
Jezus heeft zich voor Zijn medemensen geofferd, wat Hij niet zou hebben kunnen 
doen als de liefde niet in Hem zou zijn geweest, die Hem de kracht gaf in Zijn 
bitter lijden en het sterven aan het kruis, om de schuld van de mensheid te delgen 
en voor diegenen de weg vrij te maken naar het vaderhuis die Zijn werk van 
erbarmen aannemen en Hem om vergeving van de schuld vragen en die dus ook 
Mij zelf in Jezus herkennen en erkennen. En daarom moeten de mensen steeds 
weer worden gewezen op Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. Ze moeten 
te weten komen, in welke geestelijke nood ze zich bevinden, zolang ze niet in 
Hem geloven en daarom ook nog met hun oerschuld belast zijn. Ze moeten steeds 
weer vernemen dat ze zonder Jezus Christus niet zalig kunnen worden, dat het 
lichtrijk voor hen gesloten blijft zolang ze de weg naar het kruis niet hebben 
genomen, omdat ze zolang ook nog niet Mij zelf herkenden, maar dit zin en doel 
van hun leven op aarde is, dat ze weer in vrije wil op Mij aansturen die ze eens 
vrijwillig hadden verlaten. 
 
De aanleiding van hun afval was ook dat ze Mij niet konden aanschouwen. In 
Jezus ben Ik voor hen tot een zichtbare God geworden en in Jezus moeten ze Mij 
nu ook erkennen om dan ook weer door Mij te worden aangenomen. En daarom 
moeten ze de brug betreden naar het geestelijke rijk, want dit rijk is hun ware 
vaderland dat nu juist alleen te bereiken is over de brug die Jezus heeft geslagen 
door Zijn dood aan het kruis. U mensen, verlang serieus uitsluitsel over het 
verlossingswerk, over de goddelijke Verlosser Jezus Christus en Zijn missie op 
aarde. Tracht kennis over Hem te verkrijgen die overeenkomt met de waarheid, 
en waarlijk, ze zal u ten deel vallen, want u zult zalig moeten worden. De weg 
naar de gelukzaligheid gaat via het kruis van Jezus Christus. En daarom stuur Ik 
u steeds weer mijn volgelingen en dezen zullen van Hem getuigen. Ze zullen 
getuigen van mijn menswording in Jezus en van het grootste werk van erbarmen 
dat de Liefde zelf op aarde in de mens Jezus heeft volbracht. 
 
Amen 
 

  
BD.7632 
25 juni 1960 
 
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"  
 
Ik wil u de weg wijzen die u moet gaan tijdens uw leven op aarde. Ik zelf ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven. Wie naar Mij luistert, gaat over deze weg, hij 
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wordt naar de waarheid geleid en hij bereikt het eeuwige leven. Wie Mij 
aanhoort, zal ook gehoor geven aan wat Ik hem aanraad, wat Ik van hem verlang 
en hij zal dan de weg van de liefde gaan, die onherroepelijk naar Mij voert, die de 
eeuwige Liefde ben. 
 
En bijgevolg keert hij weer terug naar Mij, van wie hij eens is uitgegaan. Hij 
heeft zijn weg van ontwikkeling voltooid en is teruggekeerd in het huis van de 
vader. Hij is bij zijn Vader zoals het was in het allereerste begin en hij zal werken 
en scheppen zoals het zijn bestemming is. Ik zelf ben dus de Weg. Deze woorden 
sprak Ik tot de mensen toen Ik op aarde leefde en Ik maande hen aan Mij na te 
volgen. Mijn weg was uitermate smartelijk, maar de liefde in Mij deed Mij hem 
gaan. 
 
En zo zult ook u steeds in de liefde voor Mij en voor uw naasten moeten blijven 
en u moet ook geduldig het leed dragen, steeds denkend aan mijn gang naar het 
kruis, die zo onmetelijk zwaar was omdat Ik de schuld van de gehele mensheid 
op mijn schouders nam om ze tot onder het kruis te dragen. Deze kruisweg moest 
Ik gaan, want Ik wilde lijden voor de medemensen die mijn broeders waren en 
door hun val in de diepte een zware schuld op zich hadden geladen, en nooit in 
staat zouden zijn geweest die teniet te doen. Ik had medelijden met de toestand 
van de mensen, want die was noodlottig en nooit zouden ze dus de gelukzaligheid 
hebben kunnen bereiken als Ik Me hun lot niet zou hebben aangetrokken. De 
liefde bepaalde al mijn denken en handelen en de liefde bracht voor de mensen 
het offer voor hun verlossing. 
 
En wanneer Ik dus Mij zelf als de Weg aanduid, dan moet dus ook uw weg een 
weg van liefde zijn, ook u zult u moeten bekommeren om uw medemensen in 
elke nood van het lichaam en van de ziel, ook u zult bereid moeten zijn offers te 
brengen, uw wezen moet vervuld zijn van liefde, dan gaat u dezelfde weg die Ik 
ben gegaan en dan zult u ook de waarheid vinden en het eeuwige leven bereiken. 
Ik zelf ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
 
Wanneer u mensen Mij erkent als de goddelijke Verlosser Jezus Christus in wie 
Ik zelf het kruisoffer bracht voor alle mensen, dan bent u ook op de goede weg. U 
zult van Mij de waarheid ontvangen en zalig worden, want alleen de zuivere 
waarheid kan u tot leven wekken. En dit zal dan steeds een leven in 
gelukzaligheid zijn, omdat u van Mij uit alleen het ware leven kan worden 
geschonken, dat het doorstroomd worden door de kracht van mijn liefde betekent, 
dat het wezen, dat dus de juiste weg is gegaan die naar Mij leidt, terug naar het 
vaderhuis, onvergelijkelijk gelukkig maakt. 
 
Aldus wijs Ik u de juiste weg aan. Ik leer u dat alleen de liefde naar de 
gelukzaligheid voert, dat alleen de liefde u de waarheid garandeert en dat alleen 
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de liefde de ziel het leven geeft, dat ze dan ook nooit meer verliest. Want dan is 
ook de vereniging met Mij gewaarborgd die zin en doel van het leven op aarde is. 
Dan is het wezen, de ziel, helemaal veranderd tot liefde en ze is haar 
oorspronkelijke toestand binnengegaan, ze is weer gelukzalig zoals ze was in het 
allereerste begin. 
 
Amen 
 

 
BD.7300 
6 maart 1959 
 
De kortste weg is de weg via het kruis  
 
Ik wil u de kortste weg wijzen die naar Mij leidt, terug in het vaderhuis. Het is de 
weg via het kruis, de weg naar Jezus Christus, die Mij als mens Jezus omhulde, 
opdat Ik voor u het verlossingswerk kon volbrengen, het werk van 
genoegdoening voor uw vroegere grote schuld van het zich van Mij afwenden. 
Dit werk van erbarmen volbracht mijn liefde voor u, mijn zondig geworden 
schepselen, die daardoor zichzelf in het grootste ongeluk hadden gestort en 
daaruit moesten worden bevrijd. 
 
Mijn liefde wilde voor u de schuld overnemen en voor u boete doen, want de 
liefde was het enige dat deze grote schuld teniet kon doen. Uzelf had van elke 
liefde afgezien, u had elke straling van liefde van mijn kant afgewezen, u was 
totaal zonder enige liefde en omdat deze grote oerschuld juist alleen met liefde 
weer was goed te maken, moest mijn liefde voor u de schuld delgen wanneer Ik 
wilde dat u ooit weer vrij zou worden en naar Mij terug zou kunnen keren. U bent 
daar nu ook door mijn verlossingswerk vrij van geworden, met het voorbehoud 
dat het aan uzelf ligt om in vrijheid weer naar Mij terug te keren, dat u het zelf 
moet willen weer door Mij te worden bestraald en doorstraald met mijn liefde, 
die kracht is en licht en vrijheid. 
 
Deze wil zult u dus eerst moeten opbrengen, als u in de kring van hen zult willen 
worden opgenomen, voor wie Ik de bitterste dood aan het kruis ben gestorven. 
Slechts uw wil is nodig dat u dan ook de vereiste kracht wordt toegestuurd om de 
weg naar Mij af te kunnen leggen, want deze weg te gaan betekent dat u gewillig 
bent u weer in het bereik van de zon van mijn liefde te begeven, opdat u uw tot 
nu toe liefdeloze wezen verandert tot liefde. 
 
Er is dus maar één weg die weer naar Mij terugvoert, de weg van de liefde, maar 
die u pas dan zult kunnen gaan, wanneer deze weg naar het kruis voert, daar u 
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anders te zwak bent, ondanks goede wil, werken van liefde te verrichten, zolang 
mijn tegenstander u nog in zijn macht heeft, zolang de goddelijke Verlosser Jezus 
Christus nog niet in uw leven is gekomen, die u alleen aan het kruis van Golgotha 
vindt, wanneer u zich op weg begeeft naar Hem. Want Hij alleen kan en zal uw 
nog zwakke wil sterken, doordat Hij u met zijn aan het kruis verworven genaden 
overstelpt en u zo als het ware de sterkte van wil terugkrijgt die u eens bezat en 
door uw val in de diepte had verloren. 
 
Wanneer Ik u dus de kortste weg wil tonen, betekent dat, dat u absoluut met 
Jezus Christus in verbinding zult moeten treden, dat u Hem vraagt om versterking 
van uw wil, om vergeving van uw schuld en om verlossing uit uw nog gebonden 
toestand. En dit alles heeft ook dezelfde betekenis als een leven in liefde, met 
onophoudelijk werkzaam zijn in liefde, dat uw wezen geheel omvormt en u het 
zo weer aanpast aan het Wezen van Mij, die de eeuwige Liefde ben. 
 
Ieder mens die zijn best doet in de liefde te leven, zal ook de ogen opslaan naar 
Jezus Christus aan het kruis, hij zal zich schuldig voelen en vragen om vrij te 
worden van zijn schuld, hij zal in de zwakke toestand van zijn ziel de weg nemen 
naar Jezus Christus en een beroep doen op Zijn aan het kruis verworven genaden. 
Hij zal zich bij Hem aansluiten omdat hij zich zelf te zwak voelt en hij zal niet 
verder hoeven te gaan dan naar dit kruis, omdat hij daar alles vindt wat hij nodig 
heeft om weer opgenomen te worden in zijn vaderhuis. 
 
De vergeving van de zondeschuld is voor hem zeker, omdat hij ook zijn wezen 
heeft veranderd, zodra de gang naar het kruis een sterke innerlijke behoefte is 
voor hem en hij daarom ook een heel diep berouw heeft over zijn schuld. Maar 
deze verandering van wezen heeft niet plaats zonder de wil om lief te hebben, 
want het is juist de liefde, die het wezen ontbreekt en die het weer in zich moet 
ontsteken om zich aan mijn Oerwezen aan te passen. Maar de mens zal het ook 
kunnen, wanneer hij maar van goede wil is om zijn opgave op aarde te vervullen, 
waarvoor hem het bestaan op aarde is geschonken. De wil is alles en hij krijgt 
zeker versterking door Jezus Christus. Daarom echter kan de goddelijke 
Verlosser niet worden uitgeschakeld en daarom is de gang naar het kruis de enige 
grote taak van de mens, waarvan het volbrengen hem echter kracht en vrijheid, 
licht en gelukzaligheid verzekert, zoals het u beloofd is. 
 
Amen 
 

  
BD.6053 
15 september 1954 
 



 16

De weg van de navolging van Jezus  
 
De weg die u gaat, moet de weg zijn van het navolgen van Jezus. U moet Hem tot 
voorbeeld nemen, u moet leven op aarde zoals Hij het u heeft voorgeleefd, u 
moet een leven in liefde leiden en ook het leed dat u wordt opgelegd berustend op 
u nemen opdat uw ziel rijp wordt. De mens Jezus is u de weg voorgegaan, om 
welke reden u Hem nu zult kunnen volgen en u dan ook zeker uw doel zult 
bereiken: terug te keren naar de Vader van wie u eens bent uitgegaan. 
 
En Jezus heeft u deze weg laten zien doordat Hij u de geboden van de liefde tot 
God en de naaste gaf, door het naleven waarvan u de weg gaat waarover u Jezus 
navolgt. Maar daar is uw wil voor nodig en een overwinnen van uzelf, een 
achterstellen van de eigen wensen en begeerten om de naaste te helpen als hij 
hulp nodig heeft. De liefde moet in u worden ontstoken, daar anders het doel niet 
kan worden bereikt: de vereniging met God, die zelf de Liefde is en daarom ook 
alleen door de liefde kan worden verkregen. 
 
De mens Jezus was vervuld van de liefde voor Zijn medemensen en daarom kon 
Hij zich ook met God verenigen, Hij kon de eeuwige Godheid in zich opnemen, 
die zich alleen maar kan verenigen met een mens die zich tot liefde heeft 
gevormd. En dit alleen is zin en doel van de mens in het aardse leven, dat hij zijn 
hele wezen verandert tot liefde, dat hij de eigenliefde opgeeft, dat hij maar steeds 
zou willen geven en gelukkig maken en dus zichzelf vergoddelijkt, omdat de 
liefde goddelijk is en de mens die zich tot liefde vormt een goddelijk wezen 
wordt. 
 
Hoe minder de mens aan zichzelf denkt en hoe meer hij in liefde uitdeelt aan zijn 
medemensen, des te dichter is hij bij zijn doel en des te dichterbij hem is ook God 
zelf, dan gaat hij de juiste weg naar Hem en God zelf komt hem tegemoet. Hij zal 
dan echter ook leed dragen zonder morren, hij zal zichzelf voelen als een 
kruisdrager en het kruis gaarne op zijn schouders nemen, want hij neemt dan 
Jezus tot voorbeeld, hij volgt Hem na, hij gaat de weg die Jezus hem is 
voorgegaan, die allen moeten gaan om de eeuwige gelukzaligheid te bereiken. 
 
Amen 
 

 
BD.5405 
2 t/m 4 juni 1952 
 
De smalle weg  
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Ik wil in u wonen, Ik wil heersen in uw hart, maar met een liefde die u gelukkig 
zal stemmen. Ik wil in u zijn. Deze tegenwoordigheid van Mij maakt u ook tot 
mijn kinderen, dan ben Ik tot de mijnen gekomen en zij hebben Mij opgenomen. 
Aan u, die als mijn schepselen op deze aarde vertoeft, behoort heel mijn liefde 
toe. Ze zorgt voor u en voert u op wegen, die echter vaak vol stenen zijn en 
moeilijk af te leggen. Ik leid u - en toch sta Ik weer bij het doel en verwacht u. U 
hebt dus mijn altijddurende hulp en niemand kan zeggen, nooit mijn hulp te 
hebben ondervonden. Maar wie mijn liefdevol aandringen en de roep van mijn 
liefde niet volgt, die blijft achter. En die Mij volgen verkrijgen een grote 
voorsprong en ze bereiken het doel. Ikzelf neem hen aan mijn vaderhart en leid 
hen binnen in mijn huis. Het kind heeft de weg naar huis gevonden naar de 
Vader, van wie het een eindeloos lange tijd verwijderd was door eigen schuld. 
Het heeft nu eindelijk de weg terug gevonden omdat het de enige weg gegaan is 
die naar Mij leidt, de weg van de liefde.  
 
Doch deze weg is niet makkelijk te gaan, hij biedt geen verlokkingen, is geen lust 
voor het oog, hij is niet vlak en moeiteloos begaanbaar, maar hij moet schrede 
voor schrede beklommen worden omdat hij steil omhoog voert en omdat vele 
hindernissen tevoren moeten worden weggeruimd voordat hij begaanbaar is. 
Maar hij is begaanbaar, omdat een Leider voortdurend naast u gaat, u 
beschermend en ondersteunend, u kracht bezorgend als u wilt opgeven. Hij 
spreekt u toe vol liefde, Hij neemt u de last af die u dragen moet, Hij leidt u 
zorgzaam over gevaarlijke klippen heen, Hij is voortdurend uw begeleider. 
Zodoende kunt u het doel bereiken, vooropgesteld dat u de wil daartoe hebt. 
 
Nu is het voor u ook mogelijk uw blik op de brede weg te richten, en deze brede 
weg kan u gemakkelijk begerenswaard toeschijnen, want hij is omzoomd met 
vreugden en genietingen van velerlei aard. De lieflijkste beelden lokken de 
wandelaar een sprong te wagen van de smalle, moeilijk begaanbare weg naar de 
brede lokkende straat, waar velen zich te buiten gaan aan werelds genot. De 
verzoekingen zijn heel groot en menigeen kan ze niet weerstaan. Hij verlaat de 
moeilijke weg en hem wordt altijd hulp geboden naar de brede weg over te 
steken, want overal staan gestalten die hem wenken en hem de hand reiken, die 
zich verheugen de wandelaars weg te kunnen lokken van het smalle pad. De 
brede weg voert echter niet naar hetzelfde doel, hij voert naar omlaag, zo zeker 
als de smalle weg omhoog voert. 
 
Dit beeld maakt u duidelijk dat het laatste doel alleen te bereiken is door 
zelfoverwinning. Dat het een zekere strijd kost met zichzelf en met de 
moeilijkheden die zich voordoen. Het laatste doel kan de mens dus alleen 
bereiken als het hem ernst is, als hij geen acht slaat op alle moeilijkheden, als hij 
zijn oog alleen naar boven richt waar Ik hem wenk als heerlijkste doel. Dan draag 
Ik zelf hem zo, dat zijn voeten de hindernissen niet raken, dan ziet hij ze niet, 
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veeleer hecht zijn blik zich aan Mij, die hem mijn hand toesteek waaraan hij zich 
vast kan houden en die hem zal leiden tot aan het einde van de weg. 
 
Hoe verschillend is echter het leven van hen die op verschillende wegen gaan. 
Hoeveel vreugden en wereldse geneugten kan de ene laten zien, hoeveel 
ontberingen, lijden en moeiten de andere. Vol afwisseling verlopen de dagen 
voor de een, terwijl de ander alleen nood ziet bij zichzelf en bij anderen, en hij 
buiten de eigen last vaak nog die van de medemens draagt, omdat de liefde hem 
daartoe aanzet. Maar eenmaal komt de vergelding, en die zal uitvallen zoals de 
mens het zelf verlangde en hoe hij dit verlangen van hem heeft bewezen. 
Geestelijke goederen zal ontvangen wie naar het geestelijke gestreefd heeft, wie 
Mij niet bij alle beslommeringen vergeten heeft maar Mij onverdroten tegemoet 
gaat. Zij echter die de brede weg bewandelden, zien plotseling dat hij in de diepte 
eindigt. 
 
