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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, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal 

de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 
bekendmaken.” 

 
 
 
 
 

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn of haar kerk verdrijven en 
ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Deze geschriften zijn alleen 

bedoeld om Gods woord voor alle mensen toegankelijk te maken, zoals het Gods wil is. 
 

Nadruk en vertalingen zijn alleen geoorloofd per hoofdstuk, zonder veranderingen, met 
bronvermelding. 

 
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. 
 

Verkrijgbaar bij: 
 

Wilhelm Wegers, Am Alten Bach 89 
D-41470 Neuss 

 
Hans-Willi Schmitz, St. Bernardinstr. 47 

D-47608 Geldern-Kapellen 
 

 
 

Vertalingen door Gerard F. Kotte 
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Wie was Bertha Dudde? 

 
 

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een 
kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren. 
 
Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via 
het "innerlijk woord". 
 
“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te 
schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik 
ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke 
woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de 
hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.” 
 
“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn 
opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als 
dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op 
in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te 
brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of 
extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik 
het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch 
aan tijd, noch aan plaats gebonden.” 
 

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk 
te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn 
wijngaard te mogen verrichten.” 

 

(Citaten uit een autobiografie van 1959) 

 
Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen. 
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Onze toekomst 
 

Verwijzingen naar de eindtijd 
 
BD.8535 
20 juni 1963 

 

Openbaring aan Johannes 
 
Alles wat met mijn woord overeenstemt, zult u als waarheid kunnen aannemen en 
het ook als waarheid kunnen bestempelen. En zo zult u ook weten welk oordeel u 
zult kunnen uitspreken wanneer u een geestelijke opvatting wordt aangeboden. 
Want dit zult u, die door Mij rechtstreeks wordt onderricht, moeten kunnen. Want 
u zult al het verkeerde moeten afwijzen en de medemensen ervoor waarschuwen 
het aan te nemen.  
 
Wanneer u zuivere waarheid van Mij uit zult moeten verbreiden, hoort daar ook 
bij dat u dwaling brandmerkt als uitgaande van de tegenstander en dat u zichzelf 
alsmede uw medemensen zult proberen te beschermen tegen zijn invloed. Hij 
bedient zich eveneens van menselijke vaten om terrein te winnen, om de zuivere 
waarheid te ondergraven, want hij schept verwarring onder de mensen die niet 
meer weten wat ze moeten aannemen. Maar zodra u zelf beseft dat mijn 
tegenstander aan het werk is, is het ook uw plicht daar tegen op te treden. En 
daarom wil Ik u een opheldering doen toekomen die weer alleen Diegene geven 
kan die overal van op de hoogte is, aan wie niets onbekend is en die dit weten u 
door de geest kan overbrengen:  
 
Van veel is voor u mensen de betekenis verborgen, die nu eenmaal alleen Ik u 
kan ontraadselen. En Ik heb te allen tijde door zieners en profeten gewezen op 
gebeurtenissen die nog in de verre toekomst lagen. Echter, in overeenstemming 
met de toestand van rijpheid der mensen zijn mijn voorspellingen of visioenen 
meestal verhuld gegeven en was er steeds een gewekte geest voor nodig hiervoor 
het juiste begrip op te brengen. En daar veel profetieën betrekking hadden op de 
laatste tijd voor het einde, bleven ze ook voor de mensen onbegrijpelijk, omdat Ik 
het aan Mezelf voorbehield de sluier op te lichten zodra de tijd gekomen is. En 
ook voor mijn zieners en profeten waren de beelden die ze aanschouwden geheim 
en ze deden uitspraken, deels gedreven door mijn geest, deels verlicht door mijn 
geest, die hen ook het ver in de toekomst liggende liet schouwen en waarover zij 
verslag uitbrachten. En zo zijn er ook aantekeningen voorhanden en tot nu toe 
bewaard gebleven, die van de visioenen van mijn leerling Johannes getuigen.  
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Aantekeningen, die hun uitleg zullen krijgen in de laatste tijd voor het einde en 
die tevoren voor de mensen ook geen betekenis hadden en daarom ook niet door 
hen begrepen werden. Maar ze hebben een diepe betekenis, ze gaven alleen in 
beelden weer wat mijn leerling had gezien die het geestelijk schouwen was 
ontsloten, die echter zelf zijn visioenen niet kon verklaren omdat het noch voor 
hem, noch voor zijn medemensen tot nut zou zijn geweest, daar nog de hele tijd 
van ontwikkeling voor hen lag die door de verlossing door Jezus Christus ten 
volle zou moeten worden benut, maar die een op de hoogte zijn van de betekenis 
van het geestelijk geziene in de mensen elke geestelijke opleving zou hebben 
verstikt, dus de vrije wil beknot zou zijn geworden. Want Ik wist dat aan het 
einde van een verlossingsperiode het doen en laten van mijn tegenstander een 
grote omvang zou aannemen en dat aan het einde zo’n laag geestelijk peil der 
mensheid te constateren zou zijn dat een duidelijk weten daarover schadelijk zou 
zijn geweest voor de mensen. 
 
Maar Ik liet mijn leerling al deze verschijnselen van het einde geestelijk 
schouwen, doch in wakkere toestand. Toen hij dat wat hij innerlijk had 
geschouwd neerschreef, zag hij alleen maar beelden die voor hem zelf 
onbegrijpelijk waren, wat Ik dus wilde. 
 
Het werkzaam zijn van de satan in de eindtijd is niet te miskennen, maar u 
mensen zult u er geen voorstelling van kunnen maken welk groot geestelijk 
onheil door zijn activiteiten over alle mensen losbreekt. En al deze situaties die in 
de eindtijd duidelijk aan het licht komen, heeft mijn leerling gezien. Zo ook het 
doen en laten van de tegenstander die de beweegreden was voor zo'n vreselijk 
schouwen dat figuurlijk zijn werkzaam zijn voorstelde en dat nu voor de 
mensheid versluierd bleef daar ze anders hun geestelijk streven geheel zouden 
hebben opgegeven bij het zien van de mislukking en de opperheerschappij van 
mijn tegenstander.  
 
Maar Johannes zag ook de val in de diepte en de kluistering van mijn 
tegenstander in de toekomst en daarom moest dit visioen van de leerling ook voor 
de mensen behouden blijven. Want eens zal voor hen alles begrijpelijk zijn, 
ofschoon pas in het geestelijke rijk hun geestestoestand zo ver is dat ze tot inzicht 
komen. En zo weet u hoe u zulk soort mededelingen hebt te beoordelen, die 
zogenaamd van boven komen, doch in de diepte hun oorsprong hebben. U weet 
dat alles wat tegen mijn woord indruist onjuiste geestelijke lering is en juist de 
handelwijze van mijn tegenstander in het bijzonder belicht, die verwarring wil 
stichten waar hij maar kan en die zich zelfs, om zich te vermommen, van mijn 
naam bedient om geloof te vinden. 
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Wees waakzaam en laat u niet in de duisternis drijven wanneer een helder licht u 
bijlicht dat u heel duidelijk de weg naar Mij wijst, die nog alle mensen die maar 
de wil hebben zich te laten redden, wil redden voor het einde. Zoek Mij in alle 
ernst en Ik laat u waarlijk niet in de handen van mijn tegenstander vallen. Ik zal 
uw denken verlichten wanneer u Mij maar ernstig om de zuivere waarheid vraagt. 
Maar dan komt ze door het hart naar u toe, zonder dat het verstand daar 
werkzaam bij hoeft te worden. Want mijn tegenstander bedient zich van het 
verstand zolang het hart hem niet weert. 
 
U zult in volle bewustzijn de band moeten verbreken met degene die de wereld 
wil verderven. U zult u innig bij Mij moeten aansluiten en Mij vragen om u te 
beschermen tegen zijn invloed. En waarlijk, uw gebed zal worden verhoord zodra 
het in geest en in waarheid naar Mij wordt opgezonden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6936 
5 oktober 1957 

 

Getuigenissen van de zieners en profeten in de eindtĳd  
 
Verneem wat de geest uit God u verkondigt: De zieners en profeten zijn door 
Mij zelf gekozen omdat er op hen een grote en gewichtige opdracht rust. Zij 
moeten de mensen kennis geven van het komende wereldgericht en hen 
vermanen zich daarop voor te bereiden. Deze zieners en profeten spreken niet 
uit zichzelf, maar geven alleen door wat mijn geest hun bekend maakt. Er komt 
dus als het ware een rechtstreekse uiting van Mijzelf tot u, maar toch moet Ik 
Mij bedienen van een bemiddelaar om u mensen niet onvrij te maken in uw 
denken en handelen. U kunt het dus geloven maar bent er niet toe gedwongen. U 
zult het wel geloven als u de profetische missie van de bemiddelaars accepteert. 
U zult het echter afwijzen als u aan hun missie twijfelt. Maar Ik wil het voor u 
gemakkelijk maken om hen te geloven. Ik zal hun zending duidelijk laten 
blijken doordat Ik de verkondigde veranderingen die aan het gericht vooraf gaan 
laat gebeuren.  
 
Ik zal er voor zorgen dat deze aankondigingen verspreiding vinden zodat veel 
mensen er kennis van kunnen nemen en ook de bevestiging ervan zullen 
ondervinden, omdat alles zal gebeuren zoals Ik het van tevoren liet verkondigen 
door zieners en profeten. Wel heb Ik toen Ik op aarde wandelde de mensen 
gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten en Ik heb er op gewezen 
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dat ook de afgezanten van mijn tegenstander lelijk zullen huishouden. En ook nu 
weer waarschuw Ik de mensen om niet in diens vangnetten te geraken en geen 
geloof aan zijn intriges te schenken. Want hij is druk doende en probeert door 
buitengewone prestaties, door wonderen van materiële aard in de mensen het 
geloof te wekken dat hier krachten des hemels aan het werk zijn. 
 
Maar juist zijn buitengewone activiteit in de tijd van het einde vereist ook mijn 
tegenwerken, dat daarin bestaat middelen aan te wenden die het zwakke geloof 
weer opwekken of het verloren geloof weer terug winnen. En dat kan niet anders 
geschieden dan door de reine waarheid te brengen die uit de Bron van waarheid 
vloeit, die echter door bemiddelaars tot u mensen moet komen omdat u ze zelf 
niet kunt ontvangen. 
 
Zo houd Ik de mensen dus voor wat komende is. En die Ik koos om bemiddelaar 
te zijn tussen Mij en u mensen, die kunt u ook accepteren als ware profeten, en 
in hun woorden geloven. En Ik ben ook bereid u een bewijs te geven dat zij 
spreken in mijn opdracht om u het komende aan te kondigen, want Ik zal al 
spoedig de eerste aankondigingen waarmaken. Want het voornaamste ambt van 
deze zieners en profeten is de aankondiging van het aanstaande einde, dat voor u 
mensen van zeer grote betekenis is zodat u hierop voorbereid moet zijn. En toch 
zal u nog uitstel gegeven worden dat lang genoeg kan zijn om uw ziel te redden 
van het verderf. 
 
En daarom zal Ik niet lang meer talmen. Ik zal de zending van mijn zieners en 
profeten bevestigen. Ik zal de daad laten volgen op hun aankondigingen. Maar 
Ik zal vóór het einde de aarde nog laten beven en Mij zelf in herinnering 
brengen bij alle mensen door een natuurverschijnsel dat door mijn wil steeds 
weer werd aangekondigd. Want Ik zelf gaf mijn bemiddelaars daartoe de 
opdracht en zij hebben alleen gesproken als mijn werktuigen en 
vertegenwoordigers op aarde die in mijn plaats de mensen moesten 
waarschuwen en vermanen. 
 
U mag zich niet veilig wanen tegenover deze gebeurtenissen die getuigen van 
een hogere Macht. U moet ze vrezen en geloven dat mijn woord waarheid is. 
Dat Ik zelf erdoor spreek en gesproken heb, en dat u dus met zekerheid een 
uiterst zware tijd tegemoet gaat als mijn genade u niet voordien al wegroept. U 
staat voor een keerpunt in de tijd en u zou naar deze zekerheid moeten leven, 
steeds met het oog op een plotseling einde. Maar geen mens hoeft dit einde te 
vrezen die bewust aan zichzelf werkt en meer aan zijn ziel denkt dan aan zijn 
lichaam, want hij zal niets verliezen maar alleen winnen.  
 
Amen 
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BD.7203 
6 november 1958 

 

Het afwĳzen van het goddelĳk woord vanuit geestelĳke arrogantie 
 
Wie zich afsluit voor het woord Gods in geestelijke arrogantie wanneer het hem 
wordt aangeboden door mijn dienaren op aarde, zal zich eens zwaar moeten 
verantwoorden. Want het is geen geestelijk onvermogen iets lichtvols te kunnen 
herkennen, maar het is een afwijzen uit lage motieven dat door mijn tegenstander 
in de hand wordt gewerkt door zijn invloed. Geestelijke verwaandheid schakelt 
elk onderzoek uit. Geestelijke verwaandheid is echter een duidelijk teken dat de 
mens onder duistere invloed staat, want geestelijke aanmatiging is het kenmerk 
van diegene die zich tegen Mij verzet omdat hij Mij niet wil erkennen. De 
geestelijke aanmatiging van hem die het eerst gevallen is, weerde het licht dat 
hem doorstraalde en wees het af, om welke reden diepste duisternis hem omgaf. 
En zo blijft ook de mens in geestelijke duisternis die in verwaandheid het licht 
weer afwijst wanneer mijn genade het wil laten schijnen om het hart van een 
zweempje licht te voorzien. Maar het motief om het licht af te wijzen is 
belangrijk, want het kan ook uit andere motieven worden afgewezen, die niet zo 
zeer te veroordelen zijn als juist de arrogantie van een mens.  
 
En er kan van geestelijke verwaandheid worden gesproken wanneer de mens 
meent geen onderrichting meer nodig te hebben, in geestelijk weten voldoende 
onderricht te zijn en zijn eigen weten buitengewoon hoog aanslaat en zodoende 
gelooft geen verder weten nodig te hebben. Toch zou de mens ook dan nog 
bereid moeten zijn om datgene wat hem wordt aangeboden te onderzoeken. 
Houdt hij dan nog steeds met overtuiging vast aan zijn wil en wijst hij opnieuw 
af, dan zal hem zijn oordeel niet zo zwaar worden aangerekend, door zijn 
geestelijke blindheid ontbreekt het hem dan aan vermogen om te oordelen. Blijft 
echter zo'n onderzoek achterwege, dan duwt de mens met zijn krasse afwijzing de 
door Mij aangeboden hand van genade weg en eenmaal zal de verantwoording 
hem zwaar treffen, want eens komt het inzicht en het kan dan ook te laat zijn. 
 
Door dwang kan niemand ertoe worden gebracht mijn woord aan te nemen, maar 
ieder heeft eens gelegenheid zich serieus bezig te houden met vragen van twijfel, 
want zulke twijfel leg Ik zelf in het hart van diegenen die nog niet op de juiste 
weg zijn. En tegenover zulke vragen zouden ook alle mensen hun standpunt 
moeten bepalen en ze zouden daar alleen maar voordeel uit trekken, want 
opheldering zullen ze zeker krijgen in zoverre ze deze ernstig wensen. Maar nu 
zal blijken of de mens de waarheid serieus begeert, want ze zal hem zeker 
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worden aangeboden. Geestelijke arrogantie wijst echter direct af omdat die ene 
het wil en diens wil ook zeker vervuld wordt door diegenen die dezelfde 
instelling hebben. 
 
Aanmatiging bracht het voormalige lichtwezen ten val en aanmatiging is daarom 
ook de aard van al zijn aanhangers, die hen onmiskenbaar kenmerkt als zijn 
aanhang. En er moet een grote stap worden gezet, het innerlijk van de mens moet 
zich serieus trachten te veranderen. De mens moet uit de hoogmoed in de 
deemoed afdalen en zich dus helemaal losmaken van mijn tegenstander en tot Mij 
komen in diepste deemoed. Dan pas zal er een licht schijnen in het hart van de 
mens en dan pas zal hij in staat zijn de kostbare genadegave te herkennen die 
mijn woord voor ieder mens en zijn zieleheil is. Dan pas zal hij dankbaar 
aannemen wat de liefde van de Vader Zijn kind aanbiedt. Dan zal hij erg 
verlangen naar spijs en drank, doch voortdurend ook verzadigd worden door mijn 
liefde.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8691 
3 december 1963 

 

De tegenstander wordt niet in zijn werkzaam zijn gehinderd 
 
Ik zelf ben wel de heerser over hemel en aarde en geen wezen zal zich tegen mijn 
wil kunnen verzetten, en toch betwist Ik mijn tegenstander zijn recht op het 
gebied dat zijn rijk is niet: de aardse wereld, die al wat hem toebehoort bevat en 
waar hij zijn invloed kan laten gelden wanneer het zich in ontwikkeling 
bevindende geestelijke het stadium als mens heeft bereikt. Dan zal hij dit 
geestelijke - de mens - op elke manier in het nauw drijven om diens ontwikkeling 
tegen te gaan en hem weer de diepte in te trekken, waaruit hij zich langs een 
eindeloos lange weg had omhooggewerkt. Dan dus is hij de heer in zijn wereld. 
 
En daarin hebt u mensen de verklaring waarom Ik zoveel onheil toelaat, waarom 
Ik niet verhinderend ingrijp waar duidelijk het werkzaam zijn van mijn 
tegenstander is te herkennen. Hij heeft recht op u mensen daar u hem eens 
vrijwillig volgde in de diepte en hij gebruikt zijn recht ook om u in zijn macht te 
houden. Maar u zelf zult hem weerstand kunnen bieden, want u bezit een vrije 
wil. En ook aan kracht ontbreekt het u niet wanneer u deze maar van Mij vraagt. 
Maar van mijn kant zal mijn tegenstander niet gehinderd worden in zijn 
activiteiten. Want de aardse wereld is zijn aandeel, zelfs alle soort materie 
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waarover hij geen macht heeft is zijn aandeel, omdat die het gevallene bevat dat - 
alleen doordat het gebonden is in materie - tijdelijk aan zijn macht is onttrokken. 
Maar zodra het als mens over de aarde gaat, kan hij zijn macht weer over hem 
uitoefenen zonder daar door Mij in gehinderd te worden. En deze benut hij 
waarlijk ten volle. 
 
Doch een zeer machtige Tegenstander heeft hij in Jezus Christus, de goddelijke 
Verlosser. En tot Deze kan ieder mens zich wenden om bevrijd te worden van de 
vijand der zielen. Want Jezus is sterker dan hij en Hij bevrijdt iedere ziel uit zijn 
macht die Hem daar maar om vraagt en door haar gebed het geloof in Hem en 
Zijn verlossingswerk laat zien; die daardoor ook Mij zelf erkent die in Jezus 
mens ben geworden om al het gevallene te verlossen. Zo is dus wel de macht van 
de tegenstander op aarde enorm groot en toch vindt hij zijn Meester in Jezus 
Christus. En al heeft hij nog zo'n grote macht over de mensen, zo hebben ze toch 
in Jezus Christus een Redder en Verlosser uit zijn macht. Dus kan de mens niet 
verwachten dat Ik, zijn God en Schepper van eeuwigheid, een einde maak aan het 
werkzaam zijn van de tegenstander, dat Ik hem verhinder schandelijke praktijken 
uit te voeren, omdat Ik hem zijn recht niet ontneem om op elke manier op de 
mensen in te werken, om hen voor zich te behouden. De mens zelf echter hoeft 
het niet toe te laten, want hij kan zich te allen tijde tot Jezus Christus wenden dat 
Hij hem zal bevrijden van zijn gevangenbewaarder, dat Hij hem zal helpen vrij te 
worden uit de macht, maar waaraan hij is onderworpen zonder de hulp van Jezus 
Christus. 
 
Hoe vaak spreekt u mensen de woorden niet uit: "Waarom laat God dat toe?" Ik 
hinder mijn tegenstander niet bij zijn werken, omdat u zichzelf eens onder zijn 
heerschappij heeft gesteld en hij heden uw heer is wanneer u zelf niet van hem 
vrij wilt worden en Jezus Christus vraagt u van hem te verlossen. Maar 
bovendien weet Ik wat voor u en iedere ziel afzonderlijk het beste is. Ik ben op de 
hoogte van de gesteldheid van elke afzonderlijke ziel. Ik weet waardoor ze geheel 
rijp kan worden en de duistere wereld moet Mij ook dienen, want ook het 
handelen van de duistere krachten zal Ik in zijn uitwerking zo weten te sturen, dat 
het voor de zielen van de mensen bevorderlijk is, als ze maar bereid zijn uit zijn 
macht vrij te komen en op Mij aan te sturen. 
 
En steeds zal de wil van de mens bepalend zijn, want die is vrij. Zolang het 
geestelijke in de werken van de schepping gebonden is, kan mijn tegenstander 
niet op dit geestelijke inwerken. Maar in het stadium als mens komt hem het 
recht toe omdat het om de vrije keuze van het wezen gaat, die de tegenstander 
voor zich wil behouden. En daarom gebruikt hij elke gelegenheid en de mens is 
des te meer aan hem overgeleverd, hoe verder hij nog van Mij verwijderd is, hoe 
minder hij de verbinding met Mij tot stand brengt, of ook: Zolang hij Jezus 
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Christus niet erkent en tot Hem vlucht in zijn nood, is hij aan de vijandelijke 
macht overgeleverd, wat echter toch zijn vrije wil zelf bepaalt. 
 
Ik heb wel de macht en Ik kan alles, ook het doen en laten van mijn tegenstander 
verhinderen, maar dan zou de gang van de mens over de aarde zonder nut zijn, 
terwijl hij zelf vrij moet kiezen voor Mij of voor hem. Maar ook u mensen zult 
moeten begrijpen dat en waarom u hard op de proef wordt gesteld, dat en waarom 
hij vaak u mensen in de meest benarde toestand verplaatst en Ik hem niet weer, 
omdat u zelf zich niet tot Mij wendt om hulp en dit het eigenlijke doel van alle 
nood is die Ik dan toelaat opdat u de weg naar Mij zult vinden. 
 
Doch u zult het kunnen geloven dat Ik u niet alleen laat en u te allen tijde zal 
helpen wanneer u probeert van hem los te komen en u vol vertrouwen naar Mij 
vlucht en Mij dan ook als uw God en Vader erkent; wanneer u Jezus aanroept om 
vergeving van uw schuld en om bevrijd te worden van de vijand die ook om u 
strijdt om u niet te verliezen. Maar waarlijk, mijn macht is groter en roept u Mij 
aan in geest en in waarheid, dan zult u ook vrij worden van hem en uw leven op 
aarde zal niet tevergeefs zijn geweest.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7672 
12 augustus 1960 

 

Verre verwijdering van God - Het einde 
 
Dat de mensen zich zo ver van Mij hebben verwijderd is een duidelijk teken van 
de tijd, want ze halen daardoor zelf het einde naar zich toe omdat het leven op 
aarde niet meer aan zijn doel beantwoordt, dat de mensen de aaneensluiting met 
Mij zoeken en vinden. Alleen met dit doel is hun het bestaan op aarde gegeven: 
de laatste schrede te zetten om naar Mij terug te keren, de verwijdering ongedaan 
te maken die ze zelf eens tot stand hebben gebracht door hun afval van Mij. 
 
In het leven op aarde wordt hun nu de laatste mogelijkheid gegeven hun ongelijk 
in te zien dat hen in een onmetelijk grote verwijdering van Mij terecht liet 
komen. Door mijn liefde en genade is deze verwijdering al zo verminderd door 
de gang door de werken van de schepping, dat zij nu vlak voor hun terugkeer 
naar Mij zijn aangekomen, maar deze moet in vrije wil plaatsvinden en daartoe 
werd het eens gevallene de korte tijd op aarde geschonken, die ook volop 
voldoende is om het laatste doel - de vereniging met Mij - te bereiken. 
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Maar de mensen denken niet aan het doel van hun leven op aarde. Ze bezien alles 
alleen maar met ogen die op de wereld zijn gericht. Ze verminderen hun 
verwijdering van Mij niet, maar vergroten die nog eerder omdat ze geen liefde in 
zich hebben en dit steeds grote afstand tot Mij betekent. En daarom is de tijd 
gekomen waarin de aarde niet meer als scholingsplaats van de geest dienst doet, 
waarin ze haar doel mist, waarin het onnodig is geworden dat de mens op aarde 
vertoeft, omdat hij zijn verblijf alleen maar verkeerd gebruikt en er veel meer 
voor zorgt dat de afstand tot Mij groter wordt. En dat betekent allergrootst gevaar 
voor de ziel van de mens dat ze weer opnieuw gekluisterd moet worden in de 
materie, dat ze weer eindeloos diep terugzinkt. En daarom staat u mensen een 
grote verandering te wachten opdat de aarde weer haar doel kan vervullen: de ziel 
tot rijpheid te brengen. 
 
De mensen van de tegenwoordige tijd halen dus zelf het einde van de oude aarde 
naar zich toe, want Ik wil de ordening herstellen en de aarde weer tot een 
scholingsplaats van de geest laten worden, wat echter een oplossen en opnieuw 
vormen van de schepping vereist, waartoe ook de mensen zelf behoren die de zin 
en het doel van het aardse leven niet inzien en alleen maar een uitsluitend aards 
leven leiden, maar niet aan hun ziel denken. En wat Ik tevoren ook nog laat 
gebeuren, niets zal meer een verandering van de mensen teweeg brengen, op 
enkele uitzonderingen na die nog in het laatste uur de weg naar Mij zullen vinden 
en die Ik ook redden wil van de ondergang. 
 
De mensen hebben geen geloof in Mij dat levend is en een dood geloof is niet in 
staat de zielen tot leven te wekken. Want de mensen leven zonder liefde. Ze 
letten niet op de nood van hun medemensen, ze voelen alleen een sterke 
eigenliefde en deze liefde drijft hen weer in de armen van de tegenstander en zo 
wordt de verwijdering van Mij steeds groter, omdat alleen de liefde de 
aaneensluiting met Mij tot stand brengt en omdat liefdeloosheid alleen maar de 
verwijdering van Mij bewijst. En daarom wordt de tijd steeds korter die u mensen 
nog van het einde scheidt, of u het gelooft of niet. Het is de wetmatige uitwerking 
van de liefdeloosheid der mensen, die juist alleen door een verandering tot liefde 
zou kunnen worden opgeheven, welke echter op deze aarde niet meer te 
verwachten is. 
 
In het aardse leven gaat het alleen om het rijp worden van de ziel, maar geen 
mens is zich van deze aan hem gestelde opgave bewust, op de kleine schaar der 
mijnen na die echter de verandering van deze aarde niet kan tegenhouden maar 
de nieuwe aarde zal bewonen als stamouders van het nieuwe mensengeslacht. En 
een uitermate heerlijk lot wacht hen, dat voor de mensen waarlijk het 
voornaamste zou moeten zijn om naar te streven in deze laatste dagen, dat echter 
nooit wordt geloofd en dat geen mens gedwongen kan worden te geloven. Maar u 
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zult steeds weer op de hoogte worden gebracht, want tot aan het einde zal Ik mijn 
stem laten weerklinken en alle mensen aansporen en waarschuwen. En tot aan het 
einde zal ieder mens nog gelegenheid hebben de verandering bij zichzelf te 
voltrekken: een ander doel na te streven dan alleen de aardse wereld. En 
gelukzalig is hij die de korte tijd nog benut, die zijn wezen tot liefde vormt, want 
hij zal het einde niet hoeven te vrezen omdat hij dan ook tot de mijnen behoort, 
die mijn sterke arm zal beschermen en redden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7549 
15 maart 1960 

 

Ongeloof aan het einde 
 
Er is geen lang tijdsbestek meer tot het einde. En als u gelooft dat het voorspelde 
einde in de verre toekomst ligt zult u verrast zijn hoe de voortekenen toenemen 
en het duidelijk zichtbaar wordt in welk uur u leeft. Alles zal echter binnen de 
grenzen van het normale plaatsvinden, en dat geeft u steeds weer de hoop dat het 
einde nog lang op zich laat wachten. Toch moet uw wil vrij blijven tot de laatste 
dag, want onder dwang kunt u uw doel niet bereiken, dat daarin bestaat de 
verbinding met Mij tot stand te brengen, in vrije wil de handen tot Mij op te 
heffen en Mij daardoor te erkennen die u tot nog toe niet wilde erkennen. Daarom 
zal het aardse leven grote eisen aan u stellen en u zult veel aardse nood moeten 
doorstaan. En steeds zult u de gelegenheid hebben u tot Mij te wenden. Maar 
alles zal zich op een geheel natuurlijke wijze afspelen, wat echter de gewekte van 
geest als laatste teken vóór het einde zal herkennen. 
 
En wanneer Ik u steeds weer aankondig dat u kort vóór het einde staat en u 
slechts nog weinig tijd toegestaan is op deze aarde, dan moet u deze 
aankondiging heel serieus nemen en ze niet steeds naar de toekomst verplaatsen 
zoals de mensen plegen te doen. U moet die woorden zo verstaan zoals ze u 
gegeven worden, dat wil zeggen "letterlijk nemen" - en u zult daar alleen maar 
goed aan doen. Want de tijd is gekomen waarin de oude aarde gereinigd wordt en 
een nieuwe aarde weer ontstaan zal. Maar al spreek Ik u nog zo dringend aan, u 
wilt het niet geloven. En Ik kan u geen ander bewijs geven voor de waarheid van 
mijn woord dan dat u heel spoedig verrast wordt door een natuurverschijnsel - en 
dan ook even zo zeker op het einde rekenen kunt. Weet u echter of u het eerst 
genoemde overleeft, of zelf aan het natuurgebeuren ten offer zult vallen? 
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Reken daarom dit natuurgebeuren eveneens als einde, want veel mensen zullen 
daarbij hun einde vinden en hun leven zal niet lang meer duren. Wees daarom 
niet lichtvaardig en bereid u voor, ook wanneer het aardse leven om u heen zich 
schijnbaar zo ontwikkelt als bestond er alleen maar een opbouwen en 
openbloeien. Slechts een enkele dag en alles is vergaan, en is de aarde aan de 
vernietiging door de natuurkrachten ten prooi gevallen. De overlevenden zullen 
dan verschrikkelijke beelden te zien krijgen omdat het mijn wil is dat zij nog tot 
bezinning komen en de laatste genadetijd die hun blijft tot het einde, benutten. 
Want alles wordt vervuld volgens het woord dat Ik u mensen liet verkondigen 
door zieners en profeten, en u zult spoedig de waarheid van mijn woord 
ondervinden. En zalig is hij die mijn woord aannam en dan de weg vindt tot Mij, 
want hij zal in grote nood steeds een uitweg vinden. Hij zal mijn hulp zichtbaar 
ervaren die Ik allen die tot Mij roepen beloofd heb. 
 
Want daarom spreek Ik tot u opdat u tevoren reeds om kracht vraagt en daarna in 
de grootste nood als u enkel en alleen op mijn hulp aangewezen zult zijn. U zult 
deze hulp ook verkrijgen want Ik vergeet de mijnen niet. Zorg daarom dat u tot 
de mijnen wordt gerekend. Roep Mij aan in de nood en Ik zal u verhoren.  
 
Amen 
 

 
 

Het beëindigen van een verlossingsperiode 
 
BD.8085 
22 januari 1962 

 

Vastgestelde perioden als verlossingstijdperken 
 
Voor Mij zijn duizend jaren als een dag. Voor Mij is het waarlijk zonder 
betekenis wanneer u naar Mij zult terugkeren, hoe lang u zich van Mij verwijderd 
zult houden, want Ik weet dat u eens zeker bij Mij zult komen en dan eeuwig met 
Mij verenigd zult zijn. Maar u zelf lijdt onmetelijk in deze tijd van verwijdering, 
want alleen aaneensluiting met Mij is gelukzaligheid. En Ik heb u lief en zou u 
daarom de tijd van een ongelukkige toestand graag willen verkorten omwille van 
uzelf. Ik wil niet dat u lijdt, al zie Ik in mijn wijsheid de zegen van het lijden voor 
u in omdat het u ertoe kan brengen de terugkeer naar Mij te bespoedigen, omdat 
het u kan veranderen in uw gezindheid en uw wil. Maar wat in mijn macht ligt 
doe Ik, om de tijdsduur van uw weerstand te verkorten, zonder echter uw vrije 
wil aan te tasten. Want deze bepaalt zelf de tijdsduur van uw verwijdering van 
Mij en hem dwing Ik niet. Hoewel dus de tijd voor Mij van geen belang is, zijn in 
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mijn heilsplan de perioden bepaald die voor het geestelijke werden voorzien om 
zich te ontwikkelen, dat wil zeggen mijn heilsplan is periodiek vastgelegd en het 
wordt volgens mijn liefde en wijsheid aangehouden. 
 
Er zijn verlossingstijdperken voorzien die begrensd zijn. Er doen zich dus steeds 
weer nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor in het wijze vooruitzicht dat de 
steeds nieuwe weerstand van de kant van de gevallen geestenwereld ook een 
zeker nieuw richting-geven vraagt, anders gezegd: dat de wettelijke ordening van 
tijd tot tijd hersteld moet worden - die door het zich in weerstand bevindende 
geestelijke geheel niet geacht wordt, waardoor er een positieve ontwikkeling 
verhinderd wordt. Deze vastgestelde perioden zijn dus verlossingstijdperken die 
door Mij onherroepelijk worden aangehouden en derhalve het beëindigen van een 
oude en het beginnen van een nieuwe ontwikkelingsperiode betekenen, die door u 
mensen wat de tijd betreft niet kunnen worden vastgesteld, maar toch met 
onomstotelijke zekerheid verwacht kunnen worden door de mensen in tijden 
waarin een positieve geestelijke ontwikkeling niet meer merkbaar is. 
 
Maar het zit ook in mijn heilsplan van eeuwigheid dat zo'n weten voor de mensen 
onbewijsbaar zijn en blijven zal. Want de verschillende "tijdvakken" liggen in 
hun begin en hun einde zover uit elkaar, dat de mensen elk weten ontbreekt en 
ook alleen geestelijk gewekten zo'n weten als geloofwaardig aannemen. Voor Mij 
zijn duizend jaar als een dag. Maar u mensen ervaart de tijd als onmetelijk lang 
en u zult hem zelf voor u kunnen verkorten wanneer u maar serieus uw verlossing 
uit de vorm zou nastreven, die u in het leven op aarde als mens ook zult kunnen 
bereiken. Want alle hulpmiddelen staan u waarlijk ten dienste, alleen kan uw wil 
niet gedwongen worden om uw wezen te veranderen tot liefde. Maar deze 
verandering tot liefde moet worden voltrokken en u hebt daar slechts een heel 
korte tijd voor nodig. En loopt een ontwikkelingsperiode ten einde zonder dat u 
uw doel hebt bereikt, dan kan weer een eindeloze verlenging van uw ver van God 
verwijderde toestand uw lot zijn, dat voor u juist buitengewoon kwellend is, maar 
Mij er alleen maar toe aanzet steeds weer voor u - voor het geestelijke dat 
volhardt in zijn weerstand tegen Mij - nieuwe mogelijkheden te scheppen om uw 
rijp worden te bevorderen. Want Ik weet dat Ik eens mijn doel zal bereiken en 
tijdsbegrip bestaat er niet voor Mij. Voor Mij is alles het heden, ook het verleden 
en de toekomst. 
 
Dat begrijpt u niet zolang uw denken nog begrensd is. Maar eens zult u het 
begrijpen en zult u het zelfs onbegrijpelijk vinden dat u Mij zo lang weerstand 
hebt geboden. Want eens vindt de aaneensluiting onherroepelijk plaats en dit 
betekent ook onmetelijke gelukzaligheid waarin al het voorbije leed verbleekt, 
waarin u alleen lovend en prijzend mijn liefde zult herkennen, die u ook in de 
diepste diepte volgde en die niet eerder rustte tot ze het doel bereikte.  
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Amen 
 

 
 
BD.8345 
2 december 1962 

 

Nieuwe verlossingsperiode 
 
Er is geen grote vooruitgang meer te verwachten op deze aarde. Nog maar 
weinigen zullen de juiste weg vinden die naar Mij leidt en hem begaan, terug in 
het vaderhuis. Er zullen wel overal mensen zijn die zich inspannen om voor Mij 
en mijn rijk te werken, die met innige overgave aan Mij opkomen voor de 
geloofsvoorschriften die in verschillende kerkelijke organisaties gelden. Ze 
zullen van goede wil zijn de mensen de waarheid te doen toekomen en het ook 
doen wanneer mijn geest in hen werkzaam kan zijn zodra ze prediken voor Mij 
en mijn rijk. 
 
Maar er zijn weinig mensen die de vorming van hun ziel ernstig nemen, wier 
geloof in Mij hen ook zal doen geloven aan een verantwoording tegenover Mij en 
die daarom op aarde een bewust leven leiden. Het merendeel is en blijft 
onverschillig, al worden ze geconfronteerd met nog zulke geweldige sprekers. Al 
het geestelijke wordt slechts met een superieure glimlach afgedaan, want het 
komt de mensen als fantasie en onwerkelijk voor en het boeit hen daarom ook 
niet. Meer vanwege de weinigen moet er nog ijverig werk worden geleverd, want 
slechts één ziel gered te hebben van de ondergang, haar behoed te hebben voor 
een herhaalde gang door de scheppingen der aarde, is zo'n geweldig resultaat dat 
daarom ook geen moeite moet worden gespaard, want zo'n ziel is haar redder, die 
haar op de goede weg heeft gebracht, eeuwig dankbaar. 
 
Schijnbaar keren veel mensen terug naar het geloof. Maar nog groter is het aantal 
van hen die afvallen en lichtvaardig hun geloof in Mij laten varen, die ook het 
verlossingswerk van Jezus Christus niet erkennen als een werk van 
genoegdoening voor de gehele mensheid. En omdat juist het geloof in Jezus 
Christus steeds meer afneemt, wordt ook de geestelijke nood steeds groter en ze 
leidt tenslotte ook tot de ontbinding van het scheppingswerk aarde, omdat het nog 
diepere wegzinken in de duisternis moet worden verhinderd, wat gebeurt door het 
ontrukken van het geestelijke dat mijn tegenstander toebehoort, door de 
hernieuwde kluistering van dat geestelijke in de materiële schepping. 
 
Steeds weer zeg Ik u dit, dat op deze aarde geen geestelijke ommekeer naar het 
goede is te verwachten, dat er een nieuw verlossingstijdperk begint en dit tegelijk 
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een geestelijke en ook een aardse ommekeer is, want er zal niets blijven bestaan 
wat op, in en boven de aarde leeft en bestaat, maar alles zal een verandering 
ondergaan. Er zal een nieuwe aarde ontstaan en deze nieuwe aarde zal weer in 
wettelijke ordening beginnen, opdat op haar weer een verder ontwikkelen van al 
het geestelijke is gewaarborgd en dus het proces van het terugvoeren verder gaat 
in deze wettelijke ordening. 
 
Of u mensen dit gelooft of niet bepaalt niet mijn plan van eeuwigheid, maar u die 
geen geloof aan mijn informatie zult willen schenken, zult verrast zijn hoe snel de 
dag aanbreekt waarop de eerste aankondigingen bewaarheid worden, waarop u 
nog een laatste teken van Mij zult mogen meemaken dat u de waarheid van al 
dergelijke aankondigingen moet bevestigen. Juist de mensen die menen door hun 
verstand boven hun medemensen verheven te zijn, loochenen zulke 
aankondigingen over het einde en ze trekken dus ook de waarheid in twijfel van 
mijn woord dat rechtstreeks van boven naar de aarde wordt gebracht. Maar wie 
anders zou wel zo'n gegarandeerde voorspelling kunnen geven dan alleen Hij die 
alle macht gegeven is en die ook Heer is over alle krachten van de hemel en de 
aarde? 
 
Zijn woord zult u waarlijk als vast en zeker kunnen aannemen, want Ik spreek 
niet alleen, maar Ik motiveer voor u alle gebeurtenissen zoals door mijn liefde, 
wijsheid en macht u aangekondigd, omdat dit nodig is voor de zielen die nog op 
het laatste ogenblik naar Mij zullen roepen voor het einde komt. Ik wil door mijn 
voorspellingen niets anders bereiken dan uw verantwoordelijkheidsbewustzijn te 
wekken dat u kort voor het einde denkt te zijn en u afvraagt hoe u zich wel 
staande zult kunnen houden voor de ogen van uw God en Schepper. U moet niet 
degenen geloven die een einde loochenen, die in u mensen de hoop willen 
wekken op een tijd die zich ten goede verandert, op een geestelijk keerpunt dat 
nog op deze aarde plaatsvindt, dat alleen maar een ander menselijk geslacht 
vraagt dat naar mijn wil leeft. Op deze aarde zal zo'n menselijk geslacht niet meer 
te vinden zijn, want de negatieve materiële ontwikkeling gaat verder en deze 
alleen is het die een beëindiging van dit tijdperk op aarde tot gevolg heeft. 
 
Want de aarde moet een scholingsplaats van de geest zijn, maar alleen de materie 
beheerst de gedachten der mensen en daarom zullen ze zelf ook weer tot materie 
worden die ze boven alles begeren en daarenboven geheel een God vergeten die 
hun het aardse leven gaf ter wille van een bepaald doel. Dit doel komen de 
mensen niet na, dit doel wordt ook door de aarde zelf niet meer vervuld, want de 
hele goddelijke ordening is omver geworpen. De aarde is het rijk van mijn 
tegenstander geworden, die elke positieve ontwikkeling van het geestelijke wil 
verhinderen. 
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En u mensen die nog gelooft aan een geestelijke verandering van de mensen op 
deze aarde, bent geestelijk blind. Er ontbreekt u elk innerlijk besef, u wordt alleen 
door uw menselijk verstand geleid iets te beweren en goddelijke openbaringen te 
loochenen en ze voor te stellen als uiting van de vijandige geest, daar u anders het 
zelf zou moeten inzien, op welke trede de mensheid is aanbeland. En u zou u 
liever stil moeten houden wanneer u ook zelf niet aan een einde vermag te 
geloven, maar niet uw ontbrekend inzicht verraden door verkeerde beweringen 
die in strijd zijn met mijn voorspellingen. Want ook u zult u daarvoor moeten 
verantwoorden, want u hindert toch de mensen bij hun zelfbezinning over hun 
mislukte leven en dus ook bij een ommekeer naar Mij, die nog voor het einde 
moet plaatsvinden, wil de ziel gered worden van het ontzettende lot van een 
hernieuwde kluistering in de scheppingen van de aarde.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8387 
20 januari 1963 

 

Verwijzing naar de vele noden voor het einde 
 
Er zal nog veel nood over de aarde gaan, maar steeds worden alleen diegenen 
daar direct door getroffen, die daar voor hun ziel profijt uit trekken, wanneer ze 
niet helemaal verhard zijn. Maar de medemensen zijn er niet lang van onder de 
indruk en daarom worden ook zij op een andere wijze getroffen, want Mij staan 
waarlijk veel opvoedingsmogelijkheden ter beschikking, die Ik moet gebruiken, 
wil Ik de mensen niet verloren laten gaan en helemaal aan mijn tegenstander 
verliezen. Want het is net een ziekte, dat ze eerder aan de wil van diegenen 
voldoen, die hen te gronde wil richten, dan de wil van Mij, die hen toch wil 
helpen gelukzalig te worden. 
 
Mijn spreken en vermaningen baten niet veel en ze moeten gevoeliger worden 
getroffen, wil hun denken veranderen en zich op Mij richten. Pas de noden die zij 
alleen niet de baas kunnen, kunnen hen naar Mij toe drijven. Pas zulke noden 
waarbij elke hulp onmogelijk lijkt, kunnen hen ertoe brengen te bidden, tot Mij te 
roepen in geest en in waarheid. En zijn ze nog niet helemaal verhard, is er in hen 
nog een vonkje geloof in een God en Schepper die almachtig en vol van liefde is, 
dan zullen ze ook tot Mij roepen en Ik zal me aan hen bewijzen omdat het me er 
alleen maar om te doen is dat ze levendig in Mij geloven. Want alleen een levend 
geloof geeft hun kracht om in welke aardse nood dan ook weerstand te bieden. 
Want daar het de tijd van het einde is zal ook de tijd van ellende en rampspoed 
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niet ophouden en steeds weer in een andere vorm de mensen treffen en dan is een 
levend geloof een sterke hulp, want het vertrouwen op Mij zal de mensen alles 
gemakkelijker laten verdragen en overtuigd laten wachten op hulp. 
 
En er zal u van alle kanten tijding bereiken over ongevallen en catastrofen van 
allerlei aard en denk dan altijd dat Ik daarmee een verandering van de harten der 
mensen op het oog heb, dat niets zonder reden en zonder zin over de mensen 
losbreekt, wat het ook is. En vaak moet Ik zulke hulpmiddelen gebruiken waar 
geen menselijke aanleiding, geen menselijk falen aanwezig is, want ze moeten 
niet de onvolmaaktheid of zondigheid van de medemensen beseffen, maar ze 
moeten Mij zelf herkennen als Veroorzaker van toestanden die hen in uiterste 
nood brengen. Want ze moeten tot Mij roepen, niet van de medemensen hulp 
verwachten die hun deze niet geven kunnen. Er is alleen nog maar één redding 
voor de mensen, dat ze zelf de band met Mij tot stand brengen, want het einde 
komt onherroepelijk en de tijd van nood die aan het einde voorafgaat, kan alleen 
worden doorstaan door de mensen die zich innig met Mij verbinden en daarom 
ook voortdurend zeker kunnen zijn van mijn hulp. Want Ik heb u mensen lief en 
Ik wil u helpen. Ik heb daartoe de macht en kan u dus ook helpen, alleen wil Ik 
dat u zelf Mij daarom vraagt, dat u de weg neemt naar Mij opdat u dan ook gered 
bent en het laatste einde niet hoeft te vrezen. Want er zal veel kracht van u 
worden gevraagd om alle stormaanvallen van mijn tegenstander te weerstaan en 
deze kracht zult u voortdurend van Mij in ontvangst moeten nemen. Maar daar is 
de innige band met Mij voor nodig, die ook een mate van toevoer van kracht 
verzekert zodat u zegevierend uit alle bekoringen tevoorschijn zult kunnen 
komen. 
 
En hoe dichterbij het einde is, aan des te meer nood en ongevallen u zult zijn 
blootgesteld, omdat het niet lang meer duurt en mijn openlijk ingrijpen geboden 
is waardoor u nog aan het ergste lot zult kunnen ontsnappen, de kluistering in de 
materie, in de nieuwe scheppingen van de aarde. En dit lot is zo ontzettend dat 
alle aardse noden daarbij vergeleken klein lijken, als u zelf het eerste in zijn volle 
omvang zou kunnen beseffen. Maar u zult niet in angst en vrees tot een 
verandering mogen besluiten. En daarom zult u ook niet het hele overzicht ervan 
kunnen krijgen, alleen kan u steeds weer uw lot worden voorgehouden en wat u 
dan zult kunnen geloven of niet. Maar eens zult u Mij dankbaar zijn, wanneer u 
door grote aardse noden dat vreselijke lot bespaard is gebleven. 
 
De tijd gaat onherroepelijk naar het einde voor de mensen op deze aarde en dit 
verklaart ook de zware slagen van het noodlot waardoor de mensen worden 
getroffen. Maar omdat de liefde onder de mensen is bekoeld, is ook het 
medegevoel niet ver strekkend. Pas wanneer de mensen zelf getroffen zijn, 
hebben zulke noden en zulk leed een uitwerking, dat ze over zichzelf gaan 
nadenken en hun gedachten eens geestelijk richten, naar Hem toe, die Heer is 
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over leven en dood, over hemel en aarde, die grondlegger is van alle 
scheppingen, die alles mogelijk is, die u mensen maar vol vertrouwen hoeft aan 
te roepen om ook zeker de hulp te ondervinden en daarmee ook een bewijs 
krijgen van Hem zelf, zodat uw geloof levend zal worden. U zou zelf de mate van 
uw lijden kunnen verkleinen, als u maar naar uw geloof zou terugkeren dat u 
mensen hebt verloren, want dat is de reden van de toegenomen noodtoestand, dat 
ook het geestelijk dieptepunt is bereikt, dat de mensen noch geloven noch liefde 
betrachten en daarom in volledige duisternis voortleven. Ze moeten echter een 
God en Schepper leren onderkennen, ze moeten in Hem en Zijn eindeloze liefde 
geloven en ze zullen dan ook deze liefde mogen ondervinden in elke aardse en 
geestelijke nood. 
 
Maar zelfs de zwaarste slagen van het lot zullen vaak niet tot stand brengen dat 
de mensen veranderen en daarom trekken dezen zelf een ondergang naar zich toe. 
Ze dragen er zelf toe bij dat de aarde wordt verwoest en een nieuwe wordt 
klaargemaakt, want ze moet het geestelijke dienen zich positief te ontwikkelen. 
En deze geestelijke opgave is onmogelijk geworden, omdat de mensen zelf falen 
en daarom alles weer opnieuw in orde moet worden gebracht, dat alles weer tot 
een wettelijke ordening moet worden gebracht wat buiten deze ordening is 
gekomen, dat dus een omvormingswerk op deze aarde wordt voltrokken volgens 
plan van eeuwigheid. 
 
Maar de zorgzaamheid van mijn liefde zal nog voor alle mensen gelden tot aan 
het einde. Ik zal nog alle middelen aanwenden die resultaten beloven opdat het 
aantal verkleind zal worden van hen die gekluisterd worden in de materie, opdat 
ze weer hun ontwikkelingsgang uit de diepte naar omhoog kunnen afleggen, die 
weliswaar ontzettend kwellend is, maar toch het geestelijke aan de handen van 
mijn tegenstander zal ontwringen, daar er anders eeuwig geen terugkeer naar Mij 
zou kunnen bestaan.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8717 
6 januari 1964 

 

Hernieuwde verwĳzing naar catastrofen en oorlog 
 
Buitengewoon zal de komende tijd u belasten, want het wereldgebeuren treedt 
een nieuwe fase in. De onrust onder de volken neemt toe, ieder ziet in de ander 
de vijand en er wordt niets serieus ondernomen om vrede te stichten ofschoon 
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alle mensen ernaar verlangen. Maar het materialisme is de drijfkracht van alle 
plannen en voornemens, en iedereen probeert het grootste voordeel te behalen. 
Maar geen mens is rechtvaardig in zijn denken en gezindheid en door goede 
gevoelens gedreven en de slagen van het lot versterken de angst en onrust. Want 
op elke wijze probeert God zich zelf nog aan de mensen kenbaar te maken, 
omdat alleen het geloof in Hem en Zijn macht het ware tegenwicht is voor alle 
nood en lijden die u mensen tegemoet gaat. 
 
En daarom zullen ook de natuurcatastrofen toenemen, opdat een hogere Macht 
erkend wordt. Want wat van mensen uitgaat, zal steeds de haat tegen elkaar 
versterken, maar niet tot een geestelijke bezinning leiden. De liefdeloosheid 
neemt vormen aan die spoedig niet te overtreffen zijn. En de toestand van 
onderlinge strijd tussen de mensen zal bijgevolg steeds vastere vorm krijgen. 
Het zal alles behalve vrede onder de mensen zijn, ofschoon de grote brand nog 
niet ontstoken is, die echter niet uitblijft. De mensen zelf gaan onverschillig door 
het leven en slechts weinige denken er over na dat deze toestand niet lang zal 
kunnen bestaan. Maar meestal hebben juist de verantwoordelijken een verblinde 
geest. Er wordt veel gepraat, maar toch zijn het slechts lege woorden waarop 
geen daden volgen. Want de nood op aarde wordt niet afgewend waar ze 
duidelijk zichtbaar is. En omdat dus het gebod van de naastenliefde onvervuld 
blijft kan ook de geestelijke toestand niet goed zijn, ofschoon deze mensen in 
aardse welstand leven en schijnbaar niets behoeven te ontberen. De zielen lijden 
weliswaar gebrek, maar toch zijn de mensen niet ontvankelijk voor geestelijk 
onderricht dat de zielen tot ware voeding dienen zou.  
 
De mensen moesten met open ogen om zich heen kijken en hun eigen leven 
ernstig bekritiseren. Dan kunnen zij ook dat wat nog komt leren begrijpen en 
ook met een juist inzicht de gebeurtenissen kunnen volgen, die weliswaar altijd 
werden aangekondigd, maar die nu pas aan betekenis winnen in het aangezicht 
van de zware noodtoestand van hen die daar direct door getroffen worden. Maar 
het is de tijd van het einde. En omdat de mensen geen geloof meer hebben zijn 
overgrote beproevingen nodig om ze nog wakker te schudden. Daardoor kunnen 
enkelen nog het geloof terugwinnen in een God en Schepper aan wie zij hun 
bestaan te danken hebben en tot nadenken aangespoord worden over wat deze 
God en Schepper er toe bewogen heeft en welk doel Hij voor ogen heeft gehad 
hen te scheppen. Voor u mensen gaat het om leven of dood, om grote zaligheid 
of kwelling en pijn, om het hoogste licht of om de diepste duisternis. En wie dus 
leven wil, wie zalig wil zijn en voor eeuwig in het licht wil staan moet ook de 
wil vervullen van zijn God en Schepper. Hij moet deze wil trachten te ervaren 
en zo een leven leiden in liefde tot God en zijn naasten. Maar gelooft hij niet in 
een God, dan is zijn hele leven nutteloos. Hij overtreedt voortdurend de wet van 
de goddelijke ordening. En de wetten van de goddelijke ordening omver te 
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stoten heeft altijd een chaos tot gevolg en deze chaos gaat u mensen nu 
onherroepelijk tegemoet.  
 
Het zal niet alleen een geestelijke uitwerking op u hebben, maar ook de wereld 
zal in al haar voegen kraken. Steeds weer zullen u berichten bereiken van 
catastrofen, ongelukken en ander onheil, want er zal geen rust en vrede meer 
zijn in een wereld die zonder enige liefde en enig geloof is. Wie echter onder de 
mensen de weg tot God gevonden heeft, wie zijn best doet Zijn geboden van 
liefde te vervullen en zich aan Hem overgeeft naar geest en waarheid, wie tot 
Hem bidt en om Zijn bescherming vraagt, die zal deze ook zeker mogen ervaren. 
Want die mensen behoren tot Zijn kleine kudde, die volharden zullen tot het 
einde. Die in het geloof niet wankelen, die elkaar trouw blijven en God diep in 
hun hart dragen en daarom op het einde weggenomen worden, wanneer ze niet 
al van tevoren opgeroepen worden in Zijn rijk wanneer dat volgens Zijn wil is.  
 
Steeds weer wordt u opmerkzaam gemaakt op dat wat voor u ligt en steeds 
dichterbij komt. En al bent u ook klein in geloof, u zult het niet kunnen 
afwenden en u kunt er met volste zekerheid van op aan wat u wordt verkondigd. 
Want het gaat erom dat de mensen zullen ondervinden dat alles voorzien is in 
het heilsplan van eeuwigheid, dat alles afhankelijk is van Gods wil, Die wel in 
Zijn liefde en wijsheid handelend werkzaam is om het werk van terugkeer tot 
Hem te verwezenlijken en dat doel ook eenmaal bereikt. 
 
Amen 
 

 
 

Het ingrijpen der mensen in de huishouding van de natuur 
 
BD.6855 
21 en 23 juni 1957 

 

Verontreiniging van lucht - Water - Voedsel 
 
Ieder mens moet van u hetzelfde mogen verwachten als wat u van hem verwacht. 
Ieder moet u rechtvaardig behandelen, zoals u datzelfde ook van hem verlangt. U 
zult niet met verschillende maten moeten meten en menen zelf meer rechten te 
hebben dan uw medemens, als het erom gaat dat u profiteert van datgene wat u 
van Mij uit gratis is geschonken, wat u niet zelf voor u verworven hebt maar wat 
alle mensen evenzo ter beschikking staat, waaronder geestelijke en aardse 
goederen te verstaan zijn die mijn liefde en mijn scheppende wil altijd voor u 
bereid houden. 
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Daar behoren dus alle gaven toe die u uit mijn hand ontvangt, die u voor uzelf 
niet zult kunnen maken, die er zonder uw toedoen zijn en die tot uw bestaan 
bijdragen, die dus voor uw natuurlijk leven vereist zijn en die aan geen mens 
mogen worden onttrokken wanneer daardoor diens leven in gevaar zal worden 
gebracht. Het zijn de stoffen ten behoeve van het leven waarop ieder mens 
aanspraak moet kunnen maken. Die hem van de kant van de medemensen ook 
niet onttrokken mogen worden, daar anders een overtreding van mijn eeuwige 
ordening ver dragende gevolgen heeft die zich niet alleen laten voelen bij de 
schuldige mensen, maar ook de scheppingen betreffen en bijgevolg ook tot de 
ontbinding ervan kunnen leiden. 
 
U zult dit begrijpen wanneer u er maar over nadenkt welke bestanddelen u nodig 
hebt om te leven en u zich de verscheidenheid hiervan voorstelt, wanneer u lucht 
en water en hun hoedanigheid en werking bij uzelf vaststelt die de mens algehele 
gezondheid schenken, maar ook tot ziekelijkheid en verwoesting van de organen 
van het lichaam kunnen leiden indien door menselijke wil een besmetting van de 
lucht en het water plaatsvindt die niet te overziene schade met zich meebrengt. 
Lucht en water zijn gaven Gods die ieder mens nodig heeft en daarom ook uit 
mijn hand ontvangt. En de zondigheid van de mensen komt alleen al daarin tot 
uitdrukking dat ze er niet voor terugschrikken deze buitengewoon voorname 
stoffen ten behoeve van het leven op zodanige wijze te verontreinigen dat voor de 
medemensen daaruit levensbedreigende beschadiging voortvloeit.  
 
En zoals ieder mens zijn eigen leven lief is, zo bezondigt hij zich wanneer hij de 
medemens de noodzakelijkste levensbehoeften beknot, wanneer hij er toe 
bijdraagt dat het leven van de medemens in gevaar wordt gebracht. En onder "het 
in gevaar brengen van het leven" is ook te verstaan, wanneer dat wat de aarde 
voortbrengt aan voeding voor mens en dier, van zijn natuurlijke hoedanigheid 
wordt beroofd, wanneer de bodem waarop het moet gedijen door kunstmatige 
middelen een andere gesteldheid krijgt en nu ook de daarin gekweekte producten 
stoffen bevatten die volstrekt niet bevorderlijk zijn voor het menselijk lichaam. 
De mensen grijpen in in de natuurwetten, ze willen als het ware verbeteringen 
aanbrengen, dus mijn scheppingen als gebrekkig voorstellen, ze willen de bodem 
een hogere opbrengst-capaciteit verschaffen en ze bedienen zich daartoe van 
verkeerde middelen. Want ze zouden Mij alleen maar om mijn zegen hoeven te 
vragen om waarlijk ook overvloedige oogsten binnen te mogen halen. 
 
Een verder zondigen op dit gebied is ook wanneer de vruchten geoogst worden 
voor ze rijp zijn. Wanneer door hebzucht en materialistisch denken op het 
natuurlijke rijpingsproces wordt vooruitgelopen en wanneer daardoor het 
menselijk lichaam gedwongen wordt de strijd aan te binden met nog niet rijp 
geworden substanties, wat niet alleen maar een zuiver lichamelijke maar ook een 
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geestelijke aangelegenheid is, die u mensen vaak niet bekend is. Het valt echter 
allemaal onder het veronachtzamen van de wet van mijn eeuwige ordening. De 
mens berokkent zijn medemens schade, hij handelt niet rechtmatig tegenover 
hem en draagt er toe bij dat de chaos op aarde steeds groter wordt, omdat alleen 
een leven op aarde dat volledig in overeenstemming met de wet van de ordening 
wordt geleefd, een juiste uitwerking kan hebben op lichaam en ziel.  
 
En ieder mens heeft er recht op dat de orde in de natuur in stand gehouden wordt, 
want Ik heb alles wat er in de schepping bestaat niet voor één mens, maar voor 
alle mensen geschapen. Ieder mens heeft zuivere lucht nodig, zuiver water en een 
goede voeding voor zijn lichamelijk leven en geen mens heeft het recht zijn 
medemens schade toe te brengen die hij voor zichzelf ook niet zal wensen. 
 
In de laatste tijd voor het einde wordt er echter helemaal geen rekening meer 
gehouden met het leven van de medemens. Er wordt op allerlei manieren 
gewetenloos geëxperimenteerd en steeds alleen maar uit eerzucht, hebzucht of 
honger naar macht, en de gezondheid wordt in levensgevaar gebracht. En dus 
triomfeert hij, die al het geschapene zou willen verwoesten om het daarin 
gekluisterde weer vrij te krijgen, in de valse veronderstelling dat het hem dan 
weer toebehoort. De mensen die in strijd met de goddelijke ordening handelen 
hebben zich allen in zijn macht begeven. Ze volgen zijn influisteringen en mijn 
geboden, die liefde en rechtvaardigheid vereisen, achten ze niet. 
 
Ieder mens denkt alleen maar aan zichzelf en zijn eigen voordeel en het lot van 
de medemens laat hem koud. En ook het leven van zijn medemens is hem niet 
meer heilig, daar het anders niet zou kunnen komen tot wat echter met zekerheid 
te verwachten is, dat het leven van alle mensen op het spel wordt gezet omdat de 
goddelijke natuurwetten omver worden gestoten - omdat eens de elementen zich 
met alle geweld een weg naar buiten zullen banen, waartoe de mensen zelf 
aanleiding geven die zondigen tegen de goddelijke ordening, tegen mijn gebod 
van de liefde tot God en de naaste.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1888 
14 april 1941 

 

Teruggang van de vegetatie - Stormen - Noodweer 
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Het is geen toeval dat de vegetatie van het aardoppervlak verandert voor zover 
het landstreken betreft waar menselijke bemoeienissen en de menselijke wil 
hierin beslissend hebben ingegrepen. Dit geldt in het bijzonder voor wouden of 
boomaanplantingen die aan de vernietigende wil der mensen ten offer vielen, 
wat niet zonder invloed op het klimaat en de bodemgesteldheid blijft.  
 
Zulk een omhakken van bomen is een groot gevaar voor de mensen als dit te 
vroeg geschiedt, dat wil zeggen voordat het geestelijke in de plantaardige 
scheppingen gerijpt is tot een verder leven in de volgende vorm. Want dit 
vroegtijdig vrij geworden geestelijke verlaat zijn verblijfplaats niet, zonder zich 
hiermee in overeenstemming schadeloos gesteld te hebben door de bestaande 
levens in de omgeving te bedreigen. Het kan zich in ongebonden toestand vaak 
ongewenst uiten, wat van God uit ook niet verhinderd wordt. De mensen in 
zulke landstreken zullen onder buitengewone stormen en verwoestingen te lijden 
hebben, wat ook de groei van alle planten erg benadeelt. Waar echter de 
vegetatie schraal is laten zich ook andere storingen voelen. Daar laat de 
watertoestand veel te wensen over, dat wil zeggen de oppervlakte van de aarde 
verzandt door gebrek aan watertoevoer. Zodoende kunnen deze landstreken 
woest en ledig worden, en ofschoon de mensen menen daar geen invloed op 
gehad te hebben zijn zij toch de eigenlijke veroorzakers van de 
onvruchtbaarheid en dorheid van hele landstreken.  
 
Het gevaar ligt daarin dat het niet wordt ingezien en dat mensen gedachteloos 
steeds weer nieuwe landstreken ten offer laten vallen aan hun winstbejag - wat 
meestal de oorzaak is van dorheid van gehele gebieden. Wanneer de mens om 
aards voordeel scheppingen vernietigt is dit een toegeven aan de macht van het 
kwaad. Om geld en de waarde van het geld grijpt de mens in het goddelijke 
scheppingsplan in, dat aan alles zijn bestemming gaf en niet in de laatste plaats 
aan de gehele plantenwereld op het aardoppervlak. Zulk een ingrijpen zal dan 
ook gevolgen hebben die hiermee overeenstemmen, ofschoon deze gevolgen een 
bepaalde tijd nodig hebben en niet dadelijk te herkennen zijn.  
 
Stormen en noodweer zullen de overhand krijgen, watergebrek zal dus 
plantenculturen bemoeilijken, wat een teruggang van de vegetatie tot gevolg zal 
hebben. Tegelijkertijd is het een beperking van de geestelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor het substantiële dat zijn verblijf in de 
plantenwereld volgens zijn graad van rijpheid nemen wil en daarin dus 
gehinderd wordt, wat tot steeds nieuwe stormen en noodweer leidt. 
 
Amen 
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BD.7423 
5 oktober 1959 

 

God alleen is Heer van de schepping - Ster 
 
Eeuwig doorlopen de hemellichamen al hun baan die ze door de goddelijke 
Schepper werd voorgeschreven en waaraan in het scheppingsplan ook wordt 
vastgehouden naar Zijn wil. En het is een onmogelijke onderneming de 
voorgeschreven baan van een hemellichaam te willen veranderen, een ster uit zijn 
baan weg te dringen en anders te willen sturen dan het door de goddelijke 
Schepper is bepaald. En evenzo is het onmogelijk de loop van een hemellichaam 
tegen te houden, hem tijdelijk in zijn loop te beperken, dus het op een of andere 
manier te verhinderen zijn weg te gaan. Dit zij gezegd aan allen die menen door 
eigen uitvindingen een andere ordening in Gods scheppingswerk aan te kunnen 
brengen, die geloven menselijke voortbrengselen in het goddelijke 
scheppingswerk te kunnen voegen, die aannemen dat zulke pogingen zonder 
ernstige schade berokkenende gevolgen het universum kunnen worden 
ingestuurd. 
 
Over de kosmos ben Ik nog altijd de Heer. En Ik zal ook elk willen 
binnendringen in mijn werk daarbij passend beantwoorden. Er zal een nieuwe 
poging worden gedaan en er zullen er meerdere volgen, zolang de mensen niet 
worden gehinderd. En Ik laat zoiets ook toe, maar Ik antwoord wanneer de tijd 
daar is. Want er kan niet meer veel worden aangericht in het heelal door de 
handelwijze van de mensen, omdat de tijd is afgelopen waar de mensheid al met 
al nog op mag rekenen. En alle ervaringen die ze nog willen verzamelen zullen 
hun van geen enkel nut meer zijn, want Ik zelf roep ze een halt toe.  
 
Maar Ik zal op dezelfde manier antwoorden, want dit antwoord zal eveneens uit 
het heelal komen waarin ze trachten binnen te dringen. En al hun uitvindingen 
om het hemellichaam dat hen zelf in het grootste gevaar brengt af te weren en om 
te leiden, zullen nutteloos zijn. En zo blijft het aan Mij overgelaten hoe lang Ik de 
praktijken van de mensen duld, maar Ik duld het maar beperkt. Ik kan me niet 
akkoord verklaren met zulke proefnemingen die geen geestelijk doel hebben en 
die de mensen alleen nog maar meer sterken in hun geloof, "heer" van het heelal 
te zijn of te worden. 
 
Maar het einde komt spoedig en in deze eindtijd zullen de mensen nog van alles 
proberen, wat alleen hun goddeloosheid, hun geestelijke verwaandheid en hun 
geestelijke armoede bewijst. Er zullen nog velerlei experimenten worden 
ondernomen die aanzienlijk bijdragen aan de ontbinding van de aarde, aan het 
laatste vernietigingswerk en dus aan het beëindigen van een verlossingsperiode 
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die moet wijken voor een nieuwe, willen mijn schepselen niet totaal verloren 
gaan. 
 
Maar u mensen die de mijnen bent door uw wil, laat u niet imponeren door alles 
wat er ook mag gebeuren. Denk er steeds aan dat de Schepper van hemel en aarde 
zich niet laat verdringen en dat Hij Zijn macht duidelijk zal tonen zonder daarin 
door de mensen te kunnen worden gehinderd. Ik zie toe en wacht af tot de dag is 
gekomen die sinds eeuwigheid is voorbestemd. Want er is een grens gesteld aan 
de tijd die mijn tegenstander op zodanige wijze gebruikt dat de mensen, als van 
hem afhankelijk, alles doen wat hij verlangt, wat hun echter niet zal lukken.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8457 
3 april 1963 

 

God alleen is Gebieder van het heelal 
 
Ook dat moet u wijzen u op het einde dat nabij is, namelijk dat de mensen steeds 
nieuwe pogingen doen om in de geheimen van de schepping door te dringen, 
maar nooit op geestelijke wijze waardoor zij alleen opheldering kunnen 
ontvangen. Zij proberen met hun verstand te doorgronden wat voor hen nog 
verborgen is. Zij ondernemen pogingen om te onderzoeken wat er buiten de aarde 
is, ze willen natuurwetten doorgronden en die benutten, weer alleen ter wille van 
aards gewin. Zij schakelen mijzelf als de Schepper en Bewaarder, als de Gebieder 
van het heelal uit en geloven eigenmachtig navorsingen te kunnen ondernemen 
die buiten de aarde bestaande scheppingen betreffen. 
 
Zij zullen ook hun pogingen voortzetten ofschoon ze steeds weer mislukken, 
omdat het nooit en te nimmer gebeuren kan dat mensen van de aarde op andere 
hemellichamen verblijven zonder hun leven te verliezen. Maar zelfs dan nog laat 
Ik hun de vrije wil. Ik hinder hen niet, opdat zijzelf de nutteloosheid van hun 
voornemens inzien. En of zij nu al geloven te kunnen ingrijpen in mijn schepping 
of niet, zij verliezen daarvoor de maatstaf waar de grenzen liggen voor hun eigen 
verstand. 
 
Op geestelijke wijze zouden zij onbeperkte ervaringen kunnen verzamelen, maar 
daarvan zouden alleen de zielen voordeel hebben. De mensen zoeken echter 
voordelen voor aardse doeleinden en daarom kiezen ze niet de weg die hen tot het 
juiste inzicht zou kunnen brengen. Maar al hun pogingen zullen schipbreuk lijden 
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en steeds alleen maar een schadelijke uitwerking hebben op de mensen die zich 
als "testobjecten" aanbieden. 
 
Het gebied voor de mensen is en blijft de aarde - zoals ook andere hemellichamen 
als zodanig weer afgesloten zijn en de wezens die op elk hemellichaam wonen, 
zij het de aarde of elk andere gesternte, zijn onderworpen aan de natuurwetten die 
van Mij uit aan elk hemellichaam gegeven werden. En geen van deze 
natuurwetten zullen zij kunnen uitschakelen, of zich met wezens van andere 
hemellichamen kunnen verbinden, en zij zullen deze pogingen alleen maar met 
hun leven betalen - omdat het een vermetelheid is om mijn wetten te minachten 
die hen door hun verstand al moesten afhouden om onderzoekingen van dien aard 
te ondernemen. En dat is al een teken van het naderende einde. Het is een teken 
van totaal ongeloof in een God en Schepper. Want anders zouden zij het niet 
wagen verstorend in mijn scheppingen in te grijpen met het idee eveneens 
scheppingswerken te kunnen laten ontstaan die het heelal doorijlen. Het zijn dode 
dingen zonder zin of doel die bewijzen hoe vermetel de mensen op de aarde zijn 
en hoe verduisterd hun geest is ondanks hun meest verbazingwekkende 
berekeningen, die echter niet kloppen zoals zij steeds weer moeten ondervinden. 
 
In alle bestaande natuurwetten grijpen de mensen reeds in, nooit echter tot zegen 
van hun medemensen maar steeds tot schade, lichamelijk en geestelijk. Want ze 
veranderen door hun proefnemingen ook zuiver natuurlijk gezien hun 
levenskansen. Zij vergiftigen de lucht, het water en dus de levensvoorwaarden 
zuiver lichamelijk gezien, zoals zij echter ook door hun goddeloos handelen grote 
schade aan de zielen toebrengen, die zich op aarde op zo grote afstand van Mij, 
hun God en Schepper, nooit kunnen voltooien. Deze verre verwijdering echter 
wordt door hen bewezen, want alleen satanische invloed bepaalt hun denken en 
handelen. Alleen de satan geeft hun deze gedachten in, omdat hij zelf probeert 
Mij uit te schakelen en hij de mensen in totaal negatieve zin beïnvloedt. 
 
Nooit zal en kan zo'n poging om op andere hemellichamen te komen die buiten 
de aarde liggen van Mij uit gezegend zijn. Toch laat Ik tot op het laatst nog 
erbarmen gelden voor hen wier zielen nog niet geheel aan mijn tegenstander ten 
prooi zijn gevallen, daar anders elke poging snel tot mislukken gedoemd zou zijn. 
Maar Ik worstel om iedere afzonderlijke ziel en zodra ze zich in innig gebed tot 
Mij wenden in ogenblikken van aardse nood sta Ik hen ook bij en laat dingen 
schijnbaar lukken, doch altijd alleen met het doel dat zij de weg tot Mij 
terugvinden en hun voornemens opgeven als zij moeten inzien dat zij afhankelijk 
zijn van een sterkere Macht die zij met hun verstand nooit zullen kunnen 
doorgronden, maar die het hart toch kan begrijpen. 
 
U zult nog veel horen en wellicht verbaasd staan over de prestaties die mensen 
kunnen leveren. Maar weet, dat hun de kracht wordt gegeven door mijn 
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tegenstander. Dat hij evenals Ik probeert werken te laten ontstaan te midden van 
mijn schepping waartoe hijzelf niet in staat is en daarom zich bedient van de wil 
van de mensen die hij gemakkelijk kan beïnvloeden omdat zij weinig of geen 
geloof hebben. Maar het zijn zijn laatste pogingen, want zijn tijd is afgelopen en 
hijzelf trekt zijn val in de diepte naar zich toe. Want als hij de grootste verwarring 
onder de mensen heeft teweeggebracht, zal Ik een einde maken aan zijn 
activiteiten en er zal ook niets blijven bestaan van de werken die door mensen 
onder zijn invloed zijn ontstaan. Alles zal vergaan en Ik zal de ordening op de 
aarde weer herstellen opdat die verder als "school van de geest" haar doel kan 
vervullen volgens mijn wil.  
 
Amen 
 

 
 

 
Geestelijke vervlakking van de mensen 

 
BD.6588 
4 en 5 juli 1956 

 

Logische motivering van het wereldgebeuren 
 
Voor mensen die in de wereld staan is het moeilijk te geloven aan wat u, mijn 
dienaren op aarde, hen in mijn opdracht aankondigt. Het lijkt voor hen zo 
onwaarschijnlijk dat zij u eerder fantasten noemen dan uw woorden ter harte te 
nemen en met de waarschijnlijkheid ervan rekening te houden. Want wat u hun 
verkondigt past niet in het programma dat zij voor zichzelf gemaakt hebben van 
hun leven op deze aarde. Het geloof hieraan eist een volledige verandering van 
hun gedachten van het ene gebied naar een andere, en zij zien de 
noodzakelijkheid ervan niet in. Zij leven en willen van hun leven genieten en 
daarom vervullen zij op de eerste plaats hun eigenliefde, en het gevolg daarvan is 
weer een verduisterde geestestoestand. Het wordt steeds donkerder in hen en mijn 
rijk trekt zich steeds verder van hen terug, in plaats van dat zij het in bezit nemen. 
 
En toch kan Ik hen niet aan hun lot overlaten. Ik kom steeds weer naar hen toe en 
laat steeds vaker door zieners en profeten verkondigen wat hun te wachten staat. 
En zo klinken hun vermaningen en waarschuwingen ook te midden van de wereld 
om de opmerkzaamheid der mensen naar een gebied te leiden dat zij anders niet 
betreden. En er kan voor hun redding niets anders gedaan worden dan dat Ik hen 
zelf aanspreek door mijn dienaren, want dit is de natuurlijkste manier om Mij te 
openbaren omdat het niet tot geloven dwingt en soms toch succes heeft. 
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De verwijzingen naar het einde en naar de natuurcatastrofe die aan het einde 
vooraf zal gaan zullen de mensen steeds weer op verschillende manieren worden 
voorgehouden, zowel in samenhang met het verkondigen van mijn evangelie als 
ook in samenhang met het wereldgebeuren, die díe mensen te denken moeten 
geven die de verkondigers van mijn evangelie uit de weg gaan maar toch 
aangesproken moeten worden. Waar nog naar mijn woord geluisterd wordt is ook 
de verbinding met Mij nog voorhanden, of nog niet verbroken. En het zal 
gemakkelijker zijn voor dezen het komende gebeuren geloofwaardiger te maken 
omdat door mijn woord altijd al op een einde van deze aarde gewezen werd en op 
de tekenen die zulk een einde aankondigen. 
 
Maar het is moeilijk die mensen te benaderen die zich totaal los hebben gemaakt 
van kerkelijke organisaties en die zich naar de wereld hebben toegewend of 
alleen nog maar de wereld of werelds gewin tot hun levensinhoud lieten worden. 
Ook dezen wil Ik aanspreken en waar dit Mij niet lukt door mijn werktuigen op 
aarde, daar kan Ik alleen nog het wereldgebeuren laten spreken. Ongevallen, 
catastrofen en vernietigingen door de natuur kunnen misschien nog op hun 
gedachten inwerken en dan is het mogelijk dat zij zulke gebeurtenissen in 
verband trachten te brengen met de voorspellingen van een naderend einde, die 
ook aan hun oren niet voorbijgaan, zelfs al zijn zij dienaren van de wereld. En het 
zal in de komende tijd niet aan roependen ontbreken die in mijn opdracht de 
mensen wakker moeten schudden uit hun diepe slaap. Ik wil ook nog degenen 
winnen die geheel afzijdig staan, op wie kerkelijke geloofsleren geen vat hebben, 
die echter aan een duidelijke verklaring van de betekenis en het doel van de 
schepping en aan de levensopgave van de mens gewilliger hun oor lenen. 
Daarom moet hun voor het wereldgebeuren ook een logische motivering gegeven 
worden, als zij tot het geloof gebracht moeten worden in een hogere Macht die 
vol liefde en wijsheid heerst in het heelal. 
 
Ik beschik over veel middelen en wegen, dus heb Ik ook dienaren nodig op aarde 
die over verschillende aanleg beschikken en daarom tot verschillende 
werkzaamheden in mijn wijngaard aangetrokken kunnen worden. Ik zet al deze 
arbeiders waarlijk in op de juiste plaats waar zij succesvol bezig kunnen zijn. 
Maar een ieder van hen heeft de opdracht de mensen van het naderende einde te 
verwittigen, want gelovigen en ongelovigen moeten weten dat zij in de laatste 
genadetijd leven die zij goed moeten en kunnen benutten om het einde niet te 
hoeven vrezen. En allen moeten ook in kennis gesteld worden van wat Ik op het 
oog heb met de verschillende wereldgebeurtenissen, met buitengewoon 
smartelijke voorvallen, met ziekte en nood. Want het is alleen mijn liefde die dat 
alles over de mensen laat komen opdat zij nog tot geestelijke rijpheid komen of 
de weg naar Mij vinden vóór het einde.  
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Amen 
 

 
 
BD.8026 
25 oktober 1961 

 

Geestelĳk dieptepunt - Motivering van de ontbinding 
 
Er is een grote geestelijke vervlakking waar te nemen, want de mensen tonen 
weinig belangstelling voor de gebeurtenissen die zich op het geestelijk vlak 
afspelen. Ze schenken alleen aandacht aan het wereldgebeuren en de gevolgen 
daarvan voor hun lichamelijk leven, ze zijn alleen van aardse gedachten vervuld 
en hebben geen enkele verbinding met de geestelijke wereld. Hun gedachten zijn 
zelden of nooit gericht op het rijk dat niet van deze wereld is. Ze geloven slechts 
wat ze kunnen zien en staan ongelovig tegenover al het geestelijke beleven. Ze 
geloven niet aan Mij, anders zouden ze ook verbinding zoeken met Mij, hun God 
en Schepper van eeuwigheid. Al het geestelijke is voor hen onwerkelijk en dus 
houden ze zich daar niet mee bezig. En worden ze door hun medemensen in 
gesprekken betrokken die Mij tot inhoud hebben, dan wijzen ze die af en geven 
hun ongeloof ook openlijk toe. Ze hebben geen geestelijke binding omdat de 
aardse materie hen geketend houdt - en hiermee dus mijn tegenstander, aan wie 
ze toebehoren en van wie ze zich ook niet proberen los te maken. 
 
Vandaar het geestelijk dieptepunt dat de reden is voor het einde van de oude 
aarde, het einde van een verlossingsperiode die een ontbinding van de aardse 
schepping vereist. Want de aarde moet een plaats van scholing zijn voor het 
geestelijke dat als mens belichaamd over de aarde gaat. Maar op het geestelijke in 
de mens wordt geen acht meer geslagen, de mens beschouwt zijn aardse leven als 
doel op zichzelf en hij voldoet daarom niet aan zijn eigenlijke opgave, hij komt 
zijn bestemming op aarde niet na. Hij laat de geestelijke ontwikkeling van zijn 
ziel buiten beschouwing. Hij leeft in totale onwetendheid over zijn levenstaak en 
hij zal dit weten daarover ook nooit verkrijgen omdat hij zich er zelf tegen 
verweert uitsluitsel te verkrijgen. Hij wijst alle opheldering of onderrichting af 
die hem van de kant van gelovige mensen gegeven wordt en hij kan ook niet 
gedwongen tot inzicht worden gebracht omdat dit indruist tegen mijn liefde en 
wijsheid. 
 
En daarom wend Ik nog vóór het einde andere middelen aan om nog diegenen 
aanleiding tot nadenken te geven die nog niet geheel aan mijn tegenstander ten 
prooi zijn gevallen. Deze middelen zullen wel zeer pijnlijk zijn, omdat de mensen 
door het noodlot bepaald hard getroffen worden opdat ze tot bezinning komen en 
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de weg naar Mij nemen. Ze zullen in de grootste nood geraken en aards geen hulp 
meer mogen verwachten. Dan is het mogelijk dat ze aan de Macht denken die hen 
geschapen heeft. Dan is het mogelijk dat ze vanuit het diepst van hun hart deze 
Macht aanroepen en dan zal Ik hun roep ook waarlijk horen en verhoren. Ik zal 
Mij dan door openlijke hulp aan hen openbaren, door redding uit hun nood. Maar 
op woorden die slechts door de lippen gesproken worden let Ik niet. Alleen een 
gebed vanuit het hart, een gebed in geest en in waarheid zal bij Mij verhoring 
vinden, omdat Ik voor het einde nog iedere ziel wil redden, opdat ze niet weer 
verloren gaat voor eindeloos lange tijden. 
 
De geestelijke vervlakking van de mensen is aanleiding tot zware slagen van het 
noodlot die nog over de mensen moeten uitbreken om hun denken te veranderen, 
zover als dit maar mogelijk is. De vergankelijkheid van aardse goederen laat nog 
velen tot bezinning komen en ernstig de toestand van hun eigen ziel overdenken. 
Maar steeds blijft de wil vrij, de weg naar Mij moeten ze helemaal onbeïnvloed 
nemen. Maar voor hen is hun redding zeker wanneer ze deze weg gaan, want het 
gaat alleen om het heil van hun zielen, niet om hun lichamelijk welzijn. 
 
Het gaat alleen maar daarom, dat ze Mij zelf erkennen, dat ze in Mij geloven, wat 
ze bewijzen door een roep naar Mij in geest en in waarheid. Ze zullen dan gered 
zijn van het verderf, ze zullen door mijn liefdevolle vaderhand worden vastgepakt 
en aan de handen van mijn tegenstander ontrukt, die tegenover de vrije wil van de 
mens machteloos is en zijn aanspraak op deze ziel verliest. En waarlijk, ieder 
mens zal gezegend zijn die nog voor het einde voor Mij kiest, die in zijn nood z'n 
toevlucht neemt tot Mij en zich door mijn liefde laat vastpakken. Want Ik zal 
hem niet laten vallen en hij zal Mij eeuwig dankbaar zijn dat Ik tot aan het einde 
om zijn ziel geworsteld heb, dat mijn liefde niets onbeproefd liet om haar voor 
eeuwig te winnen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8277 
20 september 1962 

 

De tekenen van de eindtĳd 
 
U kunt er zeker van zijn dat alles wordt vervuld wat Ik door zieners en profeten 
heb verkondigd, want het einde komt steeds dichterbij en u zult door de tekenen 
des tijds inzien in welk uur u leeft. Steeds weer wordt de tegenwerping gemaakt 
dat in moeilijke tijden altijd een einde gevreesd werd en dat de aarde toch steeds 
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weer is blijven bestaan. Dat reeds mijn discipelen op een spoedig wederkomen 
van Mij zelf rekenden en dat ook zij zich vergisten. En zo willen zij ook nu mijn 
aankondigingen geen gehoor en geen geloof schenken. En steeds weer wijs Ik er 
op dat eenmaal de toekomst tegenwoordige tijd wordt. Dat u mensen nu op zo'n 
laag geestelijk peil aanbeland bent dat een einde van deze aarde noodzakelijk 
maakt, waaronder echter alleen een totale omvorming van het aardoppervlak te 
verstaan is maar geen vernietiging van het scheppingswerk aarde. Want deze 
aarde zal ook verder haar opdracht in het heelal vervullen, ze zal verder mensen 
dragen met het doel hun zielen rijp te laten worden. Maar tevoren moet ze daar 
weer geschikt voor worden gemaakt. 
 
Mijn woord is de waarheid, en wanneer Ik u mijn woord van boven laat 
toekomen en aan u mensen mijn heilsplan uiteenzet opdat u ook van elke 
samenhang op de hoogte bent, dan wil Ik daarmee waarlijk alleen bereiken dat u 
mijn waarschuwingen en vermaningen gelovig aanneemt en dat uw houding ten 
opzichte van Mij daarmee in overeenstemming is. Want u moet verder kijken dan 
alleen uw dagelijkse levensloop, u moet nadenken over wat voor u ligt omdat u 
een ding weet, dat u zult moeten sterven en zelf uw leven niet met een dag 
verlengen kunt, dat u dus afhankelijk bent van de Macht die u in het leven riep. 
Deze gedachten moet u ernstig overwegen, en het zal beslist niet in uw nadeel 
zijn. Want Ik zal u dan ook helpen innerlijk tot opheldering te komen en nu ook 
met de gedachte aan een einde vertrouwd te raken, met wat dat einde voor een 
ieder van u persoonlijk te betekenen heeft. Gelooft u aan een God en Schepper 
wiens liefde u in het leven riep, dan zal het u niet verontrusten als u op een 
naderend einde gewezen wordt. Want dan weet u dat deze God en Schepper ook 
uw lot in Zijn hand houdt en u zich slechts in Zijn liefde en genade hoeft aan te 
bevelen om zonder gevaar door de voor u liggende tijd geleid te worden. En de 
verwijzingen ernaar zullen u niet laten schrikken omdat u zich alleen nog inniger 
aaneen zult sluiten met uw God en Schepper, die u als uw Vader van eeuwigheid 
herkent.  
 
Maar de ongelovigen zullen hard getroffen worden en voor dezen geldt de 
eeuwigdurende voorspelling van een naderend einde, want zij kunnen nog 
veranderen in de korte tijd die hen nog rest. Sla toch acht op de tekenen des tijds, 
want mijn eerste discipelen heb Ik daarop al attent gemaakt. U echter staat al aan 
het begin van een tijd vol droefenis. U zult horen van oorlogen en van 
aardbevingen. De ongevallen en catastrofen nemen toe en u kunt in de kosmos 
veranderingen waarnemen. U ziet ook het doen en laten van de mensen die 
ontaard zijn, die geloven te kunnen ingrijpen in mijn schepping. Die zich laten 
meeslepen door aan God vijandige experimenten die geen goede afloop zullen 
hebben. 
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Sla acht op de gezindheid van de mensen die zwelgen in werelds genot, die hard 
en liefdeloos zijn en niet denken aan de nood van hun naasten. Sla acht op het 
ongeloof, op hun houding tegenover Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, en u 
zult weten dat u reeds midden in de tijd leeft die aan het einde vooraf gaat. Want 
ook de geloofsstrijd zal ontbranden met een hevigheid die u niet voor mogelijk 
houdt. En dit geestelijk dieptepunt trekt het einde naderbij en heeft ook reeds het 
niveau bereikt dat mijn ingrijpen gegrond zou zijn. Ik wijk echter echter niet af 
van de dag die in mijn heilsplan van eeuwigheid is vastgelegd. Maar Ik zal deze 
dag ook niet uitstellen, want in mijn wijsheid voorzag Ik ook wanneer de tijd 
gekomen is dat het werk van verandering zal plaatshebben.  
 
Ik zal daarom tot aan het einde toe mijn stem laten weerklinken en het naderende 
einde aankondigen, en gelukkig degene die acht slaat op deze stem en zich 
voorbereidt. Gelukkig hij die de verbinding met Mij tot stand brengt en in geloof 
aan Mij en mijn bescherming alles over zich heen laat komen. Gelukkig hij die 
tot de mijnen wil behoren en Mij trouw blijft tot het einde, want deze voorzie Ik 
van buitengewone kracht en hij zal standhouden en de dag van het einde niet 
hoeven te vrezen.  
 
Amen 
 

 
 

De wereldbrand 
 
BD.1103 
21 september 1939 

 

Het omverwerpen van aardse macht 
 
Wie de wereld aanleiding geeft om in voortdurende bedreiging te leven, diens 
geest getuigt niet van liefde die in hem aanwezig moet zijn. Het is veel meer de 
tol van de boze, die diegene betaalt die onvrede en twistzucht onder de mensen 
brengt. De liefde en de vrede onder de mensen moet bevorderd worden en allen 
moeten onderling als broeders zijn. In plaats hiervan wordt er bittere vijandschap 
naar huizen gebracht die vreedzame mensen moeten herbergen, en het is een hele 
natie onwaardig als de burger van de staat zich geestelijk onvrij voelt. Het is een 
knechten van diegenen die als broeders moeten worden behandeld, ontoelaatbaar 
naar de wil van God.  
 
Wie zich aanmatigt verordeningen uit te vaardigen welke de persoonlijke vrijheid 
beperken en dit weer alleen om een vooropgezet standpunt te kunnen 
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doordrukken, zal heel snel moeten ondervinden dat de boog springt die al te zeer 
gespannen is, en dat het lot zal omslaan en diegenen zal treffen die geloven het in 
hun hand te hebben. Aanvankelijk zal weliswaar het succes schijnbaar aan de 
kant van de wereldlijke macht zijn, echter niet lang. Want alle tijdsverschijnselen 
wijzen op het einde van die tijd waarin macht voor genade gaat. En blijft het 
nochtans onuitvoerbaar dat de zwakke tot eer en aanzien komt op aarde, dan is dit 
met wijze bedoeling door God toegelaten opdat eens openlijk de gerechtigheid 
Gods, Zijn liefde en Zijn almacht zich openbaart, want Hij zal ingrijpen als de 
tijd daar is. U zult Hem alleen moeten laten heersen en Hij zal ieder lot zo 
gestalte geven dat het voor de enkeling verdraaglijk is en met Gods genade en 
hulp het leven tot een goed einde wordt gebracht.  
 
En bereid je nu voor op een openbaring waarvan je de zin nu nog niet zult 
begrijpen en die je toch nader moet worden verklaard: in de geestelijke chaos zal 
de Heer bijgevolg met geweld moeten ingrijpen en de wereld overdenkt al 
angstig welke omvang dit ingrijpen van de eeuwige Godheid zal aannemen. En 
het is daarom toelaatbaar, dat de machthebber van een geplaagd land eerst zelf de 
kwalen moet ondergaan, voordat hij door het wereldgebeuren gevoelig wordt 
getroffen. Nog staat hij op het toppunt van zijn roem, nog wordt hij door de 
mensheid toegejuicht, maar als hij gevallen is zal niemand zijn stem naar hem of 
voor hem laten klinken, want in tijden van tegenspoed en bittere nood vergeet de 
mensheid dat ze aan hem ook zekere voordelen te danken heeft. En zo zal het 
komen dat in de tijd van nood die over de aarde komt een algemeen oproer tegen 
de overheid beraamd wordt en ook ten uitvoer wordt gebracht en zo menigeen ten 
val zal komen die zich aan de top waande. En de ziel zal een oordeel vellen, ze 
zal zich laten leiden door het gevoel van rechtvaardigheid, ze zal de fouten en 
gebreken inzien, echter ook de gezindheid van hen die sterk verlangen naar een 
verbetering van de algehele toestand en zich ermee tevreden stellen, zijn macht te 
beperken, opdat er niet opnieuw een onheil over de mensheid zal losbarsten.  
 
Want de mensen die ongelooflijk verbitterd zijn, eisen hun recht op en wensen de 
verwijdering van diegene die zo onuitsprekelijke ellende over de mensheid 
bracht. En het ogenblik zal komen waarin arm en rijk, oud en jong, hoog en laag 
zullen inzien, welk geweld in degene die de heerschappij voerde tot uitdrukking 
kwam en hoe gezond het denken was van hen die zich niet door de schijn lieten 
verblinden. En als deze ommekeer is gekomen, blijft de aarde nog maar een korte 
tijd bestaan zoals ze thans is, om dan door een grote catastrofe een geheel nieuw 
aanzien te verkrijgen, weliswaar niet overal, echter merkbaar in alle landen die de 
wereldbrand samenbracht en die op wederzijdse vernietiging zinnen. En dit zal 
een vreselijke dag zijn, waarop een verschrikkelijke nacht zal volgen, want de 
Heer wacht met het grootste geduld, maar als er geen acht op Hem wordt 
geslagen, komen de gebeurtenissen over de aarde en treffen deze ieder naar 
verdienste. Want de rechtvaardigheid Gods laat niet boven tronen, die hun rang 
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niet verdienen. En evenzo zullen verheven worden, zij die Hem altijd trouw 
waren, niet om aards loon maar uit liefde voor de goddelijke Schepper. Aan allen 
is hun lot voorbeschikt sinds eeuwigheid en de Heer verwezenlijkt alleen wat 
verkondigd is in woord en geschrift opdat de mensheid de waarheid van deze 
voorspellingen inziet en ze ter harte neemt.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4001 
17 maart 1947 

 

Voorspelling - Strijdbijl - Laatste fase 
 
Het zijn hogere wetten die het wereldgebeuren bepalen, ofschoon de menselijke 
wil er een groot aandeel in heeft. Het is de Wetgever van eeuwigheid zelf die 
alles leidt en regeert en die de uitwerking van de menselijke wil aanpast aan Zijn 
plan van eeuwigheid. En zo wordt schijnbaar de strijdbijl begraven, maar de 
brand is nog niet gesmoord; hij gloeit verder en breekt plotseling uit als machtig 
vuur met vernietigende werking. 
 
En er gaat in vervulling wat voorspeld is door de stem van de geest. Er begint een 
nieuwe levensperiode voor de mensen, en gelukkig diegenen die het aardse leven 
niet te hoog aanslaan. Gelukkig diegenen die de wereld van de schijn hebben 
onderkend en niet haar slaven zijn. Gelukkig diegenen die op de hoogte zijn van 
de zin en het doel van het aardse leven, die zich een hoger doel hebben gesteld 
dan alleen de vervulling van aardse begeerten en vreugden. Deze zullen de strijd 
om het leven aangaan die de komende tijd met zich mee zal brengen. Zij zullen 
overwinnaar zijn en blijven. 
 
De mensheid zal een nieuwe fase binnengaan, een zwaar worstelen zal er voor de 
enkeling beginnen, grote aardse noden zal hij moeten doormaken en hij zal 
geestelijk moeten standhouden in de grootste strijd, de laatste geloofsstrijd die 
aan het laatste einde voorafgaat. En dit zal onherroepelijk komen zoals het 
verkondigd is, want de tijd is afgelopen en het geestelijk dieptepunt roept het een 
halt toe. De jongste dag zal de gehele ontwikkeling van het geestelijke op aarde 
afbreken, opdat ze verder kan gaan op de nieuwe aarde. 
 
De mensheid begint binnenkort aan de laatste fase en het wereldgebeuren zal de 
ingewijden - zij die geestelijk weten - laten onderkennen wanneer ze begint. 
Want tevoren moeten de aardse gebeurtenissen hun gang gaan, de brand moet 
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opnieuw worden ontstoken opdat de nood haar hoogtepunt bereikt en het 
goddelijk ingrijpen gemotiveerd is, opdat God zelf de strijdenden terecht wijst, 
opdat Hij hen de wapens uit de handen wringt en over alles een groot onheil laat 
komen, zodat de blik van alle mensen op die landen gericht wordt, waar God 
duidelijk heeft gesproken. Want Hij zelf zal zich bekend maken. Hij zal een taal 
spreken die voor ieder duidelijk is die haar wil begrijpen. En Hij zal zich ook 
openbaren aan de gelovigen. Hij zal in de geest bij de mensen zijn, Hij zal onder 
hen werkzaam zijn en met kracht vervullen die diepgelovig zijn. Want dezen 
zullen Zijn aanwezigheid nodig hebben, ze zullen Zijn hulp nodig hebben omdat 
de nood der tijd ook hen treft en de strijd tegen de gelovigen steeds heviger 
wordt, hoe dichter het bij het einde is. 
 
De laatste fase zal maar van korte duur zijn, maar uitermate zwaar op de mensen 
drukken en alleen te verdragen zijn met Gods hulp. Doch een ieder zal de strijd 
doorstaan, die in God en met God leeft, die Hem liefheeft en Zijn geboden 
onderhoudt, want deze is nooit alleen en hij zal de aanwezigheid van God voelen 
en altijd kracht kunnen putten uit Zijn woord, dat Hij in Zijn liefde aan de 
mensen overbrengt opdat ze God trouw blijven en volhouden tot aan het einde.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6970 
16 november 1957 

 

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

 
 
BD.4493 
23 november 1948 

 

Het overlĳden van een aardse machthebber - Keerpunt 
 
Als het nieuws over het overlijden van een aardse machthebber u zal bereiken, 
bent u op het tijdstip aangekomen, dat u het begin van het einde zult kunnen 
noemen. Dan zal de aarde een brandhaard worden, de vlammen zullen oplaaien, 
ongeremd zal de haat woeden en de mensheid zal door afgrijzen worden 
bevangen, want ze ziet geen uitweg meer uit het gevaar dat onafwendbaar is. 
 
En nu wordt u door Mij aangespoord te spreken, want wanneer alles in oproer is, 
zal een grote rust zich van u meester maken, omdat u duidelijk inziet dat de tijd 
nabij is, waarin Ik zelf Mij openbaar en u dit dus de mensen bekend maakt die 
naar u luisteren. De mensen zullen zich van alle kanten omringd voelen door 
vijanden en daarom geen hoop hebben op een vreedzame oplossing. En daarom 
zal de angst buitengewoon zijn waar geen geloof aanwezig is aan die Ene die 
alleen helpen kan. 
 
En zo zal men alleen letten op de gebeurtenissen in de wereld. De mensen zullen 
angstig trachten voor zichzelf te zorgen, omdat ze de grote aardse nood zien 
losbarsten. Ze zullen angstig trachten zich te verzekeren van aardse goederen en 
aanstalten maken om te vluchten, ofschoon het hen uitzichtloos toeschijnt. En 
alleen de gelovigen blijven bezonnen, en van hen bedien Ik me nu om op de 
medemensen in te werken die in hun ongeloof ongelukkig en vertwijfeld zijn. En 
Ik tracht nog eenmaal me dicht bij hen te laten brengen. Ik laat mijn dienaren 
praten en spreek zelf door hen woorden van liefde en bemoediging tot ze. Ik 
waarschuw hen om niet te vluchten en niet alleen maar voor hun lichamelijk 
welzijn te zorgen. Ik stel hen het uitzichtloze van hun voornemen voor de geest 
en vermaan hen vol te houden en hun lot in mijn handen te leggen en bijgevolg 
neemt alles zijn beloop. 
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De brand is ontstoken en zal niet meer door mensen worden gedoofd, maar Ik 
zelf zal hem laten doven doordat Ik er andere elementen tegenover plaats, 
doordat Ik zelf diegenen tegemoet treed die elkaar onderling trachten te 
verscheuren. En mijn stem zal van boven weerklinken. Een natuurcatastrofe zal 
de aarde teisteren en de strijdenden uit elkaar trekken, er zal hen een Macht 
tegemoet treden tegen welke geen van de strijdenden is opgewassen. Slechts 
enkele uren zal dit gebeuren duren, maar een totaal veranderde toestand in de 
wereld teweeg brengen, volledig veranderde verhoudingen en aanvankelijk 
onoverzichtelijke chaos, grootste aardse nood en onnoemelijk veel droefenis en 
nood onder de mensen. 
 
Maar u zult dit alles moeten verdragen, want het loopt naar het einde en veel 
mogelijkheden om te louteren moeten nog worden verschaft, omdat de mensen 
allen nog maar een korte levensduur hebben en rijp moeten worden in de kortst 
mogelijke tijd. Het einde is nabij en zodra deze tijd begint, zult u met zekerheid 
ook spoedig de laatste dag kunnen verwachten en het laatste gericht, opdat 
vervuld wordt wat verkondigd is door woord en geschrift.  
 
Amen 
 

 
 

De situatie voor de natuurcatastrofe 
 
BD.8104 
17 februari 1962 

 

De motivering van de catastrofe 
 
In de laatste tijd voor het einde zal Ik een grote mate van genade uitgieten over de 
mensen, want Ik ken hun zwakheid. Ik ben op de hoogte van hun geestelijke 
duisternis, van hun hang naar de aardse wereld en hun verlangen naar aardse 
rijkdom, eer en roem. Ik weet dat zij gevangen worden gehouden door mijn 
tegenstander en zich in hun zwakheid niet uit zijn klauwen kunnen bevrijden. En 
Ik probeer de mensen hulp te brengen op verschillende manieren, want ieder 
mens heeft bijstand nodig in zijn geestelijke nood. En Ik weet ook wat ieder 
persoonlijk nodig heeft en verzorg ieder afzonderlijk naarmate hij is ingesteld 
tegenover het leven zelf of tegenover Mij, want Ik wil ieder afzonderlijk voor Mij 
winnen. 
 
De mensen weten echter niet dat mijn tegenstander hen gevangen houdt als zij de 
aardse goederen begeren, want zij weten niet van het eigenlijke doel van hun 
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bestaan op aarde. En daarom proberen zij ook niet aan zijn macht te ontvluchten. 
En deze mensen die met al hun zinnen aan de materie hechten, moet Ik op 
bijzondere wijze te hulp komen, maar deze hulp wordt door hen niet herkend. Ik 
moet have en goed van hen wegnemen, Ik moet hen in omstandigheden laten 
komen waarin zij de vergankelijkheid leren inzien van al wat de wereld 
toebehoort. Ik moet hun dus leren hun eigen machteloosheid in te zien opdat zij 
in hun onmacht en nood aan Mij denken en Mij dan bewust om hulp vragen. 
Want Ik wil dat zij Mij vinden, Die zij in de wereld niet gevonden hebben en ook 
moeilijk vinden kunnen. Deze openbaring van Mij zal de mensen wel smartelijk 
beroeren, maar anders zijn ze niet weg te rukken uit hun onverschilligheid. 
 
En toch is ook deze openbaring een genade in de eindtijd, want een innig gebed 
tot Mij en de verhoring ervan kan de mens tot Mij doen keren en maken dat hij 
niet meer van Mij weggaat, maar vanaf dat moment vraagt om mijn leiding, en 
zich toevertrouwt aan Mij. En dan heb Ik hem gewonnen en aan de tegenstander 
ontrukt, die dan zijn macht over hem verloren heeft. U mensen zult in het 
natuurgebeuren van allerlei aard alleen de verwoestingen zien en er lichtvaardig 
over oordelen, zolang u er niet zelf door getroffen bent. Maar niets gebeurt 
zonder mijn wil of toelating, daaraan zult u steeds moeten denken als u hoort van 
bijzondere gebeurtenissen waarbij het leven en de have van de mensen in gevaar 
is. Gebeurtenissen waarbij de mensen machteloos staan en zelf alleen naar mate 
van hun zwakke krachten kunnen helpen. Maar Ik ben op de hoogte van de wil 
van ieder mens, dus ook van de mogelijkheid om dwalende zielen de juiste weg 
naar Mij te tonen. En Ik zal Mij waarlijk bekommeren om ieder mens die in geest 
en in waarheid tot Mij bidt en om mijn hulp smeekt. 
 
En de tijd van het einde geeft aanleiding tot zulke gebeurtenissen die geen 
menselijke wil kan tegenhouden als Ik ze bepaald heb. En nog vaak zult u 
mensen overgeleverd zijn aan het woeden van het natuurgeweld. Zelden echter 
zult u daarin mijn liefdevolle voorzorg zien voor uw zielen die zich in groot 
gevaar bevinden. Ik wil u alleen maar helpen uzelf los te maken van mijn 
tegenstander, wat de ene keer geschiedt door een innig smekend roepen tot Mij, 
waardoor u Mij erkent als uw God en Schepper, en de andere keer door het inzien 
van de vergankelijkheid van alles wat mijn tegenstander nog toebehoort. Probeer 
u vrij te maken van het verlangen naar aardse materie, naar goederen van allerlei 
aard, want wat u nodig heeft zult u te allen tijde ontvangen als u zich met Mij 
verbindt. Als u uw eigenlijke levenstaak herkent en probeert na te komen. 
 
Laat u echter niet gevangen nemen door mijn tegenstander, die u de dingen van 
de wereld zo begeerlijk voor ogen stelt dat Ik zelf moet ingrijpen om u te tonen 
dat u ze te allen tijde kunt verliezen als dat mijn wil is. Het zijn voor u 
smartelijke ingrepen, maar zij kunnen u tot zegen zijn. Want Die van u neemt, 
kan u ook op ieder moment geven. En Hij zal ook iedereen bijstaan in zijn nood, 



50 
 

die zich in vol geloof aan Hem overgeeft en om Zijn hulp vraagt. Maar herken in 
elk natuurgebeuren steeds mijn wil, die waarlijk door de liefde en de wijsheid 
bepaald is en waarom u alles tot zegen is als u de juiste verhouding vindt tot Mij 
en het ware levensdoel op aarde inziet. Dan zult u steeds nader tot Mij komen en 
alles wat Ik over de mensen laat komen, zien als genadegaven. Want het is de tijd 
van het einde. 
 
Amen 
 

 
 
BD.2340 
19 mei 1942 

 

Goddelijke gerechtigheid - Ingreep - Catastrofe 
 
De goddelijke rechtvaardigheid zal zichtbaar worden door de uitwerking van dat 
gebeuren, dat de mensheid in de komende tijd beschoren is, want de landen 
zullen hard worden getroffen, waarvan de regeerders de brand hebben ontstoken 
die zich heeft uitgebreid over de hele aarde. De schuld van deze landen moet 
duidelijk worden doordat hen nu een gebeurtenis te wachten staat die de wil van 
de mensen niet kan afwenden of afzwakken. De mensen van de hele wereld 
moeten inzien dat de gerechtigheid Gods niets ongestraft laat en dat Hij ingrijpt 
als de maat van de ongerechtigheid vol is. 
 
God gaf de mensen een vrije wil, die nu misbruikt wordt op een wijze die 
vergelding eist, opdat de rechtschapen denkende en handelende mensen de hand 
van God herkennen en datgene verafschuwen wat de anderen goedkeuren. De 
strijd van de volkeren heeft ver om zich heen gegrepen en de brand kan niet zo 
gemakkelijk worden geblust. En daarom maakt God zelf aan deze brand een 
einde doordat Hij de mensen elke mogelijkheid ontneemt de strijd voort te zetten, 
door een gebeurtenis in de natuur waarvan de uitwerking onvoorstelbaar is. Hij 
maakt machteloos wat tevoren krachtig en machtig was en Hij toont hen dat Zijn 
wil en Zijn macht sterker is. En wie nog niet helemaal ten prooi is gevallen aan 
de tegenstander van God, zal ook diens uitwerking inzien en hij zal zich 
inspannen voor een juiste levenswandel.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8781 
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16 maart 1964 
 

Veranderingen in de kosmos (2) 
 
Het is een ongewoon gebeuren dat Ik u aankondig. U zult menen u te vergissen 
en steeds weer zult u hetzelfde beleven, aardschokken die niet van uitbarstingen 
afkomstig zijn, maar steeds optreden wanneer de aarde in een bepaalde stand ten 
opzichte van de sterren staat, zodat de schokken regelmatig verwacht kunnen 
worden en niet uitblijven. Ze zullen nauwelijks waarneembaar zijn en daarom 
ook maar weinig mensen verontrusten, maar pas de onderzoeken van de 
wetenschappers zullen reden geven het ergste te vrezen. Tevens zullen de 
verschijnselen sterker worden en dan dus ook de onverschillige mensen 
verontrusten, omdat ze een bedreiging van het hemellichaam aarde door andere 
hemellichamen onderkennen. Want de uit hun baan tredende hemellichamen 
bewegen zich naar de aarde toe en komen steeds weer opnieuw in een 
sterrenbeeld die juist die gevolgen in werking zetten. 
 
Met het oog op het nabijzijnd einde moeten de mensen nog wakker worden 
geschud uit hun rust. Ze moeten aan hun Schepper denken en zich bezighouden 
met gedachten aan hun eigen vergankelijkheid en ook daarmee dat er voor hen 
geen garantie bestaat totaal te zijn vergaan met de dood van hun lichaam. Ze 
moeten herinnerd worden aan hun levenseinde en ook aan het lot dat hen wacht 
wanneer ze geloven aan een verder leven van de ziel. De eindtijd zal zoveel 
onnatuurlijks laten zien, is toch alleen al het doen en laten van de mensen 
onnatuurlijk en heeft dit de ergste gevolgen. De mensen matigen zich aan om 
buiten hun bevoegdheid om onderzoekingen in de ruimte te ondernemen. Ze 
veronachtzamen de wetten van de natuur en worden nochtans niet in hun doen en 
willen gehinderd, maar de gevolgen vallen op henzelf terug. Maar het einde komt 
steeds dichterbij en als de mensen nog zullen worden geholpen dat ze tot 
zelfbezinning komen en zich bewust worden van hun grote verantwoordelijkheid, 
dan moet hun ook van de kant van God een ongewoon werkzaam zijn getoond 
worden en staat het hun wil nog steeds vrij daar acht op te slaan en zich daaraan 
beantwoordend in te stellen. 
 
En zo'n ongewoon werkzaam zijn zal de mensheid beleven in de komende tijd, 
dat niet door mensen wordt veroorzaakt maar zich in de kosmos afspeelt, in een 
gebied dat alleen aan de Schepper zelf is onderworpen, dat nu schijnbaar in strijd 
met de normale wetmatigheid geraakt. En toch is ook dit gebeuren opgenomen in 
het plan om het geestelijke terug te voeren, want het kan een ommekeer teweeg 
brengen bij veel mensen omdat het te ongewoon is, zonder echter het geloof van 
de mensen te dwingen. Want de ongelovige mens neemt niet eerst de moeite een 
verklaring te vinden, omdat hij helemaal zonder zich te verantwoorden voortleeft. 
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En de geestelijke toestand van de mensen in de eindtijd is al zo diep gezonken, 
dat ze zich ook niet door ongewone natuurverschijnselen laten overhalen om te 
geloven en dat er daarom ook nog zulke middelen kunnen worden aangewend die 
nog van nut kunnen zijn voor de besluitloze mensen die een sterke schok nodig 
hebben om serieus te denken en dan hun wil juist te richten. Want wat nog kan 
worden gedaan om zielen voor het lot van de hernieuwde kluistering te behoeden, 
wordt ook gedaan van de kant van God, die de mensen liefheeft en hen niet 
verloren wil laten gaan. Maar telkens wanneer Hij zich uit op de aangekondigde 
manier, zullen er slachtoffers vallen, daar de mensen anders niet onder de indruk 
zouden komen en elkaar van zelfmisleiding zouden beschuldigen. Want de 
gevolgen zullen op verschillende plaatsen ook verschillend zijn en er zal een 
bepaalde tijd voor nodig zijn vooraleer het de wetenschap is gelukt de juiste 
uitleg te vinden. Maar dan zullen deze tekenen zich ook voortdurend vaker 
herhalen en de mensen het bewijs leveren dat er in de kosmos iets gaande is waar 
zij zelf niets tegen kunnen beginnen.  
 
En zo zijn ze dus ook aan de gevolgen blootgesteld die steeds periodiek optreden, 
tot tenslotte dat grote natuurgebeuren zal plaatsvinden dat de macht en de grootte 
van God zal bewijzen aan de mensen die in Hem geloven en die ook beschermd 
worden in elke nood. Maar of nu de mensen ook steeds weer een dichtbijzijnd 
einde wordt aangekondigd, of ze steeds weer worden gewezen op de daaraan 
voorafgaande natuurcatastrofes, ze geloven niet en veranderen niet in het minst 
hun levenswandel. Ze doen niets om zich voor te bereiden, ze gaan op in de 
wereld en houden ervan en zien in de wereld hun God. En daarom zullen ze ook 
verbonden blijven met de materie wanneer het einde gekomen is. Maar alles is 
vastgelegd in het goddelijke heilsplan en er zal niets komen wat niet al sinds 
eeuwigheid is voorzien. 
 
En zo zal elk gebeuren dat tegen de natuur ingaat zich afspelen volgens de 
goddelijke wil en daarom is ook de dag voorbestemd en zal ook worden 
aangehouden. Maar u moet tevoren in kennis worden gesteld opdat uw geloof 
worde gesterkt, omdat alles zo komt zoals het is voorzegd en omdat u steeds 
meer de waarheid inziet van datgene wat u rechtstreeks van boven wordt 
toegezonden. Want u zult de verbinding tot stand moeten brengen van God met 
de wereld, met uw medemensen die ongelovig en zonder nadenken voortgaan. U 
zult weliswaar pas dan daarover kunnen spreken, wanneer de eerste 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, want eerder zal geen mens uw spreken 
willen aanhoren - u zult pas dan open oren en harten vinden, wanneer er een 
schok is aan voorafgegaan die de mensen vragen zal doen stellen, en dan pas 
moet u spreken. En het zal van de gewilligheid van de mensen afhangen of ze uit 
dit gebeuren hun voordeel trekken.  
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Amen 
 

 
 
BD.4359 
1 juli 1948 

 

Een lichtgestalte voor de catastrofe 
 
Vooruitlopend op mijn ingrijpen is er een grote geestelijke actie die het geloof 
van de mijnen moet versterken en die een laatste verwijzing is naar het komende 
natuurgeweld. Mijn hemelse boden zijn aangewezen zich aan de mijnen te 
vertonen in de vorm van lichtgestalten die u zo helder en duidelijk zult zien aan 
het firmament dat elk zelfbedrog is uitgeschakeld. En de mijnen zullen dezelfde 
verschijning waarnemen, terwijl ongelovigen niets zien en verwijzingen ernaar 
belachelijk maken als fantasieën. 
 
En dit is het laatste teken. Dan zult u zich zeker kunnen voorbereiden op het 
ogenblik dat Ik me openbaar door de elementen van de natuur. Laat dan al het 
aardse zijn beloop nemen en zorg alleen nog voor uw ziel. Neem dan mijn woord 
met volle aandacht in u op, laat Mij in het woord tot u spreken en verbind u diep 
en innig met Mij opdat Ik bij u aanwezig kan zijn in de diepste nood die heel 
spoedig over u zal losbarsten. Bekommer u dan om degenen die rondom u zijn en 
vol vrees de veranderingen in de natuur gade slaan. Geef ze een korte 
opheldering en wijs ze op Mij. Spreek over Mij als over een God van liefde die 
zich ontfermt over ieder mens en niemand zal laten gaan die tot Hem om hulp 
roept. 
 
En wacht dan op Mij. Wees niet bang als mijn stem weerklinkt in zo een 
hevigheid dat de mensen zullen trillen en beven. Blijf rustig en bezonnen en weet 
dat er u niets gebeurt als Ik het niet wil en dat Ik u mijn bescherming heb beloofd 
als u zich met Mij verbindt in gebed. Dan zal Ik bij u zijn en u zult mijn nabijheid 
duidelijk voelen. En dan wordt vervuld wat Ik u door mijn geest verkondigd heb. 
Want mijn woord is en blijft eeuwige waarheid.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1153 
30 oktober 1939 
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Natuurverschĳnselen - Temperatuur - Ster - Voorspellingen 
 
De tijd vliegt en de instelling van de mensen verandert niet. Er gaan ontelbare 
zielen ten onder als de Heer hun niet op het allerlaatst nog Zijn liefde aanbiedt en 
hun de vreselijke ondergang van al het aardse voor ogen houdt. Let daarom op de 
dagen die zich wezenlijk zullen onderscheiden van het anders gebruikelijke 
jaargetijde. Hoe lager de zon staat, des te helderder licht zal ze uitstralen en een 
ongewone temperatuur zal de mensen verbaasd doen staan. En dit zal aanleiding 
geven tot vermoedens van allerlei aard. Deels zal men hoopvol de komende tijd 
tegemoet zien, deels angstige bedenkingen hebben. En de mens zal geneigd zijn 
er een bovennatuurlijk werkzaam zijn in te erkennen. 
 
Toch denken slechts enkelen aan hun verhouding tot God. Ze beseffen niet dat 
God zelf hun denken naar zich toe zou willen keren en doen ook niet hun best een 
samenhang te zoeken in de buitengewone natuurverschijnselen. Ja, ze zijn er zeer 
snel aan gewend en halen er niet het geringste voordeel uit voor hun ziel. Want 
als ze maar zouden willen opletten, zou de roep van boven voor hen begrijpelijk 
zijn. Maar als ze niet denken aan hun verhouding tot de Schepper, blijven ze 
aards gezind en nemen niets aan van wat hun geestelijk wordt aangeboden. En al 
deze buitengewone natuurverschijnselen zijn uitingen van geestelijke activiteiten 
van die krachten die aan God onderdanig zijn en gewillig Hem te dienen.  
 