En de diepte zal allen opnemen, want zij zijn onophoudelijk naar beneden 
gegaan, de weg die aanvankelijk wel met goede voornemens geplaveid was, die 
echter snel werden opgegeven omdat de verleidingen alle overwegingen deden 
verdwijnen, omdat de zonde de overhand neemt, daar waar mijn tegenstander kan 
inwerken op de ziel van de mens. En de brede weg is door hem aangelegd met 
het doel de mensen in het verderf te storten. 
 
En zo wordt u mensen door twee machten gelokt, maar uzelf kunt beslissen. U 
kunt zelf kiezen naar wie u zich wil begeven. U kunt mijn kinderen worden, u 
kunt echter ook zijn kinderen blijven. Dat is de beslissing die u mensen op aarde 
moet nemen. Dit is een uitermate verantwoordelijke beslissing, want ze bepaalt 
uw gehele eeuwigheid. Daarom zendt ieder van de beide machthebbers zijn 
dienaren uit. Niemand die de brede weg bewandelt zal geen waarschuwende en 
vermanende ontmoeten, want zij staan aan de kant van de weg en zij kennen de 
Heer, die alleen heil kan bieden, en dit inzicht spoort hen aan ook hun 
medemensen deze tijding te doen toekomen en ze weg te lokken van de uiterst 
gevaarvolle brede weg.  
 
Slechts zelden lukt het, de wandelaars zo te beïnvloeden dat zij de brede weg 
verlaten en zich bij de pelgrims op de smalle weg aansluiten. Dezen pak Ik echter 
vast met mijn liefde en erbarmen en Ik maak voor hen de weg omhoog licht 
omdat zij zichzelf overwonnen. En de overwinnaars hebben een heerlijke kroon 
in het vooruitzicht. Zij zullen de eersten zijn omdat zij mijn gehele vaderliefde 
bezitten die Ik ook de anderen zou willen schenken, maar van wie Ik moest 
ondervinden door dezen afgewezen te worden. Want wie de brede weg gaat, die 
gaat zonder Mij, omdat de liefde voor de wereld iedere liefde voor Mij en voor de 
medemensen verstikte. En zonder liefde kan de kloof niet worden overbrugd. 
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Ga de kruisweg van de liefde, heb lief en lijd, draag uw aardse last in deemoed en 
overgave en weet, dat u daardoor de weg naar Mij aanzienlijk bekort, dat uw ziel 
steeds helderder en lichter wordt hoe hoger u stijgt. Weet, dat u die zielen 
overvleugelt die het niet gelijk u deden, en dat u eens in het geestelijke rijk zult 
kunnen werken aan hen die achterbleven in hun geestelijke ontwikkeling, dat u 
hen dan helpen kunt en zult, zodat ook zij het licht bereiken. Want Ik kan niet 
willekeurig diegenen in het lichtrijk plaatsen die in het aardse leven tekort 
schoten, die niet leefden zoals het mijn wil was, maar zich alleen lieten beheersen 
door hem, die mijn tegenstander is. 
 
Desondanks zullen zij niet voor eeuwig verloren gaan. En dit is eenmaal uw 
missie, de zielen aan de duisternis te onttrekken, verlossing te brengen aan hen 
die gekluisterd worden gehouden in de duisternis, hen te helpen zalig te worden, 
ofschoon zij nooit de graad van licht zullen bereiken die een juiste weg op aarde 
oplevert. 
 
Amen 
 

  
BD.5157 
23 juni 1951 
 
De weg van het heil - De weg van de liefde - Jezus Christus  
 
De weg van het heil is de weg die Jezus Christus is gegaan, de mens Jezus die op 
aarde de grote missie vervulde om voor alle mensen uit het verleden, het heden 
en de toekomst de weg te banen naar God, de almachtige Schepper van hemel en 
aarde. Deze missie was zo belangrijk omdat Hij als mens met dezelfde vijandige 
krachten had te strijden als ieder ander mens en Hij toch het bewijs leverde dat 
het mogelijk was hen de baas te worden door gebruik te maken van het juiste 
wapen. Want niet als God volbracht Hij dit werk, ofschoon goddelijke kracht zich 
in alle volheid in Hem openbaarde tijdens Zijn onderrichtend werkzaam zijn, 
maar om deze kracht te verkrijgen, moest Hij als mens juist deze strijd met 
succes hebben gevoerd. En zo leverde Hij er ook het bewijs voor dat een mens in 
het volledige bezit van goddelijke kracht en wijsheid kon komen en toonde ook 
de weg die Hij zelf is gegaan, de weg van de liefde, die leidt naar de vereniging 
met God en daardoor ook naar het bezit van licht en kracht in alle volheid. 
 
De mens Jezus Christus leefde helemaal vanuit de wil Gods en al Zijn streven 
was er op gericht, nader tot de door Hem herkende Vader te komen. De liefde 
voor de Vader vervulde Hem en uitte zich in de liefde voor de medemens. Want 
een hart dat vol is van liefde, kan niet anders dan alles binnen het bereik van zijn 
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liefde trekken, omdat het tot geen andere gevoelens die tegengesteld zijn aan de 
liefde in staat is. Dus de liefde was het wapen dat Hij aanwendde in de strijd 
tegen de krachten die Hem ten val wilden brengen. Want de liefde schenkt de 
kracht zodat Hij nooit kon verliezen, omdat Hij door de liefde in zekere zin met 
Zijn hemelse Vader samen tegen de vijand streed en Hij daarom de zege moest 
behalen. De liefde kan niemand weerstaan daar ze toch de oerkracht is waar alles, 
ook de tegenstander van God, eens uit voortgekomen is, bijgevolg moet ze 
sterker zijn dan alles en ook hem overwinnen die haar niet wil erkennen. 
 
De mens Jezus ging de weg van de liefde en deze voerde rechtstreeks naar God. 
Dus heeft Hij die weg gebaand en voor ieder mens vrij gemaakt, want ieder kan 
hem nu gaan met de zekerheid het doel te bereiken. Hij alleen is de weg van het 
heil, Hij alleen is de enige weg die door de vijand van de ziel niet wordt begaan, 
waarop de mens veilig is voor alle aanvallen, want op de weg van de liefde wordt 
hij door Jezus Christus zelf begeleid, die voor hem de zekere Leider is en hem 
ook zorgzaam behoedt voor een terugval of een afwijken van het rechte pad. Wie 
Hem navolgt, gaat tegelijkertijd met Hem en hij moet zijn doel ook bereiken. Hij 
heeft voor alle mensen de strijd met de tegenstander van God uitgevochten. 
 
Maar Hij vraagt ook van diegenen die Hem willen navolgen op de weg van het 
heil, dat ze strijden tegen die ander, dat wil zeggen: dat zij eveneens het wapen 
van de liefde aanwenden. Alleen daarmee kunnen ze hem verslaan. En daarom is 
de weg van het heil geen andere dan de weg van de liefde tot God en tot de 
naaste, want door de liefde maakt de mens zich vrij van de vijand van zijn ziel, 
door de liefde verkrijgt hij de macht over hem, door de liefde ontvangt hij 
onophoudelijk kracht uit God en door de liefde brengt hij de vereniging met God 
tot stand, de eeuwige Liefde zelf. 
 
Dan heeft zijn ziel genezing gevonden van een kwaal die haar door de zonde 
aankleefde door de afval van weleer van God, die Zijn tegenstander heeft 
veroorzaakt omdat hij zonder liefde was. Dan is zijn ziel weer verenigd met de 
eeuwige Liefde, want Jezus Christus zelf heeft haar dicht bij de Oerbron van 
kracht gebracht, ze is als waar kind van God teruggekeerd in het vaderhuis, 
omdat ze de ware weg, de weg van het heil is gegaan, die Hij zelf haar heeft 
gewezen. 
 
Amen 
 

 
BD.7857 
24 maart 1961 
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Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid  
 
Neem toch allen mijn levenswandel tot voorbeeld en volg Mij na. Leid een leven 
in liefde, oefen geduld en wees zachtmoedig tegenover de naaste. Wees 
vredelievend en barmhartig en streef er steeds alleen maar naar, u de liefde van 
de medemens te verwerven, want dan spoort u ook hem aan, u tot voorbeeld te 
nemen en een leven van liefde te leiden naar mijn wil. Alleen de liefde kan u 
helpen gelukzalig te worden en daarom moet u uw wezen veranderen. U zult de 
eigenliefde moeten overwinnen, u zult u moeten wijden aan de liefde tot de 
naaste. Uw hele willen en denken moet door de liefde worden gedragen, u zult 
niet met haat aan uw naaste mogen denken. U zult hem geen schade mogen 
toebrengen, u zult u niet als rechter over hem mogen opwerpen. U zult ook 
geduldig zijn zwakheden moeten verdragen en hem steeds alleen maar liefdevol 
op de goede weg helpen, opdat ook hij zichzelf kent en zijn best doet zijn wezen 
te veranderen. 
 
En mijn zegen zal op al uw willen en handelen rusten. U zult nu in waarheid Mij 
navolgen - Die vol liefde was en steeds bereid te helpen. Dus moet steeds de 
liefde u leiden, wat u ook onderneemt. U zult u steeds af moeten vragen hoe Ik in 
uw plaats wel zou handelen. En steeds zal uw hart u antwoord geven, dat u steeds 
alleen de liefde werkzaam laat zijn en aan onedele gedachten geen plaats meer 
biedt in uw hart. Maar u moet ook steeds in de waarheid blijven en ook de naaste 
niet in dwaling laten leven. U moet hem helpen zodat hij zijn dwaling inziet, 
omdat hieruit geen zegen voort kan komen. Wat u dus als dwaling inziet, zet dat 
in liefde aan uw naaste uiteen en laat het aan hem over of hij daarmee naar Mij 
komt en Mij zelf vraagt om juiste gedachten, om opheldering. 
 
Ik zelf heb u beloofd dat Ik u niet in dwaling laat wanneer u ernstig de waarheid 
begeert en Ik zal ook steeds mijn belofte nakomen en u licht schenken waar het 
nog donker is in u. Maar verwacht het antwoord dan ook in uw hart wanneer u 
Mij vanuit uw hart vragen stelt. Laat u door Mij zelf aanspreken en u zult in u een 
duidelijk antwoord vernemen. Het is mijn wil dat u zelf de innige band met Mij 
aangaat, dat u zelf naar Mij toe komt, opdat u het door Mij aangesproken worden 
in u verneemt en u nu ook zelf laat zien hoe u tegenover Mij staat. En daartoe zal 
Ik u steeds gelegenheid geven, doordat gedachten u bezighouden waarvan u niet 
in staat bent om ze een juiste richting te geven. 
 
En dan moet u naar Mij komen en Mij vragen en Ik zal u juist onderrichten, zodat 
u in uzelf een helderheid gewaar wordt en niet meer vraagt, maar handelt volgens 
mijn wil omdat Ik u deze wil in het hart legde als antwoord. En zo zult u allen die 
bij Mij wilt horen zelf moeten handelen. Zo zult u ook uw naaste moeten trachten 
te beïnvloeden, wanneer u tegenover hem liefdevol wilt handelen en hem 
beschermen wilt tegen dwaling of verkeerde daden. 
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U hebt steeds alleen maar de Vader nodig. En zoals Ik in liefde op aarde 
werkzaam was, steeds alleen liefde leerde en liefde gaf, zo moet ook uw weg 
over de aarde steeds alleen geleid zijn door de liefde. Dan zult u ware navolgers 
van Mij zijn. Dan zult u tot zegen van uw medemensen werkzaam zijn, dan bent 
u op aarde waarlijk verlossend bezig. 
 
Amen 
 

  
BD.2749 
21 en 22 mei 1943 
 
Gods wegen zijn vaak onbegrijpelijk  
 
Gods wegen zijn voor de mensen vaak onbegrijpelijk. Door Zijn wijsheid en Zijn 
liefde worden ze de mensen uitgestippeld zoals ze voor hun zielenheil nuttig zijn, 
maar de mens is niet in staat dit te onderkennen. Hij ziet alleen het lijden, maar 
niet de zegen van het lijden en hij ziet ook het doel niet, veeleer kleven zijn ogen 
onophoudelijk alleen maar aan de weg, die vaak niet te passeren lijkt. Hij ziet de 
stenen die hem vaak onbegaanbaar maken en mort en klaagt dat God hem juist 
deze weg laat gaan. 
 
En toch zouden de mensen zich voor ogen moeten houden dat Gods wijsheid en 
liefde hen de weg over de aarde zo laat gaan als hun ziel dit nodig heeft. Want 
Hij kent zowel de toestand van rijpheid van de mens, als ook de uitwerking van 
elk gebeuren op deze toestand, en dus beschikt Hij alles zo, dat het voor de 
mensen vaak onbegrijpelijk is. 
 
Wanneer de mens uit eigen aandrang in gevaar is verkeerd te gaan, grijpt God in, 
en dit tot zijn redding, maar hem steeds nog de vrije wil latend, dat hij niet 
onvoorwaardelijk de weg moet gaan die God hem voorschrijft, maar kan gaan 
volgens zijn (vrije) wil, alleen wordt hij ogenschijnlijk zo gestuurd dat hij een 
hogere leiding zou moeten herkennen wanneer hij al het gebeuren om zich heen 
in ogenschouw neemt. 
 
Zodra hij gelooft, geeft hij zich ook zonder weerstand over aan de leiding van 
God. En dan eist hij niet, maar hij schikt zich vol overgave naar de wil van God. 
Hij gaat de weg die God hem voorschrijft en hij zal tenslotte ook de wijsheid en 
de liefde van God beseffen, zodra hij, rijp van ziel, aan het einde van zijn aardse 
leven zijn weg over de aarde terugblikkend overziet. 
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Op vaak wonderbare wijze brengt God de mensen samen die elkaar moeten 
helpen opwaarts te gaan, omdat de een de ander nodig heeft voor zijn positieve 
ontwikkeling. Hij laat de mensen gemeenschappelijk door het aardse leven gaan, 
om hun de mogelijkheid te geven elkaar in dienende liefde geestelijk vooruit te 
helpen. Hij leidt de mensen in de meest uiteenlopende situaties, waarin ze rijp 
kunnen worden.  
 
En het zal hun steeds onbegrijpelijk zijn, zolang ze hun geestelijke ontwikkeling 
niet inzien als doel op aarde, want vaak heeft het er de schijn van, dat God het 
geluk van de mensen verstoort, maar dan zijn ze in gevaar aan het aardse leven te 
gronde te gaan, dat wil zeggen: ze denken te weinig aan hun ziel, wanneer de 
aarde hun de vervulling van hun vurig verlangen brengt. En daarom zal de mens 
meestal aards geluk moeten opgeven ter wille van zijn ziel, en zijn levenslot is 
vaak zo vreemd dat het hem moeilijk valt te geloven in een God van liefde en 
wijsheid. 
 
Maar de geestelijke ontwikkeling is zin en doel van het aardse leven en waar deze 
in gevaar is, waar er niet naar wordt gestreefd, hebben de mensen vaak een hard 
ingrijpen van de kant van God nodig. Zijn wegen zijn vaak vol stenen en 
doornen, maar ze voeren zeker opwaarts. En gezegend zijn die zich zonder 
tegenspreken op zulke wegen laten zetten en hem ondanks alle hindernissen 
afleggen tot zij bij het doel zijn. 
 
Ze kunnen te allen tijde terug op de brede, goed begaanbare weg, dat wil zeggen: 
ze kunnen voor zichzelf hun weg over de aarde aangenaam inrichten krachtens 
hun vrije wil, maar God beschikt de gebeurtenissen in het leven van de enkeling 
zo, dat hij enorme wilskracht op moet brengen om deze de baas te worden 
wanneer hij zich aan de invloed van God wil onttrekken. 
 
Laat hij zich echter leiden door God, dan gaat hij schijnbaar wel een veel 
zwaardere weg, maar steeds met steun van God en komt zodoende ook bij het 
doel. Want de hardheid van het lot doet hem makkelijker de weg naar God 
vinden als hij ver van Hem af staat en dan overwint hij elke hindernis en hij ziet 
ook in, waarom hij die weg moet gaan. Hij leert begrijpen dat alleen de liefde en 
wijsheid Gods aan het werk zijn, die de levensweg van ieder mens bepalen om 
diens ziel te redden van het eeuwige verderf. 
 
Amen 
 

 
BD.4804 
28 december 1949 
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De moeizame weg omhoog - Aardse beloning  
 
Wat u tot uw heil strekt is uw levenslot. De opvoeding van een mens tot kind van 
God zal altijd een lijdensweg zijn, die gegaan moet worden met een wil die naar 
Mij is gekeerd tot aan het eind, opdat Ik het dan kan opnemen in mijn rijk, opdat 
Ik het aan mijn hart kan drukken om hem zijn trouw te belonen. En zo moeten 
ook zielen van het lichtrijk deze weg gaan, wil hun belichaming op aarde het 
resultaat opleveren ter wille waarvan ze de belichaming zijn aangegaan.  
 
Een leven op aarde zonder tegenspoed en lijden beperkt ook de mogelijkheden 
om rijp te worden en is alleen diegenen beschoren die geen aanstalten maken 
geestelijke rijkdom te vergaren, die dus alleen aardse doelen nastreven, zich aan 
mijn tegenstander verkopen, die hun wereldse ondersteuning verleent om hun 
zielen niet meer te verliezen. 
 
Benijd daarom nooit mensen bij wie alles lukt, die aards genieten in een luxueus 
leventje en weinig beproeving hebben te verduren. Weet dat hun zielen vanaf het 
begin van hun belichaming tot aan het einde bijna geen vooruitgang boeken, dat 
ze wel leven doch ten prooi zijn gevallen aan de geestelijke dood, dat ze dus als 
het ware op aarde al het loon ontvangen voor daden, die niet de liefde als 
motivatie hadden, maar toch de medemensen hebben geholpen in hun noden. 
Niets blijft de mens onbeloond, doch wee, wanneer alleen aards loon wordt 
gegeven. Armzalig zullen de mensen na hun dood het hiernamaals binnengaan en 
groot zal daar hun nood en duisternis zijn.  
 
Duld alles wat u wordt opgelegd en vermeerder uw geestelijke goederen wanneer 
aardse nood op u drukt, opdat u in het geestelijke rijk wordt beloond en daar geen 
gebrek hoeft te lijden. En weet dat alleen een weg vol doornen u naar het doel 
leidt, dat het de rechte weg is die erg moeizaam en steil omhoog voert. En als de 
weg vlak is, vraag dan om een snel opwaarts gaan en om kracht om elke nog zo 
lastige weg te kunnen gaan. En kijk niet vol afgunst naar diegenen die kunnen 
genieten van hun aardse leven, want eens zijn ze te beklagen, terwijl u nog het 
rechtmatige loon in het vooruitzicht hebt, dat Ikzelf u geef als u mijn rijk bent 
binnengegaan. 
 
Amen 
 

  
BD.5791 
16 oktober 1953 
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De weg naar Golgotha - Het navolgen van Jezus  
 
De weg naar Golgotha te gaan, is de ware navolging van Christus. U zult dat niet 
begrijpen als u niet gelooft dat Jezus Christus voor u deze weg gegaan is, dat Hij 
omwille van uw zonden alle smartelijke kwellingen van deze gang naar het kruis 
op zich nam, dus u het leed heeft afgenomen en zelf voor u heeft gedragen. En 
uw geloof dienaangaande is ook juist. Hij heeft voor u de schuld teniet gedaan 
door Zijn lijden en sterven aan het kruis. Maar de bekroning van Zijn weg over 
de aarde was de eenwording met Zijn Vader van eeuwigheid. Hij verenigde zich 
voor eeuwig met Hem. Hij en de Vader werden Een. En om dit doel te bereiken is 
het navolgen van Jezus de enige weg en om dit doel te bereiken moet de mens 
ook een aards leven vol leed op zich nemen, hij moet geduldig de weg over de 
aarde gaan tot het einde, al brengt deze hem nog zo groot leed, nog zo grote 
tegenspoed en ontberingen. 
 
Hij moet de kelk leegdrinken tot op de bodem en alleen maar steeds de 
goddelijke Heer en Heiland voor ogen houden, zijn hele streven moet zijn Hem 
na te volgen, met wie hij ook verenigd zou willen zijn tot in alle eeuwigheid. Van 
Hem zal de mens ook kracht toekomen en als de mens zwak wordt staat de 
Heiland Jezus Christus naast hem en ondersteunt hem, Hij helpt hem het kruis 
dragen tot hij zijn doel heeft bereikt. En nu zult u begrijpen waarom vrome, God 
toegewijde mensen vaak door leed en ziekte worden achtervolgd, waarom hun 
een kruis te dragen werd gegeven dat hun bijna ondraaglijk voorkomt. 
 
Het gaat om het kindschap Gods, om de vereniging met Hem zodanig, dat ze, als 
het dichtst bij de Vader staand, onbegrensd kracht en licht kunnen ontvangen en 
onbeperkte gelukzaligheid ondervinden die alleen de totale vereniging met Hem 
teweeg kan brengen, en dat deze staat daarom het kostelijkste is dat op aarde 
bereikt kan worden, doch door grote offers, door het prijsgeven van al datgene 
wat de mens op aarde als aangenaam ervaart. Hij moet in waarheid de weg naar 
Golgotha gaan, hij mag niet meer naar de wereld kijken, hij moet met een blik die 
ervan is afgewend, schrede voor schrede afleggen in nood en kwelling. Hij moet 
weten dat zijn lichaam alleen voor de ziel lijdt, opdat deze dan als volledig 
gereinigd voor het aangezicht Gods kan treden, om door de Vader met diepste 
liefde te worden aangenomen als Zijn kind, dat uit liefde voor Hem, Hem is 
nagevolgd, dat uit liefde voor Hem op aarde de kruisweg aflegde en dat nu door 
Hem vertrouwd wordt gemaakt met alle rechten van een kind, want het heeft, als 
reeds naar de Vader teruggekeerd, nu ook nog op aarde de proef afgelegd en 
doorstaan, die iedere geschapen engel moet doorstaan om geheel te versmelten 
met zijn Schepper en Vader van eeuwigheid, om nu, als volmaakt, te kunnen 
scheppen en werken in het rijk van het licht. 
 
Amen 
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BD.5920 
1 april 1954 
 
Gods liefde is ook in leed te vinden  
 
Hoe uw aardse leven ook mag verlopen, u mag nooit twijfelen aan mijn liefde en 
zorg voor u, die altijd alleen het beste met u voorheeft. Maar Ik alleen weet wat 
het beste voor u is. Ik weet echter ook welke gevaren u bedreigen en hoe deze 
van u kunnen worden afgewend. Zou u in volle omvang mijn liefde beseffen, die 
geldt voor ieder van u, aardse kinderen, dan zou u waarlijk gerustgesteld zijn en 
met een verlicht gemoed door het aardse leven gaan, omdat u dan op de Vader in 
de hemel zou vertrouwen, dat Hij alles draaglijk voor u inricht en dat u nooit 
zonder hulp bent als u zich maar tot Hem wendt. 
 
De diepte van mijn liefde zou voor u waarlijk een verklaring zijn voor uw lot op 
aarde, want deze wil altijd het beste en meest heilzame voor u. Ze wil u niet 
doelloos lijden en nood opleggen die u belasten en aan Mij laten twijfelen. U 
moet alleen mijn woorden geloven en u niet druk maken, dat wil zeggen: uzelf 
berustend aan Mij toevertrouwen, dan zal mijn hulp niet uitblijven. En u zult ook 
resultaat voor uw ziel kunnen boeken, dat u zonder leed moeilijk zou kunnen 
verwerven. 
 
Nog tracht Ik de liefde en de wil van ieder persoonlijk te winnen. Nog hebben de 
mensen niet geheel voor Mij gekozen. Nog spant ook mijn tegenstander zich in 
uw ziel te verkrijgen, en het gevaar is groot dat hij de overwinning behaalt. En 
daarom maak Ik het vaak onmogelijk dat de mensen hem zonder nadenken 
volgen. Ik geef hun aanleiding tot nadenken over wat hij geeft en wat hij 
daarvoor verlangt. Ik leid de aandacht van de mens naar zichzelf om hem af te 
leiden van dat wat de tegenstander hem verlokkend voorspiegelt. Ik zend ziekte 
en nood, leed en verdriet, want deze zijn de mens dan alleen tot zegen, zelfs als 
hij dit niet inziet. Maar Ik heb hem lief en wil hem niet verliezen aan degene die 
geheel zonder liefde is. Die u slechts schijngoederen geeft, die u wil misleiden en 
wiens plan het is u te verderven. Hij heeft werkelijk alleen maar deze ene 
bedoeling: u ver van Mij te houden, omdat hij zonder liefde is.  
 
Maar u mensen kent hem niet en laat u daarom door hem misleiden als hij u met 
aardse goederen lokt, daarvoor in de plaats echter uw ziel verlangt. Ik wil u 
echter goederen schenken die onvergankelijk zijn en die u nog niet op waarde 
weet te schatten. Een goede vader echter geeft zijn kind niet dat wat hem schaadt, 
al zijn de ogen van het kind er ook begerig op gericht. Hij houdt het kind veeleer 
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tegen, als het ondanks waarschuwingen er toch naar verlangt. En zo moet Ik ook 
u vaak tegenhouden als u zelf uw leven in gevaar brengt door een verkeerd 
streven, als uw doel een ander dreigt te worden dan Ik. Want Ik heb u lief en wil 
u bezitten en Ik doe daarom alles om u niet te verliezen. 
 
Amen 
 

  
BD.7356 
6 mei 1959 
 
De tegenwoordigheid van Jezus wordt verzekerd door Hem 
voortdurend aan te roepen  
 
Dit ene moet u zeker weten, dat Ik hen die van Mij willen zijn, niet verlaat. Er 
zullen nog veel bekoringen over u komen, maar daar ben Ik van op de hoogte en 
sta u als bescherming altijd ter zijde. Maar u moet alles doen om deze 
verzoekingen te weerstaan. 
 
Mijn tegenstander heeft het recht u op de proef te stellen, omdat hij nog maar 
korte tijd kan regeren in deze wereld en daarom met alle middelen probeert zijn 
aanhang te behouden. En hij ziet ook de mijnen, die zich aan zijn macht en wil 
hebben onttrokken en probeert het bij dezen met vergrote kracht. 
 
Maar u hoeft hem niet te vrezen, want de mijnen laat Ik me niet ontrukken, de 
mijnen bescherm Ik tegen hem en zijn macht. En er bestaat een zeker middel hem 
van u af te weren, wanneer u maar steeds Mij zelf aanroept, wanneer u mijn naam 
uitspreekt in diep vertrouwen, dat Ik u help. Al is het maar een gedachte. Maar u 
zult u tot Mij zelf moeten wenden en u zult vrij worden van hem. 
 
Zijn macht over de mijnen is niet groot meer, want aan de liefde voor Mij ketst 
alles af wat hij ook tegen u onderneemt. Maar hij gebruikt vaak middelen die u 
erg aangrijpen en toch hoeft u hiervoor ook niet te vrezen, wanneer u maar steeds 
aan Mij denkt, die aan het kruis voor u alles gedragen heb wat u bezwaarde als 
zondeschuld. Ik heb u verlost, Ik heb u bevrijd uit zijn heerschappij en dus is 
alleen uw eigen wil nodig, dat u dit kruisoffer van Mij aanneemt, dat u het als 
voor u volbracht aanziet en gelooft dat mijn tegenstander geen macht meer over u 
heeft, zodra u zich vrijwillig aan Mij overgeeft. Denk elk ogenblik aan Mij en u 
geeft daardoor Mij zelf aanleiding om voortdurend bij u tegenwoordig te zijn. 
Wat kan u dan nog gebeuren wanneer Ik bij u aanwezig ben? U hoeft dan niets en 
niemand meer te vrezen, want zelfs de anders zo machtige tegenstander is 
machteloos zodra Ik me aan uw zijde bevind, en dat Ik u terzijde blijf staan, 
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bepaalt alleen uw wil, Mij niet uit uw gedachten weg te laten, Mij te roepen in 
elke nood en benarde toestand, mijn naam uit te spreken in het vertrouwen op 
mijn bijstand, die Ik u te allen tijde beloof. 
 
Laat alleen uw geloof levend worden door voortdurend werkzaam te zijn in liefde 
en u zult aan geen nood meer zijn blootgesteld, want een levend geloof bant 
geestelijke en aardse nood, een levend geloof kent geen vrees en geen falen, een 
levend geloof is samen werkzaam zijn met Mij zelf, tegen wie geen tegenstander 
op kan, die overwinnaar is van de grootste vijand en aan wie u zich daarom ook 
volledig en helemaal moet overgeven, omdat u dan de mijne bent en blijft en 
eeuwig niets meer hoeft te vrezen. Want mijn liefde geldt u al vanaf het 
allereerste begin en mijn liefde houdt nooit op. 
 
En zo zal ook de Vader Zijn kind beschermen tegen elk gevaar dat hem dreigt 
door de vijand, Hij zal naast hem gaan en de handen beschermend uitspreiden, en 
alle wegen van het kind zullen geëffend zijn, dat het 't doel goed bereiken zal. 
 
Amen 
 

 
BD.3767 
11 mei 1946 
 
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"  
 
Alleen de waarheid kan u het eeuwige leven opleveren, want de waarheid ben Ik 
zelf en slechts door Mij zult u het eeuwige rijk binnen kunnen gaan. Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven. Als u in de waarheid wandelt, gaat u ook de 
juiste weg die als doel het eeuwige leven heeft. Want de zuivere waarheid is een 
gevolg van het werkzaam zijn in liefde en dit is de enige weg om de ziel uit de 
toestand van de dood in de staat van levend zijn te verplaatsen. Dus Ik ben als de 
eeuwige Liefde de weg naar Mij zelf voor mijn schepselen. Deze weg moeten ze 
onvoorwaardelijk gaan om bij Mij te komen. Degene die hun ook alleen het leven 
geeft in de eeuwigheid. En om Mij na te volgen, om op aarde een leven van liefde 
te leiden, moeten ze bekend worden gemaakt met de waarheid. Dat wil zeggen: 
ze moeten tevoren onderricht worden hoe ze hun aardse leven gestalte moeten 
geven, om dan door het naleven van mijn leer, ook de zuivere waarheid uit Mij te 
kunnen onderkennen, omdat zonder de liefde elk weten een dood weten blijft, 
verstandelijke kennis, echter geen weten van het hart dat alleen levend maakt.  
 
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Als u Mij zoekt, zult u op de juiste 
weg komen en de waarheid vinden en tevens het eeuwige leven verwerven. Wie 
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de waarheid begeert ter wille van de waarheid, die kom Ik naderbij en Ik leid hem 
op de weg van de liefde. En als hij geen weerstand biedt, ontwaakt zijn geest ten 
leven en deze onderricht hem volgens de waarheid. Dan heeft hij Mij zelf 
gevonden en hij zal Mij eeuwig nooit meer verliezen, dan leeft hij en kan eeuwig 
niet meer sterven. Maar alleen de zuivere waarheid die het gevolg is van 
onbaatzuchtig werkzaam zijn in de liefde, brengt dit teweeg. Elke onjuiste leer 
leidt niet naar het doel van de vereniging met Mij, elke verkeerde leer verlengt de 
weg omhoog. Ze spiegelt de mens een ander doel voor en slechts een vaste wil 
om bij het ware doel te geraken, bant het grote gevaar uit om helemaal te 
verdwalen.  
 
Maar zonder Mij vindt u de juiste weg niet. U zult Mij moeten roepen, u zult mijn 
onderrichtingen moeten aannemen. U zult de weg moeten gaan die Ik u heb 
voorgeleefd op aarde, de weg van de liefde, om daardoor tot de waarheid, tot het 
herkennen van Mij zelf en tot het eeuwige leven te komen. U zult in de liefde 
moeten wandelen, omdat u zich zonder de liefde niet met Mij kunt verenigen en 
omdat Ik als de eeuwige Liefde, ook het einddoel van de weg der waarheid ben. 
En omdat u zolang dood in de geest, dus geheel zonder enig inzicht bent, totaal 
zonder enig weten over de goddelijke wijsheid, evenals de diepste grond van 
mijn wezen u volledig vreemd is en u dus niet zult kunnen leven, zolang u zich 
niet met Mij verenigt, wat alleen maar door de liefde kan gebeuren. 
 
Amen 
 

  
BD.6377 
14 oktober 1955 
 
Voorwaarden voor het ontvangen van waarheid  
 
U zult door gedachten worden ingeleid in de waarheid, maar steeds alleen dan, 
wanneer u de voorwaarden vervult om op geestelijke wijze onderricht te kunnen 
worden. U zult van mensen wel een weten in ontvangst kunnen nemen, u zult het 
echter pas dan op heel zijn waarde kunnen onderzoeken en beoordelen, wanneer 
de geest in u werkzaam is, wanneer hij zelf u de waarheid kan ontsluiten. U zult u 
dus door het vervullen van voorwaarden zo moeten toebereiden, dat u in staat 
bent de stem van de geest in u te vernemen, zodat u in staat bent uw gedachten 
juist te ordenen en een juist oordeel te vellen. Dit zou voor ieder mens wel 
mogelijk zijn en daarom zou ieder mens in de waarheid vast kunnen staan, maar 
de meesten ontbreekt het aan de wil zich aan de voorwaarden te onderwerpen, 
want er wordt geëist: het overtuigde erkennen van God, dus een levend geloof. 
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En daaruit vloeit voort, dat ook de liefde in de mens moet worden ontstoken, 
omdat deze pas een levend geloof oplevert. 
 
Verder moet de mens naar de waarheid verlangen, want hij kan steeds alleen 
volgens zijn verlangen bedacht worden, omdat elke wilsdwang van de kant van 
God is uitgeschakeld, de verschaffing van de waarheid echter steeds bepalend 
zou zijn voor het geloof, dus de vrijheid van de wil daardoor beperkt zou zijn. 
Bovendien vervult ook alleen een mens die naar de waarheid verlangt de verdere 
gestelde eisen - de Gever van de waarheid daarom te vragen en dan ook in zijn 
binnenste te luisteren. Want alleen de naar waarheid hongerende mens houdt zich 
in gedachten met de vragen bezig die hem nu door de geest kunnen worden 
beantwoord. Het zijn weliswaar heel natuurlijke gebeurtenissen die eigenlijk niet 
hoefden te worden vermeld, omdat aan elk denkresultaat steeds een zoeken en 
vragen voorafgaat, maar alle voorwaarden moeten vervuld zijn, wil het resultaat 
juist zijn, dat wil zeggen overeenstemmen met de waarheid. 
 
Denken en zoeken alleen garandeert nog geen zekere waarheid wanneer het 
"geloof in God" en de "liefde" ontbreken, omdat de aarde een duister gebied is, 
omdat de strijd tussen licht en duisternis in dit gebied voortdurend zal woeden en 
omdat de duisternis daarin bestaat, dat het denken van de mensen verward is, dat 
het licht van de waarheid niet doordringt zolang de liefde niet wordt ontstoken in 
de harten van de mensen. De mens die zonder liefde is, kan noch waarheid 
ontvangen noch waarheid inzien. De mens als wezen zonder kennis moet zich tot 
het "Licht van de eeuwigheid" wenden, dat dit hem een straal zal laten toekomen. 
Dus moet hij ook geloven in een God als Oerbron van het licht, als Oorsprong 
van dit weten, als "Waarheid in zich". En deze God moet de mens nu vragen om 
overdracht van waarheid. Dan zal God zich ook tegenover hem uiten door Zijn 
Geest, die hem nu "in alle waarheid zal leiden", zoals Hij het heeft toegezegd. U 
mensen zult Hem allen daarom kunnen verzoeken en u allen zou door Hem 
worden bedacht, het denken van u allen zou juist gericht zijn en een helder Licht 
zou over de aarde stralen. 
 