Steeds opnieuw zullen geestelijke stromingen merkbaar worden en voor de 
mensen zichtbaar op menigvuldige wijze. En toch zal het denken van de 
mensheid zich er weinig mee bezighouden, want ook de macht der duisternis is 
zeer actief en deze strijdt tegen al het geestelijke onderkennen. Ze tracht het 
goddelijke af te zwakken en zo zal de mensheid alleen maar steeds aan het aardse 
gebeuren aandacht schenken en onverschillig tegenover het werkzaam zijn van de 
Godheid in de natuur staan, ofschoon de mensen er op duidelijk weldadige wijze 
door worden geraakt. Slechts een klein aantal ziet Gods hand zich naar de 
mensen uitstrekken en tracht de medemensen opheldering te verschaffen, maar 
men erkent alleen de weldaad die lichamelijk voelbaar is, maar niet een opdracht 
van boven die een verandering van het menselijk denken moet bewerkstelligen. 
 
En in deze tijd van welbehagen, teweeggebracht door een buitengewone werking 
van de zon op een ongewone tijd, vindt er een gebeurtenis plaats die ook iedere 
geestelijk blinde te denken moest geven: een ster maakt zich los van het 
firmament en verandert zijn baan. Deze ster zal een lichtsterkte hebben die die 
van alle andere ver overtreft. Hij zal 's nachts helder stralen en de aarde naderen, 
zo dat ook dit verschijnsel weer ongewoon is voor de mensen en er toch 
tegelijkertijd een bewijs van is dat de Schepper van hemel en aarde alle macht 
heeft en dus ook de sterren hun baan voorschrijft volgens Zijn wil. Als deze ster 
zichtbaar is gaat de mensheid steeds meer het geestelijke keerpunt tegemoet. Er 
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wordt haar in geestelijk opzicht zoveel hulp geboden dat ze waarlijk alleen haar 
wil nodig heeft om zich deze hulp eigen te maken, doch haar instelling wordt 
steeds verstokter, haar denken steeds meer verblind. En de tijd is niet meer ver 
waarvan de Heer gewag maakte op aarde, dat een deur uit haar scharnieren wordt 
gelicht als de mens zijn hart sluit voor alle geestelijke stromingen. 
 
Het licht zal ook daar schijnen waar het gemeden wordt, want de lichtstraal zal zo 
helder zijn dat hij alles doordringt, en ook de geestelijk blinde zal moeten zien, 
alleen zal zijn wil toch afwijzend zijn en het einde zal zijn dat hij door het licht 
wordt verteerd. Want de duisternis wordt verdreven door alles wat helder, licht en 
duidelijk is. En het licht overwint de duisternis in zoverre, dat het donker moet 
wijken waar eens het licht van de waarheid zich baan heeft gebroken. En de 
leugen en de schijn zullen onhoudbaar worden, de waarheid echter zal blijven tot 
in alle eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4371 
11 juli 1948 

 

Aankondiging van de catastrofe (De onrust van mens en dier) 
 
Een grote onrust zal zich van de mensen meester maken, kort voordat Ik Me 
openbaar door de natuur. Want het gebeuren zal zichzelf aankondigen op een 
manier dat mensen en dieren opgewonden zijn en innerlijk merken dat er in de 
natuur iets staat te gebeuren. Het gedrag van de dieren zal bijzonder opvallend 
zijn, ze zullen trachten te vluchten in een bepaalde richting en plotseling weer 
terugkeren, als door een onzichtbare macht gedreven. En dit gedrag heeft ook een 
angstwekkende uitwerking op de mensen, die daardoor beseffen dat er iets op 
komst is wat ze niet tegen kunnen houden. 
 
En zo is alles in bange afwachting van wat komende is. En deze tijd moet u, mijn 
dienaren op aarde, ijverig benutten. Want het is nog maar een korte tijd van 
genade waarin uw spreken nog gehoor wordt geschonken omdat men voor 
zichzelf een verklaring zoekt voor het ongewone gevoel van mens en dier. Maak 
hen dan opmerkzaam op mijn woord, bereid ze voor op mijn verschijnen en wijs 
hen op Mij, dat ze tot Mij hun toevlucht nemen als het uur is gekomen waarin Ik 
Me openbaar. En verbind dan ook u zich in gedachten met Mij, opdat u sterk mag 
zijn en een steun zult kunnen zijn voor hen die ongelovig zijn of zwak van 
geloof. 
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U zelf zult u moeten waarmaken en u zult het ook kunnen als u tevoren al tot Mij 
roept en in de uren van grootste nood. Ik maak u tevoren attent op de 
voortekenen, Ik zal u gelegenheid geven uw omgeving gade te slaan en u zult 
zien dat alles zo komt zoals Ik het u heb voorspeld, dat er een beklemming en 
onrust op de mensen zal drukken waar u de oorzaak van kent en waarom u ook 
met succes zult kunnen spreken waar het nodig is. En weer zult u ondervinden 
dat de mens die in liefde leeft u geloof schenkt, terwijl de liefdeloze mens wel 
naar u luistert maar er voor zichzelf geen nuttig gebruik van maakt. Tot het 
ogenblik is gekomen waarop Ik mijn stem van boven zal laten weerklinken. En 
het zal een razen en bruisen zijn, waarbij niemand meer op de ander let maar 
alleen om zijn eigen leven bezorgd zal zijn. Iedereen zal proberen te vluchten en 
uit alle richtingen hetzelfde donderen en daveren vernemen en al naar gelang zijn 
instelling tegenover Mij zal de handeling zich op hem uitwerken. Hij zal blijven 
leven of door de natuurcatastrofe worden weggerukt, zoals mijn wijsheid het 
heeft voorzien en bepaald sinds eeuwigheid. 
 
En ofschoon het ook schijnbaar rustig is en er nog geen voortekenen kenbaar zijn, 
denk niet, dat u er veilig voor bent. Want onherroepelijk komt de dag die u dit 
natuurgebeuren bezorgt en de twijfelaar zal zich kunnen overtuigen wanneer hem 
de mogelijkheid om na te denken blijft. Ik heb door mijn geest gesproken en het u 
bekend gemaakt en Ik zal spreken door de natuur met een stem die allen in staat 
zijn te horen. Wie aan de eerste stem geen geloof schenkt, zal mijn stem van 
boven moeten horen. Ook dan staat het hem vrij het alleen als een spel van de 
natuur te beleven of aan mijn voorspellingen te denken en te geloven dat Ik zelf 
Me te kennen wil geven, opdat u, die de stem van de geest niet wilde erkennen, 
Mij zult moeten horen. En zalig hij, wiens leven nog blijft behouden, want er 
staat hem nog een korte tijd van genade ter beschikking, die hij benutten kan om 
in te halen wat hij tot nu toe verzuimde, om zich ernstig voor te bereiden op het 
einde dat in korte tijd op het natuurgebeuren zal volgen.  
 
Amen 
 

 
 

De natuurcatastrofe 
 
BD.6405 
18 november 1955 

 

Veranderd sterrenbeeld 
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Met korte tussenpozen beleeft u gebeurtenissen die zich herhalen en die u mensen 
sterk zullen verontrusten, want u zult ze niet kunnen verklaren en daarom vreest u 
geweld waartegen u zich niet zult kunnen verweren. U zult er ook geen juiste 
verklaring voor kunnen vinden, omdat het in mijn wil besloten ligt dat u met alle 
mogelijkheden rekening moet houden en ieder afzonderlijk zich daaraan 
beantwoordend moet opstellen, omdat Ik wil dat ieder afzonderlijk nog voor zich 
zelf, dat wil zeggen voor zijn ziel, hiermee zijn voordeel zal doen. Waar het 
geloof helemaal ontbreekt, zal de verontrusting bijzonder sterk zijn, terwijl de 
gelovigen zich min of meer aan Mij vasthouden en zich in mijn hoede geborgen 
weten. 
 
Toch zijn het verschijnselen, daar ze kosmisch gebonden zijn, die grote openbare 
discussies tot gevolg hebben, zodat ieder mens daar ook zelf over zal nadenken 
en zich ook tegenover zijn medemensen uit. Voor enige tijd zullen wereldse 
interessen op de achtergrond raken, maar zodra deze verschijnselen voorbij zijn, 
doen de wereldse mensen des te ijveriger hun voordeel met de vreugden van de 
wereld en slechts bij weinige blijven indrukken achter die hen aanzetten tot 
momenten van bezinning en die ook tot verandering van het denken kunnen 
leiden. Totdat gelijke gebeurtenissen in de kosmos zich herhalen en hernieuwde 
schrik oproepen. Want van de kant van de wetenschap worden ernstige 
bedreigingen voor het hemellichaam aarde gevreesd, omdat men voor 
raadselachtige veranderingen in het sterrenstelsel staat die nog nooit werden 
waargenomen en die een ernstige bedreiging zouden kunnen zijn voor de aarde. 
 
En de meningen van de mensen over de uitwerking zullen aanzienlijk uiteen 
lopen. Er zijn mensen die er lichtvaardig overheen zullen stappen en onbezorgd 
genieten van hun leven, er zijn mensen die voorzorgsmaatregelen zullen treffen 
die volkomen nutteloos zijn en weer anderen zullen in zichzelf keren en in 
gedachten met hun God en Schepper in overleg gaan. En Ik laat ieder zijn vrije 
wil, alleen tracht Ik onophoudelijk op de gedachten van de mensen in te werken, 
dat hun denken juist is, dat ze zich richten op de eigenlijke bestemming van de 
mens, dat ze in Mij tot rust komen en nu door Mij geleid kunnen worden tot heil 
van hun ziel. 
 
Maar wat gaat er gebeuren? Het sterrenbeeld zal veranderen. Er zullen sterren in 
andere banen worden geleid, ze zullen in een andere verhouding tot de aarde 
staan dan tot nu toe. En daardoor zullen sterren zichtbaar worden die nog nooit 
werden gezien en er zal er een als een rechtstreeks gevaar voor de aarde zichtbaar 
worden omdat zijn baan een kruising met de aarde doet vrezen. Geen mens zal 
willen geloven dat zoiets zal gebeuren, geen mens zal geloven dat natuurwetten 
veranderen, maar u mensen staat voor het einde. U zelf bereidt iets voor wat nog 
ergere uitwerkingen zal hebben, want wat u onderneemt brengt de hele aarde in 
gevaar. 
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Wat zich door mijn wil voordoet, is echter slechts een voorteken van het einde. 
Het is een ernstige waarschuwing aan u en Ik geef u alleen maar duidelijke 
tekenen van het bestaan van een hogere Macht zodat u zich allen tot Deze zult 
kunnen wenden en dat u daardoor ook een direct gevaar voor uzelf zult kunnen 
afwenden, wanneer u, dat wil zeggen uw ziel daar het juiste voordeel uit trekt. 
Maar wat daarna komt, heeft betrekking op de hele aarde en alles wat erop leeft.  
 
En daarom openbaar Ik me vooraf op ongewone wijze, maar zonder u te dwingen 
Mij zelf als de veroorzaker te erkennen van datgene wat ontzettend is in zijn 
uitwerking, maar niet de hele aarde zal aangaan. Want Ik ken alle natuurwetten 
en hun werkingen. Ik weet ook elke gebeurtenis af te wenden of af te zwakken in 
zijn uitwerking. Maar wat Ik laat gebeuren, dient u alleen maar tot redding. Het 
moet u naar Mij drijven, het moet u mensen een God laten onderkennen tot Wie u 
uw toevlucht moet nemen omdat Hij uw Vader is. Het is het laatste teken voordat 
het einde komt. Het is de laatste poging van mijn liefde en erbarmen om te 
redden wat nog te redden valt.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6324 
3 augustus 1955 

 

De nadering van een ster 
 
Open wijd uw hart en maak uzelf ontvankelijk voor mijn straal van liefde van 
boven. Luister naar wat Ik u zeggen wil. Een zeker teken van het aanstaande 
einde is het zichtbaar worden van een ster die zich in de richting van de aarde 
beweegt en toch een zonderlinge baan inslaat. Hij zal zich vaak aan uw blikken 
onttrekken en dan weer plotseling te voorschijn komen, want hij is door 
ondoordringbare nevelen omhuld die af en toe oplossen en zich dan steeds weer 
opnieuw verdichten. 
 
U mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was. Want de uitwerkingen van 
deze ster op de aarde zijn zodanig dat het u bang om het hart zal worden. U 
bemerkt dat de aarde wel eens ten offer kon vallen aan dit onbekende 
hemellichaam, want het veroorzaakt aanzienlijke storingen op de aarde die voor u 
echter onverklaarbaar zijn. Er zijn mensen die door niets wat er om hen heen 
gebeurt ontsteld worden, maar die nu hun rust verliezen. Zij voelen zichzelf en de 
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gehele aarde overgeleverd aan natuurkrachten die zij vrezen, omdat zij die niet 
het hoofd kunnen bieden. 
 
En ter wille van deze mensen zijn de "krachten des hemels" in beweging. Deze 
mensen wil Ik in het bijzonder aanspreken om te bereiken dat zij zich aan de ene 
God en Schepper toevertrouwen, zodra zij zichzelf geheel machteloos voelen. 
Wat door menselijke wil veroorzaakt wordt beroert zulke mensen niet, al is het 
nog zo verschrikkelijk in zijn uitwerking. Maar zwak en hulpeloos worden zij als 
zij zich overgeleverd voelen aan het natuurgeweld. En dan is er de mogelijkheid 
dat zij tot Hem hun toevlucht nemen die Heer en Schepper is van elke schepping. 
Dan is het mogelijk dat zij de weg naar Mij vinden in de grootste nood. En dit 
schouwspel van de natuur zal een enorme beroering onder de mensen 
veroorzaken en hun angst zal ook niet ten onrechte zijn, want zonderlinge 
verschijnselen begeleiden deze ster. Hij komt steeds dichter bij de aarde. Een 
botsing schijnt onvermijdelijk volgens de berekeningen van hen die zijn 
verschijning ontdekken en zijn loop volgen.  
 
Maar ook dit heb Ik u al lang van tevoren gezegd, dat Ik u een "vijand uit de 
lucht" zal zenden. Dat een natuurcatastrofe van de grootst mogelijke omvang u 
mensen nog te wachten staat, die voorafgaat aan het definitieve einde, dat wil 
zeggen de totale omvorming van het aardoppervlak, en talloze offers zal kosten. 
En steeds weer wijs Ik u op deze aankondigingen en mijn woord is waarheid en 
zal vervuld worden. Maar u zult voor die tijd er al op gewezen worden, omdat u 
mensen mijn wil en macht zult inzien, omdat u weten zult dat niets geschieden 
kan zonder mijn wil. Dat niets zonder zin of doel is, wat er ook gebeurt, Ik 
daarbij denk aan hen die nog geheel zonder geloof zijn maar die Ik toch niet 
verliezen wil aan mijn tegenstander. 
 
Daarom moet u mensen weten wat u te wachten staat opdat u gemakkelijker tot 
geloof kunt komen. Als u in grote nood denkt aan Hem die Heer is over hemel en 
aarde, over alle hemellichamen en werelden, en aan wiens wil alles onderworpen 
is. U zult van te voren reeds kennis daarover ontvangen, die u dan kan helpen te 
geloven als u van goede wil bent. Er komt een onheil over u, maar het kan voor 
iedereen afzonderlijk ook tot zegen zijn als hij daardoor het leven voor zijn ziel 
wint, zelfs als hem de lichamelijke dood beschoren is, als hij maar Mij aanroept 
in zijn nood.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1081 
4 september 1939 
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Wolkenformatie aan de hemel - Jezus’ lijden en sterven 
 
Een zichtbaar teken laat God, de Heer van hemel en aarde, u toekomen, omdat 
Zijn macht en heerlijkheid moet blijken. Dit is voorbestemd sinds eeuwigheid en 
moet u op een zo duidelijke manier voor ogen worden gesteld, dat u vol 
verbazing het maaksel van goddelijke almacht en liefde zult aanschouwen. 
 
U meent dat het wolkje aan de hemel zonder inhoud is en toch bevat ze hetzelfde 
leven dat ook uw eigen zijn bepaalt. En God bestuurt ook dit leven naar Zijn wil 
en vormt aldus met een wijze bedoeling de wolkenformatie zodanig dat het lijden 
en sterven van de Heer aan het kruis duidelijk zichtbaar is en u zult aan het kruis 
Diegene herkennen Die de wereld verloochenen wil. U zult verstarren van 
ontzetting of ook jubelen, al naar gelang u Hem afwijst of Hem in uw hart draagt. 
De laatste zal Hem blijven aanbidden en hij die ver van Jezus Christus afstaat zal 
het beeld van zich af willen schudden. En de Heer wil dit dus. Hij wil de mensen 
nog een teken van Zijn genade en liefde geven, want het wordt hun daardoor 
gemakkelijk gemaakt te geloven; het geloof in Jezus Christus als Verlosser van 
de wereld te laten herrijzen als ze het hebben verloren, of ook het geloof tot een 
onwankelbare sterkte te laten aangroeien. En de mensheid probeert dit wonder 
van goddelijke liefde opnieuw te ontkrachten. Ze interpreteert het als een 
verschijnsel, gevormd door het toeval, dat echter zonder enige betekenis is en ze 
zou de goddelijke beschikking teniet willen doen. 
 
Doch alle menselijke verklaring ten spijt zal de formatie aan de hemel 
onveranderd blijven, zodat ieder dit kan waarnemen. En dit zal tot gevolg 
hebben, dat ook de mensen wier opvatting het hun verbiedt welk mystiek 
verschijnsel dan ook als geloofwaardig aan te nemen, tot nadenken worden 
gestemd. Het tijdstip is gekomen, waarop de mensen buitengewone 
verschijnselen zullen kunnen worden gegeven, zonder hen door dwang ertoe te 
brengen te geloven, want de mensheid is zodanig nuchter denkend geworden, dat 
ze elk verschijnsel, al is het nog zo zonderling, wetenschappelijk, dat wil zeggen 
met het verstand uitlegt en dus elk geestelijk inwerken van niet doorgronde 
krachten ontkent. 
 
En zo brengen zulke verschijnselen de vrije wil van de mens niet meer in gevaar. 
Ja veel eerder kan men erop rekenen dat deze wetenschappelijke verklaring bij de 
mensen meer weerklank vindt dan die, dat het verschijnsel een teken van boven 
zou zijn. En weer zullen alleen de God zoekenden, de in liefde levende mensen, 
het zichtbare werkzaam zijn van de eeuwige Godheid onderkennen. En daarom 
wordt de mensen wederom een bewijs van de genade van goddelijke liefde 
gegeven, die slechts weinige als zodanig beseffen. 
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De Heer heft de wetten der natuur voor korte tijd op en juist dit zou de 
onderzoekers te denken moeten geven. Maar waar de wil ontbreekt om de zuivere 
waarheid in te zien, daar zouden zelfs de sterren hun normale loop kunnen 
veranderen en de zonnen zouden hun straling kunnen verliezen. Dat zou de harde 
wil van de mens niet breken; veeleer zou hij des te hardnekkiger de wetten der 
natuur trachten te doorgronden en tenslotte zich steeds verder van het juiste 
inzicht verwijderen. Daarom is ook dit teken - zo buitengewoon als het is - wel 
een rechtstreekse toezending van genade, maar alleen voor diegene van wie het 
gemoed het wonderbaarlijke van het verschijnsel inziet of daarover begint na te 
denken. Wie echter gevoelloos het beeld aan de hemel bekijkt en helemaal geen 
moeite doet conclusies te trekken, maakt evenwel geen gebruik van dit toesturen 
van genade, want voor hem blijft het verschijnsel niets anders dan een door de 
gril van het toeval gevormde formatie van de meest zonderlinge aard, want zijn 
verstand begrijpt nog niet omdat het hart nog niet in liefde werkzaam is, dus ook 
niet in staat is diepere wijsheden op te nemen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.3571 
8 oktober 1945 

 

"Mijn stem zal van boven weerklinken" 
 
En mijn stem zal van boven weerklinken. Hij zal machtig zijn en de mensen 
zullen hem moeten horen, ook al slaan ze anders geen acht op Mij. Ze zullen hun 
blik opwaarts moeten richten en al naar gelang de toestand van hun ziel gewillig 
of onwillig. Want ze zien zich aan een Macht prijsgegeven, aan welke ze niet 
meer kunnen ontsnappen. Weliswaar zal mijn spreken slechts bij weinigen het 
hart beroeren, doch deze zullen geholpen zijn, zelfs wanneer lichamelijke hulp 
uitblijft. Maar het meest zal alleen angst en zorg om het lichamelijk leven 
overheersen en mijn stem is niet toereikend dat ze er gevolg aan geven en naar 
Mij terugkeren, ondanks de grootste nood en benauwenis. Dat mijn stem uitgaat 
naar hen die ver van Mij af staan, dat willen ze niet inzien. Met verstokte harten 
zullen ze alleen maar proberen zich te redden en toch machteloos zijn tegenover 
de krachten der natuur. 
 
Elk houvast zullen ze verliezen, want het aardoppervlak zal wankelen, de lucht 
zal vervuld zijn van een razende storm en ieder zal op zichzelf zijn aangewezen, 
daar niemand de ander kan bijstaan. En mijn stem zal van boven weerklinken. Ik 
zal spreken met een donderstem en alle elementen van de natuur zullen mijn wil 
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gehoorzamen, ze zullen voor Mij spreken en getuigen van mijn macht. Ik treed de 
mensen openlijk tegemoet en dwing hen niet in Mij te geloven, want nog steeds 
blijft het voor hen open, het werkzaam zijn van de krachten der natuur te laten 
gelden maar Mij zelf te verloochenen als het Wezen dat ook de krachten der 
natuur leidt naar Zijn wil. En zo zal ook het laatste opvoedingsmiddel voor het 
einde geen geloofsdwang betekenen voor de mensen, ofschoon het duidelijk 
genoeg voor Mij zou moeten spreken en ook herkenbaar zal zijn voor de mensen 
die van goede wil zijn, die niet helemaal afhankelijk zijn van mijn tegenstander 
die hen voor eeuwig van Mij wil scheiden. 
 
Er zal vervuld worden wat Ik heb verkondigd door mijn geest: de aarde zal beven 
en de elementen der natuur zullen schade aanrichten die niet te overzien is en ze 
zullen ontelbare mensenlevens als slachtoffer eisen. Maar dit is bepaald sinds 
eeuwigheid, omdat ook dit gebeuren een hulpmiddel is dat Ik toepas om nog 
mensen voor Mij te winnen, omdat de nood en benauwenis van andere aard niet 
voldoende is dat ze naar Mij terugkeren en Ik een scherpe tuchtroede boven de 
verharde mensheid moet zwaaien. En het is beslist waar dat Ik niet eerder zal 
rusten tot Ik al mijn schepselen weer heb teruggewonnen. En zo houdt mijn liefde 
die hen van de ondergang wil redden nooit op, ook als de liefde niet herkenbaar is 
in mijn werkzaam zijn. Maar wie op mijn stem let, zal ook mijn liefde 
gewaarworden en hij zal Mij dankbaar zijn tot in alle eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1538 
25 juli 1940 

 

Toedracht van de catastrofe 
 
De leraren uit het hiernamaals doen steeds op dezelfde manier hun best voor je en 
trachten je licht ontvankelijk te maken, maar niet altijd is je hart gewillig om op 
te nemen en dan ontstaan er zulk soort hindernissen die het opnemen 
bemoeilijken. Onverdeelde opmerkzaamheid moet aan de gaven van de hemel 
worden betoond en alle aardse gedachten moeten worden vermeden, dan komen 
de gedachten van de vrienden uit het hiernamaals gemakkelijk binnen. De 
goddelijke liefde zendt je boden tegemoet, die je willen sterken in de wil om te 
ontvangen. Ze brengen je een kennisgeving die je op een begrijpelijke manier de 
toedracht beschrijft van de catastrofes die zullen beslissen over dood en leven van 
ieder afzonderlijk. 
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Heel weinig mensen schenken aandacht aan de voortekenen van de komende tijd. 
Ze verwonderen zich wel over afwisselingen en onregelmatigheden die in de 
natuur zijn op te merken, maar stappen daar toch lichtvaardig overheen. Ze zien 
daarin geen uiting van de goddelijke wil, maar alleen een toevalligheid. En dus 
zullen ze aanvankelijk ook aan de verschijnselen geen aandacht schenken als het 
natuurgebeuren in aantocht is. Door windhozen zullen de mensen eerst 
opmerkzaam worden gemaakt op naderbij komend onweer. Dit zal zo plotseling 
komen dat mens en dier in grote nood zijn, want ze zijn nauwelijks in staat de 
hevige storm weerstand te bieden, maar dit zal pas het begin zijn. 
 
Met kleine tussenpozen zullen heftige aardschokken te bespeuren zijn en de 
hemel zal verduisterd worden. Een gebulder van donderslagen zal te horen zijn 
en dit is zo vreselijk dat onder mens en dier paniek uitbreekt, dat ze hun behoud 
zoeken in de vlucht, doch de duisternis hindert ze. De nood wordt steeds groter, 
het gebulder steeds luider, de aardbevingen worden steeds heftiger. De aarde 
opent zich en enorme watermassa's breken zich baan uit het binnenste van de 
aarde. En waarheen het oog ook kijkt of zou mogen zien is er water en duisternis 
en een onbeschrijflijke chaos bij de mensen die hun toestand inzien en in de 
grootste benauwenis zijn. De dagen ervoor zullen zo stralend zijn dat de mensen 
zijn bevangen door een zekere zorgeloosheid. En de ommekeer zal dan zo 
plotseling komen dat niemand in aards opzicht voorzorgsmaatregelen kan treffen. 
Maar deze zouden ook volkomen nutteloos zijn, want geen aardse macht 
weerstaat deze elementen. Alleen de gelovige mens wordt nu de goddelijke 
almacht gewaar en hij vertrouwt zich toe aan zijn Schepper. En of zijn hart ook 
bang is en beeft, hij wacht geduldig tot er hulp tot hem komt, want hij zendt zijn 
gedachten omhoog naar Hem. 
 
Wie de zin en het doel van het leven heeft begrepen, weet dat nu het uur van de 
beslissing is gekomen voor ieder mens. En hij zal trachten geestelijke hulp te 
brengen waar dit maar mogelijk is, hij zal degenen die ongelukkig zijn troosten 
en hen op God wijzen, hij zal helpen doordat hij een lichtje doet ontbranden in 
diepste duisternis. Want God zal diegenen de mogelijkheid geven om voor Hem 
te werken die Hem hebben herkend en Hem hun diensten aanbieden. Een rijk 
arbeidsveld zal hun worden toegewezen en het zaad zal op goede bodem vallen, 
want God spaart die acht op Hem slaan of in de grootste nood de weg naar Hem 
vinden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8549 
5 juli 1963 
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Het vergaren van kracht voor de chaos 
 
Sterk u steeds weer aan mijn woord, want u zult deze versterking nodig hebben in 
de komende tijd en daarom zult u nu al voor uzelf kracht moeten vergaren, omdat 
u dan niet in staat zult zijn uw gedachten te verzamelen om te bidden, wanneer 
mijn ingrijpen plaats zal hebben dat Ik u al lang geleden aankondigde. Wat in 
mijn liefde en wijsheid is besloten, wordt ook uitgevoerd en elke voorspelling zal 
worden vervuld die Ik u deed toekomen opdat het gebeuren u niet zonder 
waarschuwing verrast. 
 
Steeds zult u er aan moeten denken te proberen uw hart vrij te maken van elk 
aards verlangen. U zult moeten trachten vrij te komen van de materie, want u zult 
ze eenmaal moeten afstaan. En hoe minder uw hart er nu aan hangt, des te 
gemakkelijker zal voor u het verlies zijn, des te minder zult u door mijn ingreep 
bezwaard zijn. Steeds weer zeg Ik u dat u zich zult moeten voorbereiden op deze 
tijd waarin er een chaos zonder weerga zal zijn en alleen de innige band met Mij 
u de steun geeft aan alle eisen te voldoen. Want wie niet rechtstreeks door de 
catastrofe wordt getroffen zodat hij zijn leven moet opgeven, zal nu een moeilijk 
bestaan moeten leiden omdat er geen geordende levensomstandigheden zijn en 
omdat aardse noden u nu zullen belasten, die u alleen, zonder mijn hulp, niet de 
baas zult kunnen worden. 
 
Steeds weer zult u mijn woord in uw hart moeten opnemen en daar kracht uit 
putten. U zult een zo sterk geloof moeten verkrijgen door mijn rechtstreeks 
aanspreken dat u dan in de komende tijd niets meer aan het wankelen kan 
brengen, dat u zich dan geheel en al op Mij zult verlaten en steeds alleen mijn 
hulp zult verwachten. En geloof het, dat Ik u zal helpen, dat alleen de innige band 
met Mij tot stand moet worden gebracht, die dan ook alleen maar die mens tot 
stand zal kunnen brengen die Mij helemaal is toegedaan en die in het grote 
gebeuren slechts de vervulling van mijn voorspellingen onderkent en nu des te 
meer gelovig ook mijn hulp verwacht, die hem ook ten deel zal vallen. Wat 
onmogelijk lijkt, zal Ik dan bij diegenen realiseren die Mij totaal vertrouwen. 
 
En ieder mens moet zelf aan de gedachte wennen dat de ordening om hem heen 
niet zo blijft. Hij moet het geloven, dat een zo grote aardbeving de aarde zal 
treffen zoals u zich niet kunt voorstellen en dat talloze mensen het slachtoffer van 
het natuurgebeuren worden, maar dat de overlevenden in heel moeilijke 
levensomstandigheden terecht zullen komen die veel kracht en vertrouwen op 
mijn hulp vergen om overwonnen te kunnen worden. Dan zal blijken waar de 
liefde voor de naaste wordt beoefend, want alleen daar zal ook mijn hulp 
duidelijk zijn. En ieder die alleen maar angstig op zichzelf en zijn welzijn is 
bedacht, zal zich ook zelf moeten uitsloven en toch zijn toestand niet te baas 
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worden. Want u mensen zult het meemaken dat liefde kracht is en dat u veel zult 
kunnen volbrengen wanneer de liefde tot de naaste de aandrift is voor uw doen. 
 
Steeds weer wijs Ik u op die tijd, omdat er een grote chaos over u losbreekt 
waarvan de oorzaak een geweldige natuurcatastrofe is, omdat Ik u mensen nog 
een laatste teken van mijn macht wil geven waaraan u bent onderworpen. Maar u 
die mijn woord ontvangt - rechtstreeks of ook door mijn boden aan u 
overgebracht - u zult ook voortdurend mijn aansporing horen om u zo vaak als 
mogelijk is in dit woord van Mij te verdiepen. En uw kracht zal groeien, in de 
grootste nood zult u ook de band met Mij niet kwijtraken en dan bent u ook te 
allen tijde zeker van mijn hulp. Want de mijnen wil Ik openlijk bijstaan, opdat 
hun geloof en ook het geloof van de medemensen gesterkt zal worden en zij de 
levende verbinding met Mij tot stand brengen en niet meer zullen opgeven. 
 
En reken er niet op dat u buiten schot blijft, dat andere gebieden worden 
getroffen die ver van u af liggen. Dit gebeuren is zo groot en omvat grote 
gebieden, hoewel het niet de hele aarde zal betreffen. En daarom zal ook de grote 
nood nergens voorbijgaan zonder sporen achter te laten, wat u pas zult begrijpen 
wanneer het gebeuren werkelijkheid is geworden, wanneer mijn stem in de 
wereld weerklinkt en u de verschrikkelijke uitwerkingen ondervindt, wat weer 
lange tijd duurt voordat het in zijn gehele omvang kan worden overzien. 
 
Nog leeft u in rust en u bent niet in staat u een dergelijk chaos voor te stellen. 
Maar Ik maak u er opmerkzaam op dat alles zal komen zoals het tevoren is 
verkondigd en Ik wil slechts in zoverre op u inwerken, als dat u alles zult moeten 
doen om dan ook de kracht te bezitten om stand te houden. Want Ik zal u, die 
zich aan Mij zult willen overgeven en Mij toebehoren, niet verlaten. En Ik doe u 
voortdurend kracht toekomen. Laat u steeds weer aanspreken en put de kracht uit 
mijn woord en waarlijk, het zal u mogelijk zijn ook in het grootste leed de weg 
naar Mij te vinden en Ik zal steeds tot hulp bereid zijn, Ik zal u altijd bijstaan en 
door u ook hulp brengen aan diegenen voor wie u liefdevol tracht zorg te dragen.  
 
Amen 
 

 
 

De gevolgen van de natuurcatastrofe 
 
BD.4633 
10 mei 1949 

 

De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen 
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In onbegrijpelijke nood zullen die mensen geraken die niet geloven, want Ik zal 
Mij openbaren door natuurgeweld. Zij beleven een schouwspel waarin enorme 
krachten tot ontlading komen en waartegen de mens totaal machteloos is. Een 
dodelijke angst zal de mensen overvallen waardoor zelfs de mijnen ontsteld 
worden. Zij worden echter wonderlijk gesterkt door mijn hulp zodra hun 
gedachten zich tot Mij wenden, maar de ongelovigen hebben geen enkele steun 
waar zij zich aan vast kunnen houden en zijn daarom reddeloos overgeleverd aan 
de krachten der natuur. Sommigen zullen wel in hun smart en in het gezicht van 
de dood tot Mij roepen, en hun roep zal ook mijn oor bereiken en voor hen 
redding betekenen aards of alleen geestelijk als hun laatste uur gekomen is. Zij 
hebben dan het "leven" nog gewonnen voor de eeuwigheid. 
 
Meestal echter zijn de mensen buiten zichzelf van angst, dat wil zeggen niet in 
staat tot een hogere gedachte. Zij proberen alleen zichzelf te redden en geraken 
toch overal in dezelfde moeilijkheden. Want de gehele natuur is in een staat van 
samenzwering tegen hen en alle elementen zijn volop in actie. Water, vuur, storm 
en licht treden uit hun ordening en richten verwoestingen aan die talloze 
mensenlevens kosten en onvoorstelbaar in omvang zijn. Het zal maar een kort 
gebeuren zijn, maar buitengewoon zware gevolgen hebben voor alle mensen die 
het zullen overleven. Want nu pas neemt de nood op aarde zo zeer toe dat deze al 
het voorafgaande overtreft. De mensen moeten geheel omschakelen op een 
andere levenswijze en moeten alles benutten wat hun nog is over gebleven. Zij 
zijn aangewezen op zichzelf en kunnen voor een lange tijd geen aardse hulp 
verwachten, omdat zij afgesneden zijn van de rest van de wereld, en de 
verbinding is niet zo gauw weer tot stand te brengen. 
 
De omvang van de ramp is niet te begrijpen. Maar Ik attendeer u daar steeds op, 
opdat u niet opgaat in aardse goederen. Opdat u niet deze belangrijk vindt en uw 
ziel vergeet. Want de rijpheid van uw ziel is doorslaggevend hoe u het komende 
zult doorstaan. 
 
Kennisgevingen van dien aard vinden weinig geloof en zijn toch buitengewoon 
belangrijk, want zij komen woord voor woord uit. En elke dag is nog een 
genadegave die u geestelijk moet benutten, en niet op wereldse manier. Want 
alleen wat u zich verwerft aan geestelijke rijkdommen is van waarde. Ik beloof u 
allen mijn bescherming en hulp als u in Mij gelooft en Mij dienen wilt. Word 
daarom niet neerslachtig over mijn woorden en geloof dat ook het zwaarste te 
verduren is als u het bij Mij neerlegt, als u Mij erom vraagt uw last te helpen 
dragen. Want Ik verlaat u niet en Ik help u opdat u volhoudt tot het einde.  
 
Amen 
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BD.8619 
17 september 1963 

 

Chaos na de ingreep 
 
Steeds weer maak Ik u erop opmerkzaam dat u in een ongelooflijke chaos zult 
geraken door mijn ingrijpen. De krachten der natuur zullen zich bevrijden van 
hun kluisters en u zult niet in staat zijn goed na te denken. Alleen de mijnen 
zullen nog tot Mij kunnen bidden in geest en waarheid. Het zullen wel slechts 
schietgebeden zijn en korte smekende gedachten die zij tot Mij opzenden, maar 
Ik zal ze horen en hen beschermen tegen het ergste. Alles zal in strijd zijn met 
elkaar en de mensen in de bitterste noodtoestand brengen, en voor velen is dit al 
het einde. Zij verliezen hun lichamelijk leven, ofschoon het einde van deze aarde 
nog niet gekomen is. 
 
Maar Ik probeer vóór het einde nog te redden wat zich laat redden. Ik wil Mij nog 
kenbaar maken aan de zwakgelovigen, opdat zij in hun nood tot Mij roepen en 
dan ook duidelijk mijn hulp ervaren. Daardoor wordt hun geloof gesterkt en zij 
kunnen Mij nog tot een steun worden als de laatste periode op deze aarde 
aanbreekt. Ik zeg u steeds weer: het zal bijna boven ieders kracht uitgaan, en 
alleen Een zal u deze kracht kunnen geven en u hulp toezenden als u in de 
grootste nood ook die Ene aanroept. 
 
Maar mijn ingreep kan u mensen niet bespaard blijven, want het is een laatste 
poging om nog zielen te redden die zonder geloof zijn of zwak van geloof. En als 
zij geen uitweg meer zien kunnen deze mensen toch nog denken aan een God en 
Schepper en aan een Macht die boven hen staat en die alleen kan helpen. En als 
de grote natuurcatastrofe voorbij is zal de nood nog steeds niet ophouden. 
Integendeel, de chaos zal nog steeds groter worden. En dan zal blijken waar nog 
een levend geloof te vinden is, want dit alleen zal alle nood overwinnen. 
 
Wie een levend geloof heeft zal zich zonder beperking aan Mij toevertrouwen en 
zijn geloof zal Ik niet te schande maken. Hij zal steeds weer geholpen worden en 
zal ook proberen zijn medemensen tot geloof te brengen. En naar mate van hun 
wil en hulpvaardigheid zal hun ook hulp gegeven worden, want als de nood tot 
liefdadigheid aanspoort heeft ze haar doel bereikt omdat ze daarmee de 
onbaatzuchtige naastenliefde opwekt. En die is weer de garantie dat Ik deze 
mensen mijn liefde schenk en hun de kracht geef om hun toestand de baas te 
worden. 
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U hoeft deze tijd van nood dus waarlijk niet te vrezen als u tot de mijnen behoort, 
die mijn wil vervullen en Mij dienen willen. De voortdurende verbinding met Mij 
verzekert u ook van mijn bescherming en van de toevoer van kracht in hoge 
mate. Bovendien heb Ik u ook weer nodig voor het verspreiden van mijn 
evangelie van de liefde, dat in die tijd bijzonder nodig zal zijn. Want wederom 
zullen de mensen hun ware wezen laten zien, en slechts weinige zullen bereid 
zijn te helpen en de naasten bij te staan. Dezen worden echter steeds geholpen, 
daar kunnen ze zeker van zijn. Maar meestal zal de eigenliefde sterker te 
voorschijn komen en meedogenloos zullen de mensen zich toe-eigenen wat hun 
niet toebehoort, om hun eigen levenspeil te verbeteren. De sterken zullen zich 
laten gelden en proberen de zwakken te gronde te richten, en dat zal deze tijd van 
nood in het bijzonder karakteriseren en zal duidelijk maken dat de mensheid rijp 
is voor de ondergang. Toch moeten de mijnen er zich steeds op verlaten dat Ik al 
hun noden ken en kan afwenden, want voor Mij is waarlijk alles mogelijk. Ik zal 
u ook lichamelijk verzorgen en u zult op de wonderbaarlijkste wijze hulp ervaren, 
en uw geloof zal steeds meer levend worden. En met de kracht van het geloof zult 
u ook alles doorstaan zodat uw vijanden u niet zullen kunnen overwinnen. 
 
Dat deze tijd in aantocht is kunt u met zekerheid geloven. En Ik zal nog alle 
hulpmiddelen aanwenden om de zielen te redden die nog niet geheel aan mijn 
tegenstander zijn vervallen. Ook aan hen wil Ik Mij openbaren in mijn liefde en 
macht, zodra hun geloof levend is geworden. Het zogenaamde vormgeloof zal 
men totaal opgeven, want het is geen overtuigd geloof dat stand kan houden in 
zulk een aardse nood. En deze nood zal allen bitter treffen die voor die tijd 
bovenmate zwolgen in aardse goederen en aan wie nu de vergankelijkheid van 
het wereldse duidelijk voor ogen gesteld zal worden. En al naar gelang de 
rijpheid van hun zielen zullen zij of weer tot Mij, hun God, hun toevlucht nemen 
en Mij om hulp vragen, of trachten deze tijd op eigen kracht te doorstaan ten 
koste van de naasten. Want zij zijn zonder liefde, anders zouden zij de weg tot 
Mij wel nemen. 
 
Deze tijd van nood zal aan u mensen grote eisen stellen, en toch kunt u ze met 
mijn hulp doorstaan. Roep daarom deze hulp in en vraag Mij nog vóór die tijd om 
kracht opdat u stand kunt houden wanneer de chaos begint. U bent tot alles in 
staat in verbinding met Mij, maar u bent zwak en hulpeloos als u zich verlaat op 
uw eigen kracht en gelooft geen goddelijke hulp nodig te hebben. Denk er steeds 
aan dat Ik iedere mens zal bijstaan die tot Mij roept in zijn nood.  
 
Amen 
 

 
 
BD.3709 
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10 maart 1946 
 

De missie van Mĳn dienaren op aarde na de natuurcatastrofe 
 
Wat u verneemt door de innerlijke stem, verkondig dat luid aan uw medemensen 
wanneer de tijd gekomen is. Want dat is uw missie die u vervullen moet, dat u het 
de mensen kunt uitleggen als zij het wereldgebeuren niet meer begrijpen. 
Wanneer het hun door mijn ingrijpen moeilijk valt te geloven in een Schepper 
van hemel en aarde, in een liefdevolle Vader, die het lot van Zijn kinderen op 
aarde bestuurt. Treed dan in actie en vertel hun van mijn grote liefde. Ontstel hen 
niet met een God van toorn en wraak, want nog zijn het geen straffen maar alleen 
opvoedingsmiddelen die Ik gebruik om de zielen der mensen te redden. Nog 
spreek Ik het laatste oordeel niet uit. Ik laat echter geen middel onbeproefd om de 
zielen niet op de dag van het gericht te moeten veroordelen tot een eeuwig lange 
verdoemenis. 
 
Probeer de mensen begrijpelijk te maken dat een verlossingsperiode afgelopen is, 
en dat er nog maar een korte tijd is vóór het einde. Dat die tijd vooral goed benut 
moet worden voor een terugkeer tot Mij. Maar de mensen zullen twijfelen aan 
mijn liefde en almacht als zij de grote ellende zien die door de wil der mensen en 
uiteindelijk door mijn wil over de aarde komt. En wie niet standvastig is in het 
geloof en niet door een levenswandel in liefde het juiste inzicht heeft, die zal 
gevaar lopen af te vallen, dat wil zeggen: Mij geheel op te geven als hem geen 
opheldering wordt gegeven. 
 
Maar de omvang van de ellende zal ook hun harten openen. Zij zullen naar u 
luisteren en uw woorden zullen niet wegsterven zonder indruk te maken. En 
daarom moet deze tijd bijzonder benut worden en u moet erover spreken zo vaak 
er gelegenheid is en u een innerlijke drang daartoe voelt. Want dan is het mijn 
geest die u aanspoort voor Mij en mijn rijk werkzaam te zijn. Houd hun dan de 
grote geestelijke nood voor en maak hen erop opmerkzaam dat hun lichamen nog 
maar een korte tijd gegeven is. Dat zielen echter eeuwig leven en daarom het lot 
van hun zielen het voornaamste is. Vermaan hen tot liefdadigheid en vermaan 
hen de eigen nood niet zo hoog te achten, maar meer belangstelling te tonen voor 
de nood van de medemens. En laat hen de grote zegen en kracht zien van de 
naastenliefde. Toon hen mijn voortdurende bereidheid om te helpen, en probeer 
hun geloof op te wekken en te versterken. U hoeft u geen zorg te maken wat te 
spreken. Ik geef u de woorden in de mond als u voor Mij actief wilt zijn, en niet 
onwillig bent de opdracht die Ik u geef door mijn woord, te vervullen. 
 
Duidelijker dan ooit zult u mijn stem in u vernemen, en vrees dan geen macht die 
tegen u is. Want Ik wil dat u voor Mij actief bent en weet u dan ook te 
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beschermen tegen hen die u willen hinderen in het uitvoeren van uw opdracht. 
Spreek onbezorgd en laat geen nog zo kleine twijfel in u opkomen of u naar mijn 
wil handelt. Want als de tijd gekomen is om voor Mij te werken neem Ik bezit 
van u, en zonder tegenstand moet u Mij volgen, dat wil zeggen: doen wat uw hart 
u ingeeft te doen. U zult het duidelijk in uw hart voelen en zelf innerlijk de 
grootste drang hebben te spreken tot allen die op uw weg komen. U zult hen 
wijzen op het naderende einde, dat evenzo zeker zal komen als mijn ingrijpen 
door middel van het geweld van de natuur, net zoals alles in vervulling zal gaan 
wat Ik verkondigd heb door mijn geest.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7331 
10 april 1959 

 

Ongewone hulp van God na het natuurgebeuren 
 
Er zal een onbeschrijfelijke chaos zijn onder de mensen wanneer Ik zal hebben 
gesproken door de krachten der natuur, want ze zullen allen vrezen dat het 
gebeuren zich zou kunnen herhalen en daarom opgejaagd en vol angst voortleven 
te midden van verwoestingen die door de elementen der natuur werden 
aangericht en toch door mijn wil, die daarin tot uitdrukking kwam. Er zal een 
zware tijd over de mensen komen, een tijd die nauwelijks ooit werd meegemaakt 
door mensen die deze aarde bewonen. 
 
Maar het is ook de tijd van het einde, waarin alles in een ongewone omvang 
gebeurt om de mensen nog tot wakker worden te brengen. Maar ook het 
natuurgebeuren zal weer slechts weinige tot nadenken brengen, terwijl het 
merendeel van de mensen vol verontwaardiging elk geloof in een God en 
Schepper verwerpt, die zulke verwoestingen toelaat zoals ze voor iedereen 
duidelijk zichtbaar zijn. Maar niemand denkt eraan hoe zijn eigen verhouding is 
of tevoren was tot God, tot Mij, die ze ook alleen maar met de mond beleden 
zonder echter een levend geloof in Mij te hebben, of met Mij in verbinding te zijn 
getreden. En maar weinigen keren zich nu in hun grote nood naar Mij, maar deze 
weinigen zullen mijn hulp ook zichtbaar gaan merken. Ik wil hen zo duidelijk 
bijstaan dat ze nog gesterkt worden in hun geloof aan een Macht die hun lot in 
handen houdt.  
 
Alles gebeurt alleen maar om de mensen de band met Mij te laten vinden. Maar 
het zullen er steeds maar weinige zijn die ook het komende tot zegen zal 
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strekken, want de mensen zijn al te zeer in handen van mijn tegenstander 
gevallen om zich nu tot Mij wenden en om mijn hulp te vragen. En daarom kan 
Ik me ook niet aan hen openbaren, wat Ik echter heel zeker zou doen tegenover 
hen, die dan naar Mij vluchten in hun nood. De zwaarte van het leed zal velen 
inniger laten bidden en dus zal het Mij ook gemakkelijk mogelijk zijn hun 
gebeden te vervullen, omdat het geloof blijkt in een God die helpen kan, en 
omdat ze Mij dan ook zo bestormen dat Ik hen waarlijk te hulp kom in hun nood. 
En dan is er ook veel gelegenheid voor mijn dienaren, mijn woord naar de 
mensen te leiden, dat opgenomen zal worden met een honger zoals die maar 
zelden te vinden zal zijn. Maar de ongelovigen zullen des te meer met haat 
vervuld zijn tegenover diegenen die mijn woord prediken, evenals tegenover hen 
die mijn hulp zichtbaar ondervinden. Maar ze zullen zich niet laten bekeren, 
integendeel, ze zullen door hun liefdeloosheid alleen maar bewijzen dat ze mijn 
tegenstander toebehoren en openlijk Mij en mijn liefde weerstaan, die ook hen 
zou willen winnen maar tot hen geen toegang vindt. 
 
De nood zal groot zijn en toch niet hopeloos, omdat Ik steeds in gebed om hulp 
kan worden gevraagd en omdat Ik een waar gebed zal verhoren, om Mij zelf te 
openbaren aan diegenen die niet helemaal in handen van mijn tegenstander zijn 
gevallen. Maar het moet de mensen vrij blijven Mij aan te roepen en daarom 
moet alles gebeuren in het kader van het natuurlijke, maar gemakkelijk 
herkenbaar voor de mensen die nog een vonkje geloof in zich hebben en aan wie 
Ik me ook bekend zal maken, opdat hun geloof niet verloren zal gaan, veeleer zal 
toenemen in kracht en sterkte. De tijd ligt voor u en u zult hem niet kunnen 
afwenden omdat u zelf niet uw best doet andere wegen in te slaan en omdat u zelf 
door uw leven en handelen de tijd tot rijpheid laat komen, omdat u zelf het einde 
bespoedigt door uw gezindheid en omdat de tijd is vervuld die u werd toegestaan 
om uw ziel rijp te laten worden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.3964 
29 januari 1947 

 

De voorspelling van een spoedig einde en het zwakke geloof er in 
 
U weet dat u geen lang leven op deze aarde meer kunt verwachten en dat elke dag 
nog een genade is voor u om tot rijpheid te komen als u deze tijd goed benut. U 
weet dit wel door mijn woord, maar uw geloof is nog niet diep genoeg zodat mijn 
woord u aanspoort tot een ijverig streven. U twijfelt aan de waarheid van mijn 
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woord in zoverre dat het naderende einde betreft. En toch moet u met grote ijver 
aan uzelf werken omdat het einde nabij is. Steeds weer kom Ik tot u met deze 
vermaning en waarschuw u voor een onverschillig voortleven. Steeds weer roep 
Ik u toe: geef acht op mijn woord, verdiep u erin en leef ernaar. 
 
U weet niet wanneer het laatste uur voor u gekomen is. U weet niet hoeveel tijd u 
nog gegeven is tot het einde, en daarom moet u leven alsof iedere dag voor u de 
laatste is. Ik zend u ook steeds mijn gedienstige geesten toe die u ophelderende 
gedachten overbrengen en uw zinnen richten naar het geestelijke rijk. Op aarde 
zend Ik mijn boden naar u toe die u over het naderende einde moeten 
onderrichten en u opmerkzaam moeten maken op de tekenen van de eindtijd. En 
zij moeten in u een vast geloof opwekken en u mijn woord overbrengen dat 
rechtstreeks naar de aarde gezonden wordt. Op die manier probeer Ik u 
voortdurend de ernst van de situatie duidelijk te maken, zodat voor u een zalig 
einde mogelijk is. Maar u allen neemt mijn woorden niet serieus genoeg en uw 
geloof is nog te zwak om overeenkomstig mijn woord te leven, ofschoon uw wil 
wel op Mij is gericht. Daarom vermaan Ik u steeds weer u in mijn woord te 
verdiepen en de gedachten aan het naderende einde in u levend laten worden. 
Bereid u daar op voor en beschouw al het aardse als minder belangrijk met het 
oog op het einde en met het oog op de grote geestelijke nood, die nog groter zal 
worden hoe dichter het einde nadert. 
 
Maak gebruik van alle kracht om u geestelijk positief te ontwikkelen en laat vol 
vertrouwen al uw lichamelijke zorgen aan Mij over. Benut de korte tijd tot het 
einde, wees ononderbroken werkzaam in liefde. Put te allen tijde kracht uit mijn 
woord en vermaan en onderricht uw medemensen hetzelfde te doen. En help 
elkaar dus wederzijds  om op aarde het doel te bereiken dat Ik u gesteld heb. Help 
elkaar wederzijds volmaakt te worden, want de tijd tot aan het einde is nog maar 
kort.  
 
Amen 
 

 
 

OPENBARING 8, 6-12 
 
Toen maakten de zeven engelen met de zeven bazuinen zich gereed om te blazen.  
En de eerste engel blies: en er was hagel en vuur, met bloed gemengd en viel op 
de aarde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras 
verbrandde.  
En de tweede engel blies: een grote berg laaiend van vuur werd in de zee 
geworpen en het derde deel van de zee werd bloed en het derde deel van de 
levende schepselen in de zee kwam om en het derde deel van de schepen verging. 
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En de derde engel blies: en een grote ster viel neer uit de hemel, brandend als een 
fakkel, en viel neer op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen en 
de naam van de ster is “Alsem”. En het derde deel van het water werd alsem en 
vele mensen stierven van het water, omdat het zo bitter was geworden. 
En de vierde engel blies: en het derde deel van de zon werd getroffen, het derde 
deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat hun derde deel 
verduisterd werd en de dag het derde deel niet werd verlicht, evenals de nacht. 
 

 
 
BD.2388a 
28 en 29 juni 1942 

 

De komende gebeurtenis - De ingreep van God - Tijd van nood (1) 
 
Meedogenloos woeden de volkeren tegen elkaar en voegen elkaar alle denkbaar 
mogelijke schade toe. In alle hevigheid worden de mensen getroffen en kommer 
en leed zijn hun voortdurende metgezellen. De liefdeloosheid van de mensen is 
zo groot en zal nog voortdurend toenemen en zo trekken ze de goddelijke ingreep 
steeds dichter naar zich toe. Het duurt niet lang meer dat vervuld wordt wat God 
door Zijn geest aan de mensen bekend heeft gemaakt. En toch nog zullen de 
mensen verrast zijn, want ze denken in hun ongeloof niet dat mede aan hen zelf 
schade wordt toegebracht. Ze geloven er niet in dat zij zich in geestelijke nood 
bevinden die zo'n ingreep vereist en dat de tijd daarvoor is aangebroken. Want ze 
zoeken geen toenadering tot elkaar, ieder wil alleen maar zijn voordeel behalen 
en de medemensen schade toebrengen. En dit is het begin van een onvoorstelbaar 
behoeftige tijd. Er gaan waarden verloren die niet meer vervangen kunnen 
worden. De tijd is aangebroken waarvan de Heer op aarde gewag heeft gemaakt 
en elke ingreep zal onnoemelijk leed tot gevolg hebben en de mensen zullen 
geloven deze volgende tijd niet te kunnen verdragen. 
 
En toch kan niemand ontsnappen, maar ieder zal in angst voor zijn leven de stem 
van God vernemen die luid en duidelijk tot de mensen spreekt. Er zal een 
verwoesting zijn die vele mensen in één keer arm maakt en aan de liefde van de 
mensen worden grote eisen gesteld, want alleen de werkzame naastenliefde is in 
staat deze ellende tegen te gaan en tegelijkertijd ook het geestelijk dieptepunt op 
te heffen. Want de mens die tot liefde in staat is, zal de medemens niet zonder 
hulp laten en dit werkzaam zijn in liefde zal een geestelijke vooruitgang 
betekenen. Elke dag tot dan toe moet geteld worden, en het zullen er niet veel 
meer zijn. Verrassend snel komt de dag die een grote omwenteling betekent op 
velerlei manieren. En alleen de gelovige mensen zullen ondanks innerlijke 
ontsteltenis kalm blijven en de juiste situatie beseffen. En ze zullen proberen ook 
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hun medemensen tot geloof te brengen vanuit het besef van de geestelijke nood 
van de mensheid. Want ter wille van hun ziel overkomt het gebeuren hen en als 
de mens nu bezorgd is om zijn ziel, dan heeft de ingreep van God hem een goed 
resultaat opgeleverd. Maar het zullen er maar weer weinige zijn, want de 
geestelijke blindheid belet de mensen het inzicht.  
 
Amen 
 

 
 
BD.2388b 
29 juni 1942 

 

De komende gebeurtenis - De ingreep van God - Tijd van nood (2) 
 
Slechts weinig mensen zullen uit dit gebeuren, dat zich met korte tussenpozen 
driemaal zal herhalen, voordeel trekken voor hun ziel. Het zal de mensen van hun 
denkvermogen beroven, want het is zo kolossaal dat elk overleg wegvalt en alles 
in een woeste wanorde geraakt. Alleen Zijn kinderen behoedt de Heer duidelijk, 
want Hij heeft ze naderhand nodig om voor Hem werkzaam te zijn. Die tevoren 
in vol vertrouwen tot Hem bidden om kracht en versterking, zal Hij ook kracht en 
versterking doen toekomen als ze deze nodig hebben. En of het ook lijkt dat alles 
verloren zou zijn: Hij leidt al het gebeuren en weet waarom Hij zo'n rampspoed 
over de mensen laat komen en Hij zal er ook een eind aan maken als het tijd is. 
De kracht van het geloof moet zich in de tijd erna tonen. Want voor diegenen die 
gelovig zijn betekent dit gebeuren een bevestiging van het goddelijk woord en 
met volledige zekerheid en overtuiging komen ze dan op voor hun geloof en ze 
zullen onoverwinnelijk zijn. Hoe minder aards bezit de mensen bezwaart, des te 
ontvankelijker zullen ze zijn voor het goddelijk woord en daarom verwoest God 
dat wat voor hen hinderlijk is op de weg omhoog. Naderhand zal er 
onvoorstelbare ellende zijn onder de mensen en toch zouden ze dit zelf kunnen 
verminderen, door hun wil om elkaar te helpen. 
 
En God zegent elk in liefde werkzaam zijn voor de naaste en Hij helpt de mensen 
de aardse nood te verdragen. Want wat God neemt kan Hij ook weer terug geven 
als de mens het nodig heeft. Doch zijn hart moet zich er los van maken, hij moet 
in het aardse bezit niet het voornaamste op aarde zien. Veeleer moet hij inzien dat 
dit onbeduidend en vergankelijk is, maar dat de verbinding met God alleen het 
middel is dat kracht schenkt en troost geeft om het zwaarste leed te kunnen 
verdragen. Dit gebeuren is sinds eeuwigheid vastgesteld; wil het toch de laatste 
reddingsmogelijkheid zijn voor talloze mensen die de verkeerde weg 
bewandelen, die alleen in het aardse opgaan en daarom wakker geschud moeten 
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worden om serieus over de zin en het doel van het aardse leven na te denken. 
Maar slechts een klein gedeelte zal daar voordeel uit trekken. De anderen echter 
zullen zich met toegenomen ijver weer de oude levensomstandigheden 
verschaffen en ze zullen elk middel goed vinden om zich weer aards bezit te 
verschaffen. En dat is de tijd waarin - als dit begint - het woord Gods hier tegenin 
moet worden gebracht, waarin de mensen zich zullen scheiden in diegenen die 
alles weggeven om alleen God trouw te kunnen blijven en in de anderen die alles 
verwerpen wat geestelijk is en daarentegen de wereld met haar bezit begeren met 
toegenomen verlangen. En dan strijden openlijk de krachten van het licht tegen 
de machten van de duisternis.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6590 
8 juli 1956 

 

Wereldgebeuren - Natuurcatastrofe - Geloofsstrĳd 
 
Verdraag alles met geduld en word niet wankelmoedig in het geloof. Dat moet Ik 
u nog heel vaak toeroepen, want ter wille van uw geloof zult u moeten lijden, wat 
u nu nog niet zult kunnen begrijpen. Want nog bevindt u zich in een zekere 
vrijheid van denken, nog schenken de medemensen geen aandacht aan het 
geestelijke leven van hen die Mij trouw willen blijven, nog wordt u niet door 
aardse machthebbers gehinderd in uw geestelijke bezigheid. 
 