Maar wie van u mensen gelooft dit en brengt de verbinding tot stand met God 
door liefde en geloof, zodat hij van Hem rechtstreeks de waarheid ontvangen 
kan? Wie van u mensen vervult de voorwaarden die waarlijk niets onmogelijks 
van u eisen? Slechts weinigen begeren de waarheid en luisteren in hun binnenste, 
wat de Geest uit God hun zal verkondigen. En slechts weinigen staan daarom in 
het licht en kunnen nu het licht verder dragen, zodat ook de medemensen een 
lichtje voor zich daaraan kunnen ontsteken, dat het donker van de nacht zal 
verlichten. Daarom zullen de dwaling en de leugen steeds de mensen beheersen, 
daarom zal de waarheid maar zelden te vinden zijn onder de mensen. Daarom 
wordt de strijd tussen licht en duisternis onophoudelijk gevoerd, maar 
voortdurend zal in de duisternis ook een Licht stralen dat uiteindelijk ook zal 
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overwinnen, dat de duisternis geheel zal wegdringen wanneer het einde is 
gekomen, wanneer een nieuwe dag aanbreekt die stralen zal in heldere schijn, die 
de waarheid openbaart.  
 
Amen 
 

 
BD.8700 
15 december 1963 
 
Van God zelf gaat de waarheid uit  
 
Verlang naar de waarheid en waarlijk, deze geestelijke bede zal u vervuld 
worden. Zoek deze waarheid echter niet in boeken die weer op het menselijke 
verstand gebaseerd zijn, die zuiver verstandelijk zijn, veronderstellingen 
waarvoor geen bewijzen kunnen worden gegeven. Want zodra u veronderstelt dat 
mensen uit zichzelf in staat zijn de waarheid te doorgronden vergist u zich, omdat 
de zuivere waarheid alleen zijn oorsprong heeft in Mij, de eeuwige Waarheid 
zelf. Daarom zeg Ik: Verlang de waarheid van Mijzelf, vraag Mij daar ernstig om 
en u zult ze ontvangen. 
 
Wat Ik onder de waarheid - die u van Mij zelf moet afsmeken - verstaan wil 
hebben, is een gedachtengoed dat een geestelijke inhoud heeft. Het is de kennis 
die oprijst in geestelijk gebied en nooit met bewijzen kan worden aangetoond. 
Het is de kennis over uw bestaan, zijn motivatie en doel. Het is de kennis over de 
Macht die alles liet ontstaan en over de samenhang tussen u mensen en die 
Macht. Het is de kennis over het wezen, het besturen en werkzaam zijn van deze 
Macht, die alles wat bestaat geschapen heeft. 
 
Geen mens kan vanuit zijn verstand naar waarheid opheldering daarover geven. 
Alleen de eeuwige Waarheid zelf is bevoegd deze opheldering te geven, en 
daarom moet u zich ook tot Haar wenden. Ikzelf ben het die u antwoord kan en 
ook antwoord wil geven, omdat Ik die hoogste Macht en ook de Liefde ben die u 
als mijn wezenlijke schepselen met deze kennis verblijden wil. 
 
Maar Ik kan Mij alleen openbaren aan hen die ernstig naar de waarheid 
verlangen. Dezen echter zullen Mij niet tevergeefs om het toezenden van de 
waarheid vragen. Doch er zijn maar weinig mensen die dat ernstige verlangen 
hebben. Meestal leven zij onverschillig verder of zij nemen zonder nadenken aan 
wat medemensen hun vertellen. Mensen die ook alleen maar hun verstand lieten 
werken, maar geen garantie kunnen geven voor een juist gericht verstandelijk 
denken. 
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Er zijn er niet veel die zich bezighouden met de kernvragen van hun bestaan als 
mens. En steeds is het geloof in een God van liefde, wijsheid en macht niet zo 
sterk dat zij Hem om opheldering zouden vragen. Maar alleen van Mij kan de 
zuivere waarheid uitgaan. En in de verkeerde instelling tot Mij, hun God en 
Schepper, ligt de oorzaak dat de mensen in dwaling en zonder enige ware kennis 
voortleven en bijgevolg ook hun aardse leven niet goed gebruiken dat hen tot 
voltooiing zou kunnen brengen. 
 
De onverschilligheid ten aanzien van de waarheid is een verschijnsel dat een 
gevolg is van de grote onrijpheid van de menselijke ziel. Want deze is nog in de 
macht van mijn tegenstander, die alles waardoor de mensen een licht gegeven 
kan worden, probeert te verhinderen omdat hij hen zelf niet wil verliezen en hij 
hen alleen in zijn macht houdt zolang zij een verduisterde geest hebben, dus ver 
van de waarheid af zijn. Maar alleen de waarheid brengt de mens tot voltooiing, 
alleen de waarheid is zaligheid. Zij is een licht dat helder schijnt in de donkere 
nacht die over de aarde is uitgespreid. De waarheid ben Ikzelf en wie dus in de 
waarheid leeft, die is ook innig met Mij verbonden. 
 
Zolang u mensen nu niet volgens de waarheid onderwezen bent, ontbreekt u ook 
het licht voor uw aardse levensweg. U bent weliswaar op weg, maar waarheen 
leidt deze weg zonder waarheid? Hij kan alleen naar de diepte voeren, terwijl u 
onherroepelijk omhoog wordt geleid als u de weg van de waarheid opgaat. Want 
die weg is helder verlicht en brengt u tot het doel, tot Mij, de eeuwige Waarheid 
zelf. En Ik ben waarlijk altijd bereid u de waarheid binnen te leiden, zoals Ik het 
beloofd heb toen Ik op aarde leefde. Ik wil Mij openbaren in mijn liefde, wijsheid 
en macht aan iedere mens die slechts in zijn hart verlangt Mij te horen en door 
Mij vertrouwd gemaakt wil worden met de waarheid. 
 
Dit is de voornaamste bede die u Mij kunt toezenden, want zij bewijst Mij uw 
ernstige wil om tot Mij terug te keren. Zij bewijst Mij ook dat u Mij zelf erkent 
als uw God en Vader, en het is een geestelijke bede die beslist verhoord zal 
worden. Want zodra Ik u de zuivere waarheid kan doen toekomen, leert u Mij in 
mijn Wezen kennen en ook liefhebben. En naar uw liefde verlang Ik. Ik verlang 
vurig naar uw liefde, die echter pas dan diep en rein is als u door het toezenden 
van de zuivere waarheid alles weet over uw ontstaan en uw vroegere houding 
tegenover Mij en over het doel, dat u weer met Mij verenigen moet. 
 
Dan wordt de liefde in u ontstoken en u zult Mij steeds inniger naderen. En u zult 
ook des te dieper binnengeleid kunnen worden in kennis die u bovenmate zalig 
maakt. U zult mijn heilsplan van eeuwigheid kennen, de liefde van de Vader voor 
Zijn kinderen en ook het grote werk van het terugvoeren, waartoe ieder 
afzonderlijk mens Mij ook zijn diensten kan aanbieden. U zult leren Mij lief te 
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hebben en deze liefde zal u zalig maken, want zij voert tot de uiteindelijke 
vereniging met Mij, tot het eeuwige leven. 
 
Echter alleen de waarheid leidt naar dit doel en deze moet u mensen nastreven. U 
moet uzelf innig aan Mij overgeven en u door Mijzelf laten onderwijzen. En u 
zult dan ook onderricht worden door Mij, uw God en Vader, die alles weet en u 
over alles onderwijzen kan en wil, omdat Hij u bemint. 
 
Amen 
 

  
BD.6814 
24 en 25 april 1957 
 
Waarheid komt van binnen - Verlangen ernaar  
 
Wat u van buitenaf wordt aangeboden, dat hoeft niet altijd waarheid te zijn. U 
zelf echter zult niet in staat zijn het te beoordelen, zolang u niet van binnenuit 
opheldering kan worden gegeven. Er kan u veel worden aangeboden als 
waarheid. En zelf de grootste onwaarheid wordt vaak zo gecamoufleerd dat ze als 
waarheid wordt aangenomen. Maar er behoort vooreerst de ernstige wil toe, 
waarheid aangeboden te krijgen. Dan pas zult u ook in staat zijn het u 
aangebodene te onderzoeken en te herkennen als dat wat het is. De wil om 
dichter bij de waarheid te komen, is ook gelijktijdig de wil om dichter bij Mij te 
komen, omdat Ik zelf de Waarheid ben van eeuwigheid. 
 
Herken Ik nu in een mens dit verlangen, dan is ook al de mogelijkheid gegeven 
hem in zijn denken te sturen, dus hem in de vorm van gedachten een weten te 
ontsluiten, hem samenhangen te laten inzien, dus zijn denken waarheidsgetrouw 
te sturen. Dan dus staat hij, nog onbewust, al in verbinding met Hem die hem 
alleen opheldering kan geven en dan zal hij tegen elke verkeerde leer een 
innerlijke weerstand inbrengen, voor de waarheid echter open staan, want dan 
heeft hij een zeker oordeelkundig vermogen, hij wordt van binnenuit onderricht. 
Mijn Geest is in hem werkzaam geworden en hij zal nu niet meer zo gemakkelijk 
kunnen worden misleid wanneer hem van buitenaf een weten toekomt dat niet 
overeenstemt met de waarheid, omdat het niet van Mij afkomstig is. Ieder mens 
is in staat te onderzoeken die het maar serieus meent niet de dwaling en de leugen 
ten offer te vallen, die ernstig naar waarheid verlangt. Want de mens draagt alle 
wijsheid in zich, omdat hij in zich de goddelijke geestvonk draagt, die - omdat 
het een deel is van Mij - van alles op de hoogte is en ook de mens het weten wil 
overbrengen, wanneer deze hem daartoe het recht geeft, dat wil zeggen begeert te 
weten. 
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De mens is alleen zo lang van Mij geïsoleerd als hij zichzelf in deze afzondering 
houdt. Hij kan altijd zijn afwerende houding jegens Mij opgeven en zodra hij dus 
met Mij verbonden begeert te zijn, zet hij ook de geestvonk in zich aan zich 
kenbaar te maken. En dan is de band al aangeknoopt. De isolering is opgeheven, 
want nu verneemt de mens de stem van Hem die de eeuwige Waarheid is en die 
hem dus ook waarheidsgetrouw onderricht. Maar steeds zal het verlangen naar 
waarheid ook een bepaalde graad van rijpheid bewijzen, want liefde en waarheid 
zijn niet zonder elkaar te denken, omdat ze mijn eigenlijk wezen zijn, omdat God, 
Liefde en Waarheid één zijn en omdat daarom ook alleen die mens in de 
waarheid kan staan die Mij erkent en in de liefde leeft. Want deze streeft ook 
geheel ernstig naar de waarheid, hij probeert binnen te dringen in een weten dat 
niet te bewijzen is en dat daarom ook nooit zuiver verstandelijk kan worden 
doorgrond. 
 
En daarom kan u mensen de waarheid ook niet schools worden overgedragen. 
Want zolang aan de voorwaarden niet voldaan wordt, zolang de vereisten voor 
het ontvangen van de waarheid niet aanwezig zijn, herkent de mens deze ook 
niet, ofschoon ze hem wordt aangeboden. Ze moet als het ware in hem zelf de 
weerklank vinden, want aanwezig is ze in ieder mens, dat wil zeggen de 
geestvonk in de mens is als deel van Mij zelf juist ook de waarheid. En wat hij 
uitstraalt kan niets anders zijn dan een waarheidsgetrouw weten. Pas wanneer u 
mensen dit begrepen hebt, zult u ook op de hoogte zijn van de reden van de 
leugen en van de dwaling die in de wereld verbreid is en die de mensen heel wat 
bereidwilliger aannemen dan de zuivere waarheid. En u zult dan ook begrijpen 
waarom het niet mogelijk is alle mensen schools waarheidsgetrouw weten over te 
brengen. Want de afweer tegenover dit weten blijft bestaan zolang de mens zich 
afsluit voor de uitlatingen van de in hem wonende geestvonk of hem elke uiting 
belet door een God vijandige gezindheid, door ongeloof en liefdeloosheid. Ieder 
heeft wel hetzelfde recht, dezelfde aanspraak op waarheid, maar deze moet hem 
ook zo begerenswaardig zijn, dat hij aan de voorwaarden voldoet die aan de 
toevoer van waarheid verbonden zijn. 
 
Wie echter gedachteloos al het hem van buitenaf overgebracht geestelijk goed 
aanneemt, zonder verlangen naar waarheid en daarom ook ernstig onderzoek, die 
staat hem nader die mijn tegenstander en dus een vijand van de waarheid is, die 
steeds weer tegen Mij strijden zal doordat hij tegen de waarheid optreedt. Ook hij 
zal uw gedachten beïnvloeden, maar steeds op afweer stuiten waar de band met 
Mij is aangeknoopt door liefdewerken en waar het verlangen naar de zuivere 
waarheid overheerst. Want daar zal steeds mijn Geest werkzaam zijn, de Trooster 
die Ik beloofd heb u te zenden en die u "in alle waarheid zal leiden". 
 
Amen 
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BD.8595 
24 augustus 1963 
 
Het onderzoeken van de waarheid van geestelijk goed  
 
Zonder bedenken zult u kunnen en moeten opkomen voor alles wat u door mijn 
Geest wordt overgebracht, want wat van Mij komt, kan alleen zuivere waarheid 
zijn. En dat een geestelijk goed van Mij komt is ook altijd door u te onderzoeken 
en ook te herkennen, wanneer u van goede wil bent het te onderzoeken, dus ook 
naar de waarheid verlangt. Het geestelijk goed dat u wordt aangeboden, verschaft 
u opheldering over mijn wil en het geeft u uitsluitsel over Jezus Christus en Zijn 
verlossingswerk. Wanneer u dus daarover zult worden onderricht, wanneer u de 
zin en het doel van uw leven op aarde duidelijk wordt gemaakt, dan kan zo’n 
geestelijk goed nooit van mijn tegenstander uitgaan, die er altijd alleen maar naar 
streeft u in onwetendheid te laten om u niet te verliezen. U zult ook nooit zelf 
verstandelijk al het diepere weten kunnen doorgronden, waartoe dus in het 
bijzonder het verlossingswerk van Jezus behoort, want u zult verstandelijk steeds 
alleen kennis verwerken die u al bekend is. Of dit echter met de waarheid 
overeenstemt, dat zult u niet weten, want elk geestelijk weten behoud Ik Me voor, 
omdat Ik het zal uitdelen aan diegenen die werkelijk het ernstige verlangen 
hebben de waarheid te vernemen en die zich tot Mij zelf wenden om toezending 
ervan. 
 
De mensen weten wel door overlevering over de kruisdood van Jezus, wanneer 
ze daarin geloven, maar over de reden, over de motivatie van Zijn gang over de 
aarde en Zijn missie weten ze niets, zolang hun ook de zin en het doel van een 
leven op aarde als mens niet begrijpelijk kan worden gemaakt, wat ook alleen dan 
mogelijk is, wanneer een zekere geestelijke rijpheid dit onderricht door de Geest 
mogelijk maakt. Want om het verlossingswerk van Jezus te begrijpen, moet ook 
de mens het weten van de afval van de geesten van Mij en van mijn heilsplan, 
van het proces van terugvoeren bekend zijn. Wanneer hun niet tevoren dit alles 
wordt gemotiveerd, zullen ze ook niet kunnen begrijpen waarom Jezus en Zijn 
verlossingswerk erkend moeten worden, wil het doel van het aardse leven 
vervuld worden. Want ze wijzen anders alles af als legende en betwijfelen Zijn 
bestaan, of ze beschouwen Zijn leven en einde als een zuiver wereldlijk gebeuren 
zonder enige geestelijke betekenis. Daarom zal het werkzaam zijn van mijn Geest 
in de mens juist daarover opheldering geven. En weer kunnen dan ook de 
resultaten als waarheid worden beoordeeld, omdat Ik het weten over Jezus als 
toetssteen heb aangeduid. Want nooit zal mijn tegenstander de mensen kennis 
daarover doen toekomen, dat Jezus, de Zoon van God, vlees heeft aangenomen 
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om de mensen terug te voeren naar de Vader, om ze te verlossen van hun 
oorspronkelijke schuld, van de vroegere afval van Mij. 
 
Er zijn maar twee oplossingen: het overbrengen van de zuiverste waarheid 
mijnerzijds of het eigen verstandelijk werkzaam zijn, dat, wanneer het afwijkt 
van mijn overdracht, door mijn tegenstander wordt beïnvloed en dit altijd tot 
uitdrukking zal komen in het loochenen van een verlossing door Jezus Christus. 
Wanneer nu een mens overtuigd voor de verlossing opkomt, dan is hij ook al 
denkend door mijn Geest gestuurd. Wanneer echter mededelingen op ongewone 
wijze naar de aarde komen, die uitvoerig en begrijpelijk kennis geven over het 
verlossingswerk, dan zult u zonder bezwaar Mij zelf als de Oorsprong van die 
mededelingen kunnen aannemen en ook het geestelijk goed overtuigd 
verdedigen. U zult daar dan ook zelf met uw gedachten achter staan, want mijn 
Geest giet zich altijd uit in een vat dat door een leven in liefde ook in staat is 
waarheid van dwaling te onderscheiden en waarvan de gedachten voortdurend 
door mijn Geest worden gestuurd. 
 
U mensen die nog geheel onwetend bent, u hoeft alleen de goede wil te hebben 
waarheidsgetrouw onderwezen te worden en Ik zal Me over u ontfermen en ook 
voor u een klein licht ontsteken, zodat u snel begrijpelijk wordt wat u door het 
toezenden van geestelijk weten nu zult vernemen. U zult het alleen niet overhaast 
moeten afwijzen, integendeel, daarover nadenken, en waarlijk, u zult verheugd 
zijn wanneer u alles begrijpelijk gemotiveerd wordt. U zult geloven kunnen en 
toch zal het geen blind geloof zijn, dat Ik nooit van u mensen zal eisen. U moet 
nadenken, alleen Mijzelf om juist inzicht vragen, en waarlijk, Ik zal u een heldere 
straal toezenden in wiens schijn u alles zult inzien en begrijpen. 
 
Daarom leid Ik dus mijn woord naar de aarde en geef u mensen opheldering, 
omdat Ik wil dat u de weg zult nemen naar het kruis, naar Jezus Christus, wat 
echter niet gebeuren moet onder dwang of in een blind geloof, u zult daarentegen 
vrijwillig en wetend naar Hem moeten komen. Dan zult u vrijwillig naar Mij 
terugkeren, want Ik en Jezus zijn één. Ik zelf ben in de mens Jezus naar de aarde 
gekomen vanwege mijn discipelen die zondig werden in vrije wil, die Mij niet 
meer erkenden als hun God en Schepper en daarom ongelukkig werden. 
Herkennen ze nu Mij weer in Jezus, dan is hun terugkeer naar Mij voltrokken. 
Zonder Jezus echter kunnen ze niet dichter bij Mij komen. En daarom zal elke 
leer waar zijn en van Mij uitgaan die u het verlossingswerk van Jezus motiveert 
en alleen het doel nastreeft dat u zelf vrijwillig de weg gaat naar het kruis en Hem 
zult vragen dat Hij u van uw oerzonde zal verlossen en u weer de poort tot het 
lichtrijk zal ontsluiten, die voor u gesloten is sinds uw afval van Mij. 
 