Maar de tijd komt dat u niet meer vrij zult zijn in geloofsaangelegenheden. De 
tijd komt waarin juist die mensen aangevallen worden door medemensen en ook 
door het aardse gezag, die leven vanuit de juiste manier van denken. Die de 
ontwikkeling van hun ziel serieus nemen, die de waarheid spreken en hun 
medemensen willen helpen tot heil van hun ziel. En juist dezen zullen in hoge 
mate verdrukt worden, terwijl de verdedigers van dwaalleren nog steeds geduld 
of eerder nog gesteund dan gehinderd worden in hun activiteiten. En dan zult ook 
u zich vaak afvragen waarom Ik dat toelaat en er zullen lichte twijfels in u 
opkomen en u zult zwak worden omdat u lijden moet. En daarom roep Ik u steeds 
weer toe: verdraag alles en blijf sterk in het geloof, want u zult de kroon der 
overwinning behalen. Juist deze woorden komen u nu nog weinig geloofwaardig 
voor, want er is nog geen voorteken van zo'n moeilijke tijd te bespeuren.  
 
Maar plotseling zal er een omwenteling plaatsvinden omdat een wereldgebeuren, 
dat de mensen erg zal schokken, een openlijke opstand zal veroorzaken tegen 
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Hem, die als God en Schepper zoiets toelaat wat een schadelijke uitwerking heeft 
op de mensen. En daarom wordt deze God en Schepper iedere erkening 
onthouden en ieder geloof in Hem wordt verworpen als zijnde ongegrond. En zij, 
die tegen deze mening in het geloof in Mij verdedigen, die zich voor Mij 
uitspreken en ook hun medemensen uit de droom zouden willen helpen, worden 
aangevallen.  
 
Steeds weer heb Ik u verkondigd dat Ik door het geweld der natuur zal spreken 
om hen die nog slapen en traag zijn wakker te schudden. En een enkeling zal ook 
ontwaken, maar zeer velen daarentegen zullen zelfs nog hun zwakke geloof 
verliezen in het aangezicht van de grote verwoestingen en de vele mensenoffers 
die dit gebeuren kosten zal. En dan zullen de meest verschillende meningen 
ruchtbaar worden, en met haat vervuld zullen de meesten een God en Schepper 
loochenen en iedereen aanvallen die niet hun mening deelt. En dan is mijn 
tegenstander met al zijn sluwheid aan het werk om deze haat aan te wakkeren, 
wat hem ook gelukken zal. Want het aardse verlies dat de mensen door dit 
natuurgebeuren lijden, verbittert hen en zet hen aan tot onrechtvaardige eisen en 
uitbuiting van de medemens die zich niet verweren kan. De liefdeloosheid van de 
mensen neemt toe en wat zij ondernemen verraadt duidelijk de hand van de 
tegenstander, de antichrist, van wie zij afhankelijk zijn. Er worden voorschriften 
en maatregelen uitgevaardigd die in het bijzonder de mijnen gevoelig zullen 
treffen, die ter wille van hun geloof moeten lijden en nauwelijks de wreedheid 
van hun lot kunnen begrijpen. Maar dan zal Ik de dagen verkorten opdat de 
mijnen niet vertwijfeld raken, opdat zij niet afvallen, opdat zij zalig worden. 
 
Houd u alleen aan mijn woord dat u gered zult worden uit de grootste nood en 
wacht op de vervulling van dit woord. Want Ik zelf zal komen en u bevrijden en 
Ik zelf zal Mij van tevoren reeds op een ongewone wijze openbaren om u te 
sterken als u gevaar loopt zwak te worden. U hoeft niet bang te zijn zolang u op 
Mij vertrouwt en zolang u zich met Mij verbindt in gebed, want zolang zult u 
kracht ontvangen om weerstand te kunnen bieden. En denk er steeds maar aan dat 
de vijanden wel uw lichaam kunnen doden maar niet uw ziel. Denk eraan dat er 
een eeuwig leven is en dat het leven op deze aarde voor ieder mens spoedig ten 
einde is. Dan zal ook uw vrees verdwijnen, dan zult u van een sterk geloof 
vervuld worden. U zult stand houden en steeds getuigen van Mij en mijn naam. 
 
Prent deze woorden vast in uw geheugen, dan zullen ze u tot troost en sterking 
zijn in de komende zware tijd. Verzeker u van tevoren al van kracht en verzamel 
deze, want het zal nog een tijd duren voordat Ik zelf spreken zal door het 
natuurgebeuren. En wanneer u deze tijd goed benut om uw geloof nog te sterken, 
dan zal ook de geloofsstrijd die volgt u niet ontstellen. Hij zal u gewapend 
aantreffen en aardse nood zal u maar weinig beroeren omdat u dan met zekerheid 
wacht op mijn komst, omdat uw geloof dan zo sterk is geworden dat noch 
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bedreigingen noch maatregelen tegen u, u kunnen ontstellen. En dan zult u goede 
strijders zijn voor Mij en mijn naam en alle machten van de hel zullen u niet 
kunnen overwinnen, want Ik zelf zal met u strijden en Ik zal u waarlijk tot de 
overwinning voeren.  
 
Amen 
 

 
 

De antichrist 
 
BD.3672 
30 en 31 januari 1946 

 

Antichrist - Einde 
 
De geest van de antichrist is in de wereld sinds Jezus Christus Zijn 
verlossingswerk heeft volbracht. Voortdurend heeft hij getracht Diens werk te 
ontkrachten, voortdurend heeft hij gestreden tegen de aanhangers van Jezus, 
voortdurend heeft hij de mensen aangezet tot liefdeloosheid, dus in strijd met de 
wil en de leer van Christus op aarde bezig te zijn, deels door geestelijk 
werkzaam te zijn, de gedachten van de mensen in de war brengend, deels in de 
uiterlijke gedaante van een mens in het gewaad van kennis en wijsheid. Steeds 
weer stond tegenover de leer van Christus een menselijke leer die probeerde te 
weerleggen, dus antichristelijk was gericht en steeds weer was dit het werkzaam 
zijn van de satan, activiteiten van de krachten van beneden, om het doel te 
bereiken, de mensen van God afvallig te maken of hen de weg naar Hem te 
versperren. En deze antichristelijke activiteiten nemen voortdurend toe en zullen 
heel duidelijk voor het einde aan het daglicht komen.  
 
De satan zelf zal op aarde werkzaam zijn in de uiterlijke gedaante van een mens, 
de antichrist in persoon, wiens werkzaam zijn uitermate noodlottig zal zijn voor 
de gehele mensheid. Want van hem zullen de wetten uitgaan die tot doel hebben 
het geestelijk gezinde denken uit te roeien, die al het geestelijk streven moeten 
tegengaan en de mensen helemaal moeten verwereldlijken. En dit is het laatste 
werk van hem, die tegen God strijdt, want het is een overschrijden van de 
grenzen van zijn machtsbevoegdheid, die God onverbiddelijk zal straffen.  
 
Er zal een snelle verandering zijn in wereldse gebeurtenissen. Kort op elkaar 
volgend zullen zich grote wereldse veranderingen voltrekken en er zal een 
heersende macht op de voorgrond treden, doordat ze de lotgevallen van alle 
volkeren wil sturen en die in plaats van ordening een totale wanorde tot stand 
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brengt. Want haar bepalingen betreffen op de eerste plaats het onderdrukken van 
elk geloof. En hij zal op de aarde veel aanhangers vinden en dit is het teken van 
het einde. Want de mensen verzetten zich hier niet tegen maar ze spreken zich 
bijna eensgezind uit voor hem, die zij als held en overwinnaar vereren en wiens 
doel zij aanvaarden en dus ondersteunen. 
 
En nu begint voor de gelovigen de moeilijkste tijd. Het doen en laten van de 
wereld komt hen onbegrijpelijk voor, het geduld en de liefde van God komt hen 
onvoorstelbaar voor, die zoiets toelaat, dat Zijn allerheiligste naam gelasterd en 
bespot wordt en dat de aanhangers van Jezus Christus vogelvrij verklaard en 
vervolgd worden op de meest meedogenloze manier. Maar zij dringen steeds 
dieper door tot de waarheid van het goddelijk woord, dat hun dit alles heeft 
voorspeld en dus geven ze zich ook vol vertrouwen over aan de goddelijke 
leiding. De antichrist zal woeden op de meest afschrikwekkende wijze en hij 
verblindt de mensen door zijn daden die hij met ondersteuning van de kracht van 
beneden uitvoert.  
 
De satan zelf zal door hem werkzaam zijn als de vijandige geest van Diegene die 
werkzaam is in de schepselen van liefde en geloof, in de mensen die God boven 
alles liefhebben en die vast in Hem geloven en daarom grote noden hebben te 
verduren door de tegenstander van God. Men zal hem huldigen, men zal altaren 
voor hem oprichten, men zal hem aanroepen als messias van wie het heil moet 
komen, want hij zal daden volbrengen waarvan de mensen onder de indruk zijn, 
maar het is geen werkzaam zijn in liefde, alleen een werkzaam zijn in arrogantie 
en heerszucht. Hij zal als mens werkzaam zijn, trachten zijn kracht menselijk te 
verklaren en alles bestrijden en loochenen wat goddelijk is, wat op God wijst en 
van God getuigt. En zijn wil is ontzettend sterk.  
 
Hij gebiedt en wie zijn gebod weerstand biedt, vernietigt hij. Hij tracht aan elke 
leer van Christus, aan elk weten over Hem en Zijn verlossingswerk een einde te 
maken, hij probeert alles door de drek te halen en die hem helpen in zijn 
werkzaam zijn tegen Christus beloont hij koninklijk, zoals hij daarentegen ook 
vol haat optreedt tegen Diens aanhangers. 
 
De persoon van de antichrist zal te herkennen zijn aan zijn uiterlijke schoonheid, 
aan zijn lichamelijke kracht, want de satan omgeeft zich met een kleed om niet 
herkend te worden als degene die hij is. En buitengewone vermogens richten de 
opmerkzaamheid van de mensheid op hem en aan de bewondering zal geen 
einde komen. In uiterlijke pracht en praal vertoeft hij op de aarde, in 
tegenstelling tot Jezus Christus die onopvallend te midden van Zijn broeders 
wandelde, gespeend van alle aardse goederen, met een hart vol liefde voor de 
medemensen. Maar het hart van de antichrist zal ruw en gevoelloos zijn 
tegenover elke aardse nood en toch jubelt de mensheid hem toe, verblind door 
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zijn uiterlijke glans en zijn kracht. En plotseling en onverwacht zal hij optreden, 
hij zal zich openbaren in de grootste nood en zich met sterke handen de macht 
en het gezag toe-eigenen. Hij zal beloven redding te brengen en hij zal geen 
tegenstand ondervinden, omdat de mensen alleen maar aandacht schenken aan 
de aardse nood, maar geen acht slaan op de geest van die held, die wil uitblinken 
en zich als heerser opwerpt met ondersteuning van de mensen die er net zo over 
denken. En dan is het einde nabij. Want de nu beginnende geloofsstrijd luidt het 
totale vernietigingswerk in wat betreft deze aarde. Hij duurt maar korte tijd, 
maar is zo heftig dat er een buitengewoon sterk geloof voor nodig is om niet te 
bezwijken. 
 
Maar weer keert God zelf zich tegen Zijn tegenstander. Want Hij is in de geest 
te midden van diegenen die voor Hem strijden en de antichrist loopt tevergeefs 
op tegen het bolwerk van het geloof. En van zijn troon zal hij neerstorten in de 
poel der verdoemenis. Niet lang zal zijn heerschappij duren, maar hij zal 
onuitsprekelijk leed aanrichten onder de gehele mensheid, die voor het grootste 
deel zijn kant zal kiezen, die elk geloof in God laat varen, die zijn aardse 
verwezenlijkingen geloof schenkt en tenslotte ook deel zal hebben aan de 
verdoemenis, want ze is de tegenstander van God horig en deelt daarom ook in 
zijn lot. En dit is het einde. Jezus Christus blijft overwinnaar en Zijn kerk blijft 
bestaan tot in alle eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4947 
6 augustus 1950 

 

Antichrist - Het geloof is in gevaar 
 
Op een onverantwoordelijke manier zal de antichrist optreden tegen allen die nog 
geloven in een God van hemel en aarde, want hij zal de mensen dwingen tot het 
verloochenen van het geloof dat van Mij uit een absoluut vrije wilsbeslissing van 
de mens is. Hij dwingt hen op straffe van maatregelen die de mensen ondraaglijk 
lijken, om welke reden zij te zwak zijn om weerstand te bieden. Het geloof is in 
gevaar. Dit moet allen te denken geven die Ik benader door mijn afgezanten op 
aarde, aan wie mijn woord dat mijn afgezanten van Mij ontvangen hebben, wordt 
overgebracht. Het geloof is in gevaar. Weet u wat het betekent openlijk een 
standpunt in te moeten nemen en tegelijkertijd de grootste aardse nood tegemoet 
te gaan? Weet u hoe de mensen tegenover u elke geloofsleer zullen afkraken en u 
de zinloosheid ervan willen bewijzen, en hoe weinig u daar tegen zult kunnen 
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inbrengen? Weet u hoe moeilijk het u gemaakt wordt om stand te houden in uw 
geloof in Mij, uw God en Vader van eeuwigheid? Hoe zij alles van u zullen 
afnemen en ruïneren wat u tot nu toe onaantastbaar leek? 
 
Zij zullen meedogenloos handelen en optreden tegen allen die hun eisen Mij te 
verloochenen vastberaden van de hand wijzen, en met dat alles voor ogen zullen 
velen zwak worden en zonder weerstand Mij verraden, want hun ontbreekt de 
kracht van het geloof die uit de reine waarheid ontspringt. Ik wil u attent maken 
op die tijd en u er tevoren reeds opheldering over geven, omdat Ik de gesteldheid 
van ieder mens persoonlijk ken. Ik ken ook de nood waarin u geraakt door de 
activiteit van mijn tegenstander die zich door deze maatregelen duidelijk laat 
kennen. En Ik wil u over zijn succes inlichten omdat hij veel aanhangers zal 
vinden, want hij strijdt met list en geweld. Hem zal gelukken wat velen voordien 
niet gelukt is, hij zal het geloof aan het wankelen brengen dat onwankelbaar leek. 
Hij zal zonder moeite geloofsleren omvergooien, want hij kan goed het woord 
voeren en zal de mensheid de dwaasheid van hun denken bewijzen. En die Mij 
niet in het hart dragen zullen hem toejuichen en gelijk geven, en zijn macht nog 
aanzienlijk versterken. 
 
Hij zal bereiken wat niemand tevoren bereikt heeft, namelijk een macht ten val te 
brengen die als onoverwinnelijk gold. Maar één muur zal hij niet kunnen 
neerhalen, op één weerstand zal hij stuiten en wel daar waar mijn strijders onder 
mijn leiding staan. Daar heeft hij geen kans want mijn strijders zijn 
onoverwinnelijk omdat het schild van het geloof hen beschut, een geloof dat zo 
levend is dat het kracht in zichzelf is en niet aan het wankelen gebracht kan 
worden. Mijn strijders ontvangen die kracht rechtstreeks van Mij, want zij zullen 
Mij kunnen horen en ook zien en voor geen verzoeking bezwijken. Zij zullen 
wetend zijn en daarom ook inzien welk uur geslagen heeft en hoe dichtbij het 
einde is. De ware kennis geeft de mijnen de kracht om te volharden tot het einde, 
maar de ware kennis ontbreekt bij het merendeel der mensen en als zij hun 
verteld wordt nemen zij ze niet aan. 
 
Ik echter weet wat gaat komen en wil u graag helpen, maar Ik kan dat alleen doen 
door u naar waarheid opheldering te geven over de strijd van het licht tegen de 
duisternis in de laatste tijd vóór het einde. Dus opheldering over de grote macht 
van mijn tegenstander en de nog veel grotere liefde van uw hemelse Vader en 
Zijn genade, die voor allen geldt die van Hem willen blijven. Die dus de ernstige 
wil hebben tot de kleine kudde te behoren wiens Herder Ik ben en die Ik daarom 
niet verlaten zal in de verschrikkelijkste geloofsstrijd die de mensen van deze 
aarde nog vóór het einde beleven.  
 
Amen 
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BD.8365 
29 december 1962 

 

De aanvallen van de tegenstander in de eindtĳd 
 
U zult uzelf nog vaak moeten waarmaken, want mijn tegenstander zal u 
aanvallen waar het maar mogelijk is. Hij zal tweedracht zaaien en de mensen 
tegen elkaar ophitsen. Hij zal alles doen om u te verontrusten en ten val te 
brengen. En steeds zult u moeten bidden om kracht, om zijn verzoekingen te 
kunnen weerstaan. Daarom moet u voortdurend tot Mij vluchten voordat hij u 
kan aanvallen. U moet Mij dagelijks en elk uur om bescherming tegen hem 
vragen, opdat Ik dan aan uw zijde kan staan en hem afweren. Het zal een strijd 
tegen hem blijven tot het einde, want hij laat u niet zonder strijd over aan Mij, 
uw God en Vader van eeuwigheid. Maar Ik heb ook recht op u en daarom hoeft 
u zich maar tot Mij te wenden en Ik zal altijd voor u klaar staan omdat Ik u 
liefheb. En Ik wil de vijand van uw ziel van u verdringen opdat u niet in 
verzoeking vervalt. Waar mijn tegenstander een geestelijk streven herkent is hij 
bijzonder heftig aan het werk en probeert het te verhinderen. En dan moet u zich 
waarmaken en hem ernstig weerstand bieden. U mag hem geen aanvalspunten 
bieden door u te laten meeslepen door ongeduld, wrevel of liefdeloosheid, want 
dan wordt het steeds moeilijker van hem los te komen, ofschoon Ik voortdurend 
bereid ben te helpen. Maar uw gedachten vinden dan niet meer zo gauw de weg 
tot Mij. En alleen de innige verbinding met Mij beschermt u tegen zijn aanvallen 
en verzoekingen. En zolang het hem nog mogelijk is u onrustig te maken, 
ongeduldig en toornig te laten worden, zolang bent u nog zwak, en zal hij zijn 
macht benutten.  
 
Daarom moet u onophoudelijk arbeiden aan uw ziel en u proberen te ontdoen 
van al uw gebreken. En u moet steeds alleen tot Mij bidden om de nodige kracht 
en waarlijk, uw wil daartoe geeft u reeds die kracht en u zult als overwinnaar 
tevoorschijn komen. In de tijd van het einde is zijn activiteit overduidelijk, want 
hij duldt geen vrede, geen harmonie en geen eendracht onder de mensen. Hij 
probeert steeds te storen, en het ligt aan uzelf of hij succes heeft. Want alleen 
een beroep op Jezus, uw Redder en Verlosser, zal u sterken en dan zult u hem 
weerstand kunnen bieden. Want Jezus heeft hem overwonnen door Zijn dood 
aan het kruis. En roept u Mij aan in Jezus, dan moet hij u vrij laten. Maar u 
vergeet vaak juist in zulke verzoekingen aan uw Redder en Verlosser te denken. 
Want het is het werk van de tegenstander uw gedachten te verwarren, zodat u op 
zijn aanvallen ingaat en u zelf als mens probeert het pleit te winnen, waar alleen 
Ik kan helpen, omdat u zelf te weinig kracht bezit.  
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Daarom moet u zich in elke verzoeking waarmaken, dat wil zeggen de weg 
nemen tot Mij in Jezus. Want dan moet hij zich terugtrekken omdat mijn kracht 
waarlijk groter is dan de zijne en Ik geen mens in nood laat die tot Mij zijn 
toevlucht neemt. Uit eigen kracht vermag u niets, maar met mijn kracht alles. En 
deze kracht zal Ik u steeds weer geven zodra u er om vraagt, want dan zijn uw 
gedachten op Mij gericht. En dan kan Ik mijn recht laten gelden en u behoeden 
in elke nood en elk gevaar. Vergeet dat niet, want nog vaak zal hij u in het nauw 
drijven. Nog vaak zal hij zich aan u opdringen en nog vaak zult u het gevaar 
lopen voor zijn verzoekingen te bezwijken. Maar u hoeft Mij slechts aan te 
roepen in geest en in waarheid, en Ik zal hem van u weren. Ik zal u niet aan hem 
overlaten, maar u steeds helpen in elke geestelijke nood. 
 
Amen 
 

 
 

De geloofsstrijd en de voorloper van Christus 
 
BD.6758 
8 t/m 10 februari 1957 

 

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

Voor u is ook de geestelijke nood op aarde duidelijk en u kunt ook aan de 
tekenen des tijds de stand op de wereldklok zien. Wanneer echter de geloofsstrijd 
zal ontbranden, hoeft u nog maar op een hele korte tijd te rekenen, want alles zal 
zich dan bijzonder vlug afspelen. Deze man die mijn tegenstander voor zich als 
omhulsel kiest, heeft geen lange levensduur, zijn heerschappij zal op deze aarde 
niet lang duren. Zijn bovennatuurlijke talenten zullen hem herkenbaar maken en 
mijn tegenstander zal hem buitengewoon bedelen, daarom werkt hij voor hem en 
zijn plannen. Ofschoon hij door de gehele wereld gehuldigd wordt, zult u hem 
toch herkennen en doorzien. 

U moet dan echter een grote voorzichtigheid in acht nemen en uzelf niet 
moedwillig in gevaar begeven door te grote ijver, u moet dan listig zijn als de 
slangen en zachtmoedig als de duiven. Maar wanneer van u dan de beslissing 
verlangd zal worden, moet u stand houden en vast op Mij en mijn hulp 
vertrouwen. Want al zijn de mensen nog zo machtig, tegen mijn Macht kunnen 
zij niet op en een zucht van Mij is voldoende om hen te vernietigen. Daarom zal 
Ik een halt gebieden als het uur gekomen is. Ik zal tot Mij halen die in de grootste 
aardse verdrukking zijn en Ik zal de verdrukkers zelf in ketenen sluiten, want de 
termijn is verlopen en een verlossingsperiode gaat ten einde en een nieuw 
tijdperk begint, opdat de verlossing van al het geestelijke kan doorgaan.  

Amen 

BD.4878 
13 april 1950 

De voorloper van Jezus aan het einde 

Uit uw midden zal iemand voortkomen die van Mij zal getuigen, voordat Ik 
komen zal in de wolken. En als u van hem hoort weet u dat het einde nabij is. 
Hij is een der reinsten en vol van liefde en goedheid en is daarom ook innig met 
Mij verbonden. Hij is voor u mensen een trooster en vriend en een bevrijder uit 
de noden van uw ziel. Zijn geest is verlicht en hij weet van het eindgericht, 
daarom zal hij de mensen vermanen en waarschuwen in mijn naam. Hij is een 
strijder voor Mij en mijn rijk en heeft het volle inzicht. Hij weet dus ook waar 
voor de zuivere waarheid wordt opgekomen. Daarom zal hij komen uit de 
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kringen van hen die mijn leer van boven ontvangen en hij zal door zijn 
levenswandel en zijn naastenliefde ook zelf door boven onderwezen zijn, omdat 
hij uiteindelijk een missie vervullen moet, namelijk mijn voorloper te zijn voor 
mijn wederkomst. Want de tijd zal vervuld worden. De voorspellingen van de 
profeten zullen in vervulling gaan. Daarom moet ook hij komen die uit het 
lichtrijk is neergedaald om Mij aan te kondigen bij de mensen die zich in de 
hoogste nood en verdrukking bevinden. 
 
Hij zal van Mij getuigen, want zijn stem is mijn stem en wie hem aanhoort hoort 
Mij aan. Toch zal hij niet lang bij u mensen verblijven. Voor u hem herkent, 
vertoeft hij wel in uw midden, maar mijn tegenstander zal hem vervolgen en u 
tegen hem op hitsen. Hij zal van de liefde prediken, maar de mensen zullen hem 
aanhoren in haat. Zij zullen hem vervolgen en hem naar het leven staan, maar Ik 
zal hem weten te beschermen tot zijn uur gekomen is. Want hij moet zijn missie 
volbrengen, hij moet voor Mij een wegbereider zijn, hij moet mijn kleine kudde 
opbeuren en onderrichten over de spoedige komst van de Heer. 
 
En als hij optreedt, is er niet veel tijd meer. Zijn woorden zullen inslaan en de 
tragen en besluitelozen uit hun zieleslaap opwekken. Hij is mijn spreekbuis, 
door hem wil Ik Mij nog eenmaal duidelijk uiten. En wederom zal hij een 
roepende in de woestijn zijn die alleen wederkeert omdat Ik op het einde een 
sterke kracht nodig heb. Een kracht die van boven komt om u mensen te helpen. 
Maar de wereld zal hem haten en alle middelen aanwenden om hem 
onschadelijk te maken, ofschoon hij alleen maar het goede verkondigt en doet. 
Maar de wereld is in duisternis verzonken en elk geestelijk licht is uitgedoofd. 
Daarom licht er op aarde een helder licht op, en alle lichtdragers zullen olie 
halen opdat ook hun licht weer helder zal branden, het licht dat de wereldse 
mensen proberen uit te doven. En allen die in het ware geloof staan zullen hem 
herkennen als de voorloper van mijn tweede nederdalen. En ze zullen weten dat 
de tijd vervuld is en Ik nu te verwachten ben en met Mij het laatste gericht. En 
ze zullen zich zijn woorden ter harte nemen want zij voelen dat Ik het ben die 
door hem spreekt en dat Ik Mij zelf door hem die mijn bode is aankondig, zoals 
het bepaald is sinds eeuwigheid. 
 
Maar hij zal het hard te verduren hebben bij de mensen die de wereld aanhangen 
en van zijn vermaningen en waarschuwingen niets willen horen. Zij zullen niet 
aarzelen hem naar het leven te staan, ondanks dat hij zich voor alle mensen 
hulpvaardig betoont en vele ook zijn hulp aanvaarden. Zij willen hem hinderen 
zijn missie te volbrengen, maar Ik roep hem niet eerder terug in mijn rijk dan dat 
hij voor Mij de weg heeft bereid. Niet eerder dan dat hij mijn komst heeft 
verkondigd aan allen die er naar verlangen Mij te aanschouwen en wier geloof 
hij zal versterken omdat hij alleen uitspreekt wat hij door het innerlijke woord 
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van Mij heeft ontvangen. Door de geest die op een buitengewone wijze in hem 
werkt. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8815 
19 juni 1964 

 

De voorloper 
 
Ook op deze vraag wil Ik u antwoord geven, want ze is zeer belangrijk, opdat u 
die mijn woord ontvangt, niet tot een verkeerd denken vervalt. Want er zijn velen 
die geloven zelf de lang verwachte voorloper te zijn die mijn komst moet 
aankondigen. Maar steeds weer zeg Ik u dat hij in de tijd van de antichrist zal 
komen, dat zijn optreden met het verschijnen van de antichrist zal samenvallen en 
dat u hem dan ook zult herkennen. Zijn optreden zal maar van korte duur zijn en 
hij zal verschijnen wanneer de mensen hem nodig hebben, wanneer zij zich troost 
en hulp willen verschaffen. U zult hem dus pas kunnen verwachten wanneer de 
laatste fase is aangebroken, wanneer de natuurcatastrofe voorbij is, wanneer zich 
een heerser op de troon gezet heeft die u duidelijk als de antichrist kunt 
herkennen, en hij de geloofsstrijd laat ontbranden. Pas dan zal mijn roepende op 
de voorgrond treden en openlijk getuigen van Mij en mijn rijk. 
 
Maar vermoed hem niet nu al, want nog is hij zich van zijn missie niet bewust. 
Als hij echter zal optreden herkent ieder mens hem aan de kracht van zijn stem en 
zijn spreken. Hij heeft dan ook niet het verlangen erkend te worden als "roepende 
in de woestijn" - maar hij is het. En hij zal spreken, gedreven door de geest in 
hem, omdat zijn verlangen voor Mij te getuigen, mijn komst te verkondigen en de 
mensen tot ommekeer te bewegen, zo sterk in hem is, dat hij elke toegeeflijkheid 
buiten beschouwing laat en hij spreekt te midden van vijanden die trachten hem 
onschadelijk te maken. Maar bedenk dat de tijd van het einde nog niet gekomen 
is, dat er nog altijd een tijd van vrijheid van meningsuiting is, wat echter spoedig 
zal veranderen wanneer mijn ingreep heeft plaatsgevonden, wanneer de nood 
onder de mensheid zo groot is dat iemand zich bereid zal verklaren om deze grote 
nood tegen te gaan. Dan echter is ook zijn tijd aangebroken, want hij is de laatste 
der profeten en wie hem aanhoort zal grote kracht ontvangen. Het is u toch steeds 
weer gezegd dat hij een onopvallend mens zal zijn, wiens zeggingskracht u niet 
vermoedt zolang hij zelf in alle deemoed zijn weg gaat.  
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Maar plotseling breekt het in hem door. Hij ziet heel plotseling zijn missie in en 
hij wordt een redenaar die geweldig voor God spreekt. Die iedereen mijn naam 
zal verkondigen en er niet voor zal terugschrikken voor mijn naam te strijden. Hij 
zal duidelijk maken dat Ik de Verlosser der wereld ben en hij zal strijden voor 
Mij en mijn rijk. En daaraan zult u hem kunnen herkennen, dat hij Mij zelf als het 
vlees-geworden Woord erkent - dat hij mijn menswording in Jezus Christus 
duidelijk uiteenzet, dat hij geen onderscheid maakt tussen Mij en Jezus, dat hij 
Jezus als God erkent. 
 
En zijn redevoeringen zullen overeenstemmen met mijn leer die van boven tot u 
is gekomen. En dat is het teken dat hij "Johannes de doper, de roepende in de 
woestijn" is, mijn voorloper, die weer gekomen is om mijn komst aan te 
kondigen. Niet lang daarna zal Ik zelf komen om de mijnen weg te nemen 
wanneer zij zich in grootste zielenood bevinden. Steeds weer zullen er mensen 
zijn die zich inbeelden de belichaming van Johannes te zijn. Steeds weer zal Ik ze 
inlichten en hen zeggen dat hij zich laat herkennen op ongebruikelijke wijze en 
dat hij niet gezocht kan worden in kringen die zichzelf daartoe geroepen voelen. 
Vanwaar u hem niet vermoedt, zal hij komen. En dit moet voldoende zijn voor u 
die hem vervroegd verwachten, want nog is de tijd niet gekomen. Maar zij zal 
niet lang meer op zich laten wachten en dan volgt alles snel op elkaar, want voor 
hem is er geen lange levensduur. Hij zal zijn missie op aarde met zijn dood 
betalen, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4635 
11 mei 1949 

 

Geloofsstrĳd - Het belĳden voor de wereld - Ik zal de dagen 
verkorten 
 
U zult nog een harde strijd moeten doorstaan als u Mij belijden wilt voor de 
wereld. En er zal van u geëist worden geheel afstand te doen van aardse 
goederen. Uw bezit zal onteigend worden en u zult diensten moeten verrichten 
die boven uw krachten schijnen te gaan, u zult verhinderd worden te doen wat u 
voor belangrijk houdt. En u zult zonder reden vervolgd en verdrukt worden en 
geen rust vinden tijdens de vervolgingen door uw vijanden, die tegelijkertijd ook 
mijn vijanden zijn en daarom geen wrekende hand boven zich vrezen. En u zult 
verwonderd zijn dat Ik dat alles toelaat zonder hen ter verantwoording te roepen. 
Maar u zult ook verwonderd zijn dat al dat ongemak u niet zo diep treft als het 
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voor de wereld lijkt, dat u desondanks vrolijk en opgeruimd blijft en vol 
vertrouwen en hoop bent dat ook voor u het uur van vergelding komt en dat deze 
vervolgingen eenmaal afgelopen zijn. En u zult daarom steeds luider en 
overtuigender voor mijn naam opkomen en Mij belijden voor de wereld. En Ik 
zal de dagen verkorten opdat u zalig wordt.  
 
Denk steeds aan deze belofte, dat het maar een korte tijd zal duren tot u verlost 
wordt uit de handen van uw beulen. Denk er aan dat u toch tot mijn uitverkorenen 
behoort van wie al het leed om hun trouw beloond zal worden. En denk er aan dat 
door uw getuigenis nog zielen gewonnen moeten worden voor Mij en mijn rijk, 
die op het laatst nog gered worden kort voor de ondergang van de aarde. En neem 
ter wille van deze zielen het kruis op u, dat weliswaar zwaar op u zal drukken 
maar dat toch draaglijk is omdat Ik u help en u op buitengewone wijze van kracht 
voorzie. De geloofsstrijd zal zwaar zijn en daarom moet u zich er van tevoren al 
op voorbereiden door uw ziel te sterken met de juiste voeding, door mijn woord 
in u op te nemen en daarmee ook de kracht met welke Ik mijn woord gezegend 
heb. Want door het aannemen van het woord verbindt u zich met Mij en u moet 
dus met kracht doorstroomd worden. Dan zult u ook in staat zijn uw vijanden 
weerstand te bieden en dit vol te houden tot het einde, tot Ik komen zal om u te 
verlossen uit alle nood.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6619 
11 en 12 augustus 1956 

 

Het zich verantwoorden voor het gerecht - Openlijk belijden 
 
Treedt op de voorgrond, u mijn dienaren, als het er om gaat Mij en mijn leer te 
verdedigen. Want u zult gedrongen worden in deze situatie waarin u zich openlijk 
zult moeten uitspreken voor Mij. Er zal steeds openlijker worden gediscussieerd, 
hoe het zit met het werk van verlossing. De mens Jezus en Zijn lot op aarde, Zijn 
smadelijk einde wordt wel voor mogelijk gehouden, maar een goddelijke zending 
van deze mens zal nooit worden erkend en daarom zal ook het geloof in Hem, als 
Verlosser der mensheid, verworpen worden en in elk opzicht belachelijk worden 
gemaakt, om de mensen tot zakelijk denken te brengen dat niet op religieuze 
grondslag berust. En dit is de tijd waarop u op de voorgrond zult moeten treden. 
En wie met mijn geest is vervuld, zal ook niet anders kunnen dan het voor Mij en 
mijn naam op te nemen, want zijn innerlijke overtuiging zal hem ijverig laten 
spreken en weerleggen en hij zal proberen ook zijn medemensen tot deze 
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overtuiging te brengen. Daarom dus vervaardig Ik me deugdelijke werktuigen, 
daarom doe Ik hen de waarheid toekomen en met haar tegelijk het vermogen van 
inzicht, want dan zal het nodig zijn met hun weten op de voorgrond te treden om 
met de tegenstander strijd te kunnen leveren die uitgevochten wordt met het 
zwaard van de mond. Waar Jezus Christus maar wordt gekleineerd, waar er aan 
Zijn missie wordt getwijfeld en deze twijfel openlijk wordt uitgesproken, daar 
zult u - mijn aanhangers en verdedigers op aarde - uw taak moeten inzien en 
vervullen. Want u zult het kunnen omdat u bent ingewijd in mijn heilsplan, 
omdat elke samenhang voor u duidelijk is en omdat u zelf vast en overtuigd zult 
geloven in Hem die u verlost heeft uit uw gebonden zijn. Alleen tegenwerpingen 
die zo overtuigd zijn, zoals u ze als wetende in staat bent over te brengen, kunnen 
uw tegenstanders tot zwijgen of tot nadenken brengen. En of u ook deze 
tegenstanders niet zult kunnen winnen, dan toch nog enkele medemensen die er 
eveneens door getroffen zijn en beginnen na te denken. 
 
U zult dan moedig en zonder schroom moeten spreken, want Ik zal u de woorden 
in de mond leggen. En wegens de wijsheid die uit uw spreken kenbaar is, zult u 
verwondering tevoorschijn roepen bij diegenen die nog niet geheel in de macht 
van mijn tegenstander zijn. Die anderen echter zullen u beschimpen en 
belachelijk maken, maar dat zult u ter wille van mijn naam op u moeten nemen, 
zoals het al vaak voorspeld werd dat men over u recht zal spreken omdat u mijn 
aanhangers bent op aarde. Deze tijd komt zo zeker als de ene dag volgt op de 
andere. Ook als het u nu nog toeschijnt dat het aantal mensen dat Mij belijdt 
voortdurend groter wordt; het gaat om het levend belijden van Jezus Christus en 
dat tracht mijn tegenstander steeds meer tegen te gaan. Zijn inwerking is er op 
gericht dat de mensen alles - ook het religieuze leven - samensmelten met de 
wereld, dat zij het uiteindelijk zelf tot iets werelds maken maar de innige band 
met Mij maar zelden of helemaal niet tot stand brengen, al naar gelang hij zijn 
invloed op de afzonderlijke mensen kan uitoefenen. 
 
Maar zelden is er een waar en levend Christendom te herkennen dat daarin 
bestaat dat de mensen liefde onder elkaar beoefenen, dat ze in de geest van mijn 
goddelijke leer van liefde leven, dat al hun denken en handelen bepaald is door 
de liefde en dus ook volgens mijn wil is. En daarom wordt het belijden voor de 
wereld steeds noodzakelijker, omdat ieder mens angstvallig zijn innerlijke 
gezindheid tracht te verbergen wanneer die goed - dat wil zeggen op Mij gericht - 
is, daarentegen openlijk tevoorschijn komt waar tegen Mij en mijn leer wordt 
opgekomen. Steeds zal men het afwijzen van mijn woord en mijn leer openlijk 
bekennen, doch het samengaan met Mij angstvallig trachten te verbergen. En de 
medemensen die nog zwak zijn kunnen zich geen versterking verschaffen die ze 
nodig hebben en ook verkrijgen moeten door ijverige belijders van Mij zelf. 
Daarom stel Ik aan u de eis openlijk op te komen voor Mij en mijn rijk wanneer 
dit bekennen geëist wordt. Want alleen door het openlijk belijden zult u mijn 



91 
 

tegenstander kunnen tegenwerken en zijn invloed ondermijnen. Wie Mij openlijk 
voor de wereld belijdt kan dit ook vanuit een innerlijke overtuiging en hij zal 
resultaat hebben bij de medemensen en ook bij hen het geloof versterken. 
 
Maar wanneer er angstvallig gezwegen wordt zullen ook de zwakgelovigen de 
moed niet opbrengen hun geloof te bekennen. Maar het openlijk getuigen heft 
alle remmingen op en bevrijdt u van de vrees, want Ik zelf vervul u met kracht als 
u openlijk een getuigenis voor Mij zult willen afleggen. En dan is ook uw 
optreden zelfbewust tegenover diegenen die over u rechtspreken. Weliswaar zal 
uit hun mond gif en gal naar u worden gespuugd, wat nauwelijks indruk op u kan 
maken, want nu toont zich de kracht van het geloof en de kracht van het woord 
dat Ik zelf door u tot dezen zal richten. Ze zullen er geen antwoord op kunnen 
geven en alleen in machteloze woede trachten u te vervolgen, maar niets tegen 
mijn macht en kracht kunnen uitrichten. Maar wie angstvallig zijn houding 
tegenover Mij tracht te verbergen zal steeds zwakker worden, want hem kan Ik 
niet bijstaan eer hij zich tot Mij bekent. Steeds weer vermaan Ik u daarom en 
steeds weer haal Ik mijn woorden voor u aan: "Wie Mij voor de wereld bekent, 
die zal Ik ook voor mijn Vader bekennen". Denk daaraan wanneer de tijd komen 
zal dat u voor deze beslissing wordt geplaatst en denk eraan dat het niet in uw 
nadeel is, omdat Ik alleen het ben die u kan geven of van u afnemen en dat u 
daarom in de eerste plaats aan mijn wil en aan mijn eisen zult moeten denken 
voordat u de eis van het aards gezag nakomt als deze tegen Mij en mijn naam 
gericht is. Wilt u Mij trouw blijven, neem dan getroost op u wat u bedreigt, want 
Ik kan en zal alles van u afwenden als u zich openlijk tot Mij bekent en dan zal 
mijn macht en heerlijkheid openbaar worden. Dan zult u meemaken waartoe de 
kracht van het geloof in staat is.  
 
Amen 
 

 
 
BD.3947 
29 december 1946 

 

Aaneensluiting van verschillende geestelijke richtingen in de 
geloofsstrĳd 
 
De verschillende geestelijke richtingen zullen, doordat ze van elkaar afwijken, 
ook steeds in een stille strijd met elkaar verwikkeld zijn, in zoverre dat elk tracht 
aanspraak te maken op de waarheid en die daarom andere niet in hun recht wil 
laten. En toch zullen ze in de laatste tijd samengaan voorzover ze maar de leer 
van Jezus Christus als grondbeginsel hebben en Zijn naam belijden. Dan raken 
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alle verschillen die er anders zijn op de achtergrond, want al het geestelijke 
streven zal bestreden worden en ieder die naar het geestelijke streeft zal 
aansluiting zoeken bij de naaste die net zo gezind is. En dus zal dan uit elke 
geestelijke richting de leer van Christus naar voren treden en hun aanhangers 
zullen dan tot de gemeente Gods behoren, tot Zijn kerk die Hij zelf heeft 
gegrondvest. Ze zullen door hun geloof in Jezus Christus bij deze kerk horen 
ofschoon ze verschillende geestelijke richtingen hebben. Ieder zal de uiterlijke 
handelingen en gebruiken afstoten en alleen de innerlijke band met Jezus 
Christus nastreven, ieder zal de liefde bevorderen, liefde onderrichten en liefde 
beoefenen. 
 
De strijd tegen alle geestelijke richtingen zal bijzonder hard worden gevoerd, 
zodat de lauwe, geloofszwakke mensen afvallen wanneer ze geen diep levend 
geloof hebben. Want ze kunnen geen weerstand bieden, ze bezwijken onder de 
last die hun door wereldse macht wordt opgelegd. En oorzaak daarvan is de 
dwaling die elke geestelijke richting bezit, waarop ze schipbreuk lijden als ze 
door het ernstige optreden tegen hen gedwongen worden daarover na te denken. 
 
Wie in de waarheid vaststaat door werkzaam te zijn in liefde en juiste 
onderrichting van de kant van de door God gekozen dienaren, zal ook de sterkte 
van geloof opbrengen en hij zal in geen enkele nood gaan weifelen, want de 
waarheid verschaft hem kracht en de waarheid geeft hem ook inzicht. En zo is hij 
op de hoogte van het nabijzijnd einde en de redding uit de diepste nood door God 
zelf. Maar door verkeerde leerstellingen kan hij dit inzicht niet vinden en hij zal 
onzeker worden in het geloof en afvallen als hij voor de serieuze keus wordt 
geplaatst Jezus Christus voor de wereld te belijden of Hem te verloochenen. Dan 
zal diegene sterk zijn die door werken van liefde zich ontvankelijk heeft gemaakt 
voor de waarheid uit God. Hij zal weerstand bieden en geen wereldlijke 
maatregelen hoeven te vrezen, want hij hoopt op de hulp van God en die zal hij 
ontvangen in elke nood van het lichaam en de ziel. Dan zal de kerk van Christus 
slechts klein zijn en aanhangers van elke geestelijke richting zullen zich in haar 
veilig weten en elke strijd zal begraven zijn. En ook alle uiterlijkheden en 
ceremoniële handelingen zullen wegvallen met het oog op de grote vervolging 
die alle aanhangers hebben te vrezen. 
 
En ook is dit goed voor de geestelijke ontwikkeling van ieder afzonderlijk: dat hij 
alleen maar aandacht aan de kern schenkt, dat hij beseft dat alleen maar de 
christelijke leer van de liefde deze kern is en zijn geloof dus wordt versterkt hoe 
ijveriger hij deze leer naleeft. De schare der gelovigen zal samensmelten, er zal 
slechts een kleine kudde zijn, maar dezen staan vast in de waarheid, in het juiste 
inzicht. En ze zullen in de laatste dagen de meest zware beproevingen doorstaan 
en als overwinnaars tevoorschijn komen, want de kerk van Christus zal 
zegevieren en ze omvat allen die in de liefde leven en in het geloof vaststaan, die 
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Hem voor de wereld erkennen en met Zijn geest zijn vervuld als gevolg van het 
ononderbroken werkzaam zijn in liefde. En uit alle geestelijke richtingen zullen 
de strijders voor Christus zich aaneensluiten en zich ter beschikking stellen voor 
de laatste strijd. En God zelf zal hun Legeraanvoerder zijn, God zelf zal hen 
beschermen en het schild van het geloof zal hen beveiligen en hen onkwetsbaar 
maken. Ze zullen strijden voor Christus naam en de zege zal aan hun kant zijn.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7954 
1 augustus 1961 

 

Gods bescherming in de geloofsstrĳd 
 
Wees dus standvastig en laat uw geloof niet aan het wankelen brengen, want Ik, 
uw God en Vader van eeuwigheid ben en blijf bij u wanneer de grote 
geloofsstrijd zal beginnen waardoor mijn tegenstander ook de mijnen ten val wil 
brengen. Alles wat tegen u ondernomen wordt zal steeds tot doel hebben u Jezus 
Christus en Zijn verlossingswerk als ongeloofwaardig voor te stellen. En dat 
moet voor u een zichtbaar teken zijn van het nabije einde, dat Jezus Christus 
verloochend wordt, dat de mensen elk geloof in Hem ontnomen zal worden opdat 
de mensen geen mogelijkheid zullen hebben verlost van deze aarde heen te gaan. 
Want mijn tegenstander treedt openlijk tegen Mij op doordat hij tegen Jezus 
Christus ingaat, in wie Ik voor de mensen tot een zichtbare God ben geworden. 
 
En hoe heviger deze strijd ontbranden zal, des te meer kunt u zeker zijn van mijn 
tegenwoordigheid, want Ik verlaat de mijnen niet. Ik laat mijn tegenstander geen 
overwinnaar worden over hen die de mijnen willen zijn en blijven. En wanneer u 
dus in het nauw wordt gedreven doordat van u geëist wordt Mij als de goddelijke 
Verlosser in Jezus Christus te verloochenen, als u moet beslissen voor Mij of 
mijn tegenstander, vertrouw dan geheel en al op Mij, want dan ben Ik dichter bij 
u dan ooit. Ik zelf strijd met u en u hoeft mijn tegenstander niet te vrezen, want 
mijn macht is groot en zal u beschermen, hoe dreigend alles er ook uitziet wat 
tegen u ondernomen wordt. Dan echter zult u ook ieder moment mijn komst 
kunnen verwachten en daarmee het einde van deze aarde, vanwaar Ik u zal 
wegnemen in hoogste nood en gevaar. 
 
Word dan niet kleingelovig maar denk er aan dat Ik het u vooruit gezegd heb, dat 
de nood die u ter wille van het geloof verdragen moet nog groot zal worden. 
Maar hoe standvastiger uw geloof is en hoe groter uw vertrouwen in Mij, des te 
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gemakkelijker zal de geloofsstrijd voor u zijn. Want Mij komt waarlijk de macht 
toe ook het zwaarste van u af te wenden. En de mijnen zullen mijn liefde en 
macht mogen ervaren, en zij kunnen daarom getroost en vrij van angst deze tijd 
tegemoet zien. Maar deze tijd komt, want de gelovigen zullen worden 
aangevallen door de aardse machthebbers en door hen die mijn tegenstander 
toebehoren. De mijnen zullen een openlijke bekentenis moeten afleggen en 
mogen dan geen angst hebben. Want de God die zij belijden zal Zijn macht 
openbaren en hen helpen in aardse nood en verdrukking. 
 
Bereid u allen er slechts op voor, dat meedogenloze middelen gebruikt zullen 
worden tegen u die Mij trouw wilt blijven. Vergeet echter niet dat Ik Heer ben 
over leven en dood, over hemel en aarde, en dat Ik waarlijk over middelen en 
wegen beschik om de mijnen uit hun aardse nood weg te voeren, zelfs als er geen 
uitweg meer mogelijk lijkt. En wat u ook aards wordt onthouden, Ik zal u op 
wonderbaarlijke wijze te eten en te drinken geven. Want ook dat ligt in mijn 
macht, daar Ik toch hemel en aarde heb geschapen en alle wetten heb gegeven 
naar mijn wil. En zo kan Ik ook wetten opheffen en u bovennatuurlijk voeden. Ik 
kan u ook omgeven met een beschermende muur. Ik kan mijn engelen opdracht 
geven zo'n muur om u heen te bouwen. U hoeft uzelf alleen maar gelovig aan 
Mij, uw Vader toe te vertrouwen, die Zijn kinderen niet in de steek zal laten en u 
ook zal beschermen tegen de vijand van de ziel, tegen aardse en geestelijke 
tegenstanders. Want mijn macht en mijn liefde is groot. En dit zal gebeuren 
binnen niet al te lange tijd. 
 
Vooraf zult u aan geloofsbeproevingen blootgesteld worden, maar ook deze 
zullen u sterken en geschikt maken stand te houden in deze laatste strijd op aarde. 
En zodra die strijd zal ontbranden, weet u dat het einde niet ver meer is, want hij 
zal door mijn tegenstander slechts korte tijd gevoerd worden. Want ter wille van 
mijn uitverkorenen zal Ik de tijd verkorten. Ik zal hem en zijn aanhang kluisteren, 
want de tijd die voor zijn activiteiten op aarde vastgesteld was, is vervuld. En ook 
het einde van de aarde is nabij, zoals het is verkondigd in woord en geschrift.  
 
Amen 
 

 
 

Het geestelijk dieptepunt voor het einde 
 
BD.3805 
19 juni 1946 

 

Geestelijk dieptepunt - Einde van een verlossingsperiode 
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Er is eeuwig geen geestelijke vooruitgang te verwachten als de mensheid het 
dieptepunt heeft bereikt dat ze God niet meer herkent en erkent. Want dan is ze 
geheel gescheiden van God en dus ook zonder enige toevoer van kracht, die 
alleen de geestelijke gang opwaarts garandeert. Een geringe verwijdering van 
God kan gemakkelijk worden opgeheven, want nog steeds bevindt het geestelijke 
zich dan in de stroomkring van goddelijke liefde en de kracht ervan zet het 
onvermijdelijk aan om opwaarts te gaan. Is de verwijdering echter zo groot 
geworden dat het geestelijke zich buiten deze stroomkring ophoudt, dan is het 
ook volledig krachteloos en een dichter bij God komen is dan niet meer mogelijk 
omdat dan de vijandige kracht meer invloed heeft, die het tot zich in de diepte 
trekt. Maar is de mensheid op dit niveau van ontwikkeling aanbeland, dat wil 
zeggen: is ze in haar ontwikkeling zo ver achteruitgegaan, dan heeft het 
geestelijke ook het recht verspeeld op aarde een bestaan als mens te leiden, omdat 
het doel hiervan alleen is, zich positief te ontwikkelen en het dit doel volledig 
buiten beschouwing liet. Dus dan houdt voor deze mensheid een 
ontwikkelingsperiode op. De aarde stoot in zekere zin al het geestelijke dat zich 
op een hogere trap van ontwikkeling bevindt, van zich af, wanneer het niet meer 
in overeenstemming met deze trede van ontwikkeling leeft en handelt. En dan is 
een verlossingstijdperk beëindigd volgens goddelijke wil. En ieder mens kan zelf 
het tijdstip herkennen als hij acht slaat op de geestelijke ontwikkeling van de 
gehele mensheid.  
 
Is er een dieptepunt bereikt waarin de liefdeloosheid duidelijk aan het licht komt, 
is het werkzaam zijn van de tegen God gerichte kracht daarin te herkennen dat in 
plaats van voortdurende opbouw overal verwoesting plaatsvindt, is het leven en 
doen en laten van de mensheid geheel tegengesteld aan Gods wil en dus tegen 
alle goddelijke ordening, dan is het ook niet meer te verwachten dat de mensheid 
zich weer in vrije wil aan de goddelijke ordening aanpast. En dan moet er zich 
volgens wet van eeuwigheid een ontbinding voltrekken van al datgene wat het 
geestelijke in zich bergt, met het doel van een volledig nieuwe kluistering om in 
een oneindig lange tijd het doel te bereiken eindelijk weer in de nabijheid van 
God te vertoeven in vrije wil. 
 
Er bestaat voor een ontaard mensengeslacht geen andere mogelijkheid zich 
opwaarts te ontwikkelen wanneer het dit dieptepunt heeft bereikt, wanneer alle 
liefde bekoeld is omdat dan de stroom van de goddelijke kracht van liefde niet 
meer werkzaam kan worden en dit een volledig verlies betekent aan de kracht die 
vijandig staat tegenover God. Maar in Zijn grote erbarmen ontrukt God aan zijn 
tegenstander datgene wat van hem afhankelijk is geworden, doordat Hij het 
opnieuw in de schepping bant, waarop de tegenstander van God geen invloed 
meer heeft. Dus is ook het terugplaatsen in de hardste materie alleen een werk 
van goddelijke barmhartigheid, want voor datgene wat het verst van God 
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verwijderd is, wordt er weer een nieuwe mogelijkheid geschapen de weg van de 
positieve ontwikkeling te gaan, wat als mens niet meer mogelijk was. 
 
En eens slaat ook hiervoor het uur van de verlossing, al is het na oneindig lange 
tijd. Maar het geschiedt geen onrecht wanneer het in de harde materie wordt 
teruggeplaatst, want de wil is tegenover God zo verhard dat deze zelf aanleiding 
is dat God hem bindt voor eindeloos lange tijd. Want hij verandert niet meer als 
er een geestelijk dieptepunt is bereikt waarin de mensen God niet meer 
herkennen.  
 
Amen  
 

 
 
BD.4374 
13 juli 1948 

 

Zondvloed - Eindtijd - Wereldse vooruitgang 
 
Net zoals in de tijd van de zondvloed zal het ook kort voor het einde zijn. De 
mensen zullen verslaafd zijn aan alle wereldse geneugten en hun lichamelijke 
lusten en verdorvenheden botvieren. Zij zullen een zedeloze en immorele 
levenswandel leiden en hun gedachten niet naar boven keren, naar Hem die de 
Heer is van hemel en aarde, want zij zullen geen geloof meer hebben. Er zal een 
geestelijk dieptepunt zijn zoals nog nooit bereikt is sinds het begin van deze 
ontwikkelingsperiode. Honend en lasterend zullen zij tegenover de weinige 
gelovigen staan, hen vijandig behandelen en vervolgen en hun alles onthouden 
wat zij voor hun levensonderhoud nodig hebben. Zij zelf echter zullen zwelgen 
en brassen, leven en liefhebben, maar hun liefde zal een verkeerde, hun 
levenswandel een valse zijn, want het zijn duivelsdienaren die in de laatste tijd de 
aarde bevolken en de ontbinding van de aarde zal een einde maken aan deze 
toestand die geen opwaartse ontwikkeling van de mensen meer toelaat. 
 
Het is een tijd van zondigheid zoals men zich niet erger kan indenken. God zal 
geheel verdrongen worden en die in Hem geloven zal men naar het leven staan. 
En deze tijd zal God zelf beëindigen en de laatste dag zal plotseling en 
onverwacht komen, midden in de vreugderoes van de wereld waarin de mensen 
in de laatste tijd voortdurend leven. Daarom zal van tevoren een schijnbare 
opleving te zien zijn. Al het wereldse zal de mensen aangeboden worden. Het 
verlangen naar de wereld zal overdreven sterk zijn en gewetenloos zal een ieder 
zichzelf verschaffen waar zijn zintuigen naar verlangen. Het zal een strijd zijn 
van het sterke tegen het zwakke, en overwinnaar is hij die zonder enige liefde 
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zich toeëigent wat hem niet toebehoort. Want hij heeft satan zelf als weldoener 
die hem materieel begunstigt en tot verhoogd levensgenot aanzet. 
 
De zonde zal de overhand nemen en het gericht zal losbreken wanneer niemand 
het vermoedt. Want de mensen moeten van de aardbodem gevaagd worden als zij 
op deze trede van ontwikkeling zijn aangekomen, omdat zij dan ware 
duivelsdienaren geworden zijn en God totaal verloochenen. En dan komt voor 
alle zondaren het uur van de verantwoording. Dan komt de dag van de 
gerechtigheid Gods. Dan komt de dag van het gericht voor al diegenen die aan 
Gods tegenstander toebehoren en de dag van de beloning voor de weinige 
Godsgetrouwen die standhielden en aan de verzoekingen van de wereld niet ten 
offer zijn gevallen, zoals het verkondigd is in woord en geschrift. Een 
verlossingsperiode loopt ten einde omdat de mensheid rijp is voor de ondergang.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6629 
27 augustus 1956 

 

Laatste reddingspogingen - Laag niveau van de mensen 
 
En wanneer er een engel van de hemel naar beneden zou komen om de mensen 
het evangelie te brengen, ze zouden het niet geloven. Want de wil om af te wijzen 
is in de eindtijd zo sterk omdat mijn tegenstander grote macht heeft over de 
mensen en omdat de afstand tot Mij zo groot is dat ze niets goddelijks kunnen 
voelen of vatten, omdat de aarde hen zo in z’n greep houdt dat ze niet in staat zijn 
zich in geestelijke gebieden te verplaatsen en daarom al het geestelijke wordt 
afgewezen of geloochend. Dit is een heel duidelijk teken van het dichtbijzijnd 
einde, want juist deze instelling brengt Mij ertoe een einde te veroorzaken omdat 
er geen positieve ontwikkeling op deze aarde meer kan bestaan. Want de mensen 
veranderen niet, ze worden veeleer steeds wereldser en steeds ongeschikter om 
geestelijke stromingen op te nemen. En daarom is het steeds moeilijker de 
mensen mijn evangelie te verkondigen. Het is steeds moeilijker hun denken te 
veranderen en hun hart ontvankelijk te maken voor mijn woord, omdat ze het niet 
herkennen als mijn woord en daarom hun oren sluiten, maar zodoende ook het 
middel afwijzen dat hen zou kunnen helpen en uit de diepte verheffen. Heel 
sporadisch gaat er een oor open en maar heel zelden wordt het woord door het 
hart opgenomen en ook herkend als goddelijke gave. 
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En ter wille van deze enkelingen grijp Ik niet eerder in, maar laat Ik eerst de dag 
dichterbij komen die bepaald is sinds eeuwigheid, ofschoon het lage niveau van 
de mensen al een trede heeft bereikt die een einde vereist. Maar iedere 
afzonderlijke ziel die Ik nog zal winnen is Mij dit uitstel waard. Iedere 
afzonderlijke ziel die van goede wil is sta Ik helpend terzijde en Ik laat haar de 
weg vinden naar verkondigers van mijn woord. Maar van deze zielen zijn er nog 
maar heel weinig en spoedig is de tijd vervuld. Spoedig zullen de aankondigingen 
toenemen die op het einde wijzen en spoedig zal voor alle mensen het uur van het 
oordeel slaan. In een tijd waarin mijn tegenstander de heerschappij heeft omdat 
de mensen zich bij hem hebben aangesloten zal de arbeid van mijn dienaren op 
aarde bijzonder moeilijk en ook vaak zonder resultaat zijn en toch moet ze 
worden gedaan, want niemand moet kunnen zeggen, van Mij uit geen genade te 
hebben ondervonden. Ieder mens moet een keer door Mij zijn aangesproken en 
het pad van ieder mens zal door een bode van Mij worden gekruist, alleen kan er 
op deze bode geheel geen acht worden geslagen of dat zijn gaven worden 
afgeweerd, maar dat wordt door de wil van de mens zelf bepaald. En deze wil 
moeten mogelijkheden ter beproeving worden geboden, waartoe dus ook het 
aanbieden van mijn woord hoort dat nooit onder dwang aan een mens kan 
worden overgebracht. 
 