Amen 
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BD.4483 
10 november 1948 
 
Gebed in geest en in waarheid - Vereiste tot het werkzaam zijn van 
de Geest  
 
U zult de stem van de geest in u alleen kunnen vernemen nadat u uw hart opent 
door innig gebed. En dit gebed moet in geest en in waarheid tot Mij zijn gericht, 
daar Ik anders mijn oor zal sluiten en u tevergeefs zult wachten op goddelijke 
verlichting. Dit is een wet die vervuld moet worden, wat echter niet altijd vervuld 
werd, waar de verlichting van de geest vereist was om in de zuivere waarheid te 
worden onderricht. 
 
Wie als leraar en leider verantwoordelijk is voor de zielen van hen die hij 
onderrichten zal, die moet eerst zelf in de waarheid vaststaan en door innige 
verbinding met Mij het doen toekomen van de waarheid mogelijk maken. Hij 
moet weten dat Ik en de Waarheid één zijn, dat dus de waarheid niet kan worden 
ontvangen zonder Mij en dat de verbinding met Mij tevoren tot stand moet 
worden gebracht, daar anders ook de verbinding met de waarheid niet kan 
worden bereikt. De verbinding met Mij is echter afhankelijk van de vrije wil van 
de mens en deze moet zich daarom uit zichzelf tot Mij wenden, wat door innig 
gebed gebeurt, door gebed in geest en in waarheid. 
 
Wie zo zal bidden, die zal ook mijn stem vernemen, diens gedachten zullen zo 
geleid worden dat ze zich in de waarheid ophouden, hoewel mijn woord voor 
hem niet klinkend waarneembaar is vanwege een gebrekkige zielenrijpheid. Want 
dit stelt een bepaalde graad van rijpheid voorop, die niet door alle om de 
waarheid vragende mensen bereikt wordt. En daarom kunnen ook mensen die 
verstandelijk te werk gaan, in de waarheid vaststaan als ze tevoren de innigste 
verbinding met Mij tot stand hebben gebracht, echter moet ook hun levenswijze 
overeenstemmen met mijn wil. Er moet door hen een leven in liefde worden 
geleid, omdat anders mijn werkzaam zijn door de geest bij hen onmogelijk is. 
Want Ik, de Liefde en de Waarheid zijn één. 
 
Steeds weer moet u mensen dit begrijpelijk worden gemaakt, dat u aan de 
vruchten de geest van de mensen zult herkennen en dus nooit een juist denken 
zult kunnen toekennen aan degene die niet naar mijn wil leeft. En zo zult u steeds 
een maatstaf hebben als u de verwezenlijkingen van een mens op hun 
geloofwaardigheid zult willen onderzoeken. Wie in de liefde leeft, Mij erkent en 
de waarheid zoekt, die zal ook in de waarheid vaststaan en zijn denken zal juist 
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zijn, want diens geest zal Ik verlichten, opdat door hem de waarheid zal worden 
verspreid. 
 
Amen 
 

 
BD.8381 
15 januari 1963 
 
Verbreiden van de waarheid - Leven in liefde  
 
Draag de waarheid verder. Deze opdracht geef Ik u steeds weer en u zult daarom 
steeds alleen mijn wil vervullen wanneer uw bezigheid daarin bestaat, geestelijk 
goed van Mij in ontvangst te nemen en het voor de medemensen toegankelijk te 
maken. En u zult het kunnen geloven dat u niets meer eigenmachtig zult  
ondernemen, omdat u zich steeds weer innig met Mij zult verbinden om mijn 
woord in ontvangst te nemen en deze band u ook juist denken garandeert. En Ik 
kan niet alle mensen rechtstreeks toespreken, want zolang ze nog met de aardse 
wereld in verbinding staan, zijn hun harten nog niet in staat Mij zelf te vernemen. 
Want daartoe behoort het afgesloten zijn van de wereld, want alleen dan kan Ik 
zelf Me uiten en Mij voor hen begrijpelijk maken. 
 
Maar hoe zelden zal dit loslaten van de wereld maar plaatsvinden, ook wanneer 
het de mensen ernst is de juiste weg te gaan. Maar om Mij werkelijk als drager 
van licht en waarheid te dienen, moet een zo volledige overgave aan Mij hebben 
plaatsgevonden dat er niet meer acht wordt geslagen op de wereld, wat echter 
maar heel weinig mensen lukt, want steeds zal de wereld zich op de voorgrond 
dringen en in het denken van de mensen mengen. En dat moeten ook de mensen 
ter harte nemen, die wel ook geloven geestelijk te werken op aarde, maar ook te 
zeer een beroep doen op hun verstand, juist door wereldse invloeden en eisen die 
van de mens verstandelijk denken verlangen en daardoor een zuiver geestelijke 
bezigheid in twijfel is getrokken.  
 
Wie Mij dienen wil, die moet zich er helemaal voor inzetten en hij mag de wereld 
generlei concessies meer doen. Dan echter kan Ik ook in hem aanwezig zijn en 
hem beschermen tegen elke niet geestelijke invloed en dan is ook de zuivere 
waarheid gegarandeerd die hij nu rechtstreeks van Mij in ontvangst neemt. En 
deze waarheid moet dan ook in de wereld worden uitgedragen, want ze is niet het 
bezit van de ontvanger alleen, maar door deze voor alle mensen gegeven. En ze 
kan er weer toe bijdragen dat ook de medemens zich afzijdig van de wereld 
houdt, dat voor hem mijn aanwezigheid zo nastrevenswaardig is, dat hem de 
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wereld zo zonder smaak voorkomt en hij ze graag weggeeft om voor geestelijke 
goederen van Mij in te wisselen, die hem buitengewoon gelukkig zullen maken. 
 
Het onderzoek van geestelijk goed stelt weliswaar als eerste een leven in liefde 
voorop, dat de mens bekwaam maakt om juist te denken, dat ook zijn verstand zal 
verlichten en zowel zijn hart als ook zijn verstand het geestelijk goed aanneemt. 
Want zonder liefde is de mens zelf nog toebehorend aan mijn tegenstander en 
deze zal geen licht toelaten, maar trachten het te vertroebelen of te doven. Waar 
echter Ik zelf al de geest kon verlichten, omdat de mens in zich het liefdeslicht 
heeft ontstoken door werkzaam te zijn in liefde, daar zal ook het onderzoek naar 
geestelijk goed dat van Mij is uitgegaan, gemakkelijk zijn en tot een juist 
resultaat leiden. De onderzoekende zal zich zelf door Mij voelen aangesproken en 
tegen mijn woord geen enkele twijfel inbrengen. 
 
En u zult mijn woord het volste geloof kunnen schenken, want het verkondigt u 
als eerste en belangrijkste de liefde. Het stelt u ook de uitwerking van een waar 
liefdeleven voor ogen alsook de dode toestand waarin een liefdeloos mens zich 
zal bevinden. Dus kan ook alleen de eeuwige Liefde zelf u zo’n leer overbrengen. 
En Ze doet dit om u voor zich te winnen, om u de weg te wijzen die weer naar 
Mij terugvoert, van Wie u eens wegging in licht en kracht. 
 
De Liefde is mijn oerelement. Ik zelf ben de eeuwige Liefde en deze Liefde uit 
zich duidelijk tegenover u mensen om u te redden van een opnieuw neerstorten in 
de diepte. En deze Liefde zal u waarlijk ook de zuivere waarheid toezenden, want 
alleen de waarheid kan u naar de gelukzaligheid leiden, alleen de waarheid kan 
de duisternis verdrijven en alleen in de waarheid zult u de weg naar Mij vinden. 
En wanneer Ik u de opdracht geef, deze waarheid door te geven, dan zult u geen 
bedenkingen hoeven te hebben dat u eigenmachtig handelt in de keuze van hen 
aan wie u het geestelijk goed doet toekomen, want Ik zelf leg u de juiste 
gedachten in het hart. Ik zelf dring er bij u innerlijk op aan om datgene door te 
geven wat de mensen nodig hebben om hun weg over de aarde succesvol af te 
leggen. En elke arbeid zult u nu voor Mij verrichten en zal u ook door Mij 
gezegend zijn. Want wat nog gebeuren kan om de zielen redding te brengen in 
hun nood, dat zal ook gebeuren, omdat Ik u liefheb vanaf het allereerste begin en 
liefhebben zal tot in alle eeuwigheid. 
 
Amen 
 

  
BD.9029 
11 augustus 1965 
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Alleen de waarheid leidt naar het doel  
 
U kunt een lange weg over de aarde gaan en toch het doel niet bereiken wanneer 
deze weg u op dwaalwegen voert. En daarom laat Ik voor u op deze aardse weg 
voortdurend lichtboden verschijnen - die u weliswaar ook zult kunnen afwijzen, 
wier aanwijzingen naar de goede weg u niet wilt aanhoren. En dit zal steeds 
gebeuren, omdat mijn liefde u niet wil laten verdwalen. 
 
Als u er toch maar op zou willen letten, dat u nooit zonder waarschuwingen uw 
weg gaat, dat u steeds van één kant voorstellen worden gedaan om goed, 
liefdevol te handelen. Want dan zult u steeds opheldering ontvangen, u zult 
inzien wanneer u voortgaat in dwaling, en dan zou het gevaar voorbij zijn, dat u 
de weg die omhoog leidt voor uzelf onnodig langer maakt. Dan zou Ik u 
voortdurend kracht kunnen doen toekomen om steeds nieuwe werken van liefde 
te verrichten, en spoedig zou het in u zo helder en licht zijn, dat u zonder angst de 
weg over de aarde zou kunnen afleggen om het juiste doel te bereiken. Want 
alleen de dwaling is de hindernis voor u om in zekerheid opwaarts te gaan, omdat 
de dwaling het werk is van mijn tegenstander, die alles doet om de zuivere 
waarheid te bestrijden. En zolang u onder zijn heerschappij staat, zult u zich ook 
tegen de waarheid verzetten. 
 
Maar Ik gaf u het verstand, dat u nu ook op de juiste manier moet gebruiken, 
doordat u moet nadenken wat wel de reden van uw onvolmaaktheid - die u zou 
moeten beseffen - zou kunnen zijn. En zodra deze gedachte in u serieus is, zal u 
ook een bevredigend antwoord toekomen, dat u weliswaar ook alleen als resultaat 
van uw denken beoordeelt, maar dat u niet zodanig met afdoende tegenbewijzen 
zult kunnen weerleggen dat u hiervan volledig overtuigd bent. Want binnen in u 
is iets dat u stilletjes aanspoort, dat u is toegevoegd en dat, als u eerlijk tegen 
uzelf bent, als mijn stem kan worden herkend. 
 
Alles zal gemakkelijk voor u zijn, als u maar inziet dat er boven u een God en 
Schepper is en u zich gewillig aan Hem onderwerpt. Dan leid Ik u zelf en 
waarlijk over een weg die u niet moeilijk zal voorkomen, want Ik zelf ben voor u 
de Steun aan welke u zich moet vasthouden, die u niet meer zult verliezen, want 
Ik leid u tot u uw doel bereikt hebt. Alleen dit geloof vraag Ik van u, daar u 
anders eenzaam en verlaten door het aardse leven voortgaat en een speelbal wordt 
van diegene die u naar de afgrond wil voeren. 
 
En alleen de (zuivere) waarheid moet u worden aangeboden, die als een licht 
helder straalt en u gelukkig zal maken. Want de waarheid gaat van Mij uit en 
ieder mens wordt ze eenmaal aangeboden, maar ze moet in vrije wil worden 
aangenomen, omdat ze niet onder dwang kan worden overgedragen. Ook mijn 
tegenstander kan u er niet toe dwingen de waarheid af te wijzen, het blijft 
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helemaal aan u overgelaten, hoe u zich opstelt tegenover de waarheid en 
bijgevolg ook tegenover Mij. Maar eens zult u triomferen over diegene die u op 
dwaalwegen wilde leiden, wanneer u tegen hem de waarheid zult kunnen 
inbrengen. En dan zult u weer in het licht staan zoals in het allereerste begin, toen 
u het helderste inzicht had en zalig was. 
 
Let daarom op mijn boden die langs de weg staan en bij allen nog een klein 
lichtje willen ontsteken, en hoor hen zonder bezwaar aan, ook al neemt u niet 
dadelijk de inhoud van hun spreken aan, maar denk erover na en laat Mij, als uw 
God en Schepper daar bij zijn, en Ik zal waarlijk uw gedachten juist sturen en u 
ook steeds op de dwaling opmerkzaam maken opdat u deze niet zonder 
onderzoek aanneemt. Dan legt u al getuigenis af van het verlangen in de waarheid 
te wandelen, en hiermee zal rekening worden gehouden. 
 
Want dat is het grootste kwaad, dat de vergankelijke wereld alleen maar 
gebaseerd is op dwaling, daar zij de eens van Mij afgevallen geesten bevat die 
mijn tegenstander in een verkeerd denken heeft gestort en dat ze daar niet eerder 
van bevrijd worden, tot de zuivere waarheid veld heeft gewonnen, maar wat de 
mens zelf door zijn vrije wil moet doen. Daarom is er maar weinig licht onder de 
mensen, maar ieder kan tot het licht komen die dit ernstig wil en zich aan Mij in 
vol vertrouwen overgeeft, dat Ik hem binnenleid in de waarheid, zodat hij dan 
ook bedeeld wordt volgens zijn wil. 
 
Amen 
 

 
BD.6115 
21 november 1954 
 
Kruising van wegen - De weg naar boven is juist  
 
Wanneer u bij een kruispunt (kruising van wegen) komt en niet zult weten 
waarheen u zich zult moeten keren, kies dan de weg die naar boven voert. Vrees 
de inspanningen van de weg niet, schrik niet terug als hij soms onbegaanbaar 
schijnt, maar denk eraan dat u alleen door te overwinnen het doel zult kunnen 
bereiken, maar dat u duizendvoudig voor uw moeiten en inspanningen 
schadeloos zult worden gesteld. Laat u nooit verleiden een weg naar beneden te 
gaan, zelfs wanneer deze u bekoorlijk en niet lastig toeschijnt, hij voert toch in de 
diepte. Uw winst echter is boven en dat de weg naar boven bezwaarlijk is, bewijst 
al dat hij ook de juiste is. 
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U zult u moeten bewijzen gedurende het leven op aarde, u moet overwinnen, 
strijden en gestadig vooruitgaan, maar nooit blijven stilstaan of achteruitgaan, 
want Ik zal u steeds boven opwachten, niet in de diepte. En als u besluiteloos op 
een kruispunt staat, dan zullen u ook leiders naderen en sla dan acht op datgene 
wat ze u voorstellen. Let erop of ze u liefdevol hun begeleiding, hun hulp 
aanbieden, of dat ze u alleen maar trachten te lokken met verwijzingen naar de op 
u wachtende vreugden en genietingen, als u aan hun raad gevolg geeft.  
 
Sla acht op datgene wat de vrienden u als doel aanwijzen. En u zult de ware 
leiders al herkennen als Ik zelf uw doel ben. Neem dan hun leiderschap aan en ze 
zullen u steunen en u over de klippen en rotsen heen helpen, door doornen en 
struikgewas, want ze zijn mijn boden die Ik u tegemoet zend, opdat u niet zwak 
zult worden of u omkeren. En spoedig zult u de moeite niet meer zo ervaren, 
want boven u straalt een licht en dit licht gaat u nu tegemoet en u slaat geen acht 
meer op de inspanningen van de weg, omdat uw ogen alleen hemelwaarts zijn 
gericht. 
 
Een naar beneden voerende weg is een gevaar, een horizontale weg zonder 
resultaat. Alleen een weg die omhoog gaat kan u mensen naar het doel leiden, 
omwille waarvan u de gang over de aarde aflegt. Want dit doel kan alleen door 
overwinning en moeizaam streven worden bereikt. U zult in vrije wil werkzaam 
moeten worden en daardoor het bewijs leveren dat u de heer van de diepte zult 
willen ontvluchten en in het rijk zult willen komen dat van Mij is en dat u bewust 
alles op u zult nemen om Mij te bereiken. En u zult waarlijk dan ook de kracht 
ontvangen en zelf de onoverwinnelijk schijnende hindernissen overmeesteren. 
Want deze kracht is het resultaat van uw wil, die zich nu openlijk voor Mij 
bekent, die hij eens weerstand bood. 
 
Amen 
 

  
BD.8386 
19 januari 1963 
 
Het licht uit God zal de weg naar boven verlichten  
 
Vanuit het rijk van het licht zult u worden bestraald met mijn liefdeslicht. En dat 
betekent, dat de duisternis u niet meer hoeft te verschrikken, dat u in het schijnsel 
van de straal van mijn liefdeslicht in staat bent alles te herkennen en dat u dus 
ook elk gevaar zult inzien dat u dreigt zolang u in de duisternis wandelt. U hebt 
nu ook niet meer te vrezen dat u dwaalwegen zult kunnen gaan, want u zult 
helder en duidelijk de juiste weg zien en u ziet ook waarheen hij leidt. U zult 
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weliswaar ook zien dat hij niet zo gemakkelijk begaanbaar is, dus inspanning zal 
kosten, wanneer het doel moet worden bereikt dat een vooruitgang eist waartoe u 
kracht nodig hebt. Maar u zult deze vooruitgang niet meer vrezen, want er gaan 
leiders aan uw zijde die u hun hulp aanbieden en die u zich ook gerust zult 
kunnen toevertrouwen, want Ik zelf heb ze bij u geplaatst en het is hun taak u op 
elke manier bij te staan. Zolang u in het licht wandelt, kan niets u meer laten 
schrikken, want wanneer een vijand u bejegent, dan zult u hem herkennen en u 
kunt zich tegen hem wapenen. U kunt zich beschermen tegen elke aanval, omdat 
u elk vijandelijk gebeuren tegen u zult afwenden met mijn hulp. 
 