En evenzo zullen nog afschrikwekkende gebeurtenissen zulke mensen 
herhaaldelijk treffen, wier hart verhard is, en ook dan nog kunnen ze zich uit hun 
verstarring losmaken, want tot de laatste dag probeer Ik nog de mensen redding te 
brengen. Ik laat er geen vallen voor het einde, maar Ik kan het einde niet langer 
uitstellen dan mijn plan van eeuwigheid het heeft voorzien om de zielen van hen 
die verloren zijn niet nog dieper te laten zinken, om hun een nog smartelijker lot 
te besparen dan de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde 
is, die daarom ook op de vastgestelde tijd moet plaatsvinden. 
 
En Ik weet waarlijk wat goed is voor de zielen van de mensen en Ik weet ook hoe 
Ik ze kan beschermen tegen het uiterste. Maar mijn dienaren op aarde zal Ik 
kracht geven opdat ze - ondanks schijnbaar ontbrekend succes - toch vlijtig 
werkzaam zijn in mijn wijngaard, want geen arbeid is tevergeefs gedaan en 
eenmaal zullen ze het ook zelf inzien en gelukkig zijn, door hun arbeid aan de 
zielen te hebben bijgedragen aan de verlossing van het geestelijke, omdat mijn 
zegen op elke arbeid rust die graag en met vreugde wordt gedaan voor Mij en 
mijn rijk.  
 
Amen 
 

 
 

Zichtbare verschijning van Jezus en de wegneming van de gelovigen 
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BD.7944 
18 juli 1961 

 

De komst in de wolken 
 
U allen zij het gezegd dat Ik zal wederkomen in de wolken, dat Ik evenzo naar de 
aarde zal afdalen als Ik eens ben opgevaren ten hemel. Dat de mijnen Mij zullen 
zien in glans en heerlijkheid zoals eens mijn discipelen Mij zagen en dat Ik ook 
de mijnen zal weghalen van de aarde wanneer de dag van het einde is gekomen. 
Wel kom Ik reeds tevoren in het woord tot de aarde, want Ik zelf ben het woord 
en Ik heb u beloofd bij u te blijven tot aan het einde der wereld. Maar mijn 
zichtbare komst ligt nog voor u, want het vormt de afsluiting van een aardperiode 
en het begin van een nieuwe. 
 
Mijn komst in de wolken is letterlijk te nemen, doch slechts weinigen zullen Mij 
aanschouwen. Want mijn kudde is klein en alleen de mijnen zullen mijn aanblik 
kunnen verdragen. Alleen voor de mijnen zal Ik zichtbaar zijn en laat Ik mijn 
macht en heerlijkheid zien. En dat zij uw hoop in uren van nood en verdrukking 
door de aan God vijandige machten, want op het einde zal alles vijandig tegen 
God gericht zijn. De machthebbers en hun aanhang, de mensen die zich in de 
geloofsstrijd aan hun zijde scharen, zij allen zullen optreden tegen u die Mij 
trouw blijft en standhoudt tot aan het einde. Zij zullen u meedogenloos bedreigen, 
en dan moet u hopen op mijn komst, want Ik laat u niet in nood, naar lichaam en 
ziel. Ik zal u redden en weghalen naar een plaats van vrede, en uw geloof zal dan 
sterk zijn zodat Ik zelf Mij aan u kan laten zien wanneer Ik komen zal in de 
wolken om te oordelen de levenden en de doden. Dan wordt de grote scheiding 
der geesten voltrokken en mijn tegenstander zal dan geen macht meer over u 
hebben, want hij en zijn aanhang zullen gekluisterd worden voor een lange tijd. 
Slechts weinig mensen geloven in ernst dat mijn wederkomst nabij is, maar de 
tijd is vervuld en Ik zeg niet meer: "Ik kom als de tijd vervuld is" - integendeel, 
de tijd is vervuld. U zult nog maar op een zeer korte tijd kunnen rekenen, met 
slechts weinig dagen - gemeten naar de eindeloos lange tijd die voorbij is sinds 
een einde voorspeld is. U leeft in de laatste tijd, ook als u dit niet wilt toegeven. 
 
Weldra staat u mijn komst te wachten. Zorg daarom dat ook u tot de 
uitverkorenen behoort die mijn komst lichamelijk zullen beleven, die Mij mogen 
aanschouwen in macht en heerlijkheid en die Ik zal wegnemen kort voor het 
einde. U moet slechts tot hen willen behoren, dan zal Ik u ook de kracht doen 
toekomen om bij de wil ook de daad te kunnen voegen. Laat u steeds door Mij 
aanspreken en probeer u te voegen naar mijn wil, dan zult u ook de verbinding 
met Mij tot stand brengen. U zult u bij Mij aansluiten en ook tot de mijnen 
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gerekend worden die Ik redden zal voordat het einde komt. Want dat Ik zelf zal 
komen is zeker en dat u allen Mij aanschouwen kunt, die levendig in Mij gelooft 
en Mij uw liefde betoont, dat moet u zonder twijfel geloven, want mijn woord is 
waarheid en wordt vervuld. 
 
De mensen die mijn komst ontkennen en dit komen alleen figuurlijk verklaren 
willen, hebben nog niet zo'n diep geloof dat zij met Mij verbonden zijn. Maar de 
grote nood op aarde voor het einde zal hun geloof versterken als zij van goede 
wil zijn. Zij zullen dan zelf smeken om mijn komst, omdat zij alleen van Mij 
redding verwachten die voor hen van een andere kant niet meer komen kan. U 
moet geloven dat Ik u zal redden uit de diepste nood en het uur verwachten 
waarin mijn belofte wordt vervuld. En dan zal mijn tegenstander verslagen zijn 
en met hem zijn grote aanhang - die de aarde weer zal opnemen. Daarom: hoop 
en volhard, u die Mij toebehoren wilt, want het uur van bevrijding zal voor u 
komen. De dag van de scheiding der geesten komt. Er komt een aardse en 
geestelijke ommekeer die u beleven zult en die u steeds weer aangekondigd werd 
in woord en geschrift.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8743 
3 februari 1964 

 

Opheldering over de komst van de Heer 
 
Ik wil u een geestelijke informatie geven wat voor uw ziel tot heil zal zijn: Ik wil 
u een gebied ontsluiten dat u nooit zonder het werken van mijn geest betreden 
kon, omdat Ik u in een wereld wil binnenvoeren waarin alleen de geestelijk 
ontwaakte mens inzage kan hebben, omdat reeds een zekere kennis over feiten 
voorwaarde is, die de mens anders volledig onbekend zijn. Ik heb u beloofd naar 
de aarde terug te keren wanneer de dag van het einde gekomen is. Maar deze 
belofte heeft in u mensen de meest verschillende opvattingen doen ontstaan, doch 
de ware verklaring vond u niet, want mijn wederkomst wordt zo verschillend 
voorgesteld en - evenals de wegneming der mijnen - wat de tijd betreft 
verschillend aangenomen, waardoor er totaal verkeerde opvattingen zijn ontstaan 
die Ik dus verbeteren wil:  
 
Mijn wederkomst naar de aarde zal niet lichamelijk plaatsvinden zodat mijn voet 
deze aarde zal betreden. Maar in een geestelijk lichaam zal Ik met mijn gevolg 
van hoogste lichtwezens verschijnen en door allen te zien zijn die van Mij zijn. 
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Maar nooit kan die mens Mij in alle heerlijkheid zien, die zich aan mijn 
tegenstander verkocht heeft. Want de duisternis kan het licht niet zien, omdat die 
mensen geheel zouden vergaan, daar zij dat licht dat uit Mij straalt niet verdragen 
kunnen. Ik zal dus naar de aarde komen maar ook voor de mijnen nog verhuld in 
de wolken, maar zij zullen een overvloed aan licht verdragen kunnen en Mij 
hoogst gelukkig toejuichen als zij Mij met de grote schare van engelen 
aanschouwen, want daarvoor zal Ik hun de ogen openen.  
 
Het is dus verkeerd te zeggen dat allen Mij zullen zien als Ik kom om te oordelen 
de levenden en de doden, want dat "oordeel" zal op een andere manier gebeuren 
dan dat zich een ieder persoonlijk voor Mij moet verantwoorden. Ik ken elke ziel 
afzonderlijk, Ik weet bij wie ze behoort, en omdat het laatste gericht op aarde 
daarin bestaat dat de gehele aarde omgevormd en opgelost wordt in haar 
afzonderiijke scheppingen opdat al het geestelijke vrij wordt om tot nieuwe 
omvormingen te komen, betekent deze oplossing ook de dood van de mensen die 
in hun laatste beproeving faalden en zichzelf aan mijn tegenstander in eigendom 
gaven. Dezen dus zien de dood voor ogen en kunnen hem niet ontvluchten, en er 
zal een grote ontzetting losbarsten onder de mensen. Maar voordat het laatste 
vernietigingswerk plaatsvindt, zullen de mijnen weggenomen worden. 
 
Ik zelf zal komen om ze te halen, zij zullen Mij mogen aanschouwen als Ik van 
boven tot hen neerdaal. Zij zullen de handen verlangend naar Mij uitstrekken in 
jubel en in vurige liefde tot Mij, en Ik zal ze tot Mij trekken. Ik zal ze weghalen 
en ze omhoogtillen, en zij beleven een gebeuren dat de wetten der natuur geheel 
tegenspreekt. En deze jubel der mijnen wordt door de medemensen vernomen, 
wat zij eerst niet verklaren kunnen omdat zij zelf niets zien en daarom door een 
zekere angst gegrepen worden, die aanwakkert tot de grootste angst en ontzetting 
als zij die plotselinge verdwijning der mijnen bemerken, als zij er geen verklaring 
voor kunnen geven dat de mijnen onbereikbaar zijn, die zij vervolgen met hun 
haat - dat deze plotseling niet meer onder hen verblijven en onvindbaar zijn. 
 
Er zal wel een stralende helderheid te zien zijn, die echter door deze mensen als 
ondraaglijk gevoeld wordt. Maar zij zullen geen lange tijd meer tot overdenken 
hebben, omdat het einde spoedig volgen zal. Want de stralende helderheid zal 
wijken voor een ondoordringbare duisternis die de mensen tot vertwijfeling 
brengt. Dan vinden erupties plaats, breken branden uit, de aarde scheurt, zodat 
geen mens zich redden kan en door de aarde verslonden wordt. 
 
Er is niet veel tijd tussen het wegnemen der mijnen en dit laatste 
vernietigingswerk, want de wegneming zou voor de achtergebleven mensen een 
geloofsdwang betekenen en zou helemaal geen waarde hebben, want een vrije 
beslissing was dan uitgesloten. En de mensen hadden voordien tijd genoeg 
daarvoor en werden voortdurend vermaand en gewaarschuwd. En een ieder die 



102 
 

voordien nog tot bezinning komt, wordt nog aangenomen en vóór de ondergang 
der aarde opgeroepen, opdat hem in het hiernamaals nog hulp geboden kan 
worden. Deze daad van de wegneming is een geheel onnatuurlijke gebeurtenis, 
maar Ik kan de wetten der natuur opheffen omdat ze geen mens meer tot nadeel 
zijn voor zijn ziel. Mijn komst in de wolken betekent dus geen geloofsdwang, 
omdat ieder mens die Mij aanschouwt reeds de rijpheid van ziel verkregen heeft, 
zodat hij alleen de vervulling beleeft van wat hij vast geloofde en daarom Mij 
dagelijks verwachtte.  
 
Het is zelden mogelijk de mensen juist over deze gebeurtenis een ware verklaring 
te geven, omdat zij allen zich er reeds een beeld van gemaakt hebben en van hun 
voorstellingen niet willen afwijken. Maar de wegneming kan onmogelijk reeds 
lange tijd tevoren plaatsvinden, omdat zulke voorvallen buiten de wet om de 
mensen tot anders denken zou dwingen. Want het betekent het einde van deze 
aarde en voor alle nog levende mensen ook het einde. Ook de mijnen zullen het 
beleven, alleen in een toestand waarin hun elk leed bespaard blijft, ofschoon zij 
het gebeuren kunnen volgen omdat dit mijn wil is. Want daar zij geheel gelovig 
zijn, kunnen zij ook mijn macht en heerlijkheid beleven. En zij zullen ook mijn 
grote engelenschare om Mij heen mogen zien, en daarom nu ook geschikt zijn als 
stamouders de nieuwe aarde te bevolken, die voor Mij ook maar het werk is van 
een ogenblik wanneer Ik al het vrijgeworden geestelijke weer een uiterlijke vorm 
wil geven tot verdere volgroeiing. 
 
Maar de mensen zelf is elk tijdsbegrip ontnomen tot zij weer naar de nieuwe 
aarde gebracht worden, maar zij bezitten nog hun oude vleselijk lichaam, dat 
echter al zeer vergeestelijkt zal zijn. Maar ook dit moet vermeld worden om de 
onjuiste opvatting te weerleggen dat de nieuwe aarde enkel door geheel 
vergeestelijkte wezens bewoond zal zijn. De nieuwe aarde zal opnieuw als station 
van opwaartse ontwikkeling dienen, daarom zullen de oude wetten ook weer voor 
de nieuwe aarde hun geldigheid hebben. De gang van het gevallene door de 
schepping zal verder opwaarts gaan tot aan de mens en de mens als zodanig zal 
weer de laatste wilsbeproeving moeten afleggen, wat aanvankelijk ook tot een 
goed resultaat zal leiden omdat de verleidingen van de kant van de tegenstander 
wegvallen daar hij voor een lange tijd gekluisterd is, en omdat de mensen met 
liefde vervuld zijn, dus de directe verbinding met Mij tot stand brengen en 
daardoor ook zeer snel tot een volmaakte ontwikkeling komen. U moet uzelf dus 
niet door verkeerde opvattingen laten misleiden om de arbeid aan uw ziel te 
veronachtzamen of uit te stellen, want er wordt aan die dag vastgehouden omdat 
Ik zal komen in de wolken, en met deze dag ook het laatste gericht op deze aarde.  
 
Amen 
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BD.3557 
24 september 1945 

Het komen in de wolken - De wegneming 

Een ongewoon donderen zal de lucht vervullen, als de dag van het gericht op 
komst is. Het zal voor de mensen het laatste teken zijn, maar alleen worden 
herkend door hen, die in Mij geloven. Het zal de gelovigen vervullen met een 
grote vreugde, want nu verwachten zij elk uur het komen van hun Heer. En een 
sterk geloof is nodig om dit komen van God in de wolken te verwachten, want 
deze gebeurtenis is van zulk een bijzonderheid, dat de goddelozen zullen honen 
en spotten als er over wordt gesproken. Zij kunnen het donderen wel horen, 
maar de komst van de Heer in de wolken niet zien. En om die reden slaan zij 
geen acht op het ongewone geraas in de lucht, en zij laten zich in hun 
levenswijze in het geheel niet storen. Zij zijn zoals altijd uitgelaten en 
gewetenloos en jagen alleen wereldse genoegens na.  

Maar de gelovigen zullen zich verzamelen en zich met vrolijke harten 
voorbereiden op de ontvangst van hun Heer. Ze zijn aan het einde van hun 
kracht en zij weten dat nu hun lijdenstijd wordt beëindigd. In het laatste uur van 
deze aarde belijden zij God nog eensgezind, ofschoon dat het verlies van hun 
aardse leven zal betekenen omdat de wereld onbarmhartig tegen hen zal 
optreden. Maar het verschijnen van de Heer vernietigt de plannen van de 
goddelozen. Want plotseling zien zij de schare der gelovigen van de grond af 
naar boven zweven. Tegelijkertijd weerklinkt dan ontzettende donder, en de 
achtergebleven mensen zullen vol ontzetting vermoeden dat iets vreselijks over 
hen losbreekt. Maar door het ongewone gebeuren van de wegneming verstard 
zijn zij niet tot denken in staat. Zij proberen te ontvluchten, maar zien geen kans 
meer, want overal breken vlammen uit de aarde waaraan geen ontsnappen meer 
mogelijk is. Zij vinden een verschrikkelijk einde, want er is geen redding 
mogelijk voor de mensen die als ware duivels woeden op de aarde, en vol zijn 
van zonde.  

Maar de kudde der Godgetrouwen kan het einde van de oude aarde volgen. Voor 
hun ogen speelt zich het goddelijke vernietigingswerk af, terwijl zij het zelf 
ontgaan en welbehoed vertoeven op een plaats van vrede, zoals God het heeft 
beloofd. Dat is het einde van een verlossingsperiode en het begin van een 
nieuwe, zodra de oude aarde weer veranderd is naar de wil van God. Dan 
worden de Godgetrouwen verplaatst naar de nieuwe aarde om daar weer verder 
te leven als stamouders van het nieuwe mensengeslacht waarmee de nieuwe 
verlossingsperiode begint. Alleen voor de wetende mens met een diep geestelijk 
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inzicht is de gebeurtenis van de wegneming begrijpelijk en geloofwaardig. Maar 
ze bekroont een tijd van angstige nood en leed en is het besluit en het bewijs van 
Gods heerlijkheid - en God bereidt ook de zijnen een lot dat getuigt van Zijn 
heerlijkheid. Het is een daad van diepste goddelijke liefde voor Zijn schepselen, 
die in Hem nu de Vader van eeuwigheid herkennen. Zij hebben de weg terug 
gevonden tot Hem en zijn met Hem één geworden door de liefde. En nu kan Hij 
zelf onder hen vertoeven, want waar de mens zichzelf tot liefde heeft gevormd, 
bestaat voor de goddelijke liefde geen hindernis meer. 
 
Amen 
 

 
 

Menselijke experimenten 
 
BD.4708 
9 augustus 1949 

 

Onverantwoordelijke experimenten oorzaak van de verwoesting 
van de aarde 
 
De goddelijke wereldordening kan niet omver worden geworpen. Toch kan de 
menselijke wil zich er tegen verzetten, maar alleen tot eigen nadeel. Er bestaan 
wetten die het menselijk verstand nooit zal kunnen doorgronden. Want ze 
grijpen niet alleen in de gesteldheid van de natuur in, maar ze liggen ook ten 
grondslag aan het bestaan van andere scheppingen, om welke reden ze voor het 
menselijk verstand niet te doorgronden zijn. Maar toch moeten ze worden 
geaccepteerd, dus mogen ze niet buiten beschouwing worden gelaten, willen er 
zich geen tegengestelde wetten doen gevoelen die eveneens in goddelijke 
wijsheid werden gegeven, dus de eeuwige ordening ten doel hebben. 
 
De mens is wel tot op zekere hoogte een scheppen toegekend en evenzo kunnen 
onderzoekingen worden ondernomen in alle richtingen. Maar zolang de mens 
nog niet in het volledige bezit is van geestelijke kracht, zijn hem ook grenzen 
gesteld, zowel in het weten alsook in het gebruik van krachten der aarde die 
steeds in een bepaalde wetmatigheid - in een zekere ordening - zich ontplooien 
en benut moeten worden. Wordt er aan deze wetmatigheid geen aandacht 
geschonken, worden dus tegen de ordening in deze krachten in werking gezet, 
dan is de uitwerking catastrofaal en een algehele verwoesting van welke materie 
dan ook is het onvermijdelijke gevolg, die de menselijke wil niet kan doen 
stoppen. Want nu werken er ook andere scheppingen, andere hemellichamen op 
in die met de krachten in verband staan en dus ook mede schade wordt 
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toegebracht. De mensen kunnen van deze uitwerkingen geen nota meer nemen, 
want ze zijn zonder uitzondering het slachtoffer van zulke verwoestingen, 
behalve diegenen die al in het bezit zijn van geestelijke kracht en door de 
goddelijke wil van de in gevaar gebrachte wereld worden weggenomen. 
 
Zo'n gebeuren zal zich afspelen en dus het einde betekenen van deze aarde. 
Menselijke wil zal zich aanmatigen krachten te willen onderzoeken en door 
experimenten dus krachten in werking te zetten die een ontzettende uitwerking 
hebben, juist op die verwoestende manier. Want het zijn geen edele motieven, 
van waaruit onderzoekingen worden uitgevoerd die zo onvoorstelbaar slecht 
eindigen. En daarom wordt hun van God uit de zegen onthouden, die op arbeid 
rust die het welzijn van de medemensen ten doel heeft. Tevens handelen ze in 
strijd met de goddelijke natuurwet in zoverre, dat ze onderzoekingen 
ondernemen met inzet van mensenlevens, dat ze dus mensen als proefobjecten 
gebruiken die hun leven moeten offeren. Dit is een zondigen tegen de goddelijke 
ordening, tegen de liefde tot God en de naaste en tevens een zondigen tegen de 
gehele mensheid die daardoor tot ondergang gedoemd is. Want de kennis van 
diegenen die zulke pogingen ondernemen, is bij lange na niet toereikend en dus 
zijn zulke pogingen nog voorbarig, waarover echter ook geen twijfel bestaat.  
 
En zulke onverantwoordelijke experimenten kunnen door God niet worden 
geduld en dus zullen ze hun terugslag hebben op degenen die experimenteren, 
die verder niets bereiken dan een totale verwoesting van alle materiële 
scheppingen van de aarde, dus een vernietigen van de materie, wat in geestelijke 
zin echter het uiteenvallen van elke vorm en het vrij worden van het daarin 
gebonden geestelijke betekent. Dus mensen zullen deze laatste 
vernietigingsdaad op de aarde in het werk stellen en de gehele mensheid zal 
daaraan te gronde gaan, doordat zucht naar roem, enorm grote geldingsdrang en 
hebzucht naar materiële goederen de mensen tot roekeloze speculanten maakt, 
die evenwel heel goed weten dat ze de medemensen in gevaar brengen en 
desondanks hun pogingen ondernemen. Wat ze tevoren hebben ondervonden is 
voor hen aanmaning en waarschuwing genoeg om ervan af te zien en daarom is 
hun handelen een misdaad die God niet ongestraft zal laten. 
 
Amen 
 

 
 
BD.3950 
2 januari 1947 
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Oorzaak en krachten van de ontbinding van de aarde 
(Atoomenergie) 
 
Alle voorwaarden om een nieuwe aarde te scheppen moeten voorhanden zijn eer 
de oude aarde wordt ontbonden, eer er een totale verandering van haar 
buitenkant kan plaatsvinden. De gehele aarde moet in zekere zin een 
ontbindingsproces doormaken dat al het in haar gebonden geestelijke vrijgeeft, 
opdat dit weer tot nieuwe scheppingen gevormd kan worden waarin een verdere 
ontwikkeling van het geestelijke mogelijk is. Het proces van de laatste 
verwoesting moet dus zo geweldig van aard zijn dat van een totale ontbinding 
van de materie gesproken kan worden. Niet slechts enkele delen kunnen erdoor 
getroffen worden, maar in het binnenste van de aarde moeten uitbarstingen 
plaatsvinden die zich in alle richtingen uitbreiden zodat het gehele 
aardoppervlak daardoor getroffen wordt. Dat dus niets blijft bestaan wat er eerst 
was, maar alles tot in detail wordt ontbonden. 
 
En daartoe geven de mensen zelf de aanleiding. Ze schieten door op 
wetenschappelijk vlak en kunnen de gevolgen met hun verstand niet overzien. 
Ze kennen de natuurwetten en hun uitwerkingen niet voldoende om zulke 
gebieden te kunnen onderzoeken - en ze stellen zodoende krachten in werking 
waarvan ze zelf niet meer in staat zijn die te bezweren. Maar Ik hinder hen niet, 
want ook dit menselijk willen heb Ik in mijn heilsplan van eeuwigheid 
betrokken, omdat dan ook de tijd is afgelopen die het geestelijke was verleend 
voor de verlossing. 
 
Het proces van de laatste verwoesting zal dus wel door menselijk willen in 
werking worden gezet, maar in zoverre ook beantwoorden aan mijn wil omdat 
daardoor ook de positieve ontwikkeling van het geestelijke mogelijk wordt 
gemaakt dat tot op heden nog in de vaste vorm gekluisterd is en verlangt actief 
te worden, anders zou Ik deze experimenten wel kunnen laten mislukken om de 
mensen van hun voornemen af te brengen. De proefnemingen zullen derhalve 
lokaal plaatsvinden, maar geen grenzen kennen omdat de opgewekte kracht niet 
meer kan worden ingedamd, ze daarom in alle richtingen haar uitwerking zal 
hebben. Want de aarde heeft een beperkt gebied terwijl de opgewekte kracht 
geen begrenzing kent, zo valt alles haar ten offer wat door haar wordt getroffen. 
 
Voor u mensen is de uitwerking van dit proces onvoorstelbaar. Bovendien zal 
deze zich in een tijdsspanne afspelen die u elke mogelijkheid om na te denken 
belet - tenzij u tot de kleine schare van de mijnen behoort voor wier ogen zich 
het laatste werk van vernietiging afspeelt omdat het mijn wil is dat ze getuige 
zijn van het einde van deze aarde. U kunt er echter een beetje beeld van krijgen, 
wanneer u zich voorstelt dat er een explosie plaatsvindt die niets laat blijven 
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bestaan van alles wat bijeengevoegd is, die dus alles totaal vernietigt en in de 
kleinste atomen uiteen doet vallen. Maar aan dit proces, dat maar een korte tijd 
vergt, gaan schokken en het uitbreken van vuurhaarden uit de aarde vooraf die 
meer dan voldoende zijn om de mensen in de grootste paniek te laten raken 
omdat ze een zekere dood voor ogen zien. En nu is ook te begrijpen dat niets 
meer achter kan blijven, dat er geen schepping blijft bestaan maar alleen nog 
materie overblijft die in kleinste atomen is ontbonden, die door Mij opnieuw 
gevormd wordt krachtens mijn wil en mijn macht, tot nieuwe scheppingen die 
door u niet voor te stellen zijn, waarin de ontwikkeling van het geestelijke weer 
voortgang vindt. 
 
En weer zullen er scheppingen bestaan in verschillende graden van hardheid, 
doch de hardste materie bevat het geestelijke dat als mens de oude aarde 
bewoond heeft maar op zijn geestelijke ontwikkeling totaal geen acht sloeg. 
Want hun zielen kunnen in het geestelijke rijk geen verdergaande ontwikkeling 
verwachten. Ze moeten de gang door de gehele schepping afleggen, en dus 
begint er een nieuwe ontwikkelingsperiode zodra de tijd vervuld is, zodra de 
menselijke wil zich zodanig vergaloppeert dat deze krachten in werking wil 
stellen die een andere graad van geestelijke rijpheid vereisen om die te 
beheersen dan die de mensen aan het einde van deze verlossingsperiode bezitten 
en die daarom niet meer geestelijk opbouwend, maar slechts nog vernietigend 
tot uiting zullen komen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4731 
1 september 1949 

 

Experimenten aan het eind van de aarde - Het ontketenen van 
krachten 
 
Er is de mensen geen grens gesteld aan hun handelswijze ten opzichte van 
datgene wat mijn scheppende geest liet ontstaan. Zodra ze zich dus aanmatigen 
scheppingen van de natuur te willen veranderen waarvan elke door Mij zijn 
bestemming heeft, dan is ook de instelling van de mensen tegenover Mij strijdig 
met het gezonde verstand. Ze onderschatten mijn wijsheid en mijn macht en 
geloven deze uit te kunnen schakelen en bijgevolg zondigen ze tegen Mij zelf 
alsook tegen datgene wat Ik geschapen heb. En dan wordt de grens overschreden 
die Ik gesteld heb en de mensheid vernietigt zodoende zichzelf omdat haar wijzen 
en geleerden verkeerde conclusies trekken en de uitwerkingen van hun 
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experimenten catastrofale gevolgen hebben. De mensen menen alles 
wetenschappelijk te kunnen onderzoeken wat Ik voor hen verborgen hield in het 
besef van hun onrijpheid voor dit soort kennis. De kern van de aarde is voor de 
mensen niet te onderzoeken en zo zal het ook blijven tot het einde toe. Bovendien 
zijn in deze kern krachten gekluisterd van reusachtige sterkte, die Ik gebonden 
houd om het bestaan van de aarde niet in gevaar te brengen. Slechts van tijd tot 
tijd vinden erupties plaats vanuit het binnenste der aarde, waar deze krachten een 
korte uitbraak is toegestaan om het geestelijke dat in staat is zich te ontwikkelen, 
de gelegenheid te geven op het aardoppervlak een andere vorm aan te nemen en 
daar zijn positieve ontwikkeling te beginnen. Deze krachten bevrijden zich van 
hun boeien met mijn toestemming, derhalve zijn de gevolgen ervan voorzien in 
mijn eeuwig heilsplan. 
 
Een eruptie die dus volgens mijn wil plaatsvindt, zal ook altijd beperkt zijn in 
omvang. Maar nooit kan de menselijke wil deze natuurkrachten een halt 
toeroepen. Nooit kan de menselijke wil er de aanleiding voor zijn, omdat geen 
mens hun oorzaak en werking kan doorgronden. Maar toch matigen de mensen in 
de laatste tijd zich aan door middel van onderzoekingen zo ver in het binnenste 
van de aarde binnen te dringen om de voor hen onbekende krachten in werking te 
zetten, die ze winstgevend willen gebruiken. En ze denken er niet aan dat hun 
kennis en de werking van hun verstand niet toereikend zijn voor zulke 
experimenten. 
 
Ze hebben dus geen eerbied voor de werken van mijn schepping, ze dringen een 
gebied binnen dat zuiver natuurlijk voor hen gesloten is, en het willen exploreren 
ervan, zuiver aards gezien, een vermetelheid genoemd kan worden. Vanuit 
geestelijk standpunt bekeken, betekent het echter een binnendringen in het rijk 
van de laagste geesten wier kluistering door Mij nog als noodzakelijk wordt 
gezien, maar door de mensen nu wederrechtelijk wordt opgeheven, om welke 
reden het ook zo'n onvoorstelbare uitwerking heeft als mijn eeuwige ordening 
omver wordt gestoten. 
 
Bij de manipulaties gaat het erom, van krachten van de aarde gebruik te maken 
voor welke elke weerstand wijkt en die daarom voor alle experimenten gebruikt 
kunnen worden. De mensen zijn er echter niet op bedacht dat deze krachten in 
staat zijn alles uiteen te doen vallen wat binnen hun bereik komt. Ze houden geen 
rekening met een zodanig geweld waartegen de menselijke wil en het menselijke 
verstand niets kunnen uitrichten. Ze openen sluizen die nooit meer gesloten 
kunnen worden wanneer ze eenmaal opengebroken zijn, want het gebied dat de 
mensen nu willen betreden is hun vreemd en de wetten ervan zijn hun onbekend. 
Het middelpunt van de aarde is op deze manier niet te onderzoeken en 
onvermijdelijk heeft elke proefneming in die richting z'n uitwerking, en niet 
alleen slechts op diegenen die experimenteren, maar ook op de gehele mensheid. 
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Want de grenzen die Ik gesteld heb, mogen volgens mijn eeuwige ordening niet 
overschreden worden. Mijn ordening werkt steeds opbouwend, nooit echter is ze 
gericht op verwoesting. Bijgevolg zal ook elk handelen dat daarmee in strijd is 
een nadelige uitwerking hebben. 
 
De satan zelf legt deze gedachten in de mensen van de laatste tijd. Hij zet ze tot 
dit plan aan, omdat hij weet dat het verwoesten van de schepping de positieve 
ontwikkeling van het geestelijke afbreekt - wat hij nastreeft in zijn blinde haat 
tegen Mij en al het geestelijke dat naar Mij op weg is. Maar ook dit plan is, 
ofschoon duivels, een ongewild dienen. Het is ingepast in mijn heilsplan van 
eeuwigheid. Er ontstaat een nieuwe aarde, waarin de geestelijke ontwikkeling 
verder gaat, terwijl al het duivelse opnieuw in de scheppingen van de nieuwe 
aarde verbannen wordt.  
 
Amen 
 

 
 

Het laatste oordeel 
Ontbinding en verandering van de aarde 

 
BD.8219 
21 juli 1962 

 

Het "rechtzetten" van het geestelĳke aan het eind 
 
Het uur van vereffening komt waarin ieder mens zich verantwoorden moet voor 
zijn Rechter, want eens moet de orde weer tot stand gebracht worden en ieder 
mens zal zich moeten verantwoorden die deze ordening van eeuwigheid heeft 
overtreden. Er zal een gerechtelijke uitspraak worden gedaan en iedere ziel zal 
het lot toebedeeld krijgen dat zij zichzelf heeft bereid. Het door de vorm gegane 
geestelijke wordt daarheen verplaatst waar het naar zijn graad van rijpheid 
behoort. De oude schepping wordt opgelost, dat wil zeggen al haar vormen 
worden veranderd in scheppingswerken van een geheel andere aard. Het 
onverloste geestelijke wordt in deze nieuwe vormen geplaatst om weer de weg 
van verlossing te beginnen of voort te zetten volgens zijn graad van rijpheid.  
 
Nog bent u mensen actief naar eigen lust en vreugde en u wordt daarbij niet 
gehinderd, al is uw handelen nog zo goddeloos. Maar er zal spoedig een einde 
aankomen en u mensen zult niet meer naar eigen wil kunnen werken, omdat de 
tijd is verstreken waarin u voor uw zielenheil bezig kon zijn. Want u hebt de tijd 
niet benut naar de wil van God maar het omhulsel van de ziel nog versterkt. En u 



110 
 

hebt daarmee uzelf dat lot bereid doordat u meer en meer aan de materie 
verslaafd bent. Daarom zult u ook weer tot de materie worden die u reeds lang 
overwonnen had.  
 
Maar eenmaal moet de wet van de eeuwige ordening weer vervuld worden en al 
het geestelijke dat als mens over de aarde gaat moet opnieuw gevormd worden, 
want de positieve ontwikkeling moet doorgaan vanaf waar ze werd onderbroken. 
Ook moet het geestelijke dat als mens op aarde gefaald heeft weer opnieuw de 
mogelijkheid gegeven worden zich in te passen in het terugvoeringsproces, wat 
wel een uiterst hard oordeel genoemd kan worden maar toch steeds 
overeenkomstig de vrije wil van de mens is, die hij op de aarde opnieuw 
misbruikte, wat weer de hernieuwde kluistering van zijn ziel in de materie tot 
gevolg heeft. Zij wordt weer opgelost en moet de eindeloos lange weg door de 
schepping weer afleggen, tot zij weer het stadium van menszijn binnengaat. 
 
Eenmaal zal zij het laatste doel bereiken en elke uiterlijke vorm kunnen verlaten, 
maar zijzelf zal die tijd verlengen of verkorten tot zij eindelijk verlost het lichtrijk 
binnen kan gaan. En al is God ook onvoorstelbaar lankmoedig en geduldig en 
probeert Hij in Zijn liefde steeds weer de mensen ertoe te brengen de juiste 
wilsbeslissing te nemen, toch is eenmaal de termijn verstreken. En dan treedt Zijn 
rechtvaardigheid naar voren en Hij brengt de oude ordening weer tot stand, wat 
echter ook een "rechtzetten" van het geestelijke betekent, een overplaatsen in de 
uiterlijke vorm die beantwoordt aan zijn graad van rijpheid.  
 
En een dergelijk "rechtzetten" is tegelijkertijd het einde van een aardse of 
verlossingsperiode. Het vereist de vernietiging van de scheppingswerken op 
aarde die het nog onverloste geestelijke bergen dat in de gedwongen toestand zijn 
ontwikkelingsweg aflegt, als ook van mensen die hun bestaan op geen enkele 
manier benut hebben om vooruit te komen in de ontwikkeling. Zij worden ook 
weer "rechtgezet", dat wil zeggen weer in de harde materie gekluisterd 
overeenkomstig hun geestelijke rijpheid. En u mensen staat voor dit einde van de 
oude aarde, of u het geloofwaardig vindt of niet. En u wordt er steeds weer op 
gewezen uzelf nog voor het einde te veranderen en u te voegen naar de wet van 
de eeuwige ordening, waarvoor alleen een leven in liefde vereist is. Want de 
liefde is het goddelijke principe dat ook u zich als Zijn schepselen eigen moet 
maken, wil de goddelijke ordening worden aangehouden. 
 
U wordt steeds vermaand door zieners en profeten die u dit dichtbij zijnde einde 
aankondigen. Zij laten u nadenken over uw eigenlijke levensdoel hier op aarde 
opdat het einde voor u niet als een verrassing komt. Opdat u niet volledig 
schuldig voor Gods rechterstoel zult moeten verschijnen, als u niets hebt gedaan 
om in de laatste vorm als mens rijp te worden. Ook al bent u nog niet bevrijd van 
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uw oerschuld door deze tot onder het kruis te dragen en Jezus Christus te vragen 
om van deze schuld verlost te worden.  
 
Hij alleen kan u alle schuld ontnemen, en dan kunt u vrij van schuld voor de 
"rechterstoel" van God treden en hoeft het laatste gericht niet te vrezen. U zult 
dan uw verblijf op deze aarde kunnen verwisselen voor dat in het geestelijke rijk 
dat uw ware vaderland is. U zult dan het rijk van de zalige geesten kunnen 
binnengaan en noch het einde van de oude aarde, noch de hernieuwde kluistering 
hoeven te vrezen. Want de eeuwige God is geen strenge maar een rechtvaardige 
Rechter die u allen zal bedenken naar uw eigen wil.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8112 
28 februari 1962 

 

Reiniging van de aarde 
 
Ik wil de aarde reinigen en van haar weer een oord van vrede maken waar de 
liefde zal regeren, waar Ik zelf te midden van de mijnen zal kunnen vertoeven 
omdat hun liefde voor Mij dit zal toelaten. Eerst moet er echter een reiniging 
plaatsvinden. Aan de activiteiten van mijn tegenstander moet een einde worden 
gemaakt en daarom moet hij zelf in ketenen worden geslagen, samen met zijn 
aanhang. Dat wil zeggen, al het hem toebehorende geestelijke moet weer 
gekluisterd worden in de harde materie. Al het geestelijke, dat zich op de weg 
van de positieve ontwikkeling bevindt, moet in vormen overeenkomstig zijn 
toestand van rijpheid worden geplaatst. En zo heeft dus mijn tegenstander elke 
macht verloren, want het geestelijke is van hem afgenomen, dat in gedwongen 
toestand nu weer de weg over de aarde gaat. En de mensen, op wier wil hij 
invloed kan uitoefenen, hebben zich van hem afgekeerd en zijn definitief naar 
Mij teruggekeerd, zodat ze dus als stamouders van het nieuwe mensengeslacht 
door hem niet meer in het nauw kunnen worden gedreven. Elke macht die hij in 
zijn aanhang ziet, is hem ontnomen, want over het in de materie - in de 
scheppingen der aarde - gekluisterde geestelijke, heeft hij geen macht. En er zal 
weer vrede zijn op aarde voor lange tijd. 
 
Er moet dus eerst een reiniging voorafgaan en deze vindt plaats door een werk 
van vernietiging van onvoorstelbare omvang, want er vindt een totale 
omvorming van het gehele aardoppervlak plaats, alle scheppingen worden 
opgelost en weer nieuw gevormd, wat ook een ondergang van alle mensen en 
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levende wezens betekent; een vergaan van al datgene, wat het geestelijke in zich 
bergt. Het scheppingswerk "aarde" blijft wel bestaan, maar tot diep in het 
binnenste zal het geweld van de natuurkrachten zich een weg banen. Het zal de 
vaste materie uiteen doen vallen en al het gekluisterde de mogelijkheid van 
nieuwe vervormingen geven. Want alles is uit de ordening geraakt omdat de 
mensen geheel tegen mijn ordening van eeuwigheid in leven en handelen. En 
daarom moet alles een nieuwe rangordening ondergaan, wat tevoren een 
uiteenvallen van de scheppingswerken vereist, dat voor u mensen hetzelfde is als 
de ondergang, want buiten diegenen die Ik voor het einde zal weghalen, zal 
niemand het einde overleven. 
 
Maar alleen voor de mens is dit laatste gebeuren vreselijk, omdat diens ziel weer 
opnieuw in de vaste materie wordt verbannen, terwijl al het andere geestelijke 
alleen maar een vooruitgang in zijn ontwikkeling kan boeken.Want voor al het 
geestelijke worden nieuwe vormen geschapen die deze opnemen. En de 
scheppingen op de nieuwe aarde zullen heel wat bekoorlijker zijn en weer is het 
geestelijke de mogelijkheid gegeven, dienend bezig te zijn, waardoor al het 
geestelijke hogerop klimt en steeds weer zijn huidige vorm kan verwisselen. 
 
Dit omvormingswerk van de oude aarde is voor u mensen ophanden. En 
ofschoon u niet op de hoogte bent van dag en uur, zult u zich moeten 
voorbereiden op het einde - u, die niet ten prooi wilt vallen aan de ondergang, 
die Mij zult willen toebehoren en niet onder de verschrikkelijke rechtspraak van 
een hernieuwde kluistering zult willen vallen. Geloof het, dat u in de tijd van het 
einde leeft en houd u bezig met deze gedachte, dat u zelf voor u het lot zult 
scheppen: dat u bovenmate gelukkig een heerlijk leven zult kunnen leiden in het 
paradijs van de nieuwe aarde, maar dat u ook zult kunnen wegzinken in diepste 
duisternis, wanneer u niet de genade hebt nog voordien te worden weggeroepen, 
om in het hiernamaals nog een mogelijkheid te krijgen omhoog te klimmen. 
Maar neem de arbeid aan uw ziel serieus, dat wil zeggen: leid een leven in 
onbaatzuchtige naastenliefde, en daardoor zult u ook de band met Mij tot stand 
brengen en dan ook zeker gered worden voor de ondergang. Steeds weer zal Ik u 
mensen toesturen die aanmanen en waarschuwen. Steeds weer zult u over slagen 
van het lot en catastrofes van allerlei aard horen of erdoor worden overvallen, 
want het zijn voor u allemaal aanmaningen, te denken aan een plotselinge dood 
en het lot van uw ziel als ze nog niet in staat is mijn rijk van licht en 
gelukzaligheid binnen te gaan. 
 
Ik wil niet dat u verloren gaat. Ik wil dat u het eeuwige leven verwerft, maar u 
mensen leeft onverantwoord verder. U denkt niet aan Mij en u denkt ook niet 
aan het lot van uw ziel na de dood van het lichaam. En steeds weer moet u erop 
opmerkzaam worden gemaakt dat u een vreselijk lot tegemoet gaat, dat u - in de 
hardste materie verbannen - de weg van uw ontwikkeling weer opnieuw zult 
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moeten beginnen in onuitsprekelijke kwelling en nood. Dat u dit lot echter ook 
van u zult kunnen afwenden wanneer u naar Mij luistert, wanneer u diegenen 
geloof schenkt die in mijn naam verkondigen dat u kort voor het einde staat. 
Want de tijd is vervuld en het zal komen zoals het verkondigd is in woord en 
geschrift. 
 
Amen 
 

 
 
BD.3519 
21 en 22 augustus 1945 

 

Einde van de wereld - De dag van het oordeel 
 
Wanneer niemand het verwacht zal het einde komen. Het zal een tijd zijn waarin 
de van God afgekeerde mensen volop van het leven genieten, terwijl de God 
getrouwen angstig in nood verkeren en het komen van de Heer verwachten. 
Maar de eersten denken totaal niet aan het komende einde: zonder scrupules 
leven ze in het wilde weg, ze houden geen maat in het aardse genieten, zwelgen 
en zondigen en staan geheel onder de invloed van de satan. Het zal een tijd zijn, 
waarin schijnbaar een verbetering in de levensomstandigheden is ingetreden, 
waarin de aardse nood is opgeheven voor de mensen die zich voegen naar de eis 
van de opperheerschappij, waarin alleen de mensen moeten lijden die 
uitgestoten zijn omwille van hun geloof. 
 
En midden in deze vreugderoes komt het oordeel als bij verrassing - ook voor de 
God getrouwen - omdat niets tevoren er de schijn van heeft dat er een 
verandering in hun droevige toestand intreedt. De zondeschuld van de mensheid 
is op de top, ze heeft zich geheel van God losgemaakt en zich naar Zijn 
tegenstander gekeerd, ze heeft diens deel op aarde ontvangen, aardse vreugden 
in overmaat en het denken en streven van de mensen wordt steeds slechter en 
komt tot uitdrukking in het optreden tegen de gelovigen, die zonder erbarmen 
gekweld worden en hulpeloos staan tegenover hun macht en meedogenloos 
geweld. Ze verrichten ten volle arbeid voor de satan en de mensen zijn rijp voor 
de ondergang. En zo komt het einde, zoals het verkondigd is in woord en 
geschrift. Het zal een dag vol van ontzetting zijn voor de mensen. De aarde zal 
splijten, vuur zal losbreken uit het binnenste der aarde en alle elementen zullen 
in opstand zijn. En de mensen zullen proberen te vluchten en in onbeschrijflijke 
paniek geraken, maar waarheen ze zich ook keren, het is overal hetzelfde, een 
zekere ondergang. 
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Het einde is gekomen voor allen die een van God afgekeerde geest hebben en de 
verlossing uit de grootste nood voor de zijnen die in levende lijve worden 
weggenomen en zo het lichamelijke einde ontgaan. God heeft de tijd al lang 
tevoren aangekondigd, maar er wordt geen acht geslagen op Zijn voorspellingen 
en zo zullen de mensen zich plotseling in een vreselijke toestand zien, waaruit 
geen redding is. De ondergang van de oude wereld is sinds eeuwigheid besloten, 
maar wanneer dit gebeurt is voor de mensen verborgen en zo maken ze dit mee 
op een tijd, waarin ze zich zelfbewust en als heren van de wereld wanen, waarin 
ze uit het leven aan genot trachten te halen wat maar mogelijk is, waarin ze 
geheel door de wereld zijn gevangen en daarom God uit hun denken bannen. 
 
En zo bereikt God dat Hij niet vergeten wordt. Hij roept ter verantwoording wat 
tegenover Hem heeft gezondigd, omdat het Hem niet erkent. Hij spreekt recht 
over alle mensen en scheidt ze van elkaar, doordat Hij de zijnen tot zich omhoog 
haalt in Zijn rijk en de anderen weer in de ban doet doordat Hij hen op een 
vreselijke manier hun lichamelijke einde doet vinden en hun ziel opnieuw 
gevangen neemt, dat wil zeggen de wil van het geestelijke bindt, zodat het in 
onvrijheid van wil weer de weg van ontwikkeling af moet leggen in de nieuwe 
schepping. Het is een gruwelijk gebeuren en toch een daad van goddelijke 
gerechtigheid, want de zondigheid van de mensen heeft zijn hoogtepunt bereikt. 
Ze staan in dienst van de satan en zijn zelf pure duivels geworden, voor wie er 
niets anders mogelijk kan zijn dan lichamelijke vernietiging en geestelijke 
gevangenschap, opdat de God getrouwen van hen bevrijd worden en een leven 
kunnen leiden in vrede en eendracht op de nieuwe aarde. 
 
En of God ook talmt en steeds weer geduld heeft terwijl de zondigheid 
toeneemt; het einde komt onherroepelijk en op een tijd waarop het niet wordt 
verwacht. Want ook de gelovigen zullen versteld staan, omdat al het wereldse de 
overhand lijkt te krijgen, omdat de macht van diegenen toeneemt die de wereld 
vertegenwoordigen en de gelovigen door hen machteloos en rechteloos zijn 
geworden. En dus is de wereld schijnbaar stabiel en is toch haar ondergang zo 
nabij - tot de dag is gekomen die God heeft vastgesteld sinds eeuwigheid, die 
niemand van tevoren kan bepalen en die toch volgens Gods plan de definitieve 
oplossing zal brengen van datgene wat op de aarde is. God alleen kent de dag, 
de mensen moeten hem steeds verwachten en zich erop voorbereiden opdat ze 
tot diegenen behoren die God tevoren wegneemt, opdat ze niet tot diegenen 
behoren die verdoemd worden op de dag des oordeels zoals het is verkondigd in 
woord en geschrift. 
 
Amen 
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BD.7297 
2 maart 1959 

 

De omvorming van de aarde 
 
De aarde zal als hemellichaam blijven bestaan, want haar totale vernietiging heb 
Ik niet voorzien. Maar alles wat leeft op aarde, evenals alle scheppingen in de 
natuur, zullen vergaan opdat een totale reiniging van de aarde kan plaatsvinden, 
die in haar tegenwoordige toestand niet meer dienstig is voor de opwaartse 
ontwikkeling van het geestelijke. Al het geschapene in, op en boven de aarde 
verliest het leven. Het wordt bevrijd van de omhullende uiterlijke vorm en kan nu 
de weg van ontwikkeling weer verder afleggen, die in deze tegenwoordige tijd in 
gevaar is voor alles wat er bestaat. Want mijn tegenstander woedt op elke 
mogelijke manier en hij tracht ook elke ontwikkeling steeds weer te verhinderen 
of te onderbreken. De aarde echter moet nog eindeloze tijden lang haar opdracht 
vervullen, want op haar moeten de nog onrijpe wezens zich ontwikkelen tot 
kinderen van God.  
 
Daarom zal de aarde als nieuw tevoorschijn komen nadat een ingrijpende 
omvorming heeft plaatsgevonden. Nadat al het geestelijke naar behoren 
gevonnist is, dat wil zeggen in de hem toegedachte uiterlijke vorm ingelijfd is, 
van de vaste materie tot en met de mens, die ook weer makkelijkere 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden moeten worden om het doel te kunnen 
bereiken, namelijk ware kinderen van God te worden. Deze vernietiging op het 
eind is dus meteen het einde van de oude aarde - ofschoon het hemellichaam als 
zodanig blijft bestaan, maar alleen een totale omvorming van haar uiterlijke vorm 
zal ondergaan. En daarom kan en moet ook met recht op een einde gewezen 
worden dat niet alleen een einde is van alle beschaving, maar een einde betekent 
van alles wat is, dus van elk scheppingswerk op deze aarde.  
 
En er begint weer een nieuw tijdperk, want het gehele aardoppervlak zal Ik weer 
opnieuw doen herleven met scheppingen van de wonderbaarlijkste aard en 
waaraan zich het menselijk oog weer kan verlustigen. Want Ik zal al de nieuwe 
scheppingen weer de wonderbaarlijkste vormen geven en de grootste 
verscheidenheid aan levende wezens zal Ik de mensen die deze nieuwe aarde 
weer bewonen, als gezelschap geven en die zal Ik hun zelf doen toekomen in 
liefde, wijsheid en macht. Want Ik vorm voor Mij de stam van een nieuw 
mensengeslacht uit hen die Ik voor die tijd van de oude aarde wegnemen kon, die 
Mij trouw bleven tot aan het einde en die Ik daarom uitkies voor de nieuwe 
generatie waaruit weer mensen moeten voortkomen die leven volgens mijn wil en 
bij wie Ik zelf kan vertoeven op grond van hun geloof en hun liefde. 
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En het zal een paradijselijk bestaan zijn, want alle nieuwe scheppingen zullen in 
ongekende mate de mensen met vreugde vervullen. De mensen zullen waarlijk 
een paradijs bewonen, een aarde die niet meer met de oude aarde vergeleken kan 
worden. Want ze zal alleen nog door rijpe mensen bewoond worden, die ook een 
mate van zaligheid kunnen ontvangen die tevoren op aarde niet gekend werd, 
daar de mensen al aan satan toebehoorden, om welke reden een reiniging van de 
oude aarde moest plaatsvinden. En deze tijd ligt voor u, en een ieder van u kan 
zijn wezen nog zo veranderen dat hem het grote geluk van de wegneming ten 
deel zou kunnen vallen. Maar het vaste geloof daaraan kan een mens maar zelden 
opbrengen, en ook maar weinig mensen zijn zo van liefde vervuld dat zij tot de 
kleine kudde behoren die Ik plotseling en onverwachts zal oproepen.  
 
Maar voordien zal de aarde nog worden overvallen door een tijd van nood - wat 
voor u een zeker teken zal zijn dat de dag niet ver meer is. Wanneer u de 
activiteit van mijn tegenstander heel duidelijk kunt waarnemen en u zelf aan de 
slechte daden van zijn vazallen bent blootgesteld. Wanneer de nood zal toenemen 
en er u geen uitweg meer mogelijk lijkt, dan is ook het einde nabij. Dan zal Ik 
door mijn macht al het aartsboze vernietigen en de mijnen van de zekere 
ondergang redden. En die door Mij weggenomen worden zullen de ondergang 
van de oude aarde beleven, al kunnen zij daar zelf niet meer door getroffen 
worden. Maar eens zullen zij getuigen van het strafgericht van een rechtvaardige 
God. Zij zullen de daad van vernietiging moeten kunnen aanschouwen en 
nochtans Hem loven en prijzen die hen gered heeft van dat gericht. 
 
En weer zal Ik een scheppingsdaad verrichten, want alleen mijn wil zal weer een 
nieuwe aarde laten ontstaan. Een woonplaats voor mijn kleine kudde, voor mijn 
uitverkorenen. Zij kunnen nu in vrede en vrijheid, in vreugde en zaligheid en in 
licht en kracht het geheel nieuwe leven leiden in het paradijs waar geen leed en 
pijn meer is. Want de veroorzaker van al het kwade is gekluisterd en kan de 
mensen lange tijd niet meer kwellen. Want een aardse periode is dan ten einde en 
er begint weer een nieuwe, die het talloos nog gekluisterde geestelijke omhoog 
moet leiden om eenmaal het uiteindelijke doel mogelijk te maken, de vereniging 
met Mij als mijn kind. En voor dát gebeuren staat u mensen, want de tijd die u tot 
vrijwording uit de vorm gesteld werd is vervuld.  
 
Amen 
 

 
 
BD.5983 
23 juni 1954 
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Het laatste gericht is ook een liefdedaad van God 
 
Het laatste gericht moet eveneens als een liefdedaad van God beschouwd worden, 
want ook daaraan ligt de verdere ontwikkeling van het geestelijke ten grondslag, 
dat gefaald heeft in zijn laatste levensproef op aarde, en dat in een nieuw 
voltooiingsproces ingepast moet worden om eenmaal het laatste doel te bereiken. 
Het laatste gericht is zodoende een definitief ordenen van wat in wanorde is 
geraakt, het is een recht zetten en invoegen in uiteenlopende vormen die 
samenhangen met de graad van rijpheid van het geestelijke. Het is de beëindiging 
van een ontwikkelingsperiode en het begin van een nieuwe naar mijn plan van 
eeuwigheid, waaraan de diepste wijsheid en liefde ten grondslag ligt. Want ook 
een "oordelende" God blijft een God van liefde, omdat mijn rechtvaardigheid 
alleen kan werken zoals mijn liefde vaststelt dat het voor het geestelijke nuttig is 
en toch vereffenend voor het verkeerde denken en handelen van de mensen die 
aan dit gericht ten prooi vallen. Ook de grootste schuld moet op de een of andere 
manier verzoend worden, als ze niet in de handen van Hem gegeven zou worden 
die zich zelf als zoenoffer opgeofferd heeft. Er moet een vereffening tot stand 
komen om deze grote schuld te verminderen. En dit gericht zorgt nu juist voor 
deze vereffening, voor het plaatsen van de schuldige in de toestand waarin hij 
weer de schuld moet aflossen omdat hij vrijwillig het geschenk van een 
verzoening niet aannam. 
 
Het laatste gericht is dus geenszins een act van goddelijke toorn. Het is alleen een 
daad van liefde waarin ook mijn rechtvaardigheid tot uitdrukking komt, daar deze 
niet uitgeschakeld kan worden bij een Wezen dat geheel volmaakt is. Ik zou 
weliswaar ieder afzonderlijk mijn rechtvaardigheid kunnen laten voelen en als het 
ware iedere zondaar ommiddellijk kunnen straffen, maar dat komt niet overeen 
met mijn wijsheid - en ook mijn liefde zou waarschijnlijk niet kunnen worden 
beseft - want Ik ben uitermate lankmoedig en geduldig. Ik stel een gericht zoals 
dit aan het eind van een ontwikkelingsperiode zo lang als mogelijk is uit, om 
eerst nog mensen voor Mij te winnen. Ik houd mijn beschermende hand ook 
boven de onrechtvaardigen en bozen, omdat Ik ze met mijn liefde wil overwinnen 
en niet als straffende God door hen gevreesd wil worden. Is echter het tijdstip 
gekomen waarop Ik de ordening herstel omdat een vrijwillige terugkeer tot Mij 
geheel zonder uitzicht is, dan moet ook mijn liefde schijnbaar terugtreden. En 
nochtans is die alleen de drijvende kracht. 
 
Mijn liefde maakt een einde aan een satanische toestand en verhindert mijn 
tegenstander de verdere verwoestende activiteiten. Ik red de zielen van de val in 
de diepste diepten. Ik kluister ze opnieuw in de harde materie en voeg ze op die 
manier weer in in het ontwikkelingsproces, een vonnis dat weer alleen de 
verlossing tot doel heeft en niet de eeuwige dood. En dat bewijst temeer mijn 
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liefde voor alles wat Ik geschapen heb, voor alles wat "dood" is en tot het 
eeuwige leven moet komen.  
 
Amen 
 

 
 

Hernieuwde kluistering in de materie 
 
BD.6828 
12 mei 1957 

 

Motivering van de verwoesting en de nieuwe schepping - Hel  - 
Verbanning 
 
Ik heb medelijden met het meest diep gevallene en steeds weer gooi Ik het het 
reddingsanker toe, zodat het weer naar boven kan komen. En iedere ziel die zich 
eraan vasthoudt, wordt omhoog getrokken, want ze toont nu haar wil om de 
diepte te ontvluchten en zal nu ook het erbarmen van haar Vader van eeuwigheid 
mogen ondervinden. Maar er is in het domein van dit meest diep gevallene ook 
een mate van weerstand tegen Mij, die geen redding meer toelaat, waarin de wil 
zich nog niet in het minst heeft veranderd en waarin de verharding van de 
geestelijke substantie bijna heeft plaatsgevonden, waarin er nu geen andere 
mogelijkheid meer is om te helpen dan dit geestelijke opnieuw te kluisteren in de 
materie. 
 