Wanneer dus mijn liefdesstraal u treft in de vorm van mijn woord, dan bent u 
waarlijk gelukzalig te noemen. Want mijn liefde kan u pas dan toestralen 
wanneer u zich zelf zult openen, dus gewillig bent bewijzen van mijn liefde te 
ontvangen. En wanneer u deze wil in u ontplooit, dan bent u ook op de juiste 
weg. Dan bent u op de weg van de terugkeer naar Mij en dan kunt u er ook zeker 
van zijn dat u de weg bewandelt die naar het doel leidt, naar Mij, thuis in uw 
vaderhuis. Een waar licht uit Mij echter straalt u dan toe, wanneer u tot een weten 
komt dat u de juiste opheldering geeft over uzelf en uw God en Schepper, alsook 
over de juiste verhouding tot Mij. Zolang u dit weten ontbreekt, verkeert u nog in 
de duisternis. U staat dus nog buiten mijn stroomkring van liefde en bijgevolg in 
het gebied van hem die vorst is van de duisternis en u in zijn rijk omlaag trok 
toen u zich vrijwillig naar hem toekeerde en hem in de duisternis gevolgd bent. 
En hij zal steeds trachten te verhinderen dat u door een lichtstraal mijnerzijds zult 
worden getroffen. En hij zal zelf begoochelende lichten ontsteken om u naar deze 
misleidende lichten toe te lokken, die u echter geen enkel inzicht opleveren, 
alleen maar uw ogen verblinden zodat u dan niet meer het zachte licht van boven 
zult herkennen dat van Mij uit naar u toe straalt. Want dit is zijn truc, zich op 
dezelfde manier bekend te maken dat hij zich camoufleren zal als lichtgeest, als 
bode op de weg, die u zou willen leiden, en dat hij nu alles tracht te vervormen en 
u zijn werkzaam zijn niet zult inzien, want hij houdt u in de duisternis van geest.  
 
Maar hij zal alleen de mensen kunnen winnen die zichzelf in staat achten te 
kunnen onderzoeken, zonder Mij om bijstand, om verlichting van de geest te 
hebben gebeden. Bij deze mensen zal hij wel resultaat hebben, maar niet bij 
diegenen die Mij al hun wil schonken en bij wie Ik ook mijn recht zal doen 
gelden. Want voor hen ontsteek Ik een waar licht, hun breng Ik Mijzelf in het 
woord dichterbij, zodat ze kunnen inzien Wie tot hen spreekt en het dus in hun 
harten licht wordt en dit licht steeds sterker wordt, zodat ook het doen en laten 
van mijn tegenstander fel belicht wordt, dat hij wordt herkend als vijand van al 
het leven en nu ook succesvol tegen zijn werkzaam zijn kan worden opgetreden. 
Ik laat wel overal heen mijn lichtstralen van liefde vallen, waar Ik maar een hart 
vind dat gewillig is op te nemen, dat bereid is Mij onzelfzuchtig te dienen, maar 
juist daarom is ook mijn tegenstander steeds weer ter plaatse en hij probeert het 
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op dezelfde manier. Maar hij zal niet te dicht bij het ware liefdeslicht uit Mij 
komen, want dit ontvlucht hij omdat het hem ontmaskert. 
 
En daarom zult u ook in staat zijn tot een goed onderzoek, u die mijn woord van 
boven rechtstreeks in ontvangst zult nemen, want het licht van de Geest zal uw 
hart verlichten en het onthult elk verblindend licht, het onthult elke verkeerde leer 
die mijn tegenstander u wil doen toekomen om u weer in de duisternis omlaag te 
trekken. U zult waarlijk niet zijn verblindend werk hoeven te vrezen, want voor 
uw onderzoekende ogen zal hij niet kunnen bestaan, omdat u door een waar licht 
verlicht bent, door een licht dat Ik zelf in u kon ontsteken omdat u bereid was Mij 
zelf aan te horen, en Ik u zo dus ook de zuivere waarheid kon doen toekomen, die 
u gelukkig zal stemmen omdat ze u de juiste weg wijst die naar het doel voert en 
die u alleen in mijn goddelijk liefdeslicht zult kunnen herkennen en bewandelen. 
 
Amen 
 

 
BD.6958 
31 oktober 1957 
 
De juiste weg wordt de mensen getoond  
 
Ik kan altijd alleen een licht voor u ontsteken en de weg verlichten, maar gaan 
moet u de weg zelf in vrije wil. Ik kan u wel mijn begeleiding aanbieden, maar 
wederom, Ik zal ze u niet opdringen, juist omdat Ik u niet dwing, maar u moet 
uzelf bij Mij aansluiten en Mij vragen of Ik als uw Begeleider onderweg steeds 
aan uw zijde wil gaan. Dan pas kunt u niet verkeerd gaan. Van mijn kant wordt 
waarlijk alles gedaan om u het opwaarts gaan, de weg tot Mij, mogelijk te maken. 
Maar toch wordt u nog de vrijheid gelaten naar eigen goeddunken te willen en te 
handelen. Daarom falen echter zoveel mensen, omdat zij hun vrijheid misbruiken 
terwijl hun weerspannige wil niet met geweld wordt gebroken.  
 
Op aarde kunt u de mensen wel tot gehoorzaamheid dwingen en u kunt ook uw 
macht aanwenden waar u denkt dat onterecht weerstand wordt geboden. Maar 
mijn heilsplan van eeuwigheid sluit ieder gebruik van macht uit waar het gaat om 
het terugwinnen van het geestelijke. Want wat Ik als laatste doel bereiken wil kan 
alleen de vrije wil van het wezen bewerkstelligen. En dit doel zal mijn liefde 
onophoudelijk nastreven en ze zal ook de juiste middelen vinden om de wil van 
het geestelijke op zich te richten, zodat dit nu weer vrijwillig de weg gaat die 
terugvoert naar het vaderhuis. De liefde bereikt veel en iedere invloed die een 
liefhebbend wezen uitoefent op het geestelijke dat nog besluiteloos is kan 
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succesvol zijn, kan daarentegen moeilijk terrein winnen als het wezen zich nog 
tot mijn tegenstander voelt aangetrokken. 
 
Maar de wil van de mens wordt gerespecteerd en er wordt onafgebroken getracht 
hem te winnen. Aan de mensen wordt steeds weer de weg getoond, dus een licht 
ontstoken. Steeds weer worden de mensen met mijn woord vertrouwd gemaakt 
dat als licht van boven helder en duidelijk de mens zijn aardse opdracht voor 
ogen stelt en in zijn helder schijnsel het kruis van de goddelijke Verlosser laat 
zien. En kon de blik van de mens eenmaal op deze verlichte weg vallen, dan kan 
zijn wil ook beslissen of hij deze weg inslaat en zich naar het kruis begeeft. Deze 
weg moet ieder mens zelf gaan. Het heeft geen nut hem wel te zien maar niet ook 
te betreden. Het helpt dus niets "alleen maar kennis te nemen" van mijn woord of 
van het werk van verlossing door Christus, het is nodig de weg te gaan die langs 
het kruis van Golgotha voert. Mijn woord moet worden nageleefd, zoals het door 
de mens Jezus op aarde ten volle is ontplooid, dan wordt ook de weg gegaan die 
u mensen getoond wordt in helder licht.  
 
Aldus mag geen mens geloven dat het onverschillig is welke weg hij gaat, geen 
mens mag geloven op zijwegen hetzelfde doel te bereiken. En ook mag geen 
mens geloven zonder de juiste leiding te mogen gaan, want dan zal zijn weg hem 
onvermijdelijk naar de diepte voeren, weer terug naar waar hij vandaan gekomen 
is en waaruit mijn liefde hem reeds omhoog geholpen heeft. Hij moet zich aan 
Mijzelf toevertrouwen en om mijn leiding vragen. Eens moet hij de weg bezien 
die hij in helder lichtschijnsel voor zich ziet liggen, en hij mag niet 
terugschrikken als hij daarop het kruis ziet dat hem laat zien dat hij door leed 
moet gaan. Hij moet steeds aan het heerlijke doel denken dat alleen op deze weg 
bereikt kan worden, en hij moet als hij deze weg wil gaan Mij steeds om kracht 
vragen en zich aan mijn leiding toevertrouwen. 
 
En hij zal dan waarlijk de weg omhoog kunnen afleggen omdat Ik hem altijd zo 
leid dat hij aan alle gevaarlijke klippen voorbij gaat, dat hij elk hindernis 
makkelijk kan overwinnen en de hoogte zonder moeite beklimmen kan. Want Ik 
zal hem steeds van kracht voorzien zodat hij niet vermoeid hoeft te raken, al 
schijnt hem de weg nog zo steil. Maar alleen zal hij dat doel nooit bereiken, want 
zodra hij alleen gaat zal spoedig een ander hem vergezellen, die hem zeer snel 
weer van de juiste weg af leidt naar de diepte. Maar mijn liefde zal u blijven 
volgen, want mijn liefde geeft geen van mijn schepselen op. 
 
Amen 
 

  
BD.7305 
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12 maart 1959 
 
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"  
 
Geen mens heeft het leven, tenzij hij het van Mij ontvangt, want Ik ben het Leven 
en van Mij gaat al het leven uit. Bij het begin van zijn belichaming behoort de 
mens nog veel meer toe aan de dood en pas op aarde moet hij het ware leven 
bereiken. Daartoe moet hij een bepaalde weg gaan en deze Weg ben Ik wederom 
zelf. Hij moet de waarheid uit mijn hand aannemen omdat Ik ook de eeuwige 
Waarheid ben. En zo is er maar de ene weg naar de waarheid en het leven, en 
deze heet Jezus Christus, want ieder mens moet eerst door Hem verlost worden, 
wil hij het eeuwige leven bereiken. Daarom kwam Ik in de mens Jezus zelf naar 
de aarde om de mensen de weg te tonen, allen erop voor te gaan die Mij maar 
zouden moeten volgen om bijgevolg in waarheid levend te worden. Voordat ze 
echter verlost zijn door Jezus Christus, lopen ze nog in de nacht van de dood, ze 
kennen de waarheid niet, ze weten de juiste weg niet die naar het leven leidt en 
zouden ze hem weten, dan zouden ze de kracht niet hebben om hem te gaan. 
Maar Jezus Christus schenkt hun deze kracht, Hij leidt hen en bevrijdt hen van de 
dood, zodat ze het leven in gelukzaligheid kunnen binnengaan. 
 
Daarom heb Ik gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Zonder Mij 
kan niemand tot de waarheid komen en het leven bereiken, want zolang hij Mij 
niet als Leidsman heeft, gaat hij een andere weg, die beslist niet van de dood naar 
het leven voert. Maar de mens moet het ook willen, levend te worden, en hij moet 
strijd voeren tegen hem die tracht hem in de dood vast te houden, die alles zal 
doen om hem te verhinderen de juiste weg te vinden, de weg naar het leven. De 
mens moet zelf willen dat hij zal leven en zich tot de Heer van het leven wenden, 
Hem vragend om kracht en leiding, omdat hij alleen te zwak is deze weg te gaan. 
Want de weg gaat omhoog en eist kracht. De weg is erg moeizaam en niet 
aanlokkelijk en hij vergt daarom ook de vaste wil van de mens om hem vanwege 
zijn doel af te leggen. Want het doel is heerlijk, het doel is een leven in 
gelukzaligheid, in licht en kracht en vrijheid. 
 
Maar geen mens hoeft de moed te verliezen, of angstig te zijn dat het hem aan 
kracht zal ontbreken, wanneer hij zich maar tot Jezus Christus wendt, tot Hem in 
wie Ik zelf over de aarde heb gewandeld om u mensen te verlossen van zonde en 
dood, van zwakheid en duisternis. Wie zich tot Hem wendt, wendt zich tot Mij, 
wanneer hij maar gelooft dat slechts Een het leven kan geven, die zelf de Heer is 
over leven en dood. En wanneer Ik spreek over "leven", dan spreek Ik over het 
leven dat eeuwig duurt, niet over het korte leven op aarde dat u alleen maar 
gegeven werd met het doel het eeuwige leven te verwerven. Ik wil dat u leeft in 
eeuwigheid en dit leven van u moet een gelukzalig leven zijn, maar u zult de weg 
moeten nemen via Jezus Christus en u zult heel zeker het leven in alle vrijheid en 
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waarachtigheid bereiken. U zult weer met Mij verenigd zijn, zoals het was in het 
allereerste begin, u zult eeuwig leven en dit leven nu niet meer verliezen. 
 
Amen 
 

 
BD.5016 
8 december 1950 
 
De weg naar de volmaaktheid - Het kindschap Gods  
 
U zult al op aarde volmaakt kunnen worden, wanneer u Mij vrijwillig de leiding 
over u geeft, wanneer u leeft volgens mijn wil, wanneer u voortdurend in de 
goddelijke ordening verkeert. Alles wat goed is, beantwoordt aan mijn wil, al het 
slechte echter aan de wil van de tegenpool, die evenzo op u inwerkt om u 
volgzaam te maken aan zijn wil. Het ligt aan uzelf aan wie u zich zult willen 
onderwerpen. Het staat u volledig vrij, alleen leidt de juist gebruikte wil naar de 
volmaaktheid, terwijl u anders een prooi wordt van de eeuwige dood, een 
toestand van onvrijheid in nood en kwelling. 
 
Er bestaat dus maar één weg naar de volmaaktheid, een levenswandel volgens 
mijn wil, dat wil zeggen: een wandel in liefde uit vrije wil. Zodra u uw best doet 
om in onbaatzuchtige naastenliefde te werken, leeft u ook volgens mijn wil en uw 
ziel wordt rijp tijdens uw leven op aarde. Dan is de korte tijd van leven op aarde 
voldoende om een graad van rijpheid te bereiken die haar vrij maakt van elke 
keten, dus geschikt voor het lichtrijk waarin de ziel alleen maar kan binnengaan 
wanneer ze vrij is van elk omhulsel dat geen licht doorlaat. 
 
De graad van rijpheid van een ziel kan ook dan nog verschillend zijn, maar ze is 
gelukkig wanneer ze tenminste in het lichtrijk kan wonen, waar er een 
voortdurend opstijgen is en ze een steeds grotere gelukzaligheid kan bereiken. 
Doch de korte tijd van leven op aarde kan haar ook de hoogste gelukzaligheid 
opleveren, ze kan als waar kind van God de meest volkomen vereniging met Mij 
aangaan, om nooit meer van Mij gescheiden te zijn en de hoogste verrukkingen te 
kunnen genieten. Deze toestand, een kind te zijn van God, vereist alleen een 
leven in liefde op aarde in volledige onbaatzuchtigheid, een voortdurend streven 
naar het bereiken van Mij zelf en innige vereniging met Mij, die de mens elke 
keer tot stand brengt als hij in liefde werkzaam is. 
 
De wereld moet hem geheel onberoerd laten, leed en tegenspoed moet hij in 
berusting aannemen als door Mij gezonden, zijn geloof moet diep en 
onwankelbaar zijn en zijn wil moet zich altijd onder de mijne buigen. Hij moet 
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steeds met Mij leven en Mij zelf in zich werkzaam laten zijn. Hij moet zich al op 
aarde als mijn kind voelen en Mij liefhebben met heel zijn hart, dan leeft hij ook 
helemaal volgens mijn wil en neemt afscheid van deze aarde als waar kind van 
God. 
 
Als u dus weet wat u in de korte tijd van leven op aarde zult kunnen bereiken, 
hoewel echter heel weinig mensen het leven benutten voor hun zielenheil, dan 
zult u zich ook de toestand van berouw van de zielen kunnen indenken, die 
nalieten mijn wil tot de hunne te maken en nu op een mislukt leven op aarde 
terugzien. Want zelfs mijn opvoedingsmiddelen helpen vaak niet veel en met 
dwang kan Ik de zielen niet voltooien. Daarom gaan ontelbare zielen het rijk 
hierna binnen in een toestand van duisternis en moeten daar een weg gaan vol 
van kwelling tot ze boven aankomen, wat echter heel wat moeilijker is dan op 
aarde, waar de levenskracht, te handelen naar hun wil, hun ter beschikking staat - 
alleen dat hun wil verkeerd gericht was. Maar ook in het geestelijke rijk blijft de 
wil van het wezen vrij. 
 
Daarom zult u mensen in alle ernst aan uzelf moeten werken, dat u een graad van 
licht bereikt die u inzicht verschaft, opdat u dan zeker opwaarts gaat in het 
hiernamaals en het gevaar om terug te zinken in de diepste duisternis niet meer is 
te vrezen. U zult op aarde veel kunnen bereiken, omdat onbeperkte kracht en 
genade tot uw beschikking staan. Gebruik ze en schep u een basis voor de 
eeuwigheid. Leef volgens mijn wil opdat u binnen kunt gaan in het rijk van licht, 
opdat het leven op aarde voor u niet nutteloos is geweest. 
 
Amen 
 

  
BD.5255 
14 t/m 16 november 1951 
 
Belofte van Jezus: het eeuwige leven  
 
U zult leven in eeuwigheid. Maar het leven beloven kan alleen Hij die Heer is 
over leven en dood, die zelf het Leven is van eeuwigheid en die de dood heeft 
overwonnen - Jezus Christus, de Zoon Gods en Verlosser van de wereld, die is 
voortgekomen uit de kracht van de Allerhoogste als zelfstandig Wezen, voorzien 
van kracht in volkomen mate, wiens liefde hem bewoog, zich van Zijn kracht te 
ontdoen en als zwak en hulpeloos mens op aarde, die aan de wet van de dood was 
onderworpen, tegen de dood te strijden en hem te overwinnen, om alle mensen 
uit de slavernij van satan te bevrijden die deze gevangen hield. Want de dood was 
door satan in de wereld gebracht. 
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De dood is een krachteloze duistere toestand, die het gevolg is van de zonde van 
weleer tegen God. Licht en kracht betekenen leven, krachteloosheid en duisternis 
daarentegen veroordelen het wezen tot een verstarren in werkeloosheid. De 
mensen op aarde zouden deze onbeweeglijke toestand na hun lichamelijk leven 
hebben te verwachten, ze zouden zonder hoop wegzinken in de duisternis en 
zouden zichzelf daar niet uit kunnen bevrijden, ze gingen de eeuwige dood 
tegemoet, wanneer er niet een Redder tot hen kwam die sterker was dan de dood, 
die hem kon overwinnen en de mensen weer het leven gaf dat ze in het allereerste 
begin als geestelijk wezen hadden bezeten en dat voor hen door de zonde van de 
opstand van weleer tegen God verloren ging. Het leven was voor hen verloren 
gegaan, dat wil zeggen: alles wat hen tot gelukkig makend werkzaam zijn in staat 
stelde, want leven is onophoudelijk werkzaam zijn volgens wijze wet, leven is 
gebruik maken van goddelijke kracht volgens goddelijk grondbeginsel en 
daarom een toestand van onbegrensde gelukzaligheid. 
 
Dit leven nu belooft Jezus Christus aan alle mensen, echter wel onder zekere 
voorwaarden. Hij kan wel het leven geven, maar de mensen moeten het ook 
begeren en alles doen om zich het ware leven, het leven in het geestelijke rijk 
waardig te maken. Ze moeten uit de toestand van dood zijn weg willen, ze 
moeten de kracht die hun een eeuwig leven verzekert, in bezit nemen, ze moeten 
met de Bron van kracht in verbinding treden, ze moeten met Jezus Christus 
strijden tegen de dood van hun ziel en hem overwinnen, wat alleen mogelijk is 
met Jezus Christus. Want het is de dood van de ziel die ze moeten vrezen, 
aangezien de dood van het lichaam onbelangrijk is, maar de ziel, het werkelijke 
in de mens, vergaat niet, alleen kan zij in de toestand van volledige 
krachteloosheid en duisternis, de geestelijke dood, ten prooi vallen aan 
onmetelijke eindeloze kwelling. 
 
Maar u zult leven. Wat zijn dit troostrijke woorden voor u mensen. Jezus Christus 
wil niet dat u de dood tegemoet gaat, Hij wil dat u zult leven. En Hij heeft u dit 
leven beloofd omdat alleen Hij die de dood heeft overwonnen, het u geven kan. 
Maar uw wil is vrij. Vergeet niet dat u alles zult kunnen bereiken, dat niets 
onmogelijk is, dat Jezus Christus u ook alle middelen en wegen heeft 
aangegeven, maar dat u zelf zult moeten willen, omdat u niet tegen uw wil in 
gegeven kan worden wat u zalig kan maken. Een eeuwig leven is de mooiste 
belofte die Hij u kon geven, dat elke vrees voor de dood verdwijnt, dat voor u een 
onuitsprekelijk zalige toekomst ligt die eindeloos duurt als u dit zelf wilt en de 
voorwaarden vervult die Jezus Christus aan zijn belofte heeft verbonden - dat u in 
Hem gelooft. 
 
Want dan zult u aan al Zijn woorden gevolg geven, u zult Zijn geboden 
onderhouden, u zult leven volgens Zijn goddelijke leer van de liefde en in u de 
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goddelijke kracht vergaren, de liefde zal u tot leven wekken, ook wanneer de 
kracht van het lichaam zal afnemen en uw omhulsel de lichamelijke dood 
tegemoet gaat. De ziel zal zich dan losmaken, ze zal in alle kracht de barrières 
van de dood doorbreken, ze zal zich vrij maken uit de boeien van hem die u de 
dood wilde doen ondergaan, ze zal zich geheel gelukzalig bewust worden van 
haar kracht en nu onophoudelijk werkzaam kunnen zijn. Het geestelijke rijk zal 
haar opnemen, waar alleen maar leven is, waar al wat wezenlijk bestaat 
werkzaam is volgens de wil van God, waar voortdurend nieuw leven wordt 
verwekt, waar er eeuwig geen dood meer bestaat, waar alles in en met Jezus 
Christus gelukzalig is. 
 
Amen 
 

 
BD.7480 
17 december 1959 
 
"Dood, waar is je prikkel?"  
 
En uw einde zal zalig zijn wanneer u in Mij sterft, in uw Heiland en Verlosser 
Jezus Christus, die het u beloofd heeft dat u de dood niet zult smaken als u een 
levend geloof in Mij hebt. Dan zal Ik u bij Mij nemen in het geestelijke rijk en 
het uur van uw dood zal slechts een wisseling van verblijfplaats zijn. Uw ziel zal 
de aarde verruilen voor het geestelijke rijk en onuitsprekelijk gelukzalig zijn, 
want al het zware valt nu van haar af en ze volgt Mij in vurige liefde en 
vertrouwen, omdat ze Mij herkend heeft als haar Verlosser die haar op de 
drempel van het geestelijke rijk opwacht. Waarom vreest u de dood? Ik heb hem 
de prikkel ontnomen door mijn dood aan het kruis en mijn opstanding. Ik heb 
voor u het leven gekocht met mijn bloed en dit leven zult u in bezit nemen en 
eeuwig niet meer verliezen. 
 
Zolang u op aarde vertoeft, bent u bang voor het uur van de dood. En hoe dat uw 
medemensen ook mag voorkomen, het geloof in Mij in Jezus Christus geeft u een 
zalig einde, al mag het voor uw medemensen anders lijken. Want Ik alleen heb de 
heerschappij, ook over de dood, en Ik weet wie Ik het eeuwige leven kan 
schenken. En deze hoeft geen vrees meer te hebben voor de dood en zijn 
verschrikkingen, want Ik stierf voor hem de dood vol van martelingen, opdat hij 
de mijnen, die Mij navolgen en die dus ware belijders willen zijn en waren van 
Jezus Christus op aarde, bespaard mag blijven. 
 
Neem mijn woorden serieus en geloof dat Ik Heer ben, ook over de dood, en dat 
Ik alle verschrikkingen van een mens kan afwenden die de mijne is geworden 
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door zijn geloof en zijn liefde. En of het ook lijkt dat zijn lichaam lijdt, Ik bepaal 
de graad van pijn en waarlijk, mijn liefde spreekt een woordje mee en geeft de 
mens niet meer op om te dragen dan waartoe hij in staat is en wat nodig is voor 
zijn ziel. Daarom kon Ik vol overtuiging zeggen: "Dood, waar is je prikkel, hel 
waar is je overwinning?" Want Ik was overwinnaar gebleven over hem die de 
dood in de wereld had gebracht en Ik zal waarlijk de mijnen laten deelhebben aan 
de overwinning die Ik heb bevochten op de vorst der duisternis. Ik zal diegenen 
een zalig moment van afscheid schenken, die Mij aanhangen en trouw blijven 
ook in tijden van strijd en nood, want Ik geef hun ook de kracht om vol te houden 
en Mij hun trouw te bewijzen. En dat is op aarde de grootste zege: in het vaste 
geloof Mij aan te hangen tot aan het einde. En dit geloof zal uw liefde u 
schenken, waaruit alleen een levend geloof voortkomt. 
 
Vrees daarom het uur van de dood niet, u die uw best doet in de liefde te leven, 
want dat zal voor u slechts het binnengaan in een andere wereld betekenen en u 
zult de aarde graag verlaten en haar domein graag inruilen voor het rijk van licht 
en gelukzaligheid. U zult heengaan in vrede en harmonie van de ziel. U zult niet 
door de duisternis hoeven te gaan, maar in een lichtgewaad mogen binnengaan in 
het rijk dat het mijne is en u alle heerlijkheid belooft, die u tevoren nooit hebt 
aanschouwd en beleefd. Want als u Jezus Christus hebt gevonden, zal Hij het zelf 
zijn die u binnenleidt in Zijn rijk, in het rijk dat niet van deze wereld is. 
 
Amen 
 

  
BD.6850 
12 juni 1957 
 
Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid  
 
De poort naar het leven in licht en heerlijkheid staat open voor u allen die de weg 
naar Jezus Christus hebt gevonden, doch ze blijft gesloten voor diegenen die nog 
ver staan van Hem en Zijn verlossingswerk. En daarom zult u zich allen ernstig 
moeten afvragen of u al de weg naar Hem, naar het kruis genomen hebt. Want 
Zijn weg op aarde eindigde met Zijn dood aan het kruis, en daar zult u Hem dus 
moeten zoeken en vinden, daarheen zult u moeten gaan als u wilt delen in Zijn 
verlossingswerk. Het kruis was het doel van Zijn weg over de aarde, omdat de 
kruisdood u mensen verlossing moest brengen. Dus onder het kruis vindt u de 
goddelijke Verlosser, wat zoveel wil zeggen als, dat u uw zondeschuld, waarvoor 
de mens Jezus aan het kruis is gestorven, naar Hem toe draagt onder Zijn kruis, 
dat u daardoor blijk geeft van uw geloof in Zijn goddelijke missie en dat u 
daardoor ook uw wil te kennen geeft, vrij te worden van de schuld die u scheidt 
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van Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. Want dan erkent u Mij zelf, die in de 
mens Jezus het verlossingswerk heeft volbracht. 
 
Uw weg moet gaan naar het kruis van Golgotha, wanneer u de poort naar het 
eeuwige leven zult willen bereiken, want er gaat geen andere weg naar deze 
poort. Deze ernstige vraag, hoe u tegenover Jezus Christus staat, zou u zich allen 
moeten stellen. Maar u doet het niet, op slechts enkele uitzonderingen na, al 
wordt u mensen ook steeds weer Zijn evangelie verkondigd, al wordt Zijn 
liefdesleer u ook steeds weer voorgehouden en hoort u ook steeds weer de naam 
van Hem als die van de goddelijke Verlosser. U houdt uw oren gesloten en als 
een holle klank gaan alle woorden aan u voorbij. Wat u hoort over Jezus Christus, 
en Zijn werk van liefde raakt u nauwelijks. Het dringt niet door tot in uw hart. 
Het is nog niet levend geworden in u en uw gedachten hebben zich nog niet 
ernstig bezig gehouden met dat wat uw oren tot nu toe hebben opgenomen. En 
eens zult u voor de poort naar de gelukzaligheid moeten blijven staan. U zult niet 
worden toegelaten, want u vond nog geen verlossing, omdat u de weg naar het 
kruis niet hebt genomen. Omdat Zijn bloed u niet schoon kon wassen en u 
daardoor beladen met schuld bij de poort naar de eeuwigheid aankomt.  
 
Het uitspreken van de naam Jezus met de mond is niet voldoende dat u vrij wordt 
van uw schuld, u zult zelf naar Hem toe moeten gaan. U zult u aan Hem in 
kinderlijk vertrouwen en in het bewustzijn van uw schuld moeten overgeven en 
Hem innig vragen dat Hij u bij zich zou willen opnemen, dat Hij ook voor u Zijn 
bloed vergoten mocht hebben en u zult gelovig verlangend Zijn vergeving 
tegemoet moeten zien. En uw schuldenlast zal van u afvallen en nu is voor u de 
weg vrij naar het licht, nu gaat voor u de poort naar de eeuwige gelukzaligheid 
open. Jezus Christus zelf leidt u in Zijn rijk, maar zonder Hem zal niemand door 
deze poort kunnen binnengaan. Als u het maar zou willen geloven dat Zijn naam 
alles is, dat een aanroepen van Zijn naam in diep geloof u ontlast van alle nood, 
die het gevolg is van de zonde die nog op u drukt. 
 
Daarom ben Ik in de mens Jezus naar de aarde afgedaald om deze grote 
zondenlast van u af te nemen en daarom ben Ik aan het kruis gestorven, om 
daardoor de grote schuld teniet te doen, waaronder u allen die over de aarde gaat, 
zucht. Ik stierf voor u, maar u zult het moeten willen, te behoren bij diegenen 
voor wie Ik gestorven ben. En daarom zult u ook de weg moeten nemen naar het 
kruis. U zult in verbinding moeten treden met Jezus Christus, die Zijn weg over 
de aarde voltooide aan het kruis. Dan zal Hij samen met u verder gaan, en Hij zal 
u geleiden in Zijn rijk, dat Hij heeft beloofd aan al diegenen die in Hem geloven. 
 
Amen 
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BD.7490 
30 december 1959 
 
Het lot van de ziel na de dood van het lichaam  
 
Na uw dood betreedt u een geheel andere wereld dan deze aarde is. Maar uzelf 
heeft op aarde de mogelijkheid die wereld voor uzelf te vormen, zodat u er 
gelukkig in bent en u haar graag verruilt voor het leven op deze aarde. Want u 
kunt voor uzelf een rijk van licht en zaligheid verwerven, als uw levenswandel op 
aarde daarmee in overeenstemming is. Als u ijverig aan uw ziel arbeidt en u 
rijkdommen verzamelt voor het geestelijke rijk, zal de wereld die u betreedt voor 
u waarlijk een rijk van zaligheid zijn. U zult niet kunnen ophouden te jubelen en 
u te verwonderen, en nimmermeer zou u op de aarde willen terugkeren - als dat 
eventueel mogelijk zou zijn. 
 
U schept u dus zelf de wereld die u opneemt na uw lichamelijke dood, daarom 
moet u bewust van uw verantwoording op deze aarde uw leven leiden. Want u 
kunt net zo goed een rijk binnen gaan dat duister of woest is, waarin u zich 
ongelukkig voelt en dat u toch niet naar believen verlaten kunt, omdat dat het rijk 
is dat uw vrije wil nastreefde zolang u op de aarde verbleef. Dit was eveneens uw 
eigen zaak, het was uw eigen wil, want uw levenswandel op aarde was zo dat die 
u geen ander lot in het geestelijke rijk kon bezorgen dan ellende en gebondenheid 
in duisternis en zwakheid. 
 
Maar in ieder geval betreedt u een andere wereld, een rijk dat geestelijk is, waar u 
alle aardse goederen bent kwijtgeraakt, waar u alleen dat aantreft wat u zich op 
aarde geestelijk heeft verworven. En daarom is het een vreselijke toestand voor 
die zielen die zich helemaal geen geestelijke bezittingen verwierven. Die zich 
alleen maar om aardse goederen bekommerden en daardoor geheel arm het rijk 
hierna ingaan, waar het nu buitengewoon moeilijk is geestelijke goederen te 
verkrijgen - hoewel ook dit niet onmogelijk is. 
 
Want de wereld waarin zij dan verblijven is van dien aard, dat ze in 
overeenstemming is met de toestand van hun ziel. Ze kan voor de ziel een 
onophoudelijk dwalen door woeste, dorre plaatsen betekenen waar zij niet het 
geringste aantreft om de honger die zulke zielen gedurig kwelt, te stillen, en die 
alleen gelenigd kan worden door gaven van liefde en door toevoer van kracht, die 
door liefdevolle voorspraak voor zulke zielen verkregen wordt. Daarom is die 
ziel al zalig te noemen die, over het graf heen, door goede gedachten wordt 
gevolgd en die op de aarde goede werken heeft gedaan - die haar nu volgen in de 
eeuwigheid. 
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Maar arm en behoeftig zijn de zielen die zich op aarde geen liefde verworven 
hebben bij hun medemensen, die door meer kwade gedachten gevolgd worden en 
die onder die gedachten veel meer te lijden hebben dan u mensen op aarde zich 
dit voor kunt stellen. Daarom, zend alle gestorvenen steeds goede gedachten 
achterna in de eeuwigheid, erbarm u over hen en help hen opdat zij uit de eerste 
duisternis een uitweg vinden. Laat hen niet alleen maar denk vaak aan hen, dat 
zal hun goed doen en dat zullen zij als een toevoer van kracht ervaren, als een 
steuntje op de weg naar boven - die zij alleen maar kunnen betreden als hun die 
hulp gegeven wordt. 
 
De ziel schept zichzelf haar eigen lot, dat haar daarginds wacht in het rijk hierna 
en u moet er op aarde al voor zorgen dat het een aangenaam gelukkig lot is. U 
moet zich derhalve geestelijke rijkdommen verwerven en zonder ophouden 
werken van liefde verrichten, want die zullen u steeds begeleiden door de gehele 
eeuwigheid en voor u een geestelijke rijkdom betekenen waarmee u voor uw 
eigen geluk en dat van andere zielen kunt arbeiden. Waarmee u altijd uw 
zaligheid kunt verhogen en andere zielen kracht kunt doen toekomen, zodat zij 
ook hun schreden opwaarts richten en eens zalig kunnen worden. Al zal deze 
gang naar boven veel kracht en moeite van hen eisen, toch is het met goede wil 
voor hen mogelijk boven aan te komen, als zij maar hulp vinden bij hun 
geestelijke vrienden en bij die mensen op aarde die in hun voorbede zulke zielen 
altijd gedenken. 
 
Amen 
 

  
BD.5878 
16 februari 1954 
 
De deur naar het lichtrijk is Jezus Christus  
 
De deur naar het lichtrijk is voor ieder geopend die de weg via Jezus Christus 
kiest. Maar zonder Hem is het rijk van het licht voor u gesloten en gaat u in 
duisternis of in zo'n erbarmelijke schemering dat u zich niet wel voelt en daarom 
ook niet gelukzalig bent. Waar Jezus Christus ook maar gepredikt wordt, wordt u 
gewezen op de juiste weg, want Hij zelf heeft de woorden gesproken: "Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven". En Hij zal u steeds weer tegenhouden op uw 
weg als u eenmaal aan Hem voorbij bent gegaan zonder op Hem te letten. Hij zal 
u steeds weer wijzen op de waarheid, op Zijn verlossingswerk, Hij zal zich aan u 
als Leider ter beschikking stellen op uw levensweg op aarde, Hij zal u trachten te 
winnen in liefde en geduld, Hij zal zich niet onwillig van u afwenden wanneer u 
Hem niet wilt aanhoren. Hij zal u achterna lopen als u in de diepte dreigt te 
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verdwalen en dan weer lokken en roepen, dat u zich naar Hem omdraait en 
terugkeert, dat u de weg opgaat die naar het ware doel voert, naar het eeuwige 
leven. 
 
Alleen Hij is de poort door welke u binnen kunt gaan in de gelukzaligheid, en 
wijst u Hem op aarde af, dan wordt u daarginds in een donker rijk ontvangen, 
alles is er in duisternis gehuld, want er ontbreekt het licht dat alles verlicht, Jezus 
Christus van wie het licht uitgaat. Maar in dit rijk der duisternis zult u naar Hem 
moeten roepen, dan kunt u ook verlost worden uit uw kwelling, doch het is 
moeilijk voor een ziel die Hem op aarde afwees, om uit vrije wil naar Hem te 
roepen, omdat ze niet geloofde en dit geloof haar in het hiernamaals ook niet kan 
worden geschonken. Voor zulke zielen is het moeilijk omdat de duisternis hun 
denken verwart en vaak verkeerd richt, omdat ze te weinig eigen licht bezitten dat 
nu hun wil aan zou kunnen sporen naar Hem om redding te roepen. Het afwijzen 
op aarde van Jezus Christus heeft een uitermate smartelijke uitwerking in het 
hiernamaals, want het ontbreekt de ziel aan alles, kracht en licht, ze heeft geen 
inzicht en is te zwak van wil om zich inzicht te verschaffen. 
 