Ook deze hernieuwde kluistering is een daad van erbarmen van mijn kant, omdat 
zonder deze de ziel nooit weer de hoogte zou kunnen bereiken, waar van haar de 
laatste wilsproef wordt gevergd, die haar het eeuwige leven kan opleveren. De 
ontwikkelingsgang in het geestelijke rijk moet zich in mijn goddelijke ordening 
voltrekken, er kan geen fase worden overgeslagen en dit is in het stadium van het 
zelfbewustzijn op aarde of ook in het rijk hierna. Steeds is de wil van het wezen 
zelf bepalend. Wordt deze nu helemaal misbruikt, dan moet Ik het geestelijke 
weer binden en het in de toestand van onvrije wil door de scheppingen van deze 
aarde laten gaan, omdat Ik niet wil dat het eeuwig in een toestand blijft die 
uitermate kwellend en ongelukkig is. Het steeds weer nieuw ontstaan van 
scheppingen, het voortdurend worden en vergaan in de natuur, heeft dezelfde 
betekenis als de onophoudelijke wisseling van de uiterlijke vormen voor het zich 
in de positieve onwikkeling bevindende geestelijke, dat steeds dichter bij zijn 
uiteindelijke belichaming als mens op deze aarde komt. Maar het in de diepste 
diepten afgegleden, of zich daar al eeuwigheden bevindende geestelijke, moet - 
als begin van zijn opwaartse ontwikkeling - in de hardste materie worden 
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ingesloten. Het kan niet in reeds bestaande scheppingen worden ingelijfd die al 
het rijpere geestelijke tot verblijfplaats dienen. De eerste fase van de kluistering 
kan niet worden overgeslagen, integendeel, de ontwikelingsgang moet worden 
begonnen in de uiterlijke vorm die overeenkomt met de ongebroken weerstand 
tegen Mij, in de harde materie, omdat dit weer door mijn wet van de ordening 
wordt verlangd. 
 
En daarom moeten er na lange tijdperken steeds weer nieuwe scheppingen 
ontstaan die dit geestelijke opnemen, zoals echter ook scheppingen die 
ondenkbaar lange tijden bestaan - harde materie - eenmaal moeten worden 
opgelost, om het zich daarin bevindende geestelijke vrij te geven voor een 
verdere ontwikelingsgang in zachtere vormen. De perioden zijn zeer lang, waarna 
zulke totale verwoestingen en hervormingen van aardse scheppingen zich 
afspelen, en meestal is door de mensen de tijdsduur ook niet bewijsbaar vast te 
stellen. Bovendien ontbreekt hun ook de kennis van zo'n ontwikkelingsgang van 
het geestelijke, van de eigenlijke bestemming van alle materie en van de vreselijk 
kwellende toestanden in het geestelijke rijk, ofschoon het woord "hel" aan alle 
mensen bekend is. 
 
Wat echter in werkelijkheid daaronder is te verstaan weten ze niet, daar anders 
voor hen ook die totale verandering van de aarde en de scheppingen ervan 
geloofwaardiger zou zijn. Maar het zal voor de mensen ook steeds onbewijsbaar 
blijven. Een liefdevolle en barmhartige God echter probeert echter Zijn 
schepselen te redden, Hij laat ze niet eeuwig in de duisternis. En mijn liefde en 
erbarmen is mijn oerwezen, dat eeuwig niet veranderen zal. Mijn liefde en 
erbarmen zal eeuwig uitgaan naar mijn schepselen die in de diepte zijn 
weggezonken en steeds weer middelen en wegen vinden hen aan de diepte te 
ontrukken. Maar voordat er weer een hernieuwde kluistering volgt, wordt alles 
door Mij en mijn geestelijke medemewerkers geprobeerd zodat de zielen nog in 
het geestelijke rijk de weg omhoog nemen, opdat hun dit smartelijke lot van een 
hernieuwde kluistering bespaard blijft. Maar de wil van het wezen beslist zelf en 
zoals zijn wil is, is ook zijn lot. Maar mijn heilsplan zal ook worden uitgevoerd 
en het zal niet zonder succes zijn. Eens zal Ik het doel bereiken en eens zal ook 
de duisternis alles hebben prijsgegeven, omdat mijn liefde nooit ophoudt en geen 
wezen deze voor eeuwig kan weerstaan.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8430 
5 maart 1963 
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De hernieuwde kluistering is onafwendbaar voor de aanhangers 
van Gods tegenstander 
 
Vol erbarmen rust mijn oog op de ontaarde mensheid die zich in de macht van 
mijn tegenstander bevindt en zelf niet gewillig is zich aan hem te ontworstelen. 
Zij heeft zich vrijwillig aan hem overgegeven en daardoor ontneemt zij Mij zelf 
het recht om krachtig in te grijpen. Ik ga niet tegen de wil van mijn tegenstander 
in omdat u zichzelf aan hem kado geeft, maar hij trekt u steeds dieper naar 
beneden en veroorzaakt uw verderf. U valt in die diepten terug van waaruit u 
eens uw ontwikkelingsweg over de aarde begon en vanwaar u door alle 
scheppingen heen moest gaan om eindelijk uw bestaan als mens te bereiken. En 
nu zal u hetzelfde lot ten deel vallen omdat u het zelf wilt en niets doet om als 
mens aan zijn macht te ontvluchten. En al wordt deze kennis u ook ter 
overweging gegeven, u wilt er niet in geloven. En er is bijna geen middel meer 
om uw denken te veranderen, alleen grote rampspoed die over de aarde komt 
voordat het einde komt, brengt dit nog teweeg. Zolang u denken kunt is er altijd 
nog de mogelijkheid dat u een keer over uzelf nadenkt, dat u zich met uw 
lichamelijke dood bezighoudt en uzelf afvraagt wat er hierna zal zijn. Maar zulke 
gedachten houdt u meestal ver van u. U gelooft helemaal niets en meent dat met 
de dood van het lichaam alles voorbij is. 
 
Maar u vergist zich geweldig en u moet voor deze dwaling zwaar boeten. U 
neemt echter ook geen waarheidsgetrouwe uitleg aan, en door dwang kunt u niet 
beïnvloed worden. En komt er grote nood over u, dan komt u ook alleen maar in 
opstand tegen de Macht die dat over u laat komen. Want zodra u in grote nood 
komt wilt u daar graag iemand voor verantwoordelijk stellen, zelfs als u een God 
en Schepper loochent. Maar tegen de slagen van het lot zult u niets kunnen 
uitrichten, en dan zult u ook een Macht moeten erkennen die sterker is dan u. 
Daarom zijn zulke slagen van het noodlot en ongewoon grote ellende nog de 
enige middelen die uw denken kunnen veranderen. Ik moet ze aanwenden met 
het oog op het einde en in verband met het lot dat Ik nog van u zou willen 
afwenden. Betreur niet de mensen die plotseling uit het leven worden 
weggeroepen, want zij kunnen in het hiernamaals nog tot inzicht komen, als zij 
nog niet geheel en al aan mijn tegenstander ten prooi gevallen zijn en dan ook 
nog in de diepte wegzinken om opnieuw in de materie gekluisterd te worden. 
Maar wee degenen die het einde beleven zonder hun levenswandel, hun denken 
en hun ongelovigheid te veranderen. Voor hen is er geen redding meer. En ook 
het grootste erbarmen mijnerzijds, mijn oneindige liefde voor al mijn schepselen, 
kan dat lot van een hernieuwde kluistering niet van hen afwenden. Want het is de 
enige mogelijkheid dat de ziel ooit tot voleinding kan komen, dat zij na een 
oneindig lange tijd weer als mens de weg over de aarde gaat en bewust de weg tot 
Mij gaat om vrij te worden van elke uiterlijke vorm. 
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En deze hernieuwde kluistering is een daad van mijn liefde, omdat Ik zulke zielen 
aan de macht van mijn tegenstander onttrek en weer onderwerp aan mijn wil. 
Want de ziel kan zich als mens alleen dan van hem bevrijden als zij bewust Jezus 
Christus aanroept om verlossing. En omdat de mensen op aarde nu niet meer in 
Hem geloven en Hem om hulp vragen, kunnen zij ook niet bevrijd worden uit 
deze macht van de tegenstander die hen onherroepelijk naar beneden trekt in zijn 
rijk. Maar u mensen hebt een vrije wil en zou u om die reden evengoed tot de 
goddelijke Verlosser kunnen wenden, en dan was u gered voor tijd en 
eeuwigheid, als tot hem. U doet het echter niet en moet daarom de gevolgen van 
uw, zich tegen Mij verzettende wil, ook op u nemen. 
 
Maar altijd weer zal Ik u de kennis daarover doen toekomen. Ik zal een ieder 
persoonlijk aanspreken door de "stem van het geweten". Ik zal hem de 
vergankelijkheid van alle wereldse vreugden en goederen laten inzien en hem 
zelf door nood en leed laten gaan. En tenslotte zal Ik nog door de elementen der 
natuur tot hem spreken. Maar zijn wil dwing Ik niet, en daarom is aan hem zelf 
ook het lot te wijten dat hij tegemoet gaat. Ik zou hem onbegrensde zaligheid 
willen schenken, maar hijzelf kiest de toestand van onzaligheid, de toestand van 
de grootste kwellingen en van het geketend zijn. Daarom zal hij krijgen wat hij 
begeert, want zijn hang naar de materie veroorzaakt voor hem weer de 
hernieuwde kluistering in de hardste materie. Want al staat Mij ook alle macht ter 
beschikking, Ik zal niet dwangmatig op de wil van een zelfbewust wezen 
inwerken. Anders zou Ik tegen mijn wet van ordening ingaan, wat nooit en te 
nimmer mogelijk is. Maar tot aan het einde zal Ik tot de mensen spreken. En wie 
op mijn woorden acht slaat zal gered worden van het lot van de hernieuwde 
kluistering. Hij zal Mij eeuwig dankbaar zijn dat mijn liefde hem achtervolgd 
heeft tot hij zich veranderde.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6317 
21 juli 1955 

 

Hernieuwde gevangenschap 
 
Wat u mensen te wachten staat als u zich niet verandert, kan u niet zwart genoeg 
voorgeschilderd worden, want het overtreft al het aards voorstelbare. Het is voor 
u mensen zo verschrikkelijk omdat u de reeds verkregen mate van vrijheid weer 
moet opgeven, omdat u opnieuw gekluisterd wordt en u zich weer eindeloze 
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tijden in gevangenschap bevindt totdat u eens weer hetzelfde lot als nu ten deel 
valt, dat u als mens weer over de aarde gaat. Maar al wordt uw lot u nog zo erg 
voorgesteld, u laat zich daardoor niet raken. En toch zou u dat lot nog kunnen 
ontgaan als u mijn woorden ter harte zou willen nemen en uzelf veranderen. 
Want Ik verlang alleen de verandering van uw wezen. Ik verlang alleen dat u 
mensen onder elkaar uw gezindheid verandert, dat u elkaar helpt in plaats van 
bestrijdt en vijandig bejegent, dat de een de ander gelukkig maakt en liefde geeft 
in plaats van elkaar alleen maar kwaad aan te doen en de haat in u te versterken. 
Ik verlang alleen dat een ieder zich ijverig bezighoudt met onbaatzuchtige 
naastenliefde. Dan verandert heel zijn wezen en dan treedt de mens in verbinding 
met Mij zelf, en het gevaar van een hernieuwde kluistering na het einde van deze 
aarde is voor hem geweken. 
 
En al wilt u niet geloven wat u te wachten staat, toch moest u proberen uzelf te 
veranderen. Want ook in aards opzicht zou een levenswandel in liefde al een 
gunstige uitwerking hebben. En uw leven op aarde zou veel gemakkelijker zijn, 
omdat u dan over een kracht zou beschikken die bij de liefdeloos denkende en 
handelende mens ontbreekt. Steeds weer kan wat u te wachten staat als een 
ontzettende belevenis aan u worden voorgesteld waaraan u zelf ten offer valt. En 
steeds moet u tot liefdewerken worden aangespoord, wilt u dit verschrikkelijke 
lot ontgaan. Als het u moeilijk valt te geloven, dan zult u toch nog een leven in 
liefde kunnen leiden. En het zal dan spoedig tot zekerheid voor u worden wat u 
niet geloven wilt, omdat dan uw geest verlicht is door de liefde. En u zult dan 
duidelijk het onvermijdelijke gevolg van de overtreding van de wettelijke orde 
inzien, omdat u dan oorzaak en uitwerking zult kunnen nagaan van elk gebeuren 
en alle belevenissen. Maar wie onverschillig blijft bij de vermaningen en 
waarschuwingen, die zal dat ondervinden wat hij kon afwenden. En hij zal zelf 
het slachtoffer van zijn eigen liefdeloze levenswandel zijn. Want alle kracht 
wordt hem ontnomen en als krachteloze substantie zal zijn ziel weer verharden. 
De hardste materie zal zijn wezen weer insluiten, en om hiervan vrij te komen, 
zijn weer eindeloos lange tijden nodig om uiteindelijk hetzelfde niveau te 
bereiken waarop u zich nu bevindt. Een eindeloze kringloop zal zich herhalen, tot 
u zichzelf daaruit bevrijdt door een bewust aansturen op Mij en doordat u zich 
bewust bij Mij aansluit. Dan pas is de gang door de materie volbracht en de weg 
in het geestelijke rijk voor u gewaarborgd. 
 
U zou dit nu al kunnen bereiken als u maar wilde doen wat mijn wil is: dat u zich 
door werken van liefde vrij maakt van alle ketenen. Dat u in Mij gelooft en de 
verbinding met Mij zoekt en tot stand brengt juist door werken van liefde. U zult 
dit kunnen doen zolang u zich nog op de aarde bevindt en de levenskracht u nog 
ter beschikking staat, maar u hebt daarvoor nog maar heel weinig tijd. Benut die 
tijd goed en geloof mijn woorden. Geloof dat u een ontzettend lot wacht en ga dit 
lot bewust uit de weg doordat u zich inspant juist en rechtvaardig te leven en 
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onzelfzuchtige naastenliefde te beoefenen. Het is een dringende waarschuwing 
die Ik uit een met liefde vervuld hart laat horen. Bekeert u voordat het te laat is. 
Denk aan Mij en denk aan uw naaste in liefde, opdat u vrij wordt en het komende 
niet hoeft te vrezen.  
 
Amen 
 

 
 

De nieuwe aarde 
 
BD.8440 
16 maart 1963 

 

Het scheppen van de nieuwe aarde in een ogenblik 
 
Alle dingen te scheppen in een ogenblik is voor Mij mogelijk, want er is maar 
een gedachte nodig om ze door mijn wil en mijn kracht te laten ontstaan. Ik kan 
dus scheppen in een ogenblik en heb daarvoor geen tijd nodig. Werk Ik echter zo 
dat de mensen het kunnen zien, wat elk scheppingswerk om u heen bewijst, dan 
gaat alles volgens de wettelijke ordening, opdat u mensen ook het verloop van de 
scheppingen zult kunnen volgen en daarin mijn liefde, wijsheid en macht zult 
kunnen herkennen. Want Ik heb in u dezelfde bekwaamheid gelegd, al is het in 
minimale mate, dat ook u zult kunnen scheppen en vormgeven, en daartoe ook 
een spanne tijds nodig hebt, daar voor u, in de staat van onvolmaaktheid waarin u 
mensen op aarde zich nog bevindt, ook de wet van tijd en ruimte nog bestaat. 
Deze wet valt alleen weg voor het volmaakte wezen, omdat er dan geen 
begrenzing meer is, wat zowel tijd als ruimte betreft. Mijn besturen en werken is 
altijd aangepast aan de staat van rijpheid van het bestaande dat dit besturen en 
werken mag ondervinden. Dit sluit echter niet uit dat Ik over onbegrensde macht 
beschik om alle dingen in een ogenblik te scheppen, want Ik heb geen tijd nodig, 
Ik sta buiten de wet van tijd of ruimte.  
 
Toen nu het ontstaan van de scheppingen plaatsvond, had Ik ook tijdens het 
ontstaan al een doel voor ogen, namelijk het gevallen geestelijke de mogelijkheid 
te geven om langzaam rijp te worden, om langzaam weer de weg uit de diepte af 
te leggen en het steeds weer nieuwe mogelijkheden te verschaffen waarin het op 
de een of andere wijze dienstbaar kon zijn. Het wordingsplan van elke schepping 
werd dus steeds bestuurd door mijn wil, zodat op die manier steeds grotere 
scheppingen tevoorschijn zouden komen voor steeds weer nieuwe doeleinden, 
zodat een langzame opwaartse ontwikkeling plaatsvond. En daarom had het 
ontstaan van de schepping een bepaalde tijd nodig, want juist de tijd moest deze 
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opwaartse ontwikkeling teweegbrengen. Want eindeloos diep is de val geweest 
en dezelfde afstand moet weer afgelegd worden opdat alles weer volgens de 
wettelijke orde verloopt, wat de voorwaarde is voor alle vervolmaking. 
 
Wordt nu echter aan het einde van een verlossingsperiode een scheppingswerk 
volgens mijn wil totaal veranderd om weer nieuwe mogelijkheden tot opwaartse 
ontwikkeling te verschaffen, dan kunnen ook weer scheppingswerken ontstaan 
die in een ogenblik door Mij in het leven geroepen worden. Want ook dat is in 
mijn heilsplan van eeuwigheid voorzien, zonder daarmee de wet van de ordening 
te overtreden. Want het geestelijke dat zich op de terugweg bevindt, is in alle 
graden van rijpheid aanwezig, juist door de eindeloos lange weg van 
ontwikkeling tevoren op de oude aarde. 
 
Alles is aanwezig en wordt alleen omgevormd, hetzij in de harde materie of ook 
in de reeds zachtere vormen van de planten- en dierenwereld. Door de geweldige 
verwoesting wordt alles vrij, maar kan toch niet in zijn nog onrijpe toestand in 
vrijheid gelaten blijven. Het moet opnieuw in materiële vormen ingelijfd worden, 
die weer met de bestaande graad van rijpheid overeenstemmen. En steeds weer 
zal ook de tot nu toe verharde geestelijke substantie de ontwikkelingsweg kunnen 
beginnen in het binnenste van de aarde, dat ook totaal in opstand komt en 
geestelijke substanties vrijgeeft en daardoor dat verharde geestelijke ruimte 
verschaft, als in dit geval al van ruimte gesproken kan worden. Maar alle 
scheppingswerken zijn als het ware voorhanden voor het opnemen van het tot in 
het diepst gevallen geestelijke dat zijn ontwikkelingsweg begint. Maar deze 
geestelijke substanties hebben weer een eeuwig lange tijd nodig, tot ze eenmaal 
aan het aardoppervlak komen om hun ontwikkeling te kunnen voortzetten. 
 
En al is het omvormingswerk op deze aarde het werk van een ogenblik, toch gaat 
alles zijn gang volgens de wettelijke ordening. En omdat zulk werk van een 
ogenblik niet voor de ogen van de mensen kan plaatsvinden, omdat zij de hoogste 
graad van voleinding nog niet bereikt hebben om zulk een verandering door mijn 
macht en kracht te kunnen begrijpen, worden de mensen die Mij trouw blijven op 
het einde weggenomen. Zij beleven wel het vernietigingswerk, waar Ik hen de 
ogen voor zal openen, maar zij zien niet het ontstaan van de nieuwe aarde. Elk 
tijdsbegrip is hun ontnomen tot zij op de nieuwe aarde geplaatst worden, tot zij 
de volbrachte nieuwe schepping in alle heerlijkheid kunnen aanschouwen en in 
bezit mogen nemen. Het is ook onbelangrijk in welk tempo de nieuwe aarde is 
ontstaan. Maar omdat Ik aan u mensen mijn heilsplan van eeuwigheid bekend 
maak, laat Ik u ook weten dat het Mij geen tijd kost. Want mijn wil kan elke 
gedachte van Mij op hetzelfde moment verwezenlijken, en mijn liefde en 
wijsheid ziet ook wat goed en geschikt is voor de uiteindelijke terugkeer van het 
geestelijke dat eens in vrije wil van Mij is afgevallen. 
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Er zal altijd slechts een klein deel van de mensen geestelijk ontwaakt zijn om 
mijn uitleg te kunnen begrijpen. Maar dezen wil Ik ook opheldering schenken 
over de scheppingsgeheimen, om hun liefde tot Mij steeds vuriger te doen 
ontvlammen. Want juist mijn heilsplan van eeuwigheid is het meest verheugende 
voor alle wezens, want daarin wordt mijn liefde, wijsheid en macht geopenbaard. 
En wie deze kennis al op aarde verkrijgt is waarlijk zalig te noemen, want hij 
staat kort voor zijn voleinding. Hij staat kort voor zijn uiteindelijke terugkeer tot 
Mij, zijn God en Schepper van eeuwigheid die zich aan hem als Vader heeft 
geopenbaard en wiens liefde oneindig is.  
 
Amen 
 

 
 
BD.5235 
14 oktober 1951 

 

Zie, Ik maak alles nieuw 
 
Ik maak alles nieuw. U mensen die nog geen inzicht hebt en de geest in u nog 
niet hebt gewekt, u weet niet wat deze woorden van Mij betekenen. Want u 
gelooft niet aan een omvorming van deze aarde, u gelooft niet aan het laatste 
gericht, aan het beëindigen van een ontwikkelingsperiode en het beginnen van 
een nieuwe. U weet niets van mijn eeuwig heilsplan en begrijpt daarom ook mijn 
woorden niet: "Zie, Ik maak alles nieuw." Een ieder van mijn woorden heeft een 
veelvoudige betekenis, welke ook mijn gewekten niet weten, omdat deze kennis 
nog te hoog is voor de mensen op deze aarde. Maar voor hen is de eenvoudige 
betekenis duidelijk, dat Ik vernieuwen wil wat zich buiten mijn ordening van 
eeuwigheid heeft begeven. Ik wil een verandering teweegbrengen omdat de 
mensen op deze aarde mijn ordening niet meer nastreven en daarmee hun aardse 
levensdoel verzaken. Zij hebben gefaald en hun leven niet benut voor de 
eeuwigheid. Desondanks wil Ik hen niet verloren laten gaan en zal Ik hen de 
gelegenheid geven de verzuimde ontwikkelingsweg nog eens af te leggen. Maar 
niet als een herhaling, maar op geheel nieuwe wijze. Want nogmaals de weg van 
ontwikkeling te mogen gaan is een bijzondere genadegift, die verworven moet 
worden door een verhoogde prestatie, waartoe geheel nieuwe scheppingen de 
mogelijkheid bieden. 
 
Ik vernieuw dus ten eerste weer de leerschool van de geest, mijn aarde, die weer 
de opwaartse ontwikkeling tot mens bevorderen moet. Ik zal de nieuwe aarde 
voorzien van geheel nieuwe scheppingen van zo menigvuldige aard en vorm, dat 
het uitermate talrijke geestelijke een nieuwe mogelijkheid geschapen wordt zich 
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daarin waar te maken. En Ik laat een nieuw mensengeslacht ontstaan, uitgaande 
van door Mij gezegende mensen die hun geestelijke ontwikkeling in liefde en 
trouw tot Mij voltooid hebben. Die een staat van rijpheid bereikt hebben 
waardoor een hoge geestelijke begeleiding mogelijk is, zodat ook het nieuwe 
mensengeslacht alle waarborgen heeft voor een zo hoog mogelijke geestelijke 
volmaaktheid. En ook het gekluisterde geestelijke kan snel tot rijpheid komen 
door de buitengewoon gunstige invloed die de mensen op al de hun omringende 
scheppingen uitoefenen. 
 
Ik maak alles nieuw. Ik versoepel ook de voorwaarden voor het vrijworden van 
het geestelijke, maar wijk daardoor niet af van mijn wet van de eeuwige 
ordening. Uit erbarmen en diepe liefde ontferm Ik Mij over het geestelijke dat 
nog in onvrijheid leeft. Alle kwellingen zullen van de mensen afvallen en vol van 
kracht zullen zij ernaar streven opwaarts te gaan, omdat Ik alleen voor hen het 
begerenswaardigst ben en zij niet in de diepte getrokken kunnen worden door 
mijn tegenstander, die voor lange tijd gekluisterd is. Ik schep een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk maak Ik de mensen 
gelukkig die nu bij Mij horen en die ook de weg tot Mij moeten effenen voor 
degenen die na hen komen. 
 
Wie van u mensen kan dat vatten? En wie van u mensen gelooft vast en zonder 
twijfel dat het oude zal ophouden te bestaan, dat ook de mensen die van Mij 
verwijderd zijn er niet meer zullen zijn? Dat alleen maar de kleine kudde die Mij 
als hun Herder trouw volgt, het leven niet verliezen zal, omdat Ik deze kleine 
kudde heb gezegend en bestemd om voort te leven in het paradijs op de nieuwe 
aarde? Dat een nieuw verlossingstijdperk begint volgens het heilsplan van 
eeuwigheid, door mijn liefde en wijsheid vastgelegd om het geestelijke een 
eeuwig leven te verzekeren? Zie, Ik maak alles nieuw. U die in Mij gelooft, denk 
aan deze woorden. Overweeg ze in uw hart en weet dat de tijd gekomen is dat dit, 
mijn woord, in vervulling zal gaan. Geloof vast daaraan en verwacht en draag al 
het moeilijke wat u tot het einde nog beschoren is met geduld en toewijding 
volgens mijn wil. Want de dag komt spoedig dat Ik de mijnen zal halen om hun 
het paradijs te onthullen waarvan geschreven staat: "Een nieuwe hemel wil Ik 
scheppen en een nieuwe aarde," en Ik zelf wil te midden van de mijnen vertoeven 
en ze leiden en onderwijzen zoals Ik het beloofd heb.  
 
Amen 
 

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

 
 
BD.5743 
9 augustus 1953 
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Getuigen van het einde op de nieuwe aarde voor de nakomelingen 
 
U zult mijn getuigen zijn op de nieuwe aarde en u zult getuigen van Mij en mijn 
majesteit, van mijn macht en mijn liefde, want u zult dit ondervinden op het einde 
van deze aarde. U zult Mij zien komen in de wolken in stralende glans en 
heerlijkheid. U zult mijn liefde ervaren als Ik u uit de grote nood zal redden, als 
Ik u zal wegnemen voor de ogen van uw medemensen die u met ware duivelse 
gezindheid naar het leven staan. U zult de bewijzen van mijn macht ondervinden, 
want ook het laatste vernietigingswerk op deze aarde zal zich voor uw ogen 
afspelen. Zo zult u het rijk van vrede binnengaan met een belevenis die in uw 
herinnering moet blijven, om van Mij te getuigen voor het nageslacht. Voor de 
mensen die alleen door overlevering kennis verkrijgen van de gebeurtenissen op 
de oude aarde, opdat ook zij het doorgeven en voor lange tijd de kennis daarvan 
bewaard zal blijven. U moet getuigen van Mij en mijn heerlijkheid. 
 
Een gelovig en Mij trouw toegewijd geslacht dat niet twijfelt aan mijn kracht en 
macht en aan mijn liefde en volmaaktheid, zal de nieuwe aarde bewonen. En 
zolang Ik zelf nu onder hen kan vertoeven omdat hun liefde en geloof dat toelaat, 
zolang zal er ook geen getuigenis nodig zijn van wat u hebt beleefd. Maar zodra 
nieuwe geslachten uit hen voortkomen, moet ook aan hen weer die kennis 
gegeven worden. En het einde van de oude aarde moet hun in het bijzonder 
voorgehouden worden, opdat ook de dan levende mensen zich innig met Mij 
verbinden en mijn kinderen zijn en blijven. Het levende getuigenis zal een 
bijzondere invloed hebben op hun harten en zij zullen in de volgende tijden 
moeten verkondigen wat hun door u gegeven werd. En een lange tijd zal dan het 
geloof en de liefde tot Mij behouden blijven. Een lange tijd zal het 
mensengeslacht in vrede en eendracht leven, in harmonie met het oneindige in 
voortdurende verbinding met Mij. En mijn geest zal hun harten kunnen 
binnenstromen en zij zullen mijn woord kunnen horen en zalig zijn. 
 
Maar toch zal ook deze toestand weer veranderen. De invloed van tegenkrachten 
zal eerst heel zwak, maar daarna steeds sterker wordend, te herkennen zijn. Want 
het in de schepping gekluisterde geestelijke komt weer tot belichaming als mens, 
en is dan weer zo verschillend uitgerijpt, dat dan weer in het stadium als mens 
aanleg en neigingen tevoorschijn komen die altijd nog een zwakke weerstand 
tegen Mij verraden en een grote verandering vereisen. En daarom zullen er op 
aarde weer mensen leven die bijzonder doeltreffende opvoedingsmiddelen nodig 
hebben. En dan zal het nodig zijn hun kennis bij te brengen over de uitwerking 
van een levenswandel die niet volgens mijn wil is. Dan zal er weer strijd ontstaan 
tussen licht en duisternis, want in de harten der mensen zal het verlangen naar het 
materiële weer sterker worden en mijn woord zal niet meer direct vernomen 
kunnen worden. Er zullen in mijn opdracht weer verkondigers van mijn woord tot 
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hen spreken, en opdat dit levendig geschieden moge, moet ook getuigd worden 
van het einde der oude en het begin van de nieuwe aarde. 
 
En daarom hebben de mensen van deze aarde die het einde meemaken en Mij 
trouw blijven tot het einde, ook op de nieuwe aarde een opdracht, namelijk er 
voor te zorgen dat deze kennis behouden blijft. Opdat ook het nageslacht zich 
eenmaal deze gebeurtenissen voor de geest kan halen en daardoor aangespoord 
wordt in mijn wil te verblijven, Mij levend toe te laten in het hart en altijd weer 
op Mij aan te sturen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4125 
16 september 1947 

 

Het laatste oordeel - De vergeestelijking van de aarde 
 
Er zal een strenge rechtspraak worden gehouden aan het einde der tijden, dat wil 
zeggen, er komt een tijd waar de gesteldheid van de aarde geen aardse materie 
meer kan worden genoemd, maar waar zich alle stoffen hebben vergeestelijkt, dat 
dus ook de aarde een meer geestelijke schepping is geworden, zoals er oneindig 
vele in het heelal bestaan, maar die elk voor zich er aanspraak op maken, 
vormingsplaatsen van het geestelijke te zijn. En zo'n vormingsplaats van het 
geestelijke blijft ook de aarde, alleen dat zowel haar scheppingen als ook haar 
bewoners vergeestelijkt genoemd kunnen worden, dat het leven van de 
schepselen zich onder andere voorwaarden afspeelt en ook hun taak niet met die 
van tegenwoordig is te vergelijken. Zo'n tijdperk zal na een oneindig lange 
periode ook de huidige aarde moeten doormaken en van dit tijdperk sprak Jezus 
tegen Zijn toehoorders op aarde. 
 
Elke materiële schepping maakt deze ontwikelingsgang door. Dat wil zeggen: in 
het begin is ze alleen maar geoordeelde materie en in een eindeloos lange tijd 
verheft ze zich, in eeuwigheden die nooit door mensen te schatten zijn, in een 
geheel andere fase. Ze vergeestelijkt zich meer en meer en kan tenslotte alleen 
nog als geestelijke schepping worden bestempeld. Maar deze perioden zijn 
onmetelijk lang, want eerst moet al het gekluisterde geestelijke deze aards 
materiële weg gaan, opdat de materie dan als volkomen overwonnen kan gelden. 
En dus zal ook nu nog een eindeloos lange tijd voorbijgaan, tot de gehele 
vergeestelijking op aarde heeft plaatsgevonden. En deze tijd tot zover omvat weer 
aparte ontwikkelingsfasen, waarvan elke voor zich door de nog onwetende 
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mensen als eeuwigheid moet worden beschouwd, omdat vele generaties in zo'n 
fase tot rijp worden moeten komen, om een bepaalde graad van rijpheid te 
bereiken, die dan overeenkomt met het vergeestelijken op aarde.  
 
Elke fase begint met mensen van hoge geestelijke rijpheid en eindigt met mensen 
wier neiging de diepte in te gaan zo sterk is, dat deze wordt vervuld, dat ze weer 
gekluisterd worden in scheppingen van de hieropvolgende nieuwe aarde. 
Weliswaar zijn ook deze ontwikkelingsfasen naar menselijke begrippen eindeloos 
lang, maar steeds komt er eens een eind aan en steeds weer begint opnieuw een 
tijdperk van ontwikkeling. Maar aan het einde der tijden zal de vergeestelijking 
van de voormalige materiële schepping steeds sneller gebeuren en het beproeven 
van de wil, waartoe elke periode nodig is, zal steeds minder kunnen worden, 
omdat het alle schepselen dan hetzelfde zal vergaan: zij allen verlangen het 
aangezicht van God te zien en streven er daarom steeds inniger naar bij God te 
komen, ofwel ze zijn door de vijandige kracht al te ver weggevoerd om nog de 
weg terug naar God te vinden. En daarom moeten dezen later in geestelijke 
scheppingen ook als geest in de oorden vertoeven, waar ze worden heen 
getrokken en dit is de hardste straf die het God weerspannige geestelijke kan 
treffen. Het is immers een toestand van volkomen blindheid, een toestand van 
slavernij, waar een dienen alleen maar tegen de wil van degene die dient 
plaatsvindt, maar de mens geen andere weg kan gaan dan aanhoudend te dienen, 
tot hij zijn weerstand opgeeft. 
 
Dit is ook een goddelijke wet, dat elke gebeurtenis zich in het klein afspeelt en 
zich dan in een oneindig veelvoudige wijziging herhaalt. Jezus voorzag het einde 
van deze tijd, maar u mensen zult uw blik slechts kunnen richten op die tijden, 
waar wat menselijkerwijs gesproken mogelijk is, voorzien is. U allen rekent maar 
op één laatste oordeel. Maar dit zal zich steeds weer herhalen, zolang 
verlossingsperioden volgens goddelijke wil hun einde vinden. Elke rechtspraak 
eindigt met de veroordeling van datgene wat de tegenstander toebehoort en met 
het opnemen in de lichtsferen van diegenen die God trouw bleven, ook in de 
grootste nood. En zo zal ook het laatste oordeel een totale verwoesting met zich 
meebrengen van al datgene wat nog materieel is. Daarentegen zal een geheel 
geestelijke nieuwe aarde ontstaan, maar pas na zo'n oneindig lange tijd, dat 
hiervan geen melding hoeft te worden gemaakt, om de mensen niet geruststellend 
te sussen en hun een nieuwe ontwikkelingstijd te verkondigen waarin ze naar hun 
mening het verzuimde zouden kunnen inhalen. 
 
Het oordeel dat een verlossingsperiode van de volgende scheidt komt 
onherroepelijk snel. Dit moeten de zieners en profeten verkondigen die God 
daartoe heeft aangesteld, aan wie Hij het zelf door Zijn geest verkondigt, want 
het is noodzakelijk voor de gehele mensheid dat ze zich het dichtbijzijnd einde 
voor ogen houdt, haar leefwijze verandert en werkt aan haar ziel, want het duurt 
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niet lang meer, dan is de tijd voorbij die de mensheid nog als laatste genadegave 
resteert. Spoedig is het laatste uur er en hiermee het oordeel, dat een volkomen 
scheiding zal voltrekken tussen het zuivere en het onzuivere.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6882 
30 juli 1957 

 

Eindprofetie - Behoort u tot de mĳnen? 
 
Wie zich tot de mijnen rekent weet ook dat de tijd van het einde aangebroken is, 
dat de mensheid voor een geestelijk en aards keerpunt staat. Want de geest 
spreekt tot de mijnen en zij kunnen innerlijk door de geest worden aangesproken. 
Zij vernemen dus direct of als gedachte mijn stem en zij nemen het woord dat 
hun door mijn boden gebracht wordt en dat van Mij afkomstig is, ook gelovig 
aan. De mijnen weten dus in welke tijd zij leven. Zij weten dat het laatste uur op 
de wereldklok spoedig zal hebben geslagen, dat voor talloze mensen op deze 
aarde de nacht aanbreekt. Dat echter ook een nieuwe dag aanbreekt voor de 
anderen, voor de weinige die Mij trouw blijven tot het einde, die tot mijn kleine 
kudde behoren, die Ik dus de "mijnen" noem. Deze hebben dus nog een taak op 
aarde. Zij moeten ook hun medemensen vertellen wat de aarde te wachten staat. 
Dat zal niet gemakkelijk zijn. Want hoe overtuigd de mijnen ook zijn van de 
waarheid van mijn woorden, dus ook van de aankondigingen van het einde en het 
laatste gericht, de medemensen zullen hun geen geloof schenken maar veel eerder 
zich onwillig afwenden wanneer tegenover hen melding wordt gemaakt van het 
laatste gericht. 
 
Maar u die Ik kan aanspreken, u zult steeds weer moeten proberen daarover te 
spreken dat het door Mij aangekondigde einde niet lang meer op zich laat 
wachten. Als bewijs daarvan zult u ook moeten wijzen op de natuurcatastrofe die 
vooraf nog de hele wereld in beroering zal brengen. U moet hen duidelijk maken 
dat met evengrote zekerheid ook het daaropvolgende einde verwacht kan worden. 
Want door het natuurgebeuren wil Ik de mensen nog een laatste waarschuwing, 
een laatste aanwijzing geven, opdat het hun niet zo zwaar valt te geloven wat u 
hun zegt. Wie zelf in het licht staat moet ook licht laten stralen in de duisternis. 
Wie zelf in Mij en mijn woord gelooft, moet ook proberen zijn medemensen tot 
geloof te brengen en in alle liefde op hen inwerken opdat hij niet op weerstand 
stuit. Daarom zal het natuurgebeuren niet lang meer op zich laten wachten, dient 
het toch ertoe bij te dragen dat de mensen worden voorbereid op het einde. Ook 
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zult u melding moeten maken van het natuurgebeuren, van mijn ingrijpen 
waarvan ieder mens kennis zal kunnen nemen. Want het zal van een ontzaglijke 
omvang zijn en niet als een alledaags gebeuren kunnen worden afgedaan. 
 
U moet onophoudelijk op dat gebeuren wijzen en niet bang zijn er openhartig 
over te spreken, want het zal plaatsvinden met onomstotelijke zekerheid. En wie 
door u daarvan heeft vernomen, zal ook gemakkelijker in het door Mij 
verkondigde einde kunnen geloven. De mijnen moeten dus duchtige 
medewerkers voor Mij zijn, al bestaat hun werk ook alleen maar daarin om over 
de komende dingen te spreken. Dan bewijzen zij Mij al een grote dienst. Want Ik 
wil dat de mensen daarvan weten. Ik kan hun dit echter alleen door de mond van 
mensen laten weten - wat zij dan kunnen geloven of ook niet. Maar zij hebben 
dan daarover gehoord en zullen er ook aan denken wanneer de dag gekomen is 
waarop de hele wereld de adem zal inhouden vanwege het natuurgebeuren dat 
onzegbaar leed zal brengen onder de mensen die dit zullen beleven. 
 
Vrees niet dat u misleidende voorspellingen verspreidt, maar spreek vrij en 
openlijk uit wat Ik u zelf heb laten weten en dat u mijn woorden onwankelbaar 
gelooft. Zij zullen het niet kunnen ontkennen omdat zij spoediger dan zij denken 
de bevestiging daarvan zullen ervaren. Dit weten moet dan ertoe dienen dat de 
mensen hun twijfel over de aankondigingen over het einde opgeven, en dan is er 
al veel bereikt. Want dan kunnen zij zich voorbereiden en dus gered zijn van de 
afgrond.  
 
Amen 
 

 
 

OPENBARING 20, 1-6 
 
En ik zag uit de hemel een engel komen, met in zijn hand de sleutel van de 
afgrond en een grote ketting. Hij greep de draak, de oude slang, dat wil zeggen 
de duivel of satan, en ketende hem voor duizend jaar. Toen gooide hij hem in de 
afgrond, en hij sloot en verzegelde die, zodat de draak de volken de komende 
duizend jaar niet kon misleiden. Daarna zal hij voor korte tijd worden 
vrijgelaten.  
 
En ik zag tronen: en aan hen die erop gezeten waren, was het gegeven te 
oordelen. En ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om hun trouw aan het 
getuigenis van Jezus en aan de boodschap van God. Ze hadden het beest noch 
zijn beeld aanbeden, en ze hadden niet het merkteken gekregen op hun 
voorhoofd en op hun hand. Ze waren weer levend geworden en heersten als 
koningen, samen met Christus, duizend jaar.  
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De overige doden werden pas na die duizend jaar weer levend. Dit is de eerste 
opstanding. Gelukig zijn zij en heilig zijn zij, die aan deze eerste opstanding 
deel hebben. De tweede dood heeft over hen geen macht; ze zullen priesters zijn 
van God en van Christus en zullen met Hem heersen als koningen, duizend jaar. 
 

 
 

Lot - Dood - Contact met het geestelijke rijk 
 
BD.7146 
17 juni 1958 

 

Iedere ziel aanvaardt bewust haar weg over de aarde 
 
Vele van u zijn zich er niet van bewust dat ze met geheel vrije wil hun laatste 
belichaming hebben aanvaard en dat hun de kennis over hun aardse levensloop 
niet onthouden werd, voor ze zich mochten belichamen. Maar deze kennis hield 
hen er niet van terug, omdat zij tegelijkertijd ook de mogelijkheid inzagen, 
daardoor een ontzettend lange kwellende toestand te kunnen beëindigen en ze 
aarzelden daarom ook niet de gang over de aarde te aanvaarden. Dat hun dan de 
herinnering aan deze gunst werd afgenomen, moest zo zijn wegens hun 
wilsvrijheid, maar dat de mens op aarde in deze of die situatie leeft, moet voor 
hem steeds een bewijs ervoor zijn, dat hij zich tevoren niet verzet heeft, ondanks 
het feit dat hem zijn hele levenssituatie - zijn door het lot bepaalde afloop - werd 
getoond, want hij zou niet worden gedwongen zo'n gang te gaan als hij het er zelf 
niet mee eens was geweest. 
 
Weliswaar zal deze bewering op aarde geen geloof vinden, maar ze moet 
diegenen tot troost dienen, die een moeilijk aards lot hebben te dragen. Ze 
moeten weten dat ook het resultaat overeenkomstig is, dat het voor hen de laatste 
korte lijdensweg kan zijn die ze voor een onbezorgd heerlijk lot verwisselen bij 
hun heengaan van deze aarde en ze moeten er steeds aan denken dat de tijd dat ze 
op aarde zijn niet eeuwig duurt. Weliswaar zullen talloze mensen falen, ofschoon 
ze gewillig waren deze korte weg over de aarde met succes af te leggen. Maar het 
ontbreekt ook geen mens aan kracht zodra ze deze uit God putten, doordat ze met 
Hem de verbinding aangaan. Wanneer ze dat niet doen, dan is dat hun vrije wil 
die op geen enkele wijze wordt bepaald. 
 
De prijs waarom het gaat in het aardse leven is te hoog, om niet ook een zekere 
inspanning te vergen. Het leven in gelukzaligheid kan de mens - dat wil zeggen 
zijn ziel - niet worden geschonken; hij moet het zich verwerven. Hij moet een 
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strijd voeren om het heerlijkste bezit: om vrijheid, licht en kracht. En hij moet er 
zelf de wil toe opbrengen om de zege te behalen. En hij kan dit in elke 
levenssituatie doen en hoe harder deze is, des te hoger is ook de prijs waarvoor 
hij vecht. 
 
En wanneer u in het aardse leven er maar over zult nadenken, welke 
inspanningen het u zal gaan kosten om een bepaald doel te bereiken, dat toch 
waarlijk niet met het ware doel is te vergelijken, dan weet u precies dat het alleen 
aan uw wil ligt om u voor zo'n strijd in te zetten. En dezelfde vaste wil zult u 
daarom ook moeten opbrengen, waar heel wat meer op het spel staat dan alleen 
aards succes en aards geluk. En wanneer u er steeds aan denkt dat u eens bereid 
geweest bent deze weg over de aarde te gaan, dan zult u uit deze zekerheid kracht 
putten en steeds weten dat er Een met u gaat die steeds bereid is u van kracht te 
voorzien, u te ondersteunen en die u helpt ook de moeilijkste levenssituaties te 
overwinnen, vooropgesteld dat u Hem erom vraagt. Het lot van geen mens is 
toevallig, het is passend bij zijn graad van rijpheid en bevorderlijk voor zijn 
gelukzaligheid. En de mens zal ook steeds meester over zijn situatie worden, 
zodra hij om kracht vraagt bij God. Maar zijn leven zal tevergeefs geleefd zijn 
wanneer hij zich op zijn eigen kracht verlaat en zich daardoor weer in de handen 
van diegene overgeeft, uit wiens boeien hij in het aardse leven moet vrijkomen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6993 
14 februari 1957 

 

Gods wegen zĳn niet altĳd de wegen van de mens 
 
Uw wegen zijn niet altijd mijn wegen. Vaak bent u niet op de hoogte van het doel 
wanneer u een weg opgaat, maar Ik weet waar deze heenleidt en dring u vaak 
zachtjes een andere weg op. En geeft u toe aan deze drang, dan zult u ook zeker 
het ware doel bereiken. Maar vaak is uw weerstand te groot. Uw eigen wil is 
sterker en u let niet op de zachte aandrang die van Mij uitgaat. Dan moet Ik u ook 
laten gaan omdat Ik uw wil niet met geweld breek. En dan bent u ook in gevaar 
de band met Mij te verliezen, omdat die nog niet genoeg was aangeknoopt en u 
zich nog niet geheel aan mijn leiding overgaf. 
 
Maar u moet u niet verwonderen wanneer uw plannen vaak teniet worden 
gedaan, wanneer uw voornemens niet lukken, wanneer de weg die u gaat voor u 
zwaarder wordt gemaakt. Dit zijn allemaal zachte aanwijzingen dat dit niet de 
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juiste weg is, en u zou ook dan nog achterdochtig kunnen worden en van die weg 
afwijken en toch op het juiste spoor belanden dat meer succes belooft, maar niet 
in aards materiële zin, maar die u geestelijk succes verzekert. Alleen uw 
gedachten die op Mij zijn gericht, verzekeren u ook mijn leiding en dan zult u 
ook inzien dat elke weg juist was, dat u vooruit bent gekomen, zelfs wanneer u 
zich in het begin verzette die wegen te betreden. Maar denkt u zuiver aards, dan 
zult u ook zeker wegen inslaan die in de verkeerde richting gaan, en u zou dan 
steeds alleen maar dankbaar moeten zijn wanneer u duidelijk gehinderd wordt om 
op die wegen verder te gaan. Maar hoe wereldser een mens is ingesteld, hoe 
ijveriger hij hindernissen tracht te overwinnen. Hij haalt vaak alle barrières neer, 
dat wil zeggen hij vraagt er niet naar of hij juist handelt en tracht slechts zijn doel 
te bereiken, maar dat is weer zuiver werelds gericht. En deze mensen moet Ik 
laten begaan, want hun wil is nog te sterk op mijn tegenstander gericht dan dat 
men zich zou voegen naar mijn wil. Maar heel wat groter voordeel zult u mensen 
behalen wanneer u zich aan mijn leiding toevertrouwt en u dan steeds alleen maar 
laat leiden zonder innerlijke weerstand. 
 
Een vader overziet het, waarheen zijn kind zijn schreden zet en welke gevaren het 
omringen, en in zijn liefde tracht hij het kind te leiden op de weg waarop het 
zonder gevaar kan gaan en het juiste doel bereikt. En zoals een ware vader ben 
ook Ik bezorgd om het lot van ieder afzonderlijk mens en Ik wil dat zijn weg over 
de aarde hem tot zegen wordt. Maar de mens zelf richt zijn aandacht vaak in de 
verkeerde richting omdat hij daar iets hoopt te vinden, maar wat toch schadelijk 
is voor hem. Weliswaar blijft zijn vrije wil gehandhaafd, maar bepaald door het 
lot kan zijn weg op aarde anders worden gestuurd, tegen zijn wens en wil in, 
maar steeds alleen tot zegen van zijn ziel. Maar zolang de mens mort en zich 
innerlijk verzet tegen dat wat hem overkomt, is die zegen gering. Pas wanneer hij 
zich overgeeft, in het besef dat een hogere wil beslissend is, tegen welke zich te 
verzetten een onrecht is, zal hij daar voor zijn ziel nut uit halen. En de mens zal 
in het leven vaak zulke door het lot bepaalde ingrepen mijnerzijds kunnen 
constateren en deze moeten hem steeds te denken geven. 
 
Er is er slechts Een, die over de levensloop van de mens beslist en diens wegen 
moest hij als goed en juist leren zien. Hij zou zich steeds onderdanig in zijn lot 
moeten schikken en weten dat een liefdevolle Vader bezorgd is over het welzijn 
van Zijn kind en dat alles, ook het schijnbaar ongunstige, de mens voor zijn 
bestwil dient wanneer hij geen weerstand biedt, wanneer hij zich laat leiden en 
ook zulke gebeurtenissen aanvaardt als door de Vader voor Zijn kind als juist 
ingezien en aangewend. En hij moet aan elke ingeving toegeven die hem dringt 
anders te handelen, want zulke innerlijke ingevingen zijn steeds mijn zachte stem 
waarmee Ik het kind lok en op een andere weg roep, op de weg die hem waarlijk 
succes zal opleveren en die naar het doel voert, naar zijn ware bestemming, naar 
de zin van het aardse leven. 
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De wil van de mens is vaak anders dan mijn wil is en zo zijn ook zijn wegen niet 
steeds de mijne. Maar altijd bezit hij mijn liefde en deze wil hem alleen maar 
redden. Ze wil hem voor zich winnen en ze zal daarom de mens ook steeds zo 
leiden, zoals het goed voor hem is. Maar zijn wil wordt ook door mijn wil niet 
gedwongen, want deze is en blijft vrij omdat de mens volledig vrij moet kiezen 
voor zijn Vader van eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 

Het lot 
 
BD.7928 
26 juni 1961 

 

Motivering van smartelijke slagen van het lot 
 
Nog vele mogelijkheden zal Ik u verschaffen voor het einde, die u de weg naar 
Mij moeten laten vinden. Steeds weer zal Ik me aan u openbaren, al is het ook op 
een pijnlijke manier, maar steeds zult u zelf moeten inzien dat u zelf uw lot niet 
zult kunnen bepalen. Steeds weer zult u een Macht boven u moeten erkennen die 
in uw leven ingrijpt en - wanneer het niet anders mogelijk is - met hardheid, om u 
nog terug te trekken van de afgrond waar u blindelings op afgaat. Ik wil u redden 
en al mijn vermaningen en waarschuwingen helpen niets. Daarom moet Ik u ook 
soms hard aanpakken en u verwonden. Ik moet van u het liefste afnemen dat u op 
aarde bezit, Ik moet dood en ziekte over u laten komen, u zult door slagen van het 
noodlot van welke aard dan ook worden getroffen, omdat u niet aan Mij denkt, 
omdat u een leven leidt zonder geloof in Mij, uw God en Schepper van 
eeuwigheid, omdat u niet gelooft in een Macht, aan welke u uw leven te danken 
hebt. 
 
En de voorvallen zullen toenemen waarin Ik mensen uit elkaar ruk, waar de dood 
zijn intrede doet, waar catastrofes plotseling het mensenleven beëindigen. Ik zal 
me duidelijk laten zien, maar ook alleen door de goedwillende worden herkend, 
die nu de weg naar Mij vindt en dan ook niet meer verloren kan gaan. Het einde 
komt steeds dichterbij en daarom moet ook mijn liefde, wijsheid en macht nog 
vaak ingrijpen. De vergankelijkheid van het aardse moet de mensen steeds weer 
opnieuw worden getoond, ze moeten tot bezinning worden gebracht welke 
waardeloze doelen ze nastreven en ze zullen daarom vaak moeten lijden, 
lichamelijk en geestelijk, maar te allen tijde ook hulp mogen ondervinden, 
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wanneer ze zich tot Mij wenden en Mij om bijstand vragen in hun nood. En ook 
de medemensen zullen erover moeten nadenken dat ze door hetzelfde lot kunnen 
worden getroffen en tot het inzicht komen dat ze niet op deze aarde vertoeven ter 
wille van het aardse leven. 
 
En elke slag van het noodlot kan deze uitwerking op de medemensen hebben, dat 
ze gaan nadenken en zich hun eigen levenswandel voorstellen, of hij beantwoordt 
aan de wil van God, als ze in een God geloven. Elke slag van het lot kan de 
mensen helpen te gaan geloven, wanneer ze zich naar Mij keren en Mij ook aan 
mijn duidelijke hulpverlening kunnen herkennen. Verklaar zo ook, u die mijn 
woord ontvangt, aan uw medemensen, mijn soms hard en liefdeloos schijnend 
ingrijpen in het leven van de mensen. Leg hun uit dat Ik elk middel probeer om 
de mensen voor Mij te winnen en dat Ik ook niet zal ophouden, Mij steeds weer 
te openbaren. Want elke slag van het lot is een uiting van mijn kant, die ieder kan 
treffen maar steeds alleen het doel nastreeft hun gedachten op Mij te richten. 
Want de tijd is nog kort en u mensen schenkt alleen nog maar aandacht aan de 
wereld, maar let niet op het heil van uw ziel. 
 
De wereld vergaat, dat wil zeggen: u zult niets van de wereld kunnen meenemen 
naar de andere kant, in het rijk hierna. U jaagt steeds alleen dode goederen na en 
daarom wordt u steeds weer opmerkzaam gemaakt op de vergankelijkheid van 
deze wereld. En steeds weer zult u horen van ongevallen en catastrofes van 
allerlei aard, steeds weer zult u het verlies van mensen hebben te betreuren en 
steeds weer zult u zich afvragen waarom een God van liefde zoiets toelaat. De 
God van liefde wil u voor zich winnen, Hij wil u gelukzalig maken en daarom wil 
Hij dat u uw gedachten naar Hem toekeert. 
 
Alleen mijn liefde is de reden van al datgene wat u zwaar treft, want u gaat voor 
eindeloos lange tijd weer verloren wanneer u niet aan Mij denkt. En daarom 
alleen openbaar Ik me aan u en grijp ook hard en pijnlijk in wanneer u geen acht 
slaat op mijn liefdevolle aanmaningen en waarschuwingen. Want Ik wil niet dat u 
verloren gaat. Ik wil u nog redden voor het einde en u behoeden voor een veel 
erger lot, voor de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de aarde, die 
onafwendbaar is wanneer u niet nog voor het einde der aarde de weg naar Mij 
vindt.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7972 
20 augustus 1961 
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Beslissing geleid door het lot of door wat we meemaken 
 
Weet dat alles door Mij is gewild of toegelaten wat u in het leven overkomt, wat 
u als geestelijke of ook aardse belevenis raakt. Want de levensloop van iedere 
mens afzonderlijk is door Mij bepaald, steeds overeenkomstig zijn geestelijke 
ontwikkeling. En zo kan ook alles voor uw bestwil zijn en hoeft u geen verlies te 
lijden wanneer u alles uit mijn hand aanvaardt en ook het moeilijkste berustend 
draagt, want vanuit de juiste instelling tot Mij zult u ook elk gebeuren juist 
benutten en uw ziel zal rijp worden. Uw leven op aarde heeft alleen ten doel uw 
ziel rijp te laten worden. En beantwoordend aan dit doel komen alle aardse 
gebeurtenissen op u af, hetzij lijden hetzij vreugde. Elke gebeurtenis kan u 
dichter bij Mij brengen, wanneer het uw vrije wil is de vereniging met Mij te 
vinden. 
 
Maar ook mijn tegenstander probeert u voor zich te winnen en daarom zullen er 
van zijn kant bekoringen op u afkomen, die Ik toelaat omdat hij ook nog een 
recht op u heeft en hij evenzo zijn invloed op u zal uitoefenen. Ook hij kan u 
echter nooit dwingen. Het blijft aan uw vrije wil overgelaten hoever u zich door 
hem laat beïnvloeden. Dus uzelf beslist en wel door uw bewuste toekeren naar 
Mij of naar hem. En deze beslissing zult u in elke levenssituatie kunnen nemen. 
Elke gebeurtenis, elke slag van het lot, elke vreugde en elk leed kan u tot deze 
beslissing aansporen. En wanneer u weet dat er niets gebeurt zonder mijn wil of 
toelating, dan zal er ook spoedig niets meer in staat zijn u te verontrusten, want 
zodra u uw blikken en gedachten op Mij richt, Mij aan uw zijde roept of in gebed 
u bij Mij aanbeveelt, wordt u geestelijk rijper en u hebt weer winst te boeken 
voor uw ziel. 
 
Dit zijn allemaal beproevingen van het geloof die u hebt te doorstaan, want mijn 
tegenstander zal er alles voor over hebben u van Mij te scheiden; uw geloof in 
een God en Vader die in liefde steeds bereid is Zijn kinderen te helpen, te 
verzwakken of te vernietigen. Steeds zal hij uw geest willen verduisteren, hij zal 
trachten duisternis over u te spreiden, opdat u Mij niet herkent als uw liefdevolle 
Vader van eeuwigheid. En daarom zal hij zich juist in slagen van het noodlot op 
de voorgrond trachten te dringen en in u ontstemming en misnoegen teweeg 
willen brengen. Maar dan zult u standvastig weerstand moeten bieden en weten 
dat alles voor uw bestwil is wat Ik over u laat komen en dat u vanuit een vast 
geloof u alleen naar Mij hoeft te keren om ook de zwaarste nood te verdrijven 
doordat u alles overgeeft aan Mij, die u waarlijk ook weer bevrijdt uit elke nood. 
Want mijn voortdurende zorg is steeds alleen uw terugkeer naar Mij. 
 
Ik wil u aan Me binden, maar u niet verliezen en daarom zal Ik u ook steeds mijn 
liefde betuigen en hieraan zult u nooit mogen twijfelen. Het is een lange weg die 
u al gegaan bent en die u steeds dichter bij Mij bracht. Het laatste korte gedeelte 
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van de weg eist van u grote wilskracht, omdat u zich bewust naar Mij - naar 
boven - zult moeten keren, terwijl u tevoren door mijn liefde werd getrokken. 
Maar deze liefde geeft u nog veel meer en ze doet alles om uw terugkeer naar Mij 
te verzekeren. 
 
Schenk Mij alleen uw vrije wil, stuur in vrije wil op Mij aan, laat u niet lokken 
door de wereld die het middel van mijn tegenstander is om u te winnen. Geloof in 
Mij en mijn liefde en verlang in uw hart naar uw Vader en roep Mij aan in elke 
nood van het leven en de ziel. En waarlijk, elke belevenis zal steeds alleen maar 
dienen voor uw vooruitgang, want alles is in mijn liefde en wijsheid gegrondvest, 
wat er u ook mag overkomen. En vertrouw op mijn liefde en mijn macht, want Ik 
ben steeds tot helpen bereid, wanneer u maar in uw hart tot Mij zult roepen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6289 
20 juni 1955 

 

Bestuurder van het lot - God van liefde 
 
Dit zult u moeten weten, dat Ik u voor Mij wil winnen en dat daarom uw hele 
leven op aarde zo verloopt, dat Ik mijn doel zal bereiken, wanneer u Mij geen 
weerstand biedt. Het staat u weliswaar altijd vrij of u het leven op aarde benut, of 
u alles wat u overkomt in dit leven op aarde zijn uitwerking zal laten hebben op 
uw ziel, of alles ertoe bijdraagt dat u de weg naar Mij zult nemen, want u zult u 
ook kunnen verzetten, doordat u in opstand zult komen tegen uw lot, dat Ik toch 
zelf over u heb beschikt om alleen uw zaligwording te bereiken. U zult in opstand 
kunnen komen en woedend worden tegen de Bestuurder van het lot en dan gaat u 
nooit de weg naar Hem, noch geeft u zich vrijwillig aan Hem over. Dan keert u 
zich weer naar hem, van wie Ik u wil bevrijden. 
 
U zult eerst moeten leren geloven in een God van liefde. Dan begrijpt u ook diens 
besturen en werkzaam zijn. U zult leren begrijpen dat Hij steeds alleen maar één 
doel op het oog heeft dat u gelukkig moeten maken. U geleid te weten door een 
God van liefde, zal u ook al het moeilijke laten verdragen dat Hij u oplegt, omdat 
u op deze God van liefde dan ook zult vertrouwen, dat Hij het alleen maar goed 
met u meent. En u zult het gemakkelijk kunnen geloven dat Ik een God van liefde 
ben wanneer u alleen al de schepping om u heen aanschouwt, wanneer u erover 
nadenkt dat alles toch alleen voor u mensen is geschapen opdat u zult kunnen 
leven en genieten van de scheppingen der natuur. Dat u mensen vaak in 
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hachelijke omstandigheden geraakt, zou u niet aan de liefde en wijsheid van een 
Schepper mogen laten twijfelen, echter steeds maar moeten laten vragen waarom 
u in zulke situaties terecht komt. 
 
Alles in de natuur is zo wijs ingericht dat het ene het andere tot ontwikkeling 
dient, dat het ontstaat en bestaat volgens wijze wet zolang de ordening in de 
natuur niet door menselijk ingrijpen wordt verstoord. Dan zou u ook tot de 
slotsom moeten komen dat u zelf u niet in de ordening ophoudt die door God 
gewild is, dat u dus zelf aanleiding bent voor lijden en noden die u overkomen. 
En u zou u nu vol vertrouwen tot een God van liefde moeten wenden die alles om 
u heen en ook u zelf heeft geschapen en Hem vragen u te helpen de ordening te 
herstellen. 
 
U mensen die gelooft dit niet te kunnen, ontbreekt het alleen maar aan deemoed. 
U bent zo verwaand dat u zich niet wilt onderwerpen aan een sterke Macht, dat u 
zich tegen haar verzet en daarom in zulke situaties terecht zult moeten komen, 
waarin u uw zwakheden leert inzien. En alleen de deemoedige mens neemt de 
weg naar Mij, omdat hij zich alleen te zwak en niet in staat voelt zelf zijn 
toestand te verbeteren. Het geloof in een God van liefde en wijsheid stelt ook de 
deemoed voorop. De arrogante kan niet geloven omdat hij niet geloven wil, 
omdat hij geen Macht boven zich wil erkennen aan wie hij zich moet 
onderwerpen. 
 
Het leven op aarde, met al zijn door het lot gewilde belevenissen, zou hem wel 
het bewijs kunnen leveren dat hij niets vermag tegen de wil van een Sterkere en 
dientengevolge zou ieder mens daaruit voordeel kunnen trekken voor zijn ziel. 
Maar zijn wil blijft vrij en weerstand tegen Mij laat hem alleen maar steeds 
dieper wegzinken, terwijl onderwerping hem opwaarts zou laat gaan, waartoe u 
het leven op aarde is gegeven. Ik wil u voor Mij winnen om u gelukkig te maken. 
Want ver van Mij blijft u in een ellendige toestand, in duisternis en pijn.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6290 
21 juni 1955 

 

Slagen van het lot - Geneesmiddelen 
 
De wonden die Ik u moet toebrengen als Ik u niet aan de eeuwige dood wil 
prijsgeven, zijn waarlijk niet een uiting van toorn of van liefdeloosheid. Ze zijn 
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ook geen teken van rechtvaardige straffen voor uw misstappen. Het zijn alleen 
geneesmiddelen om ziekten, waaraan u zelf schuld bent, weer van u weg te 
nemen. Zij zijn nodig om uw ziel weer gezond te laten worden. Door eigen 
schuld bent u uit de ordening getreden, daar anders geluk en zaligheid uw lot 
zouden zijn. Geloof Me, dat Ik u veel liever gelukzaligheden zou bereiden, dat u 
het Mij zelf echter onmogelijk maakt zodra u mijn ordening verlaat. Dat Ik echter 
alles probeer om u weer naar de goddelijke ordening terug te leiden om u weer 
onbegrensd gelukkig te kunnen maken. 
 
Hoe meer nood en kommer, ellende en ziekte op aarde te zien is, des te ernstiger 
zijn de overtredingen tegen mijn ordening. En aan deze nood kunt u mensen zelf 
zien op welk laag niveau u bent aanbeland. Want Ik zou waarlijk liever de 
mensen in zaligheid weten dan ongemotiveerd zware plagen over hen te laten 
komen om mijn eeuwige ordening te herstellen. En al meent iemand ook dat hij 
niet zo'n grote zondaar is dat een zo groot ongeluk dat hem getroffen heeft nodig 
zou zijn, toch kent u mensen de verbanden niet en u kent ook niet in volle 
omvang de gevolgen van een ongeluk. En u weet niet voor wie het noodlot van 
een enkeling eveneens tot uitrijpen dient. U weet ook niet wat u vóór uw 
belichaming als mens vrijwillig hebt aangeboden op u te nemen. Ik echter weet 
alles en Ik leg u waarlijk geen grotere last op dan u kunt dragen.  
 
Bovendien bied Ik Mij zelf als kruisdrager aan wanneer u denkt dat uw kruis te 
zwaar is. Maar u doet helaas niet vaak een beroep op mijn hulp en daarom klaagt 
u over de last en moppert vaak dat ze voor u te zwaar is. Liefde bewoog u, uzelf 
aan te bieden tot het dragen van de last van een kruis. In het aardse leven weet u 
echter niet waarom u lijden moet - u die gelooft Mij toe te behoren door uw wil. 
Ik wil echter dat u ook zonder de oorzaak te weten stil en zonder klagen uw weg 
gaat, dat u toegewijd uw kruis op u neemt. Ik wil dat u zich altijd voor mijn wil 
buigt in het besef dat Hij, aan wie u zich overgeeft, een God van liefde is en dat 
alles wat van Hem komt u tot zegen zal strekken. 
 
Verzet u daarom niet tegen uw lot, wat het ook brengen mag. Als u Mij wilt 
toebehoren, klaag en mopper dan niet maar wees er steeds zeker van dat het u tot 
heil dient, dat het altijd alleen hulp betekent en het herstel van mijn ordening van 
eeuwigheid. Wees er zeker van dat u het eenmaal zult inzien en Mij er dan 
dankbaar voor bent dat Ik u deze weg op aarde liet gaan. Deze weg met zijn 
lasten, met zijn beproevingen, maar ook met mijn liefde, die de reden is van alles 
wat u overkomt, daar ze altijd alleen wil dat u zalig wordt.  
 
Amen 
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BD.4296 
11 mei 1948 

 

Lot - “Vader, uw wil geschiede” 
 
Van ieder afzonderlijk is de levensloop uitgestippeld en zonder morren of klagen 
moet hij worden afgelegd, wil hij een gunstige uitwerking hebben op de ziel. 
Maar er moet ook een sterk vertrouwen op God aanwezig zijn, dan zal elk lot 
licht te verdragen zijn, want God alleen geeft het vorm naar Zijn wil. God alleen 
kan elke levenssituatie veranderen. Hij kan vreugde in droefheid en ook leed in 
vreugde omzetten, als Hij er in innig gebed om wordt gevraagd. En Hij zal het 
ook doen als de mens in kinderlijk vertrouwen Hem alle noden voorlegt en zich 
in Zijn genade aanbeveelt. 
 
Het is een lange weg die afgelegd moet worden vanuit de diepte naar omhoog en 
deze weg kan niet steeds vlak zijn, daar hij anders niet omhoog leidt. Er moeten 
hindernissen worden genomen, er moeten hoogten worden beklommen, want het 
doel is boven en elke klim valt zwaar wanneer er geen juiste leider steun verleent. 
En zolang u mensen God zelf als Leider aan uw zijde hebt, zolang u zich aan Zijn 
leiding toevertrouwt, zult u de weg niet tevergeefs afleggen. Hij zal u omhoog 
leiden en elke hindernis zult u kunnen overwinnen met Zijn hulp. Hoe steiler de 
weg is, des te korter is hij en des te hoger zult u kunnen komen. Als u echter 
boven bent, zult u omkijken en uw Leider dankbaar zijn die u het doel liet 
bereiken en elke nood zal voorbij zijn. Hoe zwaarder een levenslot is, des te 
hogere doelen zijn u gesteld en des te helderder licht zal stralen en alle duisternis 
uit de diepte is overwonnen.  
 
Maar God kan u ook de steilste weg naar boven als vlak doen ervaren, wanneer u 
zich als Zijn kinderen aan Hem overgeeft, wanneer u elk smartelijk beleven op u 
neemt, wanneer u steeds bidt: "Vader, uw wil geschiede". Dan zal Hij u niet laten 
lijden. Ook in de grootste nood zal Hij u zielenrust en vrede schenken. Vol kracht 
zal Hij zelf in u werkzaam zijn en u zult niets als moeilijk ervaren en toch 
omhoog gaan. Want uw wil, uw overgave aan Zijn wil, laat u ook deelhebben aan 
Zijn kracht. En hiermee brengt u alles tot stand en overwint u alles. Dan zult u 
over elke hindernis heen worden getild, u zult niets als last ervaren en altijd blij 
en opgewekt uw levensweg afleggen, tot de liefdevolle vaderhand u vastpakt en u 
binnenhaalt in het vaderhuis, tot u het doel hebt bereikt en binnengaat in het 
eeuwige vaderland, in het land van licht, waar geen droefenis meer is, geen leed 
en geen nood, maar alleen eeuwige gelukzaligheid.  
  
Amen 
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Smartelijke slagen van het lot 
 
BD.5141 
31 mei 1951 

 

Onterecht bezwaar dat we, door het noodlot bepaald, slecht 
moeten zĳn 
 
Wat u tot zegen strekt, doe Ik u toekomen. Wat u echter hindert in uw geestelijke 
ontwikkeling is niet mijn wil, maar de wil van hem die u van Mij wil scheiden. 
Desondanks laat Ik het toe om u mensen de wils- en geloofsvrijheid niet te 
ontnemen en om uzelf aan te zetten tot onderzoek van welke geest iets is 
uitgegaan. Alles kan u tot zegen strekken, want ook het slechte kan voor uw 
ontwikkeling van nut zijn in zoverre, dat u het leert inzien en verafschuwen en u 
dus kiest voor goed of kwaad, waartoe ook nodig is dat u van beide op de hoogte 
bent. Maar het kwade gaat niet van Mij uit, integendeel van de kracht die Mij 
tegenwerkt, die dus ook op de wil van de mens inwerkt om hem te winnen. De 
mens echter beslist zelf. 
 
Waar mijn tegenstander bij een mens weerklank vindt, daar kan niet van mijn 
werken aan de mens gesproken worden, omdat de mens niet gedwongen wordt 
tot zijn keuze, zijn handelen en denken, maar omdat hij het vrijwillig doet en 
omdat hij ook het vermogen heeft goed en kwaad te onderscheiden. Daarom 
draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de richting van zijn wil en daarom 
schept hij zich ook zelf zijn lot in de eeuwigheid. En niemand zal kunnen zeggen 
dat Ik hem niet benaderd heb, want het leven van alle mensen heeft, door het lot 
bepaald, voldoende gelegenheden waarin hij een leidende en beschikkende Macht 
kan herkennen die zich aan hem openbaart. Slaat hij echter geen acht op zulke 
gelegenheden of laat hij zich er toe overhalen, zich negatief te ontwikkelen, dan 
misbruikt hij zijn vrije wil en gebruikt hem dus in de verkeerde richting. Hij 
begeeft zich zelf in de macht van mijn tegenstander, zonder door hem gedwongen 
te zijn. 
 
Het bezwaar is dus niet terecht dat de mens, als hij zich onder ongunstige invloed 
bevindt, niet anders zou kunnen handelen dan slecht en dat deze slechte invloed 
hem onontkoombaar dwingt om slecht te zijn. Het lot neemt altijd een zodanige 
vorm aan dat de mogelijkheden om zich positief te ontwikkelen overheersen 
wanneer de wil goed is. De mens hoeft niet te mislukken als hij dat zelf niet wil, 
want steeds staat hem dit ene ter beschikking: Mij om hulp vragen, en die wordt 
hem altijd verleend. En elk leed, elke slag van het noodlot moet hem tot dit 



145 
 

verzoek aansporen, dan is de mens nooit in gevaar weg te zinken, want Ik wacht 
er slechts op dat hij zijn gedachten op Mij richt om hem vast te kunnen pakken en 
hem vast te houden zodat hij niet zal vallen. Het gebed tot Mij is de afweer van 
dat wat hem schade wil berokkenen. Het gebed tot Mij geeft kracht en sterkt de 
mens in elke verzoeking. De mens staat tussen twee machten in en voor een van 
die twee moet hij kiezen. Begrijpelijkerwijs zullen beide op hem inwerken en 
trachten invloed uit te oefenen. Daarom laat Ik ook het werkzaam zijn van mijn 
tegenstander toe, maar laat de mens niet onbeschermd aan zijn macht over, 
veeleer probeer Ik hem door nood en andere slagen van het lot zover te brengen 
dat hij tot Mij roept, omdat Ik pas met mijn macht en liefde kan ingrijpen als zijn 
wil voor Mij heeft gekozen. 
 
Hij moet in volledig vrije wil tot Mij komen en doet hij dat niet vanzelf, dan moet 
Ik hem ertoe brengen door hachelijke situaties van allerlei aard, die dan echter 
steeds kunnen dienen tot zijn zieleheil en daarom door Mij zijn toegelaten. Het 
kwade echter schept de mens zichzelf als hij diegene macht over zich laat 
verkrijgen die de liefde heeft veranderd in het tegendeel en die daarom steeds 
slecht en liefdeloos zal handelen en daaraan gemakkelijk te herkennen is. Maar Ik 
hinder hem niet, want ook zijn activiteiten hebben de wilsbeschikking als doel. 
Maar zalig zij die zich naar Mij toe laten drijven, die zijn intriges doorzien en 
hem willen ontvluchten. Dezen pak Ik vast en trek Ik naar Mij omhoog, want ze 
hebben hun wil goed gebruikt en dientengevolge de beproeving van hun aardse 
leven doorstaan.  
 
Amen 
 

 
 
BD.5503 
10 oktober 1952 

 
Het verlies van aardse goederen kan geestelijke schatten opleveren 
 
Voor datgene wat u mensen aards wordt afgenomen of verboden blijft, krijgt u 
geestelijk een rijkelijke schadeloosstelling als u er naar streeft u geestelijk te 
vervolmaken. U zult nooit vergeefse geestelijke verzoeken doen, want elke 
geestelijk gerichte gedachte is God welgevallig en daarom ook steeds succesvol. 
Maar hoe dieper u mensen in de materie verstrikt bent, des te minder zijn uw 
gedachten geestelijk gericht en daarom moet deze materie tevoren van u worden 
afgenomen om uw denken te veranderen. En daarom is het steeds alleen maar als 
een middel ter vervolmaking te beschouwen, wanneer u gedwongen wordt van 
materiële goederen afstand te doen. Maar nooit zult u met lege handen 
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vertrekken, veeleer zult u des te rijkelijker geestelijke goederen in ontvangst 
kunnen nemen, als u het alleen maar zou willen. U zult wel aardse materie 
kunnen bezitten, maar ze mag nooit de baas over u zijn. Ze moet te allen tijde 
opgeofferd kunnen worden, wat echter alleen gemakkelijk is wanneer de waarde 
van geestelijke goederen wordt ingezien. En deze waarde zult u mensen pas 
beseffen als u zich in aardse nood bevindt, als menselijke bijstand u niet gegeven 
kan worden maar altijd om geestelijke bijstand moet worden gevraagd, die dan 
ook als buitengewoon krachtgevend wordt ervaren. 
 
Wat u aan aardse goederen bezit kan van u worden afgenomen, maar nooit zult u 
het verlies van geestelijke goederen hoeven te vrezen, als u zich gelegen laat 
liggen aan het bezit ervan. Het verlangen naar geestelijk bezit zal steeds worden 
vervuld, maar aards bezit blijft niet gegarandeerd uw eigendom. Alleen wanneer 
u het juist - dat wil zeggen naar de wil van God - gebruikt en dus tot zegen van 
uw medemensen bezig en werkzaam zult zijn, dan zal God het ook voor u 
zegenen en vermeerderen. Maar dan hebt u mensen u al zelf losgemaakt van de 
materie. U begeert ze niet meer met heel uw hart, maar werkt ermee ten bate van 
uw medemensen. Maar klaag niet als aards bezit van u wordt afgenomen, dan 
weet God waarom Hij het toelaat en ook het verlies van zulke goederen strekt u 
tot zegen. Want dan overlaadt Hij u met genadegaven van geestelijke aard en dan 
hoeft alleen uw wil bereid te zijn, ze te benutten voor eigen voltooiing en die van 
uw medemensen. Treur daarom nooit om materiële goederen die van u worden 
afgenomen. Ze zijn waardeloos voor de eeuwigheid, maar het verlies ervan kan u 
waardevaste goederen opleveren die u gelukkig kunnen maken, al op aarde en 
eenmaal in het geestelijke rijk. Wat u zich geestelijk verschaft en verzamelt, zal 
voor u behouden blijven en een rijkdom betekenen die onvergankelijk is. Maar 
wat u aan aards materiële goederen bezit, geef dat graag en met vreugde weg en 
ruil deze in voor geestelijke goederen, want de tijd komt, waarin alleen maar deze 
goederen zullen baten, waarin alles vergaat wat u heden nog uw eigendom noemt.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8653 
23 oktober 1963 

 

Ziekten en genezing 
 
Als u wist welk een zegen ziekte is, als u wist dat de ziekte er toe bijdraagt dat de 
ziel zich reinigt van afvalsubstanties, dat ziekte u helpt, geduldig te berusten in 
mijn wil en u zich dan niet meer tegen Mij verzet, als u alles aanvaardt zoals het 
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over u komt zoals het door Mij als goed voor u wordt ingezien, dan zult u ook 
weten dat Ik ook het tijdstip van de genezing weet. 
 
Maar u plotseling gezond laten worden zal Ik vanwege uw wilsvrijheid niet doen, 
want dan zou u gedwongen zijn aan Mij en mijn macht te geloven. U moet echter 
zonder dwang tot dit geloof komen. Bovendien weet u dat het doel van het aardse 
leven van alle mensen daarin bestaat in liefde te dienen. Zo zal dus altijd de een 
voor de ander werkzaam moeten zijn wil hij zijn aardse opdracht nakomen. Ik zal 
dus in het bijzonder die mensen zegenen die altijd bereid zijn bij lichamelijke 
ziekten en klachten te helpen. Deze mensen zullen door het uit hun liefde 
voortgekomen inzicht, ook de oorzaak van een ziekte inzien en ook het juiste 
middel tot genezing weten. En overeenkomstig hun bereidheid tot helpen en hun 
liefde tot de zwakke en lijdende medemensen, zullen hun genezingen ook slagen. 
Doch uiteindelijk is mijn wil beslissend voor elke genezing en deze stelt daarom 
ook een grens aan het werk van een mens als Ik het effect van een langdurige 
ziekte voor de ziel van de zieke als waardevol inzie. Mijn wil is het die het lot 
van een mens bepaalt, waartoe ook ziekten behoren waarbij de menselijke wil 
ondanks alle middelen die aangewend worden niets kan bereiken. 
 
Doch Ik zal het niet veroordelen als de mensen middelen trachten te vinden die 
degenen die lijden hulp zullen bieden, want zolang de liefdevolle wil om te 
helpen aanleiding is tot deze onderzoekingen, zolang zal ook mijn zegen daarop 
rusten. Is echter het verwerven van aardse goederen de drijfveer om zulke 
middelen te vervaardigen, dan zullen die meestal zonder effect zijn, of zelfs 
schadelijk voor het menselijk lichaam ondanks schijnbare beterschap. Doch 
omgekeerd kunnen de onschuldigste middelen voldoende zijn om een genezing te 
veroorzaken als dat mijn wil is en Ik het tijdstip van een genezing gekomen acht. 
 
Een ziekte moet voor alles de verbinding met Mij in de hand werken. De mens 
moet zijn toevlucht tot Mij nemen, hij moet Mij om genezing vragen, dan zal Ik 
hem die mensen tegen laten komen die hun best willen doen om de zieke te 
genezen, wier gedachten Ik kan leiden omdat zij met Mij verbonden zijn door een 
leven in liefde volgens mijn wil. Zulke door Mij begenadigde genezers zijn 
echter maar zelden te vinden, en meer dan ooit grijpen de mensen daarom naar 
zulke middelen die door het werk dat niet gezegend is geproduceerd zijn. Doch 
dan zal noch het lichaam noch de ziel genezing kunnen noteren, omdat Ik dit 
door zulke middelen niet toelaat. Het komt er bij Mij op aan dat de ziel wordt 
geholpen, zo nodig ook zonder de wil van de mens. Ik wil dat hij zich door de 
ziekte van de wereld afwendt, wat veel gemakkelijker gaat als hij geen gevolg 
meer kan geven aan de wensen van de wereld. 
 
U mensen kunt dus altijd de hulp van een arts inroepen, maar de genezing bepaal 
Ik. En zijn poging zal slechts dan door Mij gezegend zijn, als de drijfveer tot zijn 
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arbeid in de eerste plaats liefde tot de naaste is. En ook alleen dan zult u genezing 
vinden als u uit uw ziekte voordeel trekt voor uw ziel. Dat u zich overgeeft aan 
Mij en mijn wil, dat u met geduld uw lijden draagt en Mij ervoor bedankt dat uw 
ziel grote winst behaalt, als u in uw ziekte de proef doorstaat. U kunt echter ook 
door een rotsvast geloof in Mij en mijn liefde van elke ziekte bevrijd worden, 
zoals Ik in mijn aardse levenswandel die mensen genezen kon "wier geloof hen 
geholpen had". Want voor Mij is niets onmogelijk. En als uw liefde zo diep is dat 
ze een levend en sterk geloof voortbrengt, dan zult u ook geen seconde aan mijn 
liefde en macht twijfelen. En dan kunt u ook onmiddellijk gezond worden, daar 
die genezing dan geen geloofsdwang voor u is omdat u dan al een rotsvast geloof 
bezit. Wie van u echter brengt zo'n sterk geloof op dat hij zich zonder te twijfelen 
van mijn macht bedient? Dat hij zich geheel aan Mij toevertrouwt met de bede 
hem te genezen en dat hij ook overtuigd is dat zijn bede verhoord wordt? Dan 
kan waarlijk elk wonder geschieden, zij het aan uzelf of aan uw medemensen 
voor wie u deze bede vanuit een vast geloof uitspreekt. Maar wie heel innig met 
Mij verbonden is, leeft ook reeds geheel volgens mijn wil, en hij laat dan het 
besturen aan Mij over en loopt niet op mijn wil vooruit. Hij draagt dan ook het 
zwaarste leed met overgave aan mijn wil en bewijst zo zijn ziel een veel grotere 
dienst dan met de genezing van zijn lichaam. Ik wil het altijd zo bij u 
bewerkstelligen dat uw lot draaglijk is. En indien een mens door zwaar leed moet 
gaan, komt ook mijn liefde voor zijn ziel tot uitdrukking, die Mij eens in het 
geestelijke rijk dankbaar zal zijn dat zij op aarde reeds zoveel afvalstoffen kon 
kwijtraken. Zij zal Mij dankbaar zijn dat zij door haar lijden ook schuld mocht 
aflossen en nu veel minder belast het geestelijke rijk kan binnengaan, wat ze met 
een gezond lichaam nooit had kunnen bereiken.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1602 
8 september 1940 

 

Gemoedstoestanden - Depressies - Blijk van liefde 
 
De mensen schenken geen aandacht aan de verschillende stromingen die in 
verschillende gemoedstoestanden tot uitdrukking komen en zijn er daarom ook 
niet in onderricht dat deze stromingen geen toeval zijn, dat dus ook het 
gemoedsleven van de mens een gevolgverschijnsel is van hun instelling 
tegenover God of tegenover de vijandige macht. Juist de mens die onder zulke 
gemoedsstemmingen lijdt is zichtbaar door de liefde Gods gegrepen, want God 
bekommert zich om de mens die gevaar loopt Hem te vergeten, doordat Hij op 
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het gemoedsleven van de mens inwerkt, afbreuk doet aan de vreugde van het 
leven en een algemene moedeloosheid van hem bezit laat nemen. En dit is in veel 
gevallen enorm zegenrijk, want pas in zulke tijden richt het denken van de mens 
zich op zijn Schepper, pas wanneer al het aardse aan waarde heeft verloren denkt 
de mens aan zijn eigenlijke bestemming. En daarom moeten er dagen van 
innerlijke strijd over de mensen komen, dagen waarin ze zich bewust worden van 
de broosheid van aards genot. Werkelijke nood en waar lijden hoeft daar niet 
altijd de aanleiding voor te zijn, de sombere stemming kan in de mens zelf 
ontstaan zonder ogenschijnlijke oorzaak. En dat is de invloed van die wezens, aan 
wie de mensen zijn toevertrouwd en die bezorgd zijn om het zielenheil van hen 
en angstvallig waken over elke opwelling van het menselijke hart. 
 
Een voor de hand liggend gevaar is, dat de mens alle kracht besteedt aan de eisen 
die het aardse leven aan hem stelt. Dan grijpen ze in doordat ze de dadendrang, 
de vreugde aan het leven op aarde sterk afremmen en de mens nu in een 
gedeprimeerde stemming vervalt. En het is goed wanneer de mens zich daardoor 
laat beïnvloeden, wanneer zulke tijden hem uren van innerlijke bedachtzaamheid 
opleveren, dan zijn ze niet tevergeefs over de mens gekomen. Maar niet alle 
mensen luisteren naar de innerlijke aanmaning. Zeer velen proberen in vergroot 
aards genot hun gemoedsopwellingen te verstikken en dat lukt hen ook, daar de 
wil nu eenmaal gericht is op het leven op aarde en zij nu gedachtenloos over zulk 
soort stemmingen heenstappen en er alleen maar op bedacht zijn de oude toestand 
van innerlijke tevredenheid te herstellen. De mens van wie het leven dagen 
vertoont die hem moeilijk en ondraaglijk toeschijnen en die alleen in zijn 
gevoelsleven zijn teweeggebracht, moet niet klagen. Gods liefde is hen nabij en 
zulke uren zijn alleen maar hulpmiddelen van de vrienden van de overkant die de 
mensen willen verhinderen zich in aards genot te verliezen. Alles wat op aarde de 
schijn wekt dat de mens gebrek moet lijden in het aardse leven, is steeds slechts 
een bewijs van de goddelijke liefde die alleen zo de mens op de juiste weg kan 
leiden, op de weg die naar de eeuwige heerlijkheid voert en het mensenkind 
volledig zal schadeloosstellen voor wat hij op aarde moest ontberen of opgeven. 
Want aardse genoegens vergaan, maar de eeuwige heerlijkheden blijven bestaan 
en alleen deze zijn het die op aarde moeten worden begeerd.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6419 
8 december 1955 

 

Bezetenheid 
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De mens moet zich steeds voorstellen dat hij door goede en door kwade krachten 
wordt beïnvloed die beide zijn ziel voor zich willen winnen. Met de beïnvloeding 
door geestelijke krachten in uw leven zult u echter rekening moeten houden 
wanneer uw denken op de waarheid is gericht. De wil van de mens is vrij en toch 
kan welke invloed dan ook buitengewoon sterk zijn wanneer de mens 
karaktertrekken in zich heeft die lijken op die van de beïnvloedende wezens. 
 
U zult dat zo moeten zien: meer of minder is ieder mens belast met aandriften of 
karakteristieke eigenschappen uit de tijd van voor zijn belichaming als mens en 
meer of minder moet hij dus strijden omdat hij ze kan overwinnen of afleren 
wanneer hij dat ernstig wil. Maar zulke, de mens belastende soorten aanleg 
kunnen ook geestelijke wezens met dezelfde aard gelegenheid geven binnen te 
sluipen, zo'n geestelijke kracht kan dus dan de ziel van de mens beheersen, wat u 
mensen bestempelt als bezetenheid. Maar is dit gelukt, dan is de ziel van haar 
verantwoordelijkheid ontheven, daar het haar als het ware onmogelijk wordt 
gemaakt de vrije wil te gebruiken, want die andere wil is sterker en zet de mens 
tot handelingen aan die niet de wil van de ziel hoeven te zijn. Dan is dus 
schijnbaar een "vrije" wil uitgeschakeld, ofschoon hij het wezen niet is 
ontnomen, hij kan alleen niet worden gebruikt in het stadium dat moet dienen om 
de ziel te beproeven. Dan moet er dus rekening worden gehouden met de wil van 
een wezen dat aards niet ter verantwoording kan worden geroepen omdat het 
onbereikbaar is. Maar de mens zelf is evenmin aansprakelijk te stellen daar hij 
"beheerst" wordt. 
 
Waarom en met welk doel dit nu is toegelaten, is u mensen niet in een paar 
woorden duidelijk te maken, want ook in het rijk der lage geesten bestaan er 
wetten die altijd vervuld worden en ook weer de vrije wil als motivering hebben. 
Maar tegen mijn wil of mijn toelating in zouden die wezens zich niet van het 
lichaam van een mens kunnen bedienen en soms hangt ook de verlossing van hen 
ervan af omdat ook zulke krachten kunnen veranderen als ze daartoe geneigd 
zijn, zoals ook heel bijzondere beweegredenen zo'n toelating van mijn kant 
kunnen motiveren. En begrijpelijkerwijs kan dan de eigenlijke ziel van de mens 
niet ter verantwoording worden geroepen. Er wordt haar echter gelegenheid 
geboden de haar ontnomen tijd voor het beproeven van de vrije wil in te halen, 
vaak ook nog in het aardse leven, wanneer het gelukt is die geest te verdrijven, 
wat wel mogelijk is bij een juiste instelling tegenover Mij en een waar geloof in 
Mij. Maar er moeten dan mensen meehelpen, want zulke geestelijke wezens 
geven niet gemakkelijk hun macht over het lichaam op. Maar ze kunnen ertoe 
worden gebracht door ernstig Jezus Christus aan te roepen. De naam van Degene 
die mijn tegenstander overwon kan wel het werk van deze verlossing volbrengen, 
maar Hij moet in alle gelovigheid worden uitgesproken opdat Ik dan die geest 
kan gebieden zijn menselijk omhulsel te verlaten. 
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In de eindtijd is er een uitgesproken werkzaam zijn van de krachten van beneden 
en veel lichamen worden door hen in bezit genomen, maar steeds alleen dan, 
wanneer de ontwikkelingstijd van voor de belichaming voorbij is gegaan zonder 
de ziel zo'n rijpheid te hebben opgeleverd dat ze zich zelf kan verweren tegen die 
inbezitneming, omdat ze niet de nodige bekwaamheden biedt die het de slechte 
krachten toestaat tot inkeer te komen. Haar tijd zal echter vervuld zijn. Ook de 
ontbrekende zielerijpheid staat een belichaming als mens toe, hem zelf of ook die 
geestelijke kracht nog een mogelijkheid biedend, zich te verlossen voor het einde. 
De ziel zelf zal moeilijk het doel bereiken, maar onmogelijk is het haar niet 
wanneer de medemensen zo'n ziel opnemen en haar helpen van haar pijniger af te 
komen, om welke reden ook hier weer een missie is te zien, een hulpverlening 
waaraan mensen kunnen deelnemen en die als werk van erbarmende 
naastenliefde grote zegen oplevert. 
 
Waar de wil van de mens als het ware gebonden is, moet de wil van de 
medemensen buitengewoon sterk streven naar diens redding en als dit in 
barmhartige liefde gebeurt, zal het ook succes hebben. Liefde zal bij zulke 
mensen veel bereiken, omdat óf die kwade geest er weldadig door wordt geraakt 
en hij zich een verandering van wil voorneemt, óf hem het verblijf in de 
menselijke vorm zo onbehaaglijk wordt dat hij die verlaat omdat hij vlucht voor 
de liefde. Liefde is de enige kracht die kan verlossen, zowel zo'n mens alsook een 
kwade geest die zich in hem ophoudt, want de liefde behaalt altijd de zege.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8273 
15 september 1962 

 

Motivering van misgeboorten 
 
En ieder zij gezegend die zich aan Mij overgeeft en Mij vraagt om mijn bijstand. 
Voor geen enkel verzoek dat het heil van uw ziel geldt, zal Ik me afsluiten. En 
wat u begeert te weten, zult u vernemen. U mensen zult de leerschool van de 
geest moeten doorlopen, zoals Ik het scheppingswerk aarde daarvoor heb 
bedoeld, en ieder mens zal op haar rijp kunnen worden, want voor alle trappen 
van ontwikkeling biedt ze gelegenheid. Maar de zielen, de eens gevallen 
oergeesten, zijn zo verschillend rijp geworden gedurende hun gang over de aarde 
in de toestand van onvrije wil, dat ze ook allen verschillende levenssituaties 
nodig hebben. Ze moeten weliswaar een bepaalde graad van rijpheid hebben 
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bereikt om tot belichaming als mens te worden toegelaten, maar hoe dichter ze bij 
deze laatste belichaming kwamen, des te losser waren de ketenen van de 
uiterlijke vormen, en de geestelijke substanties die in de vormen waren 
gebonden, konden het losser worden ervan benutten, maar ook onbenut laten. 
 
En daaraan beantwoordend is nu ook de aard van de ziel wanneer ze de weg als 
mens begint. Deze verschillende toestanden van de ziel hebben ook verschillende 
wegen op aarde nodig die tot resultaat kunnen hebben helemaal vrij te worden uit 
de vorm. Nog zeer sterk belaste zielen kunnen ook zo'n resultaat verwerven 
wanneer ze uit vrije wil een bijzonder zwaar aards leven op zich nemen. En ze 
kan zelf beslissen of ze deze weg wil gaan, daar die haar vóór haar belichaming 
wordt getoond. 
 
Dit is een verklaring voor mensen die met gebreken zijn behept, wier zwaar lot u 
vaak naar de reden van hun toestand doet vragen. Maar er zijn ook zielen 
belichaamd die een extra zware gang over de aarde vrijwillig op zich nemen 
ofschoon zij dit zelf niet nodig hebben, die uit het rijk hierna naar de aarde willen 
gaan en Mij daarom vragen om andere zielen daardoor te helpen, die dus geen 
missie hebben te vervullen maar enkel en alleen zelf een belasting voor de 
medemensen zijn, om hun gelegenheid te geven zich te oefenen in liefde, in 
geduld, barmhartigheid, zachtmoedigheid, vredelievendheid en rechtvaardigheid, 
die hun eigen staat van rijpheid daardoor verhogen, maar die al in het rijk hierna 
een bepaalde staat van rijpheid hebben bereikt die zo'n nieuwe belichaming op de 
aarde toelaat, omdat een sterke wil om lief te hebben en te helpen de reden van 
hun verzoek is.  
 
Maar dan zult u ook niet van een toestand van boete doen van die mensen kunnen 
spreken. Want zielen die nog onrijp zijn, worden niet toegelaten om zich 
nogmaals te belichamen met het doel hun rijpheid te verhogen. En nooit moet u 
vergeten dat geen enkele ziel gedwongen wordt haar gang over de aarde te gaan, 
maar vrijwillig een lot op zich neemt dat haar tevoren wordt getoond. Het 
"boeten" voor een schuld op aarde is in zoverre een verkeerde mening, omdat 
alleen Jezus Christus deze schuld teniet kan doen en de mens dus door Hem 
alleen vergeving verkrijgt, want Hij heeft "geboet" voor alle zonden van de 
mensen.  
 
En deze vergeving door Jezus Christus moet eerst zijn verkregen, voordat een 
ziel zich vrijwillig weer op aarde kan belichamen vanwege een missie of om hulp 
te bieden. Want een ziel die het licht heeft bereikt is op de hoogte van de 
liefdeloze staat van de mensen op aarde, in het bijzonder in de eindtijd, en ze is 
ook bereid er zelf toe bij te dragen dat de mensen de liefde in zichzelf doen 
ontbranden, dat ze barmhartigheid laten heersen, dat ze alle deugden kunnen 
ontplooien wanneer ze in de omgeving van een mismaakte of ongelukkige mens 
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leven. Want steeds weer leg Ik er de nadruk op dat er wel terugplaatsingen naar 
de aarde bestaan, maar dat deze alle hun bijzondere motiveringen hebben, doch 
nooit zal een nog onrijpe ziel door mijn wil naar de aarde terugkeren om in te 
halen wat ze op aarde verzuimde. 
 
Alleen vrijwillige zoenoffers kunnen Mij ertoe bewegen mijn toestemming te 
geven aan hen aan wie echter altijd de eigen verlossing door Jezus Christus moet 
zijn voorafgegaan. Dat dan zo'n ziel ook de mogelijkheid is gegeven een hoge 
graad van rijpheid op deze aarde te bereiken, is te begrijpen, omdat elk vrijwillig 
offer door Mij wordt aanschouwd en gezegend is.  
 
Amen 
 

 
 
BD.0839 
31 maart 1939 

 

Misvorming en de zegen ervan 
 
Een onvrijwillige maar uiterst heilzame levensbeproeving heeft de mens te 
doorstaan, wanneer hij door zijn uiterlijke gestalte niet in staat is aan aards genot 
te hangen, dat wil zeggen: wanneer hem door een of andere handicap de 
gelegenheid tot onverdeeld levensgenot onthouden is en hij zo noodgedwongen 
moet afzien van aardse vreugden. Hij is nu weliswaar in groot gevaar in 
verbittering aan zijn Schepper te denken of Hem zelfs geheel en al af te wijzen, 
daar hem de wil van een Godheid die naar zijn mening de stervelingen 
onrechtvaardig met gaven bedeelt, onbegrijpelijk is. Wanneer hij echter ondanks 
zijn tegenslag een diep geloof heeft, is hem de geestelijke vooruitgang veel 
eerder mogelijk, omdat het voor hem gemakkelijk wordt, de wereld met haar 
verlokkingen te weerstaan en hij door het gebrek aan aardse vreugden zich veel 
meer met geestelijke vraagstukken bezighoudt - die hem veel eerder de staat van 
rijpheid bezorgen. Zo komen deze mensen vaak in korte tijd tot de juiste 
opvatting omtrent hun leven. Zij verlangen van het leven niet meer de volkomen 
vervulling, maar wachten op de tijd die aan hun aards bestaan een einde maakt, 
ervan overtuigd dat dan pas het ware leven begint en hun aardse levenswandel 
overeenkomstige gevolgen heeft in het hiernamaals. 
 
En zo heeft dus de gehandicapte mens op aarde een zeker voordeel, omdat voor 
hem het zich ontzeggen van aardse vreugden bij wijze van spreken gemakkelijker 
wordt gemaakt dan voor een welgeschapen mens die voortdurend aan de 
verzoekingen van de wereld is blootgesteld. Maar alleen dan, wanneer hij in 
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dezen zijn aandeel levert, wanneer hij in overgave aan de wil van God, zijn lot 
dat hem is opgelegd accepteert en hij zijn Schepper dankbaar is dat Hij hem het 
leven gaf. Is zulk een mens geestelijk actief, dan zal hij ook spoedig de vorm van 
zijn lichaam niet meer als tegenspoed zien maar het geestelijk leven als een 
begerenswaardig doel beschouwen. Hij zal alsmaar trachten zijn geestelijke 
kennis te verrijken en hij zal ook de medemensen liefde schenken en vanwege 
zijn lot niet mopperen of zelfs tegen God in opstand komen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6005 
19 juli 1954 

 

Het eigenmachtig beëindigen van het leven 
 
Er is u mensen een tijd toegekend om de laatste verlossing uit uw boeien, de 
uiteindelijke vrijwording uit de vorm, te bereiken. Maar de tijdsduur is 
verschillend, zoals Ik het als juist inzag voor uw ziel. Niet willekeurig wordt uw 
aardse leven van Mij uit beëindigd. Van ieder persoonlijk is de rijpheid van de 
ziel Mij bekend en zo ken Ik ook het gevaar van een terugval, of de mogelijkheid 
van een verdere vooruitgang op aarde. 
 
En mijn liefde en barmhartigheid maakt ook vroegtijdig een eind aan een 
mensenleven, om die ziel te beletten achteruit te gaan. Of, Ik zie de mogelijkheid 
van een verandering in het laatste uur en verleng daarom de levensduur steeds 
volgens wijs raadsbesluit, want Mij is alles bekend wat een ziel tot heil strekt. En 
nu zult u begrijpen welk een zwaarwegend vergrijp een eigenmachtig beëindigen 
van het aardse leven is. Wat voor een zonde u begaat dat u op mijn liefde en 
barmhartigheid vooruitloopt, en de gelegenheden niet benut die uw ziel geboden 
werden om tot voltooiing te komen. 
 
U grijpt in mijn heilsplan in en u berokkent uw ziel een schade die eenmaal een 
overgroot berouw en zelfverwijten in u teweeg zal brengen, maar niet meer goed 
te maken is in het hiernamaals. Want de begunstigingen die u op aarde zou 
moeten en kunnen benutten, kunnen u in het rijk hierna nimmermeer geboden 
worden. U heeft voor uzelf onherroepelijk iets verspeeld, zelfs al lukt het u uw 
zieletoestand iets te verbeteren wanneer u nu uw weg omhoog zoekt. 
 
Doch er bestaat een groot gevaar dat de ziel wegzinkt, dat zij zich verzet zoals 
haar eigenmachtig beëindigen van het leven een verzet was, en dat zij in dit zich 
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afwenden volhardt. Zulke zielen hebben zeer veel hulp nodig opdat zij niet voor 
eeuwig lange tijden verloren gaan, maar er geschiedt ook hun alleen maar naar 
hun wil. 
 
Ik sta waarlijk allen bij, ook in de grootste nood, die dadelijk verminderen zal als 
de mens maar aan Mij denkt, als hij naar Mij roept om hulp. En de nood is ook 
alleen maar het middel om uw aandacht op Mij te vestigen, opdat u nu ook van 
uw aardse leven een succes zult kunnen maken. De nood treft de mensen niet 
zonder reden, want hun ziel is in gevaar waaruit zij door deze nood een uitweg 
moet vinden. En hoe meer zij zich verhardt tegen Mij, des te meer brengt zij 
zichzelf in gevaar, om tenslotte mijn wil te trotseren en het leven dat mijn liefde 
en genade haar geschonken heeft voor de uiteindelijke verlossing weg te gooien. 
Want de belichaming als mens is voor de ziel een genade, een geschenk van mijn 
liefde. Het is de laatste trede omhoog die zij mag gaan om dan voor eeuwig vrij 
en zalig te kunnen zijn. De ziel is vlak bij haar doel aangekomen en daarom voor 
haar handelen verantwoordelijk, als zij geen gebruik maakt van dit 
genadegeschenk maar het weggooit in een verblind denken. 
 
Mij is elke opwelling van het menselijk hart bekend en Ik oordeel waarlijk 
rechtvaardig. Ik houd rekening met de zwakheid van mijn schepselen, maar deze 
bestaat niet buiten haar schuld en de vrije wil van de mens drukt hem terneer 
zodra die wil verkeerd gericht was en dus misbruikt werd. De mens kan aan zijn 
nood geen eind maken door zelf in te grijpen, hij moet er mee verder. Hij zal 
geen uitweg vinden uit zijn nood en daarom zal de ziel ontzaglijk lijden in het 
rijk hierna, tot zij deze op dezelfde wijze meester wordt als zij het ook kon op de 
aarde. Tot zij tot Hem haar toevlucht neemt, die Heer is over lijden en nood 
omdat Hij overwinnaar is van zonde en dood.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8772 
6 en 7 maart 1964 

 

De vroege dood van kinderen 
 
En Ik zal u van kracht voorzien, omdat Ik uw medewerking op aarde nodig heb, 
waarvoor uw vrije wil vereist is. Ik zou waarlijk voor Mij zelf ook vaten kunnen 
kiezen en die bestemmen om voor Mij werkzaam te zijn, maar dat is niet in 
overeenstemming met mijn eeuwige wet van ordening. Want alleen de vrije wil 
moet en kan beslissend zijn, die dan ook de zekerheid van slagen biedt. En er 
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zijn ook wel mensen bereid voor Mij te arbeiden, maar vaak ontbreken de 
voorwaarden om een verlossing op aarde te bewerkstelligen. 
 
En daarom weet Ik wie deze arbeid vrijwillig op zich neemt en Mij als een 
geschikt opnamevat dient. En zo'n vat zal Ik dan ook weten te behouden en door 
alle noodsituaties heen leiden, in het bijzonder als het verlangen naar het 
wereldse een mens niet meer vervult. Als hij aardse verlangens geheel opzij zet, 
juist ter wille van geestelijke arbeid die hij als bovenmate belangrijk herkent. En 
daarom zal de arbeid in mijn wijngaard door kunnen gaan en uw moeite zal 
altijd door Mij gezegend zijn, want het gaat erom nog veel opheldering te 
verschaffen aan de mensen die er een open oor voor hebben. Die zich zelf met 
Mij in verbinding stellen en vragen opwerpen die Ik hun door mijn dienaren op 
aarde beantwoord.  
 
Het wordt u steeds weer gezegd dat Ik vele scholen heb in het geestelijke rijk en 
dat het gehele universum scheppingen bevat die alle voor het uitrijpen van het 
eens gevallen geestelijke moeten dienen. En elk scheppingswerk heeft zijn eigen 
bestemming. Het zal steeds in dienst staan van de opwaartse ontwikkeling van 
die wezens van wie hun toestand beantwoordt aan de levensvoorwaarden van 
die schepping. En zo kunnen zielen die de gang door de scheppingen van de 
aarde hebben afgelegd zich ook op andere hemellichamen belichamen ter wille 
van bepaalde capaciteiten die alleen Ik zie, die een uitrijpen op andere 
hemellichamen verzekeren en dan die zielen ook nog de belichaming als mens 
op aarde kan opleveren, en die dan vaak al met een bepaalde missie kunnen 
worden belast. En dat verklaart u dan ook het sterven van kleine kinderen en de 
allerkleinsten, wier zielen niet opgewassen zouden zijn tegen hun gang over 
deze aarde. Die echter niet meer als aan Mij geheel weerspannig bestempeld 
kunnen worden, zodat Ik hun een andere mogelijkheid tot verdere ontwikkeling 
geef in een van de talloze scholen, die ook voor het merendeel aan hun taak 
voldoen en het wezen een zekere rijpheid opleveren. 
 
Het is deze wezens weliswaar niet mogelijk het kindschap Gods te bereiken, 
waarvoor een door hen met succes doorlopen leven op aarde voorwaarde is, 
maar toch kunnen ze ook in het geestelijke rijk gelukzaligheid bereiken. Ze 
kunnen ook eenmaal - als zij al een hoge lichtgraad bereikt hebben - weer naar 
de aarde komen ten behoeve van een missie, en dan ook het kindschap Gods 
verwerven. Er spelen bij de belichaming van de ziel als mens zoveel 
omstandigheden, begaafdheden en ook de graad van rijpheid mee die zij in haar 
voorstadia reeds bereikt heeft en die niet door een aards leven mag afnemen 
maar door de zwakheid van het lichaam kan verminderen als de ziel zich 
belichaamt in een voor haar toestand niet geschikt moederlichaam, zodat de 
moeilijkheden om uit te rijpen dan groter zijn en een totale mislukking tot 
gevolg kunnen hebben. Dan bevrijd Ik die ziel weer uit haar omhulsel en plaats 
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haar daarheen waar voor haar een hogere ontwikkeling gemakkelijker en zeker 
is, omdat die ziel Mij geen sterke weerstand meer biedt.  
 
Zodoende zijn er vele mogelijkheden om het eens gevallene te helpen tot Mij 
terug te keren. De aarde is weliswaar het geringste en ook armzaligste 
scheppingswerk, het kan echter het hoogste geestelijke succes opleveren 
wanneer het wezen bereid is deze weg te gaan. En toch zie Ik van tevoren of de 
vrije wil of ook andere redenen een verder uitrijpen van de ziel onmogelijk 
maken, en steeds zal Ik daar helpend ingrijpen waar de hulpeloosheid van de ziel 
dat vereist, die het haar opgelegde lot niet aankan en Mij toch niet met opzet 
weerstreeft. 
 
U mensen kunt dat niet beoordelen, maar alles vindt zijn reden in mijn liefde en 
wijsheid. En zo moet u ook in de vroege dood van kinderen een beweegreden 
van mijn kant aannemen, want niets geschiedt zonder zin of doel. En alles 
gebeurt alleen tot het welzijn van het geestelijke dat zich eens van Mij afkeerde, 
en weer tot Mij terugkeren moet. En Ik heb oneindig veel mogelijkheden om 
mijn doel eenmaal te bereiken, en eens zult u zelf ook alles weten en inzien wat 
de aanleiding was van mijn beleid en de uitvoering ervan. Steeds echter ben Ik 
bezorgd om het zwakke en Ik zal het op elke wijze bijstaan. Want Ik ken ook de 
mate van weerstand van een ziel, hoever die verzwakt is en of en hoe die nog 
verder zal verslappen. En daaraan beantwoordend plaats Ik de ziel daarheen, 
waar zij het snelst haar doel bereikt. 
 
Wel is de gang over de aarde de enige mogelijkheid om het kindschap Gods te 
bereiken, maar Ik weet ook dat, en in welke mate, een ziel in gevaar is ook de 
reeds bereikte graad te verliezen en af te glijden. En dan verhinder Ik dat met het 
oog op de nog zeer geringe weerstand tegen Mij, maar zo, dat de vrije wil er niet 
door kan worden bepaald en dit ook een terugval niet uitschakelt. De ziel kan 
echter al vóór haar belichaming als mens beslissen of zij de gang over de aarde 
wil gaan, en haar vrije wil wordt gerespecteerd. En zo kan ook het lot uitgelegd 
worden van kinderen die door geweld de dood gevonden hebben, die evenzo de 
gelegenheid geboden wordt op andere hemellichamen hun ontwikkelingsgang 
voort te zetten en ook uit te rijpen, al is het ook onder andere voorwaarden.  
 
Iedere ziel kan - als zij dat ernstig wil - ook weer als mens op de aarde komen, 
met het doel het kindschap Gods te bereiken, wanneer zij, in een bepaalde 
lichtgraad staande, vrijwillig een missie op zich neemt die grote eisen aan zo'n 
ziel stelt. U mensen kunt niet alles doorzien, en mijn besturen en mijn werkzaam 
zijn zal door u nooit ten volle begrepen worden. Maar Ik ken talloze wegen om 
mijn schepselen opwaarts te helpen en Ik ken ook het verloop en de afloop van 
elk aards bestaan. En toch grijp Ik alleen dan in en breng zelf een verandering in 
het gebruikelijke verloop aan, als een gewillige ziel daarmee geholpen kan 



158 
 

worden, wat echter Ik alleen weet. De gang over de aarde als mens is moeilijk, 
en er is kracht voor nodig en de wil hem met geestelijk succes af te leggen. Het 
zwakke help Ik te allen tijde als het Mij geen sterke tegenstand meer biedt. Maar 
op welke wijze mijn hulp tot uitdrukking komt, moet u aan mijn liefde en 
wijsheid overlaten. Maar steeds zal Ik moeite blijven doen mijn schepselen tot 
de uiterste voltooiing te brengen. En steeds zal Ik die middelen aanwenden die 
Mij succes verzekeren. Want Ik verlang naar mijn kinderen en er zal er niet één 
in het verderf laten storten dat al naar Mij op weg is, wat Ik inzie en waar Ik dan 
ook naar handel. 
 
Amen 
 

 
 
BD.3260 
18 september 1944 

 

Vroege dood - De barmhartigheid van God - Hoge ouderdom 
 
Het hangt van de wil van God af in welke graad van geestelijke rijpheid de mens 
wordt teruggeroepen uit het aardse leven in het geestelijke rijk. Dit is ook een 
schijnbare onrechtvaardigheid die de opvatting van de mensen kan versterken, 
dat God bepaalde mensen uitgekozen zou hebben om zalig te worden, terwijl 
andere weer door Zijn wil moeten wegkwijnen in een ver van God verwijderde 
staat. En toch is deze mening geheel onjuist. Want ook hier is de goddelijke 
liefde en wijsheid aan het werk, die altijd de wil van de mens kent en daarom het 
leven dan beëindigt, wanneer een hogere ontwikkeling op aarde twijfelachtig is.  
 
In de gebonden toestand, vóór de belichaming als mens, was er alleen een 
ononderbroken opwaartse ontwikkeling, tot het wezen die graad van rijpheid 
bereikt heeft die deze laatste belichaming toelaat. Nu echter bepaalt de vrije wil 
van de mens zelf en dan kan de opwaartse ontwikkeling wel verder gaan, maar 
evenzo kan een stilstand of achteruitgang intreden. En weer komt het er op aan 
of de mens als zodanig zijn aanvankelijke graad van geestelijke rijpheid reeds 
verhoogd heeft en dan pas in gevaar komt dat hij in zijn ontwikkeling blijft 
steken, of dat hij op een gelijk peil blijft staan als in het begin van zijn 
belichaming en er dan een achteruitgang te vrezen is. Dan is het steeds een daad 
van Gods barmhartigheid, wanneer de mens sterft als hij op het hoogtepunt van 
zijn ontwikkeling op aarde is gekomen, dat wil zeggen wanneer de liefde van 
God hem ervoor bewaart nog verder af te glijden of een verder leven voor zijn 
ziel onbenut te laten. Want hoe meer hij de tijd van genade van zijn belichaming 
in beslag neemt zonder ze te benutten, des te groter wordt zijn schuld.  
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Een mens kan in zijn jeugd zijn weg omhoog gaan en dan zijn streven 
beëindigen, en zijn tot nu toe verkregen ontwikkeling gaat dan niet verder. Dan 
roept God hem weg en geeft hem in het hiernamaals verdere mogelijkheden zich 
te voltooien. De mens kan echter ook in latere jaren pas zijn wil veranderen en 
zijn nog gebrekkige ontwikkeling kan dan een plotselinge hoge vlucht nemen, 
en zodoende kan hij een hogere graad van rijpheid bereiken ofschoon hij 
voorheen een lange tijd voorbij liet gaan zonder aan zijn ziel te denken. Dan 
wordt hem door God een lang leven geschonken, want God zag de wil van de 
mens al sinds eeuwigheid en Hij heeft daarmee in overeenstemming diens 
levensloop bepaald. Want elk menselijk lot is door de liefde en wijsheid van 
God overwogen, maar nooit van Gods willekeur afhankelijk.  
 
God zou geen mens de mogelijkheid tot uitrijpen op aarde ontnemen, als deze 
bereid zou zijn die te benutten. Doch op Zijn genade wordt zeer weinig acht 
geslagen en de mensen zijn ook niet bereid aanwijzingen die daarmee in verband 
staan aan te nemen. En omdat God sinds eeuwigheid weet welke mensen 
bijzonder afwijzend tegenover Hem staan, omdat Hij ook weet wanneer de mens 
de hoogste graad in zijn ontwikkeling op aarde bereikt heeft, is ook de duur van 
zijn aardse leven sinds eeuwigheid vastgelegd. En deze tijden zijn geheel 
verschillend van duur, zoals de goddelijke wijsheid het als doeltreffend en 
succesvol ziet. God zal echter nooit een leven op aarde voortijdig beëindigen, 
dat de mens nog een hogere rijpheid belooft. Want altijd maar weer bekommert 
Gods liefde zich erom dat de mens op aarde de hoogst mogelijke voltooiing 
bereikt. En nooit zou Hij de mens een mogelijkheid onthouden die nog een 
uitrijpen tot gevolg zou kunnen hebben. Doch Hij kent sinds eeuwigheid elke 
opwelling van de menselijke wil. En Hij behoedt de ziel vaak voor een totale 
teruggang, dat wil zeggen voor een neerwaartse ontwikkeling, die zou 
plaatsvinden als Hij dat aardse leven niet beëindigt.  
 
Daarom zal degene die voortdurend opwaarts streeft een hoge leeftijd bereiken, 
zoals omgekeerd een hoge ouderdom steeds nog van een langzame ontwikkeling 
omhoog blijk geeft, ook al is dat voor de omgeving niet zichtbaar. Een lang 
leven op aarde is altijd een genade, maar ook een leven van korte duur is een 
blijk van de liefde van God die steeds aan het werk is, ook al kan de mens haar 
niet altijd herkennen. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7543 
9 maart 1960 
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Troostrĳke woorden 
 
Ik wil u door alle nood heen leiden wanneer u zich maar aan Mij toevertrouwt, 
wanneer u zich overgeeft aan mijn wil, wanneer u Mij geen weerstand biedt door 
eigen willen of verkeerd handelen. Ik wil u in het hart leggen wat u moet doen of 
laten, en steeds zult u kunnen geloven dat het mijn wil is en u zult zonder enig 
bezwaar altijd zo kunnen handelen zoals u van binnenuit wordt aangespoord. Er 
zullen steeds weer tijden komen waarin u schijnbaar de innerlijke vrede 
kwijtraakt, maar evengoed zult u deze weer terugvinden. Want ook dat hoort bij 
het geestelijk rijper worden van uw ziel, dat u zich tot Mij wendt om hulp, dat u 
steeds weer opnieuw de verbinding zoekt met Mij opdat u niet onverschillig zult 
worden in de arbeid aan uw ziel. En dit zij u gezegd als troost, dat Ik van al uw 
noden op de hoogte ben en als de tijd daar is deze ook zal laten ophouden. U 
hoeft de moed niet te verliezen wanneer u zich eenmaal aan mijn leiding heeft 
overgegeven; u zult er zeker van kunnen zijn dat Ik u juist leid en dat voor u elke 
weg door Mij zelf is uitgestippeld, dat u hem dus zult kunnen gaan en hij altijd 
naar het doel zal leiden. 
 
Doch het leven kan niet zonder strijd en lijden aan u voorbijgaan, daar er anders 
voor u geen geestelijke vooruitgang te behalen is, waarvoor u echter op aarde 
leeft. Maar Ik zal steeds uw toevlucht en bescherming zijn. Ik zal er steeds voor 
zorgen dat u niet bezwijkt onder het kruis dat Ik u opleg tot uw heil. Het zal niet 
zwaarder zijn dan u zult kunnen dragen en het zal ook weer van u worden 
weggenomen wanneer het zijn doel heeft vervuld: dat het uw ziel een graad van 
rijpheid opleverde die haar gelukzaligheid verhoogt wanneer ze eens het lichaam 
kan afleggen en het geestelijke rijk binnengaat. Het kruis wordt weer van u 
afgenomen zodra het doel bereikt is, want Ik laat u niet langer lijden dan nodig is 
en Ik help het u ook dragen wanneer het u soms te zwaar voorkomt. 
 