Maar de barmhartigheid van de goddelijke Verlosser stuurt zulke zielen ook dan 
nog hulp. Ze worden ook in dit rijk der duisternis gewezen op het kruis van 
Christus, wat zodanig wordt geopenbaard, dat plotseling een gedachte aan Hem 
als een bliksemstraal in de ziel omhoog flitst, dat een lichtschijnsel in de vorm 
van het kruis haar plotseling treft, dat echter dadelijk weer uitdooft maar toch in 
de ziel een sprankje inzicht kan achterlaten, dat ze nadenkt over Jezus Christus en 
van Hem verlossing verwacht, dat ze Hem in gedachten dichterbij roept en Hem 
haar nood voorlegt, dat ze daardoor haar wil te kennen geeft in Hem te geloven 
en alleen maar hulp nodig heeft om weer geen andere mening te krijgen. 
 
En dan wordt haar ook hulp gestuurd, dan neemt de duisternis onmerkbaar af, een 
gering schemerlicht laat haar de weg zien die ze nu volgt en die haar in steeds 
lichtere streken voert, zolang ze de gedachte aan Jezus Christus niet laat varen, 
maar die dadelijk weer duister wordt wanneer ze niet meer aan Hem denkt. De 
ziel moet vrij uit haarzelf naar Jezus Christus willen, dan wijkt elke hindernis van 
haar, dan straalt haar een licht toe, waar ze naartoe gaat, dat ze spoedig herkent 
als het licht van Christus en dat haar de eerste gedachten aan Hem toestuurde. 
 
Het geloof in Jezus Christus is de poort die naar de gelukzaligheid voert. En 
gezegend hij die Hem nog op aarde vindt, de goddelijke Verlosser, die zelf de 
Weg is, de Waarheid en het Leven. Zalig wie met dit geloof het rijk hierna ingaat, 
want voor hem gaat de deur open naar het rijk van het licht, naar het eeuwige 
leven. 
 
Amen 
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BD.5617 
9 maart 1953 
 
Vaderhuis en gelukzaligheid  
 
U moet uw intrek nemen in mijn vaderhuis. U zult daar verblijven in eeuwigheid, 
waar Ik u eerst had geplaatst om in alle gelukzaligheid werkzaam te zijn. Maar 
dan zult u uw God en Vader van eeuwigheid kunnen zien in Jezus Christus. Ik 
zelf zal onder u zijn en uw gelukzaligheid zal onmetelijk zijn en blijven, want in 
eeuwigheid komt er aan de heerlijkheid in mijn rijk geen einde. Wat u mensen op 
aarde zult kunnen bereiken, is zo onbegrijpelijk en overweldigend, dat u niets 
anders meer op aarde zou nastreven, als u zich deze heerlijkheid voor zou kunnen 
stellen. 
 
Maar u zult, zonder daarvan op de hoogte te zijn, moeten streven naar mijn rijk. 
U zult in vrije wil in uw vaderhuis moeten terugkeren, omdat dan pas uw 
lotsbestemming de gelukzaligheid is, welke als voorwaarde heeft, dat het wezen 
in vrije wil de volmaaktheid heeft bereikt. Ooit is deze gelukzaligheid voor u 
weggelegd, doch aan uzelf is het overgelaten, hoe lang u uw terugkeer in het 
vaderhuis nog wilt uitstellen. Uzelf bepaalt de tijd, en die kan al bij uw 
lichamelijke dood ten einde zijn en u de volmaaktheid op deze aarde hebben 
opgeleverd. Ik wacht op allen en Ik houd voor ieder van u de woning bereid. 
 
Laat u zich door deze woorden van Mij aangesproken voelen. Laat u aansporen er 
ernstig naar te streven naar Mij te komen in mijn rijk. Stelt u zich het heerlijkste 
lot voor en toch zult u niet bij benadering het juiste beeld hebben van datgene wat 
Ik heb bereid voor de mijnen, voor de mensen die Mij liefhebben met heel hun 
hart en heel hun ziel. 
 
En dit alles zult u kunnen bereiken als u mijn geboden maar onderhoudt: Mij en 
de naaste te beminnen. 
 
U zult u alleen door onbaatzuchtige naastenliefde zo moeten vormen, dat het 
geestelijke rijk met zijn licht u kan opnemen zonder dat u vergaat. Dan zult u uw 
vaderhuis kunnen betrekken. Dan kom Ik zelf u tegemoet en leid u naar alle 
heerlijkheden toe. En u zult in mijn nabijheid, met mijn liefde doorstroomd, 
onbeschrijfelijk gelukzalig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid. 
 
Amen 
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BD.6579 
21 t/m 25 juni 1956 
 
"Niemand komt tot de Vader…. "  
 
"Niemand komt tot de Vader dan door Mij". Hoe buitengewoon belangrijk deze 
woorden zijn wordt ook verklaard door de noodzaak die mensen tot het geloof in 
Jezus Christus te brengen, die dat geloof nog niet bezitten, of tot een levend 
geloof aan te sporen bij wie de kennis over Jezus Christus reeds aanwezig is. 
Want niemand kan tot Mij komen die niet in Jezus Christus Mijzelf erkent. Er 
zijn wel mensen die voorwenden in een God te geloven omdat Hij zich bewijst in 
alles wat de mens omringt, die echter Jezus als Christus niet willen aannemen als 
"Zoon van God" en "Verlosser der Wereld", en toch zichzelf niet voor ongelovig 
houden. Maar deze mensen staan nog ver van hun God en Schepper af. Zij zijn 
met Mij nog geen nauwe band aangegaan en konden daarom ook nog niet in hun 
denken verlicht worden. Op hen drukt nog de zonde dat ze zich eens van Mij 
hebben afgewend en door deze zonde zijn zij nog aan mijn tegenstander 
gebonden, maar zij kunnen zonder Jezus Christus niet van hem bevrijd worden. 
Maar zeer weinig mensen hebben weet van deze zonde van de vroegere afval van 
Mij, en daarom is men zich de betekenis van Jezus en Zijn verlossingswerk ook 
niet bewust.  
 
Voor zover nu de leringen van het evangelie bij de mensen bekend zijn en voor 
zover zij bekend zijn met de woorden die Jezus op de aarde heeft gesproken, 
zouden zij ook kunnen nadenken over de woorden: "Niemand komt tot de Vader 
dan door Mij". En zouden zij serieuze opheldering daarover verlangen, dan 
zouden zij deze ook zeker ontvangen. En de gedachte aan deze woorden zal hen 
dan ook zeker niet meer loslaten. Er is alleen maar één weg tot Mij mogelijk, 
namelijk door Jezus Christus, omdat de kwijtschelding van de zondeschuld moet 
zijn voorafgegaan om door Mij aangenomen te kunnen worden. 
 
Zonder de verlossing door Jezus Christus kan geen wezen dat in vrije wil zondig 
werd, Mij naderen. Dit is een wet die ook mijn eindeloze liefde niet teniet kan 
doen. En geen mens zal zich in zijn hart geheel zeker voelen tegenover God, als 
hij Die wel erkent, maar meer met woorden of oppervlakkige gedachten. Want 
een ernstig nadenken zou hem toch gevoelsmatig laten weten dat hij niet in de 
juiste verhouding staat tegenover zijn God en Schepper van eeuwigheid. Hij zal 
zich nooit aan Mij toevertrouwen, zoals een kind aan zijn vader. Hij zal alleen 
geloven dat er een God bestaat, echter niet de nauwe verbinding met Mij tot stand 
brengen, die de liefde voorop stelt. Want de liefde verlicht ook zijn geest. De 
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liefde zou zijn geestelijk oog scherpen. De liefde zou hem vragen doen stellen, 
niet echter iets laten beweren wat onjuist is.  
 
Een lichtelijk onbehagen zal over ieder mens komen die zich overgeeft aan 
geestelijke gedachten en nog niet met Jezus Christus in contact is getreden. Voor 
hem zullen de lijdensweg en de kruisdood niet onbekend blijven. Hij zal steeds 
weer met zijn medemensen daarover in gesprek komen, of door hen aan Jezus 
Christus herinnerd worden. Want steeds weer zal Ik zijn gedachten leiden naar de 
mens Jezus die op de aarde geleefd heeft en een smartelijk einde doormaakte. 
Ook al belijdt hij Hem nog niet, toch is hem het leven van Jezus op aarde bekend 
en Ik zelf breng Mij bij hem in herinnering in Jezus Christus. En in 
overeenstemming met de graad van liefde waarin deze mens zich bevindt, zal ook 
het aanvaarden of de afweer zijn. 
 
Waar de liefde aanwezig is, zal Ik de mens zelf beroeren. En zijn weerstand zal 
steeds minder worden. En tenslotte zal ook de mens Jezus voor hem in een geheel 
ander licht komen te staan dan eerst, toen hij nog geheel afwijzend tegenover 
Hem stond. Is hij echter niet voor rede vatbaar, is zijn wil in het uur van de dood 
nog vijandig ingesteld, dan kan hij in het geestelijke rijk geen zaligheid 
verwachten. Dan kan hij ondanks een correcte levenswandel alleen in dat rijk 
opgenomen worden, waarin allen verblijven die Christus geloochend hebben. 
Want hij heeft zich op aarde niet laten verlossen en gaat nu gebonden het 
geestelijke rijk binnen. Maar ook daar kan hij nog zijn goddelijke Heiland en 
Verlosser vinden. En dat is wederom een grote genade van Mij, dat Ik ook in het 
geestelijke rijk allen tegemoet kom, die Mij tot nog toe afgewezen hebben. Dat Ik 
iedere roep hoor die tot Mij als Verlosser wordt opgezonden, en dan de roepende 
bij de hand neem en uit dat gebied mijn goddelijke gelukzaligheid binnenleid. 
Want Ik haal nog uit de diepte terug als Ik maar erkend word, als een ziel de weg 
naar Jezus gevonden heeft, die zij op aarde afwees en zonder wie zij toch niet het 
doel kan bereiken.  
 
Het lichtrijk is voor iedere ziel gesloten zolang Jezus Christus niet de poort voor 
haar opent, wat echter Zijn erkenning als "Zoon van God" en "Verlosser der 
wereld" vereist. Daarom sprak de mens Jezus de woorden: "Niemand komt tot de 
Vader dan door Mij." Want Ik zelf sprak tot hen door de mens Jezus. Ik zelf 
wilde erkend worden in Hem die Mij slechts voor de tijd van Zijn aardse 
levenswandel als een stoffelijk omhulsel diende, dat Ik echter ook in het 
geestelijke rijk behield om voor al mijn schepselen een zichtbare God te kunnen 
zijn. Ik die toch Geest was van eeuwigheid tot eeuwigheid en die als zodanig niet 
voor de geschapen wezens zichtbaar was. Om voor u mensen nu een zichtbare 
God te kunnen zijn koos Ik Mij een vorm uit en volbracht in deze vorm het 
verlossingswerk. Dus moet u ook die vorm erkennen waarin Ik schuilging, dan 
heeft u reeds de juiste weg ingeslagen tot Mij, uw Vader van eeuwigheid. Maar 
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zonder Jezus Christus zult u voor eeuwig niet tot Mij kunnen komen, want zonder 
Jezus Christus laat mijn tegenstander u niet vrij, omdat u hem dan nog toebehoort 
door uw wil. 
 
Amen 
 

 
BD.5049 
25 januari 1951 
 
Vele wegen één doel - Ware leden van de kerk  
 
Vul elkaar aan maar ga niet uit elkaar, loop samen op maar ga geen verschillende 
wegen, als u allen het ene doel hebt, bij Mij te komen, mijn aangezicht te 
aanschouwen en zalig te zijn tot in eeuwigheid. Weet dat Ik ieder afzonderlijk 
mens naar zijn innerlijk wezen beoordeel en dat Ik niemand verwerp, ook al keert 
hij zich niet naar Mij toe, want dit is een afgedwaald kind dat alleen mijn genade 
en barmhartigheid nodig heeft maar niet mijn toorn. Dus sta Ik ook allen bij die 
dwalen en dring hen zachtjes op de goede weg die naar Mij leidt. Ieder wordt 
anders toebedeeld, maar dat moet u niet laten geloven dat hij daarom niet het doel 
zou kunnen bereiken. Wie naar Mij verlangt, trek Ik ook omhoog. 
 
Bestrijd elkaar daarom niet en ga niet uit elkaar, maar vecht samen in de laatste 
strijd op deze aarde. Voor Mij is er dan maar één schare, waarvan Ik de 
Legeraanvoerder ben, die vast in Jezus Christus geloven en bijgevolg Zijn naam 
op hun voorhoofd dragen. Ik let maar op een ding dat van belang is: in hoeverre 
hun geloof levend is. Dat ze Jezus Christus met de mond belijden, deelt hen nog 
niet in bij de schare van de mijnen, maar dat ze ware christenen zijn, die een 
leven leiden in de navolging van Jezus en daardoor een levend geloof hebben 
bereikt, is doorslaggevend om tot mijn kleine kudde gerekend te worden, 
waarvan Ik de Herder ben. En zolang de gemeenschappen elkaar wederzijds 
bestrijden, ontbreekt hun ook dit levende geloof, omdat hun dan ook het inzicht 
ontbreekt, wat Ik onder de door Mij gestichte kerk versta. 
 
Ware leden van deze kerk van Mij begrijpen elkaar, ofschoon zij behoren tot 
verschillende geloofsgemeenschappen en geestelijke richtingen. Ware leden 
zoeken elkaar en zijn gelukkig elkaar gevonden te hebben, en ware leden staan in 
innigste relatie met Mij zelf, omdat ze naar mijn woord verlangen en het ook 
herkennen als ware spijs en drank. Ware leden van mijn kerk storen zich niet aan 
uiterlijkheden en hechten daar ook geen waarde aan, veeleer vervult hen de liefde 
tot Mij evenals de liefde tot de naaste, en als gevolg daarvan is ook de geest 
gewekt en onderricht hen juist, zodat ze elkaar herkennen en niets meer tegen 
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elkaar hebben. Ze streven er dan gezamenlijk naar opwaarts te gaan, terwijl de 
een de ander helpt als de klim omhoog moeilijk is. Want ze gaan dan een hoog 
doel tegemoet: ze keren terug in het vaderhuis en Ik kom hen tegemoet en laat 
Me aan hen zien. Want wie ernstig naar Mij verlangt, kom Ik naderbij, Ik kom 
hem als vriend en broeder tegemoet en druk al mijn kinderen als een Vader aan 
mijn hart en laat hen eeuwig niet meer van Mij weggaan. 
 
Amen 
 

  
BD.4544 
18 januari 1949 
 
"Volg Mij na"  
 
Volg Mij na en u zult op aarde al het doel bereiken dat u gesteld is vanaf het 
allereerste begin. U zult u moeten toeleggen op een leven in liefde dat u heel 
dicht bij Hem brengt die de eeuwige Liefde zelf is. En als u zich nu mijn leven op 
aarde voor ogen houdt en u Mij omwille van het werk van verlossing om 
versterking van uw wil vraagt, zal het voor u ook gemakkelijk zijn in de liefde te 
leven, want Ik help u en breng u voortdurend in de gelegenheid waarin u uw wil 
om lief te hebben werkzaam zult kunnen laten worden als u zich daartoe 
gedrongen voelt. 
 
Mijn leven op aarde bestond alleen in het beoefenen van onbaatzuchtige 
naastenliefde. En het gevolg was de aaneensluiting van de Vader, de eeuwige 
Liefde met Mij, zodat Ik over Zijn kracht en macht, over licht en wijsheid kon 
beschikken als mijn eigendom. Ik was vervuld van Zijn Geest, van Zijn kracht en 
Zijn licht. En dus was Mij alles mogelijk omdat God zelf in Mij werkte. Ik heb 
als mens het bewijs geleverd dat het geenszins onmogelijk is vol te zijn van de 
goddelijke Geest, dat dus ieder mens in staat is de wonderen en tekens te 
verrichten die Ik heb verricht, dat de mens zelf zich daartoe kan vormen dat hij, 
als evenbeeld van God, zich alle krachten dienstbaar kan maken en dus ook alles 
volbrengen kan wat hij wil. 
 
Volg Mij na. De hele kracht Gods staat u ter beschikking. Hij legt u geen 
beperking op, Hij geeft onmetelijk en u zult u van al datgene mogen bedienen 
wat Hij uit wil delen, omdat Hij u liefheeft. Volg Mij na, leef een leven in 
onbaatzuchtige naastenliefde en u zult volmaakt worden en u voortdurend in de 
liefde en genade Gods kunnen verheugen. Ik spreek als mens tot u zoals Ik als 
mens over de aarde ben gegaan, die zich eveneens met inspanning goddelijke 
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kracht moest verwerven door een leven in liefde, die met de eeuwige Godheid 
ook alleen maar verenigd kon worden door de liefde. 
 
Ik toon u de weg die u alleen maar hoeft op te gaan om dan ook de waarheid van 
mijn woord in te zien. Laat u door Mij op deze weg zetten, bied geen weerstand. 
Probeer in liefde werkzaam te zijn en uw kracht zal groter worden en uw wil om 
lief te hebben gestimuleerd, want de liefde zelf is kracht en als u haar beoefent, 
stroomt dat wat u geeft weer als kracht naar u terug. Probeer het, laat mijn 
woorden u in het hart raken, laat u roepen door Mij en volg Mij na. Ik ben de 
roepende in de woestijn van uw leven. Alles om u heen dreigt te verdorren als u 
niet met de goddelijke stroom van liefde het droge gebied water geeft, als u niet 
door de liefde alle goede neigingen en aandriften tot ontplooiing brengt en de 
kracht in u groter wordt. Laat mijn roep niet ongehoord wegsterven, schenk er 
aandacht aan en bedenk dat Ik niets onmogelijks van u vraag, want Ik zelf gaf u 
als mens een voorbeeld van wat de liefde en de wil van een mens in staat is te 
verrichten. Volg Mij na en u zult gelukzalig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid. 
 
Amen 
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