U kunt werkelijk onbezorgd door uw aardse leven gaan, het zal voor u te 
verdragen zijn. U zult het met mijn hulp aankunnen, want u hebt Mij het recht 
toegekend naast u te gaan zodra u Mij uitkoos als uw Leidsman. En het moet 
voor u steeds een zekerheid zijn dat u geen verkeerde wegen gaat, want dat 
verhinder Ik omdat Ik u liefheb en u zich door uw wil naar Mij heeft toegekeerd. 
En wat u bezwaart, offer dat slechts op aan Mij en het zal u tot zegen strekken. 
Maar laat u niet terneerdrukken door kleine wrijvingen waar u steeds weer mee 
geconfronteerd wordt maar die niet van lange duur zijn. 
 
Breng alleen steeds weer de innige band met Mij tot stand die zin en doel is van 
alle aardse noden en u zult spoedig ook een verandering ervaren. U zult weer blij 
en monter door het leven gaan, u zult bevrijd zijn van uw last en Mij steeds meer 
leren liefhebben als uw Vader die u beschermt en leidt door alle nood.  
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Amen 
 

 
 

Voortleven na de dood 
 
BD.8059 
9 december 1961 

 

Het geloof aan een voortleven van de ziel 
 
Wanneer de mensen er toch maar aan zouden willen geloven dat hun ziel - hun 
eigenlijke ik - onvergankelijk is, wanneer ze zouden willen geloven dat de ziel als 
mens op deze aarde zichzelf het lot bereidt in het rijk hierna, wanneer ze haar 
aardse lichaam verlaat. De onverschilligheid tegenover hun latere lot zullen de 
mensen eens bitter berouwen, want eens zullen ze tot het besef komen wat ze 
verzuimden in het leven op aarde, wat ze zouden hebben kunnen bereiken 
wanneer ze de waarschuwingen en vermaningen zouden hebben geloofd die hun 
op aarde steeds weer werden aangedragen. De onverschilligheid tegenover hun 
toekomstig lot is het grootste kwaad dat veel mensen in de afgrond dreigt te 
sleuren. En daarom moeten ze er steeds maar weer op worden gewezen dat er een 
verder leven is na de dood, dat ze niet kunnen vergaan, ook al moeten ze hun 
aardse lichaam afleggen. Hun gedachten moeten gericht worden op deze tijd, die 
zo zeker komt als de dag van morgen. Dan zouden ze ook in groter bewustzijn 
van hun verantwoordelijkheid leven, als ze maar het geloof zouden kunnen 
verkrijgen aan een voortleven na de dood. 
 
Ook dit kan hun niet worden bewezen, ze kunnen het alleen geloven. Maar ze 
kunnen een overtuigd geloof verkrijgen, wanneer ze nadenken en vragen naar het 
eigenlijke doel van hun leven op aarde. Slechts een geestelijk gerichte gedachte 
zou voldoende zijn dat hem ook het antwoord door middel van gedachten wordt 
gegeven uit het rijk dat het ware vaderland van de ziel is. Maar deze vragende 
gedachten moet de mens in vrije wil opzenden, want hij kan niet dwangmatig in 
zulk geestelijk denken worden gedrongen. Maar de geringste impuls kan al 
voldoende zijn dat hij zichzelf deze vraag stelt en ze zal zeker alleen goede 
gevolgen hebben. Daarom moet de mens vaak worden getroffen door gevoelige 
verliezen die al datgene kunnen betreffen wat hij bemint, aards bezit of ook lieve 
mensen waarvan het verlies hem tot zulke gedachten kan aanzetten. En dan zijn 
ook zware slagen van het noodlot voor hem tot een zegen geworden, wanneer ze 
het denken van de mens in geestelijke banen leiden en geestelijke krachten nu 
tussenbeide kunnen komen die hem trachten te onderrichten. 
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En wordt de mens gevraagd of hij overtuigd gelooft aan een voortleven van de 
ziel, dan zal hij daar meestal aan twijfelen, zelfs wanneer hij daarover vanuit de 
kerk is onderricht en het nog niet openlijk heeft weersproken. Maar de innerlijke 
overtuiging ontbreekt hem en dat laat hem ook onverschillig zijn in zijn 
levenswandel, die gericht moet zijn op dat leven in het geestelijke rijk. Maar 
steeds weer wordt de mens geconfronteerd met wederwaardigheden die zijn 
denken moeten en kunnen richten op het einde, dat zeker voor hem is en dat toch 
geen einde betekent voor zijn ziel. En steeds weer zullen hem ook 
onderrichtingen toekomen in de vorm van gesprekken of geschriften die hij wel 
in vrije wil kan aannemen of afwijzen. 
 
En ook het verlies van aardse goederen kan de mens tot nadenken stemmen, 
zodat hij zich afvraagt of het bezit ervan de eigenlijke zin van het bestaan op 
aarde is. En dan is er ook de mogelijkheid, dat zijn denken verandert; dan is het 
mogelijk dat hij een verder leven na de dood niet voor uitgesloten houdt en nu 
zijn levenswandel bewust gaat, omdat hij voelt dat hij zich er eenmaal voor moet 
verantwoorden. En dan zal in hem de zekerheid ook steeds sterker worden, dat 
het niet is afgelopen met de dood van zijn lichaam, want waar maar de geringste 
wil aanwezig is op aarde een zinvol leven te leiden, wordt de mens ook geholpen 
en zal hij niet verloren gaan.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1874a 
3 en 4 april 1941 

 

De onsterfelijkheid van de ziel (1) 
 
De leer van de onsterfelijkheid van de ziel is voor veel mensen onaannemelijk, 
omdat ze de maatstaf leggen bij het aards vergankelijke. Er bestaat op aarde niets 
wat blijft bestaan, alles bestaat slechts tijdelijk volgens de mening van deze 
mensen. Met andere woorden, ze geloven op deze natuurwet geen uitzondering te 
vormen. Het aardse lichaam zal weliswaar evengoed aftakelen, dat wil zeggen het 
wordt schijnbaar opgelost en vergaat, de mens overweegt echter niet, dat het 
schijnbare vergaan alleen maar het middel is om een nieuwe vorm te krijgen. Bij 
enig nadenken zal hij moeten inzien dat al het aardse voor een of ander doel dient 
en hij zal constateren dat zelfs de meest nietige scheppingen in een zekere 
samenhang met elkaar staan en dus niet doelloos zijn. 
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Vergaat er nu zo'n scheppingswerk, dan nemen weer talrijke andere scheppingen 
de overblijfselen van het eerste in zich op en is het deze van dienst en leeft het in 
de nieuwe scheppingen verder. Hij hoeft alleen serieus een uiterlijke verandering 
te aanschouwen, dan moet hij ook toegeven, dat het innerlijke leven niet kan 
vergaan. En dit innerlijke leven moet hij op z'n minst ook de mens toewijzen, het 
moet hem duidelijk worden, dat de ziel van de mens - het gevoelsleven - niet naar 
eigen goeddunken is te beëindigen, dat dit gevoelsleven de eigenlijke zin van 
elke belichaming is. De uiterlijke vorm dient tot niets als door de mensheid de 
innerlijke kern niet wordt onderkend. 
 
Amen 
 

 
 
BD.1874b 
3 en 4 april 1941 

 

De onsterfelijkheid van de ziel (2) 
 
De opbouw van een menselijk wezen vraagt steeds dezelfde bestanddelen: 
lichaam, ziel en geest. Het lichaam, het omhulsel, verricht de functies, welke de 
ziel bepaalt. Dus is het lichaam alleen het orgaan waardoor de wil van de ziel ten 
uitvoer wordt gebracht. Op het moment van de dood heeft de ziel geen orgaan 
meer nodig dat haar net als op aarde - dus in het zichtbare scheppingswerk - van 
dienst is, omdat ze haar verblijfplaats verwisselt en overgaat naar regionen, waar 
naar buiten toe niets zichtbaars gedaan hoeft te worden. Het lichaam, dat alleen 
het middel was voor de aardse loopbaan, waarin de ziel zich moest vormen tot 
draagster van de goddelijke geest, is weggevallen. 
 
De geest, het derde bestanddeel van het levende wezen, sluimert wel in ieder 
mens, maar komt pas in actie, wanneer de wil van de ziel hem meer aandacht 
schenkt dan het lichaam, wanneer dus de ziel de aardse verzoeken niet zo 
belangrijk vindt als de verzoeken die de geest haar stelt, die altijd een 
achterstellen van aardse verlangens betekenen. Want lichaam, ziel en geest horen 
wel bij elkaar, maar kunnen gescheiden doelen nastreven. De ziel kan haar wil 
meer op de eisen van het lichaam richten, maar ze kan er ook geen acht op slaan 
en haar wil alleen aan de geest in zich ten nutte maken en juist deze richting van 
de wil bepaalt haar leven in het hiernamaals, dat wil zeggen: de staat, waarin de 
ziel na het leven op aarde verblijft, die haar geluk of leed kan opleveren. Dus is 
het aardse leven, de functie van het lichaam, slechts een voorbijgaand stadium, 
waarin de ziel zich bevindt. De ziel zet het aan tot al het handelen op aarde, maar 
ze is geenszins als opgehouden te bestaan te denken, als het lichaam zijn functie 
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niet meer kan uitoefenen. De ziel heeft het lichaam wel verlaten, omdat ze nu 
verblijft in regionen, waar ze een uiterlijk omhulsel niet meer nodig heeft. 
 
Maar de ziel als eveneens opgehouden te bestaan te beschouwen, zou een 
volledig verkeerde opvatting van haar wezen zijn. Want de ziel is iets, wat niet 
kan vergaan. Ze kan wel door de lichamelijke dood van de mens het lichaam er 
niet meer toe brengen zijn functies uit te oefenen. Ze kan ook door gebrekkige 
rijpheid - dat wil zeggen wanneer ze de geest in zich te weinig aandacht heeft 
geschonken - in een passieve toestand vervallen, maar nooit kan ze "er niet meer 
zijn". Want ze is iets geestelijks dat onvergankelijk is, terwijl het lichaam uit 
aardse stof, uit materie bestaat en daarom aan een voortdurende verandering is 
onderworpen, maar zich tenslotte oplost in zijn oerbestanddelen, zodra de ziel het 
lichaam heeft verlaten.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6439 
30 december 1955 
 

Denk aan het einde 
 
Tot alle mensen richt Ik dezelfde aansporing: Denk aan uw einde. Want het is u 
allen beschoren, u allen zult vooreerst rekening moeten houden met een op een 
natuurlijke wijze weggeroepen worden van deze aarde, wanneer uw uur 
gekomen is. Maar vele van u die Ik niet in de handen van mijn tegenstander wil 
laten vallen, zullen voortijdig het aardse leven moeten verlaten, omdat hun 
weerstandskracht niet sterk genoeg is om tegen zijn benauwenissen in de laatste 
tijd stand te houden. 
 
Maar ook de mensen die het einde meemaken, moeten rekening houden met een 
kortere levensduur dan zij overeenkomstig hun natuurlijke toestand aannemen, 
want dit einde is u zeer nabij. En u mensen bent allen niet zo rijp geworden dat u 
zonder bedenkingen op dit einde zult kunnen rekenen. En daarom spoor Ik u 
allen aan, met het oog op het nabijzijnd einde, nog ijverig aan uw ziel te werken. 
Ik spoor u aan bewust te leven en geen dag voorbij te laten gaan waarin u niet 
een daad van liefde hebt volbracht, waarin u niet uw ziel iets hebt aangeboden 
wat haar helpt opwaarts te gaan. Ik spoor u allen dringend aan mijn woord in 
ontvangst te nemen, u door Mij te laten aanspreken, om met mijn woord ook 
kracht in ontvangst te nemen die u helpt opwaarts te gaan. Leef niet alleen uw 
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aardse leven, maar verdiep u elke dag minstens een keer in mijn woord, houd 
korte tijd samenspraak met Mij en beveel u aan Mij en in mijn genade aan. 
 
Al een innige gedachte aan Mij is voor uw ziel een verkwikking en als u mijn 
woord in stille aandacht leest of hoort, bezorgt u de ziel voedsel dat haar zeker 
helpt rijp te worden. Ik spoor u mensen alleen aan, bewust te leven en er aan te 
denken dat uw leven niet lang meer duurt en dat u uw ziel een draaglijk lot 
bezorgt na de dood van uw lichaam. 
 
Laat de tijd die u nog blijft tot het einde niet verlopen, laat ze niet onbenut voor 
uw ziel voorbijgaan en u bedenkt uw ziel alleen dan, wanneer u zich overgeeft 
aan geestelijke gedachten, wanneer u zich in gedachten verbindt met uw God en 
Schepper van eeuwigheid, die uw aller Vader is, die u in Zijn rijk zou willen 
opnemen, maar waartoe uw eigen wil noodzakelijk is: de ziel een staat te 
bezorgen die haar toelaat mijn rijk binnen te gaan. Daarom spoor Ik u steeds 
weer aan: Denk aan het einde. 
 
Zolang u midden in het leven staat, weert u deze gedachte steeds af, omdat u 
niet weet dat u nadien een uitermate gelukzalig lot beschoren kan zijn. Maar 
mijn liefde zou u een gelukzalig lot willen bereiden. Daarom weerklinken u 
voortdurend van boven deze aanmaningen toe, omdat u zelf het zou moeten 
willen dat u gelukzalig zult worden. Elk uur van bezinning, elke tijd van 
innerlijke inkeer, zal voor u van de grootste zegen zijn. Doch wee degenen die 
daar nooit tijd voor vinden, die zo aan de wereld zijn gehecht dat ze niet in staat 
zijn zich voor korte tijd van haar los te maken. Want dezen heeft mijn 
tegenstander vast in zijn macht en ze zullen moeilijk van hem los komen, 
wanneer ze niet geholpen worden door liefdevolle voorspraak, door het 
aanroepen van Jezus Christus, dat Hij zelf hen mag helpen. U zult Mij te allen 
tijde kunnen roepen en Ik zal u horen, want Ik wil u verlossen uit zijn boeien, 
maar niet uw gevangenschap verlengen. 
 
Denk aan het einde en denk aan de toekomst van uw ziel. Roep tot Mij om hulp. 
Dit moeten mijn voortdurende aansporingen tot stand brengen, dat u in 
verbinding blijft met Degene die u alleen helpen kan - dat u uw blikken en 
roepen hemelwaarts richt en u steeds bewust bent en blijft dat u niet eeuwig op 
deze aarde leeft. 
 
Amen 
 

 
 

De dood 
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BD.6616 
8 augustus 1956 

 

De vrees voor de dood 
 
De dood is slechts een doorgang tot het leven dat eeuwig duren zal. En u mensen 
zou allen de dood niet hoeven te vrezen als uw levenswandel op deze aarde naar 
mijn wil zou zijn. Als u deze aardse weg in de goddelijke orde afgelegd zou 
hebben, zou u ook geen schrik overvallen in het aangezicht van de dood. Uw 
ziel zou zich verheugen het aardse lichaam te kunnen ontvluchten, om in haar 
vaderland binnen te mogen gaan waar het aardse lichaam geheel overbodig is. 
Maar toch kan dan niet van een vergaan gesproken worden, integendeel, de ziel 
wacht een vrij leven vol van licht en kracht. Jezus Christus is op de derde dag uit 
Zijn graf verrezen. Hij heeft u getoond dat er geen vergaan is na de lichamelijke 
dood. Hij heeft u het bewijs gegeven dat een juiste levenswandel alleen maar 
een verandering van een aards in een geestelijk lichaam tot gevolg heeft, dat de 
mens blijft bestaan en alleen zijn omhulsel een verandering heeft doorgemaakt, 
die echter voor het verblijf in het geestelijke rijk absoluut noodzakelijk is.  
 
En u allen zou deze verandering bij uzelf tot stand kunnen brengen, en dan zou 
de dood waarlijk zijn prikkel hebben verloren. Maar omdat u mensen niet 
gelooft aan een leven na de dood, blijft u in gebreke uzelf op uw verblijf in het 
geestelijke rijk voor te bereiden. En omdat uw ziel helemaal geen uitzicht heeft 
na de lichamelijke dood een helder stralend geestelijk kleed aan te trekken, 
vreest u de dood - en dat ook met recht. Want u kunt weliswaar niet vergaan, 
maar de gebondenheid aan de aarde kan u nog eigen zijn en het ontwaken na de 
dood zal dan niet vreugdevol zijn. Maar u zult ontwaken, al is uw ziel nog zo 
gebrekkig gevormd. Zij zal het ondervinden dat zij niet vergaan is en ook niet 
vergaan kan. En onbewust vrezen de mensen dit lot, die angst hebben voor de 
dood.  
 
U moet echter aan Hem denken, die de dood overwonnen heeft. Jezus Christus 
wil u tot leven wekken. Hij wil u een eeuwig onverwoestbaar leven geven dat u 
nimmermeer verliezen zult. Neem Zijn genadegeschenk aan en denk in bange 
uren aan Hem. Beveel Hem uw ziel aan en bid tot Hem dat Hij zich over haar 
ontfermt en haar mag helpen om te leven. En u zult deze bede waarlijk niet 
tevergeefs tot Hem hebben gericht. Uw vrees zal verdwijnen en plaats maken 
voor een zalige rust. Een rust die alleen Jezus Christus haar kan schenken. Een 
levend geloof in Jezus Christus verjaagt alle angst voor de dood, want dan weet 
de mens dat hij zal opstaan ten leven, zoals Jezus opgestaan is op de derde dag. 
Wie echter dat geloof in Hem niet bezit, die vreest de dood of hij meent 
vergankelijk te zijn en dat hij zal terugkeren tot niets, waaruit hij zich ook 



167 
 

voortgekomen waant. En het zal voor hem een onaangenaam ontwaken zijn, 
evenals voor allen die op aarde zonder Christus leefden. En het zal lang duren 
voordat zij zich ervan overtuigd hebben dat zij niet zijn vergaan, maar dat zij 
alleen een uitweg uit hun dode staat kunnen vinden als zij Hem aanroepen, die 
zij op aarde niet wilden erkennen, die echter alleen hun weer het leven kan 
schenken.  
 
De dood hoefde alleen maar de overgang te zijn naar een nieuw, onvergankelijk 
leven. Hij hoefde in geen geval de mensen te verontrusten, omdat Jezus Christus 
hem heeft overwonnen. Want Hij heeft het verlossingswerk volbracht om de 
mensen te bevrijden uit een toestand die Zijn tegenstander in de wereld heeft 
gebracht. Maar het verlossingswerk en de opstanding van Jezus worden door de 
mensen niet juist gewaardeerd. Velen weten er van, maar geloven toch niet en 
daarom kunnen zij uit de gevolgen van het verlossingswerk en de opstanding 
ook geen voordeel trekken. Doch een levend geloof geeft de mensen het vaste 
vertrouwen en ontneemt hun daarom ook elke vrees voor de dood. En dezen 
zullen zalig inslapen in de Heer en met vreugde ontwaken bij Hem, in het rijk 
van licht en gelukzaligheid. Want voor dezen is er voor eeuwig geen dood meer, 
voor hen is er alleen nog maar een eeuwig leven. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6637 
6 september 1956 

 

De angst om te sterven - Het van tevoren schouwen in het 
geestelĳke rĳk 
 
De geestelijke dood is veel verschrikkelijker dan de aardse dood. Het is de 
geestelijke dood welke de mensen die angst hebben voor de lichamelijke dood 
onbewust vrezen. Want het is de angst wat er na de lichamelijke dood van hen 
terecht zal komen. Een angst die juist die mens overvalt die niet aan een 
voortleven na de dood gelooft. Het is de ziel die voelt dat zij in een armzalige 
toestand is, en die dit bewustzijn als angst op het lichaam overdraagt, dat zich 
daarom tegen het sterven verweert zolang het hem mogelijk is.  
 
De angst voor de dood is een ongewild toegeven van de onrijpheid van de ziel, 
want het ontbreekt die mens aan elke kennis en daarom aan een vertrouwen op 
Gods barmhartigheid, de hoop op hulp, die haar toch te allen tijde zou worden 
verleend als zij om hulp zou vragen. Zij bevindt zich in een volslagen duister en 
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vreest onbewust een nog diepere nacht, die zij tegemoet gaat. Een uitgerijpte ziel 
zal haar laatste uur volkomen rustig verwachten. Zij verlangt naar de bevrijding 
uit haar lichamelijk omhulsel. Zij geeft zich over aan Hem in wie zij gelooft, en 
beveelt zich in Hem en Zijn genade aan. En vaak mogen deze zielen reeds vóór 
hun dood een blik werpen in het rijk dat hen wacht. En stralend van geluk 
openen zij de ogen, om ze dan voor altijd te sluiten en hun lichaam te 
ontvluchten, om binnen te gaan in het rijk dat zij mochten aanschouwen. De 
angst voor de dood is een duidelijk teken in welke gesteldheid de ziel zich 
bevindt. Aan zulke zielen moet veel hulp verleend worden van de kant van de 
medemensen, opdat zij nog in de laatste minuut ontwaken en zich tot die Ene 
wenden, die hen helpen wil en kan. 

Een ieder kan een innig, stil gebed tot Jezus Christus laten opstijgen als hij met 
een ziel meeleeft die in angst met de dood worstelt, en die hij helpen wil 
innerlijke rust te vinden. Want deze ziel zal die hulp gewaarworden en het 
laatste redmiddel aangrijpen. En zij wordt, als zij haar lichaam verlaat, door de 
liefde van de medemens naar Jezus Christus gedragen, die Zijn oor niet sluit 
voor een innig gebed om hulp. Daarom moeten de mensen zich in het bijzonder 
ontfermen over hen die angst hebben te sterven, want door die angst bekennen 
zij dat zij nog ver afstaan van het licht, van het juiste inzicht en daarom ook van 
God. De angst voor de dood bewijst dat zij hulp nodig hebben, anders zou een 
zalige rust hen vervullen als zij het uur van scheiden van deze aarde aan voelen 
komen.  

En het is een werk van zeer grote barmhartigheid en liefde om een bange ziel 
bijstand te verlenen, die nu alleen nog daarin kan bestaan dat de Redder Jezus 
Christus zelf wordt aangeroepen opdat Hij zich over deze ziel moge ontfermen. 
En deze liefdevolle smeekbede zal gehoord worden en kan voor de ziel haar 
redding betekenen, zodat zij gespaard blijft voor de duistere nacht. 

Amen 

BD.7161 
7 juli 1958 

Niets kan vergaan - De poort van de dood - Het ware vaderland 

Dat zult u mensen nooit mogen vergeten: dat Ik een Heer ben over leven en dood, 
dat uit Mij alle kracht stroomt die voor het leven noodzakelijk is en dat Ik ook 
zo'n leven kan beëindigen doordat Ik hem mijn kracht ontneem. Daar Ik nu echter 
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zelf de Oerbron ben van alle kracht, zo zal het ook met mijn Oerwezen 
overeenstemmen, altijd alleen leven te schenken, het dode terug te leiden naar het 
leven, want de toestand van de dood, dus algehele krachteloosheid, beantwoordt 
niet aan mijn oerwezen en kan daarom ook nooit van mijn kant uit gewild zijn. Ik 
heb wel de macht te vernietigen wat Ik eens liet ontstaan en dit zou gelijk zijn aan 
een wezen de algehele dood te geven. Maar ook dit stemt niet overeen met mijn 
volmaaktheid, eenmaal genomen besluiten omver te werpen of te veranderen. 
 
Wat eenmaal uit mijn kracht is ontstaan, wat door mijn wil en mijn macht tot 
leven werd gewekt, blijft ook eeuwig bestaan, alleen kan zijn gesteldheid 
veranderen omdat het wezen daar zelf over beslist. Het wezen kan zich dus zelf 
de dood aandoen en toch is het niet zelf over zich de baas, integendeel, Ik ben de 
Heer, ook over de dood. Dat wil zeggen: Ik laat het niet toe, dat het wezen zich 
eeuwig in de zelf gekozen toestand van doodzijn bevindt. Ik rust niet eerder, dan 
tot het weer tot leven is gekomen, want op den duur kan niets mijn kracht en 
macht weerstaan en zelfs mijn tegenstander, die eertijds die verandering van 
leven naar dood heeft veroorzaakt, kan Mij niet verhinderen de levenskracht toch 
eens weer het wezen toe te voeren, het dus vanuit de dood te wekken tot leven. 
 
Ik ben de gebieder over leven en dood en zo bepaal Ik ook zelf het uur, waarin 
het menselijk lichaam, het tijdelijke omhulsel van het geestelijke wezen, dit 
laatste vrijgeeft, waarin dus ook een "dood" het lichamelijke leven beëindigt, 
maar deze dood is weer alleen slechts een wisseling van de uiterlijke vorm. Want 
datgene, wat eens uit Mij is voortgekomen, kan eeuwig niet vergaan. Het is niet 
onderworpen aan de wet van de dood, dat wel al het materieel-aardse is 
beschoren, maar niet het "geestelijke" in de aardse vorm. Maar ook het uur van 
de aardse dood bepaal Ik zelf, als de mens zelf zich niet openlijk tegen Mij verzet 
en zijn leven zelf beëindigt en daardoor wel de doodstoestand weer eindeloos 
verlengt, maar nooit zijn bestaan kan beëindigen. 
 
En als u nu de zekerheid hebt, dat u nooit meer kunt vergaan en dat ook de duur 
van uw aardse leven door Mij is bepaald, leg dan getroost alles in mijn handen, 
want Ik weet waarlijk, wat voor u "leven" betekent en hoe u dit leven zult kunnen 
bereiken. Ik weet ook, dat u door de poort des doods pas kunt binnengaan in het 
leven, maar elke poort des doods is slechts een heel natuurlijke gebeurtenis, 
zonder welke een echt leven niet is in te denken. Nog vertoeft u op aarde, maar 
uw ware vaderland is het geestelijke rijk en de stap uit het eerstgenoemde in dit 
rijk moet gezet worden. Maar dan is het leven onverwoestbaar, dan is kracht, 
licht en vrijheid uw deel en dan pas zult u naar waarheid gelukzalig zijn en voor 
eeuwig blijven.  
 
Amen 
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BD.6817 
28 april 1957 

De ziel wisselt van verblĳfplaats - De dood van het lichaam 

De ziel is uw eigenlijke ik dat onvergankelijk is en dat alleen van verblijfplaats 
wisselt bij de dood van het lichaam dat de gang over de aarde beëindigd heeft, 
om in een andere sfeer weer verder te rijpen - als de ziel niet volhardt in verzet 
tegen Mij, daar ze anders in de diepte zinkt. Deze gedachte zou u dus moeten 
verblijden, dat u geen dood te vrezen hebt, dat u voortleeft ofschoon u de aarde 
verlaten moet, en dat dit leven heel wat mooier en vreugdebrengender is dan het 
aardse leven voor u ooit kan zijn. U zou vol goede hoop de dag tegemoet moeten 
zien waarop uw uiterlijk omhulsel van uw eigenlijke ik wordt afgenomen, 
waarop al het zware van u afvalt en u zich gemakkelijk en onbekommerd kunt 
bewegen en kunt opgaan in uw ware vaderland, dat u waarlijk heerlijkheden 
biedt waar u geen voorstelling van hebt. U zou moeten jubelen en juichen dat er 
voor u geen dood meer is, omdat uw ziel alleen maar een verandering van 
verblijfplaats ervaart die haar oneindig verblijden kan.  

Waarom vreest u dus de dood of ziet u met een gevoel van onbehagen het einde 
van uw aardse leven tegemoet? Waarom is voor u mensen de dood tot een 
verschrikking geworden? Waarom roept hij bij u een gevoel van angst op, 
terwijl hij toch in waarheid slechts een overgang is naar een andere sfeer? Het is 
omdat u onbewust voelt dat u niet juist leeft op aarde, omdat uw ziel zich niet 
dat licht verschaft dat elke vrees van haar zou wegnemen. Want een mens die 
mijn geboden van liefde vervult, die dus naar mijn wil op de aarde leeft, 
ondervindt geen vrees voor de dood. Hij verlangt ernaar zijn aards omhulsel 
kwijt te raken, omdat hij een verlangen heeft naar zijn ware vaderland. Want de 
liefde heeft in hem een helder licht ontstoken en vooruitblikkend weet hij zich al 
in mijn nabijheid waar hem geen leed en geen pijn, geen droefheid meer 
overkomen kan, waar hij zich geborgen voelt in mijn liefde. En deze gelukzalige 
zekerheid zouden alle mensen kunnen hebben, dat zij een moeilijk bestaan vol 
leed, bij hun sterven verwisselen voor die geborgenheid. Als zij maar met dat 
doel voor ogen hun aardse leven zouden willen afleggen, als zij steeds de 
innerlijke stem zouden volgen die hun duidelijk mijn wil te kennen geeft. Als zij 
al op aarde de juiste verhouding zouden willen aangaan met Mij, hun God en 
Vader van eeuwigheid. De gedachte dat met de lichamelijke dood alles uit is, is 
reeds het beste bewijs dat de levenswandel van de mens niet naar mijn wil is. 
Want deze gedachte is ingegeven door de vijandige geest die de mensen 
verhinderen wil tot het ware inzicht te komen, en die daarom ook het verlangen 
naar een bestaan vol van aards genot steeds weer vergroot. Want die mensen 
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geloven niet aan de onvergankelijkheid van hun ik. Zij stellen het dezelfde 
begrenzing die ook voor het uiterlijk omhulsel bestaat.  
 
Daarom trachten zij van het aardse leven volop te genieten op alle mogelijke 
manieren, steeds maar denkend aan hun lichaam, maar niet aan hun ziel die dan 
na de lichamelijke dood een zeer twijfelachtig lot op zich moet nemen en van de 
heerlijkheden van haar ware vaderland niets kan beleven. Want vanwege haar 
gebrekkige invulling, kan zij in zulke sferen waar haar onvermoede zaligheden 
wachten niet opgenomen worden. Wel is het haar ook dan nog mogelijk zich uit 
de diepte los te maken en in hogere sferen binnen te gaan, maar dat vereist veel 
meer overwinning en inspanning dan op aarde en kan zonder hulp niet 
geschieden. Maar ook dan moet de ziel zelf daartoe de wil opbrengen, wat op 
aarde veel gemakkelijker is. Het ik kan niet vergaan, maar het schept zichzelf 
het lot in gelukzaligheid of ellende. En pas wanneer de mensen niet hun lichaam 
als het levende beschouwen maar de in het lichaam uitgestorte ziel als het 
eigenlijke ik leren zien, zullen zij meer bewust van hun verantwoordelijkheid op 
aarde leven. En dan zullen zij ook de dood niet meer vrezen, die alleen het 
aardse lichaam maar niet de in hem wonende ziel betreft. Dan zullen zij naar 
mijn wil leven en naar het uur verlangen waarin de ziel zich los mag maken van 
haar uiterlijk omhulsel om het rijk te kunnen binnengaan dat hun ware vaderland 
is. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4033 
30.48.1947 

 

Het uur van de dood - Verklaring voor het lĳden 
 
U weet nooit hoe uw einde is. En daarom moet u elke dag de barmhartigheid van 
God aanroepen, opdat die zich naar u toe mag wenden in het uur van de dood. 
Zelfs als u leeft naar de wil van God, kan uw einde zwaar zijn als dit ertoe moet 
dienen u geheel te ontdoen van afvalsubstanties en voor eeuwig vrij te maken. 
Gods wijsheid en liefde gaan naar u uit tot in het laatste uur op deze aarde, en als 
uw ziel nog vatbaar is voor verandering, wordt u daartoe nog gelegenheid 
gegeven in het uur van de dood. 
 
Daarom moeten aan God toegewijde mensen vaak lichamelijk lijden, waarvoor 
de mensen geen verklaring vinden omdat zij er de liefde van God niet in kunnen 
zien. En toch is het de liefde van God die dat leed over de mensen laat komen, 
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omdat leed het beste middel is om rijp te worden en het in korte tijd de ziel nog 
die graad kan opleveren, die nu in het hiernamaals toelaat met licht doorstraald te 
worden. En de ziel is haar Schepper dankbaar als zij vrij geworden is en Gods 
liefde en erbarmen beseft. En zo moet alle lijden als een bewijs van de liefde van 
God worden gezien en zelfs het einde is gelukzalig als het met leed gepaard gaat, 
ook al lijkt het niet zo. De ziel maakt zich dan wel met pijn van het lichaam los, 
stijgt echter dadelijk op in het rijk van de zalige geesten. Zij verlaat niet alleen 
lichamelijk maar ook geestelijk de aarde en neemt ook de uitgerijpte substanties 
van het lichaam mee, want elke graad van lijden op aarde lost het omhulsel op dat 
de ziel nog omsluit. 
 
En zalig is de mens die zich nog op aarde totaal kan vrijmaken van het onrijpe 
geestelijke, want hij heeft het aardse leven benut voor de verlossing en hij verzet 
zich ook niet meer tegen de wil van God. Hij zal in het uur van de dood wel 
worstelen om de vrede van zijn ziel, nooit echter het lichamelijke lijden als 
onrechtvaardig ervaren. Zijn ziel weet dat het afloopt, dat er ook aan het 
lichamelijke leed een einde komt en dat de ziel uit dit leed haar voordeel trekt, 
ook al is zij niet meer in staat dit inzicht aan het lichaam over te brengen. Het 
lichaam laat echter de ziel los zodra het de volmaaktheid van de ziel voelt, omdat 
dan zijn opdracht vervuld is deze ziel een verblijfplaats te hebben verschaft. Het 
uur van de dood kan voor u allen zwaar zijn. Het kan voor u echter ook een zacht 
inslapen zijn om dan in het lichtrijk te ontwaken, wanneer u geen leed meer 
nodig hebt. Wanneer de ziel zich reeds op aarde met God heeft verbonden en Hij 
haar nu thuis haalt in Zijn rijk - in uw vaderhuis - om u zalig te maken. U weet 
echter niet hoe uw einde is. Vraag daarom God om erbarmen. Vraag Hem om 
Zijn genade en kracht, als God voor u nog lijden nodig acht, en u zult ook het uur 
van de dood verdragen. Alleen uw lichaam zal lijden, de ziel echter zal vol 
vreugde het lichaam verlaten en opwaarts zweven in de sferen van het licht.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6042 
4 september 1954 

 

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

 
 
BD.6920 
16 september 1957 

 

Het lot van de zielen in het hiernamaals 
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Nog draagt u het aardse kleed, nog is uw ziel door een omhulsel omsloten die u 
de onbezorgde vlucht in het geestelijke rijk belet, nog bent u aan deze aarde 
gebonden. Maar het uur komt waarin de ziel uit haar vleselijk omhulsel naar 
buiten stapt, waarin de aarde haar niet meer kan vasthouden en ze omhoog 
zweeft, wanneer ze zelf zich zoveel kracht heeft verworven om zich te verheffen 
uit het aardse gebied in een wereld waar er voor haar geen hindernissen meer 
bestaan, waar ze kan ijlen door tijd en ruimte en in stralende hoogten genieten 
van haar gelukzaligheid. Maar voor deze hoge vlucht is kracht nodig. Een kracht 
die niet meer met levenskracht mag worden verwisseld, maar die haar vervult 
wanneer ze een innige band heeft aangeknoopt met de Krachtbron van 
eeuwigheid, met haar God en Vader, wanneer ze weer is teruggekeerd in haar 
vaderhuis waar er geen nood en geen lijden meer bestaat, waar alleen 
gelukzaligheid is en eeuwig leven. 
 
Maar het uur van de dood kan ook geen grote verandering voor de ziel betekenen. 
Ze kan wel ook het aardse lichaam verlaten en toch niet vrij zijn, evenals ze 
krachteloos is en niet kan opstijgen uit aardse sferen omdat haar gedachtenwereld 
slechts de materie was, omdat ze zich er op aarde volledig door liet beheersen en 
de kracht van goddelijke liefde nooit toegang verleend heeft. Dan vertoeft ze 
weliswaar ook in geestelijke sferen, dat wil zeggen: ze bevindt zich buiten deze 
aardse wereld, maar nu ontbreekt het haar aan levenskracht en ze is tot 
werkloosheid gedoemd. En dit is voor de ziel een toestand van kwelling, een 
toestand van machteloosheid en sombere troosteloosheid, maar ze is zich wel van 
zichzelf bewust. 
 
De dood is het beëindigen van een ontwikkelingsperiode, in elk geval wisselt de 
ziel van haar verblijfplaats, maar hoe verschillend kan nu de sfeer zijn welke de 
ziel nu bewoont. En de mens schept zich op aarde zelf het lot van de ziel na de 
dood. En daarom zou hij elke dag moeten benutten als een onschatbaar geschenk 
van genade. Hij zou zuinig moeten omspringen met elk uur en het gebruiken tot 
heil van zijn ziel. Hij zou geen genoegen moeten nemen met aardse vreugden en 
genot, want de zaligheden in het geestelijke rijk winnen het er duizendvoudig 
van. 
 
De mens zou er steeds aan moeten denken dat hij het zelf in de hand heeft zich 
een overvloed aan gelukzaligheid te verwerven, maar dat hij dan ook bereid moet 
zijn gedurende de korte tijd van leven op aarde af te zien van datgene wat het 
lichaam welbehagen verschaft maar voor de ziel niet van nut is. Want de ziel is 
omsloten door een omhulsel waarvan ze zich in het aardse leven moet bevrijden. 
De afvalstoffen die een ziel nog belasten, laten de lichtstraal van de liefde van 
God niet door. Ze moeten tevoren worden opgelost opdat dan het licht van de 
liefde de ziel geheel kan doorstralen en dit nu ook betekent dat de ziel na haar 
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dood geheel zonder zorgen kan opstijgen en binnengaan in de domeinen van de 
gelukzaligen. En het oplossen van dit omhulsel wordt tot stand gebracht door 
innig gebed tot God, werken van liefde en ook lichamelijk lijden van allerlei 
aard. 
 
Liefde en leed zijn de meest werkzame louteringsmiddelen, liefde en leed 
verinnerlijken ook de mens, liefde en leed brengen een afstand teweeg van de 
wereld met haar vreugden. De weg van de liefde en het leed is de weg die Jezus 
is gegaan. Hij heeft opgeroepen Hem na te volgen en Hij heeft diegenen het leven 
beloofd die Hem navolgen. Want Zijn weg voert zeker naar het doel. Hij leidt uit 
het rijk der duisternis in het rijk van het licht en Hij helpt ieder die Hem liefheeft 
en Hem wil navolgen ook het kruisje te dragen, wanneer het de mens te zwaar 
toeschijnt en hij zich tot Hem - tot de goddelijke Kruisdrager - wendt om hulp. 
Maar wordt het lichamelijk omhulsel afgelegd, dan jubelt en juicht de ziel 
wanneer ze door de poort de eeuwigheid binnengaat. Dan heeft ze haar 
levensdoel op aarde vervuld, ze is in haar ware vaderland teruggekeerd, waar 
eeuwig leven is en eeuwige gelukzaligheid.  
 
Amen 
 

 
 
BD.5180 
29 juli 1951 

 

Ernstige aanmaning om te denken aan het leven na de dood 
 
U mensen op aarde roep Ik een herhaalde waarschuwing toe: Denk aan uw ziel en 
uw toestand na de dood. Want er doet zich een bovenmate moeilijke ommekeer 
voor in uw aardse leven, enkel en alleen met het doel dat u zich op de dood van 
uw lichaam zult bezinnen en op datgene wat daarna komt. Ik wil u daar 
opmerkzaam op maken en u in alle liefde op het zware wijzen dat over u komt, 
opdat u er dan in zult geloven, wanneer u nu nog niet zult kunnen geloven, 
wanneer u nu nog als gefantaseer verwerpt wat ernstige waarheid is. U bent in 
groot gevaar, want u gaat zo gemakkelijk door het aardse leven alsof het eeuwig 
zou duren en er rest u nog slechts een zeer korte tijd, zodat ontzetting u zou 
aangrijpen als u ervan op de hoogte was. U verspeelt het leven, onbeduidende 
zorgen houden u bezig en toch is slechts een ding belangrijk: dat u aan uw ziel 
denkt, opdat ze al het moeilijke gelijkmoedig kan verdragen om in het rijk hierna 
het ware leven te beginnen in licht en kracht. Maar het ligt aan u mensen zelf in 
welke toestand uw ziel het geestelijke rijk binnengaat. 
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Steeds dringender vermaan Ik u uw gezindheid te veranderen, die weliswaar niet 
slecht hoeft te zijn, maar te werelds is ingesteld om deugdelijk te zijn voor het 
geestelijke rijk. Zoals een liefdevolle Vader roep Ik mijn kinderen op aarde toe: 
Wees bezorgd over uw ziel, denk aan het eigenlijke doel van uw leven en maak 
haast, want de tijd tot aan het einde is nog maar kort. Verander uzelf eer het te 
laat is, denk eraan welk lot u wacht als uw aardse leven ten einde is en geloof dat 
het leven van de ziel niet ophoudt met de dood van het lichaam maar dat ze 
voortleeft, maar in de toestand die u zich door het aardse leven zelf heeft 
geschapen. 
 
U bent verantwoordelijk voor haar lot in de eeuwigheid, dat wil zeggen u zult 
zelf de gevolgen van uw leven op aarde op u moeten nemen, een lot in duisternis 
als u het leven verkeerd hebt gebruikt. En u leeft het verkeerd wanneer u zonder 
geloof en zonder liefde voortgaat. Wanneer u Mij als uw God en Vader niet 
erkent en daarom ook mijn geboden niet vervult. Wanneer u alleen maar voor de 
wereld leeft, maar niet voor het geestelijke rijk dat uw ware vaderland is en dat u 
onvermijdelijk zult moeten betrekken. Dat alleen in zijn sferen zo verschillend is, 
dat het zowel hoogste geluk als ook bitterste kwelling kan betekenen voor de ziel, 
al naar gelang haar toestand van rijpheid. En voor deze toestand van rijpheid bent 
u mensen verantwoordelijk. 
 
Dat roep Ik u weer toe van boven opdat u zich aan een zelfonderzoek onderwerpt 
en uzelf verandert, opdat u het aardse leven achterstelt om het geestelijke leven 
van uw ziel te bevorderen. Luister naar mijn roep van boven, bezin u. Keer om 
eer het te laat is, want de dag die Ik alsmaar heb aangekondigd, komt 
onherroepelijk. U hebt niet veel tijd meer, benut ze daarom en draag zorg voor 
uw ziel, opdat u het einde dat vlak voor de deur staat niet hoeft te vrezen.  
 
Amen 
 

 
 

De verbinding van de aarde met het hiernamaals 
 
BD.5640 
30 maart 1953 

 

Brug naar het geestelijke rijk - Jezus 
 
De brug naar het geestelijke rijk is door Mij zelf gebouwd toen Ik afdaalde naar 
de aarde om de mensen te verlossen. En deze brug zult u allen mogen betreden 
als u Mij zult willen navolgen. Dus begrijp het goed: wie Mij navolgt, wie Mij tot 
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zijn Leider heeft uitgekozen, kan en moet dezelfde weg gaan die Ik zelf ben 
gegaan en hij zal niet bevreesd hoeven te zijn verkeerd te gaan. En Ik zelf hield 
ook als mens de verbinding in stand met het rijk waar Ik vandaan was gekomen. 
In het begin was weliswaar ook Mij als mens Jezus mijn herkomst verborgen, Ik 
leefde op aarde en wist niet meer dan andere mensen, maar mijn ziel zocht 
onophoudelijk naar God, mijn ziel keerde steeds weer terug naar waar mijn ware 
vaderland was, in het rijk van de meest gelukzalige geesten. 
 
En mijn vurig liefdesverlangen naar God was zo groot dat Hij bij Mij kwam en 
Mij ook spoedig uitsluitsel gaf over mijn missie op aarde. En zo zag Ik ook al in 
mijn vroegste jeugd dat Ik - en ook alle mensen - alleen maar gasten waren op 
deze aarde, maar dat in het uur van de dood voor ieder het geestelijke rijk weer 
ontsloten werd, dat alleen in zijn sferen heel verschillend was. Als mens op aarde 
was Ik daarvan op de hoogte en kon Ik vaak een blik werpen in deze sferen. Ik 
zag de grote gelukzaligheid, evenals ook de uitermate grote pijn van de 
geestelijke wezens en mijn ziel verlangde vurig, maar ze was ook hevig ontsteld. 
Dit schouwen van Mij in de geestelijke wereld was een graad van rijpheid die 
mijn ziel al op aarde had verworven en daarom bestond er ook geen gevaar meer 
voor mijn ziel, de verschillende sferen in het geestelijke rijk binnen te gaan. Ik 
zelf had de brug al geslagen door mijn wezen om te vormen tot liefde en Ik kon 
daarom zonder gevaar over de brug naar de overkant in het geestelijke rijk gaan. 
 
En zo wil Ik u de opheldering geven dat de liefde in u mensen steeds een brug 
kan en zal slaan in het geestelijke rijk, dat u het dan niet meer zelf bent, maar dat 
de door de liefde ontwaakte goddelijke geest u eroverheen leidt, omdat hij u wil 
binnenleiden in het rijk dat uw ware vaderland is en dat dit u onvergelijkbare 
schatten biedt, die u in ontvangst zult mogen nemen in dat rijk. Dan zult u ook 
onbezorgd en zonder gevaar een blik kunnen werpen in het rijk der duisternis, 
want dan zal de liefde in u allen willen helpen die hulp nodig hebben. De brug 
van de aarde naar het geestelijke rijk is zowel letterlijk op te vatten als ook 
figuurlijk. Ik heb de weg voor u bereid die naar God leidt en die u ook zult 
moeten gaan in navolging van Jezus.  
 
Maar Ik heb u ook door mijn verrijzenis op de derde dag bewezen dat Ik de dood 
heb overwonnen, dat er voor het levende in u, voor het onvergankelijke, geen 
grenzen bestaan, dat uw ziel te allen tijde vertoeven mag en zal in het geestelijke 
rijk en dat mijn geest, als u hem hebt gewekt, u leidt in gebieden die anders voor 
u onnaspeurbaar zijn. Doch anders is het wanneer zulke verbindingen met het 
geestelijke rijk tot stand worden gebracht zonder geloof in Mij, zonder geestelijk 
streven en zonder liefde. Dan betreden de mensen onrechtmatig een brug die ze 
dus wederrechtelijk in bezit nemen om een blik te kunnen werpen in het rijk dat 
voor hen is verborgen. Deze mensen erkennen Mij dus niet en kunnen zich dus 
nooit op de brug bevinden die Ik heb geslagen door mijn kruisdood. Maar ze zien 
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ook een brug naar de overkant in het geestelijke rijk, een drogbeeld dat mijn 
tegenstander hen voorspiegelt omdat hij ze naar zich toe wil lokken, wat hem ook 
gemakkelijk lukt, dat hij u in steeds diepere duisternis omlaag laat storten omdat 
er in de duisternis geen licht te behalen valt. 
 
Maar wie licht begeert, hem komen ook de lichtwezens tegemoet en ze voorzien 
hem rijkelijk van licht, van de zuivere waarheid die steeds alleen uit het rijk 
Gods, uit het rijk van de eeuwige waarheid kan komen. Uit het rijk der duisternis 
komt slechts duisternis, komt alleen maar onheil, uit het rijk van het licht alleen 
zegen. U zult u moeten afsluiten voor het rijk der duisternis, maar u zult u voor 
het rijk van het licht moeten openen, want vanuit dit rijk roep Ik zelf tot u: "Kom 
naar Mij, die vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken". 
En wanneer Ik u roep, dat u zult moeten komen, dan zult u dus ook de brug 
moeten betreden die Ik zelf vanaf de aarde in het geestelijke rijk heb geslagen om 
voor u de weg te effenen die u omhoog voert naar Mij, die echter steeds alleen 
door de liefde kan worden gevonden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6682 
1 november 1956 

 

Het verkeer met het rijk hierna 
 
Alle voorwaarden moeten voorhanden zijn als u een gezegend verkeer zult willen 
aangaan met het geestelijke rijk, als u zelf geestelijke winst zult willen behalen en 
een door Mij gewilde samenwerking hebben met de lichtwezens in het geestelijke 
rijk die de verlossing van onrijpe zielen betreft. Elk verkeer met het hiernamaals 
dat u aanknoopt zonder die vereisten is een gevaar voor uzelf alsook voor de nog 
onrijpe zielen in het hiernamaals. Zolang een mens aards gezind is zal hij weinig 
verlangen hebben een geestelijke verbinding aan te knopen. Maar doet hij het 
toch, dan zijn het alleen aardse vragen die hem ertoe aanzetten in de hoop daar 
antwoord op te krijgen.  
 
De wil om met het rijk hierna verbinding te hebben veroorlooft nu ook wezens uit 
het hiernamaals de toegang tot hem, want hij opent zich. Het doet er niet toe op 
welke manier hij dit doet, door middel van gedachten of ook met aardse 
hulpmiddelen wanneer hij spiritistische bijeenkomsten bezoekt of zich door 
mediums zal laten onderrichten. Zo'n verbinding echter levert hem geen enkele 
zegen op, ze is veel meer een groot gevaar voor hem waarvoor niet genoeg 
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gewaarschuwd kan worden. Want wat zich aan slechte geesten nu bij hem 
opdringt zou u laten schrikken als u het met uw lichamelijke ogen zou kunnen 
zien. En deze kwade geesten leggen beslag op de mens, ze antwoorden hem op 
zijn vragen, maar altijd slechts zo, zoals het overeenkomt met hun staat van 
duisternis en ze proberen hem steeds meer aan de materie te binden waarmee ze 
zelf nog net zo belast zijn zoals ze op aarde waren.  
 
Hoed u voor zulke verbindingen. Want ze trekken u naar beneden, zelfs wanneer 
u daardoor aan een voortleven van de ziel na de dood gaat geloven. Want deze 
geesten zullen u er niet toe brengen zielenarbeid bij uzelf te verrichten en aan hun 
zich vaak tegensprekende uitingen zult u ook gemakkelijk herkennen dat u met 
verderfelijke geesten te maken hebt. Eerste vereiste voor een zegenrijk verkeer 
met de geestelijke wereld is een sterk verlangen naar de waarheid, de innerlijke 
drang om waarheid in ontvangst te nemen van wezens die een vast weten hebben, 
echter alleen zo'n weten waarvan de inhoud geestelijk is. Dus mogen er helemaal 
geen aardse vragen worden gesteld aan die wezens die in antwoord op uw oproep 
zich tegenover u uiten. 
 
Dergelijk verkeer met de geestelijke wereld kan veel zegen brengen, zelfs 
wanneer het in het begin ook met aardse hulpmiddelen of door een medium 
plaatsvindt, want het voert met zekerheid spoedig tot alleen geestelijk verkeer, 
dat Ik u allen aanbeveel omdat u dan de zekere weg bent opgegaan, voortdurend 
geleid en onderricht te worden door Mij door mijn geest. Want ieder lichtwezen 
dat in mijn opdracht u onderricht, zal u ook in kennis stellen hoe u tot voltooiing 
zult kunnen komen. Uw wil, uw toestand van rijpheid, uw graad van liefde is 
steeds doorslaggevend: zodra u een verbinding met de geestelijke wereld tot 
stand brengt, komen de hieraan beantwoordende wezens dichter bij u.  
 
En daar u mensen allen nog met zwakheden bent behept, zult u ook moeten 
vrezen voor het verschijnen van zulke wezens en daarom tevoren u bij Mij 
moeten aanbevelen, dat Ik u tegen hen bescherm. En dit verzoek zal altijd de 
beste bescherming zijn, want wie met Mij zo'n verbinding tot stand brengt, kan er 
zeker van zijn dat die nooit in zijn nadeel zal zijn. Maar zeer zelden zijn het 
zuiver geestelijke vragen die de mensen verbinding laten zoeken met de wereld 
hierna. De nieuwsgierigheid, te weten hoe het in dit rijk toegaat, persoonlijke 
verbindingen met gestorvenen en gewenste raadgevingen zijn veel meer de reden. 
En al vloeit er voor u ook geen directe schade aan uw ziel uit voort, dan toch ook 
weinig voordeel, want de resultaten bevredigen meer de zinnen dan de ziel. 
 
De geestelijke wereld staat voortdurend in verbinding met de aarde en haar 
bewoners en ze zal elke serieuze band met alle krachten trachten te onderhouden 
of uit te breiden. En daarom zal Ik ieder mens zegenen die een zo serieuze band 
aanknoopt dat er in gunstige zin op de mensen en op vele zielen in het 
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hiernamaals invloed kan worden uitgeoefend. Maar Ik zal ook de mensen die 
alleen graag een kijkje willen nemen in gebieden die voor hen nog gesloten zijn, 
eraan herinneren de grootste voorzichtigheid in acht te nemen. Want ze kunnen 
heel gemakkelijk in de macht komen van krachten, van welke ze zich maar heel 
moeilijk los zullen kunnen maken, terwijl zij die serieus streven, naar waarheid 
verlangend, rustig die brug mogen betreden, omdat hen de juiste boden tegemoet 
treden die hen bescherming verlenen en hen het licht verschaffen dat voor hen 
bevorderlijk is.  
 
Amen 
 

 
 
BD.3628 
16 december 1945 

 

Het gedachtengoed uit het geestelijke rijk 
 
Uit het geestelijke rijk stromen u gedachten toe, als u uw zinnen geestelijk richt 
en daardoor dus verbinding zoekt met de wetende wezens uit het geestelijke rijk. 
Elke gedachte kan u daarom tot zegen strekken, vooropgesteld dat het uw 
ernstige wil is wetend te worden, dus in de waarheid onderricht te zijn. Maar 
altijd is ook een levenswandel naar de wil van God voorwaarde, dat u door goede 
geesten wordt begeleidt. Want ook de krachten der duisternis omringen u en deze 
trachten uw gedachten op een dwaalspoor te brengen. En uzelf weert hen af, of u 
staat het hen toe bij u binnen te komen, al naargelang de levenswandel die u leidt, 
uw wil en de instelling tegenover God en het goede. 
 
En daarom zult u ernstig moeten onderzoeken of u uw best doet naar Gods wil te 
leven als u de waarheid begeert. U zult moeten weten dat het de werkzaamheid 
van de geestelijke wezens uit het hiernamaals is, dat ze proberen het 
gedachtengoed aan u over te brengen en dat u de krachten die u zelf aantrekt door 
uw levenswandel en door uw wil, beïnvloeding toestaat. Daarom zult u ook acht 
moeten slaan op uw gedachten en ze onderzoeken of ze naar God toe leiden of u 
van het geloof in God afbrengen. Elke goede, tot liefde opvoedende en op God 
gerichte gedachte, is het werkzaam zijn van goede geestelijke krachten en deze 
moet u aannemen en u erdoor laten leiden, want zodra u dit werkzaam zijn 
aandacht schenkt zal het ook uw levenswandel beïnvloeden en uw ziel tot 
voordeel strekken. 
 
Maar zodra u tot God bidt om een juist denken, zullen steeds de goede geestelijke 
wezens uw leiders en gidsen zijn. Ze zullen inwerken op uw gedachten en u 
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geestelijk goed trachten over te brengen dat de rijpheid van uw ziel verhoogt. Ze 
zullen u geestelijk goed proberen over te brengen krachtens welke u het 
werkzaam zijn van slechte krachten onschadelijk kunt maken doordat u het direct 
als dwaling herkent en afwijst. Verbindt u zich met God, tracht u te leven naar 
Zijn welgevallen, dan hoeft u ook geen slechte geestelijke krachten te vrezen die 
uw denken op een dwaalspoor brengen, want u geeft uzelf in de handen van 
goede geestelijke wezens die nu voor u zorgen in liefde en geduld en uw 
gedachten leiden, zodat ze overeenstemmen met de waarheid en uw geestelijke 
ontwikkeling bevorderen omdat u dit zelf nastreeft.  
 
Amen 
 

 
 

Lichtwezens 
 
BD.3354 
2 en 3 december 1944 

 

Het beïnvloeden door lichtwezens door middel van gedachten  
 
Zodra een lichtdrager in het hiernamaals, een wezen dat weet, gehoor kan vinden 
bij een mens, blijft hij steeds in diens nabijheid om elke gedachte te beïnvloeden, 
om hem dus voortdurend te onderrichten. Maar steeds blijft de wil van de mens 
doorslaggevend of de pogingen van het lichtwezen succes hebben. Want 
ofschoon het wezen vol kracht is en geheel en al bezit zou kunnen nemen van het 
denken van de mens, wordt deze niet in zijn wilsvrijheid beperkt, dus nooit wordt 
het weten hem tegen zijn wil in overgebracht. En daarom vraagt het 
onderrichtend bezig zijn van de kant van de lichtwezens een bovenmatig geduld. 
Zij moeten steeds weer de gedachten van de mens op een bepaald thema richten 
waarover zij bereid zijn opheldering te geven en ze mogen niet ongeduldig 
worden wanneer deze gedachten afdwalen.  
 
En daarom moet hun liefde voor de mensen groot zijn, zodat ze steeds weer 
begrip opbrengen voor hun zwakheden en niet ophouden te proberen de mensen 
te interesseren voor het geestelijke weten. En daarom zal een mens die in 
innerlijkste verbinding met de lichtwezens staat, ook een andere gedachtenwereld 
hebben. Hij zal, ofschoon hij nog niet op een in het oog lopende manier is 
onderwezen, veel nadenken over geestelijke thema's, en dit nadenken zal hem 
bevredigen, omdat het hem een antwoord oplevert dat hem bevalt. En dan kunnen 
de lichtwezens in actie komen, ze kunnen zich te allen tijde in de gedachtengang 
van de mens mengen, ze kunnen hun denken op de mensen overdragen. Maar het 
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hangt van de bereidwilligheid van de enkeling om tot zich te nemen af, of hun 
inspanning en geduld succesvol is. Want hoe bereidwilliger hij is, des te 
opmerkzamer hij in zijn binnenste luistert, dat wil zeggen, hij slaat acht op zijn 
gedachten, hij laat ze niet meteen vallen, maar verwerkt ze en pas dan kunnen ze 
werkzaam worden, dus hem actief laten worden, om uit te voeren wat hem door 
middel van gedachten wordt aangeraden. 
 
Heeft de mens deze overdracht door middel van gedachten gehoor geschonken, 
dan komt ook het verlangen bij hem op, het gehoorde, dus dat wat geestelijk is 
opgenomen, aan de medemens over te dragen, want wat hem innerlijk 
bezighoudt, spoort hem ook aan dit verder te geven. En dan is dit een 
voorbereiden van de medemensen voor de werkzaamheid van de lichtwezens aan 
hem, want zodra er iemand zijn oor opent voor datgene wat hem wordt 
meegedeeld, begint hij ook na te denken en kan het lichtwezen weer ingrijpen en 
voedsel aan zijn denken geven in de vorm van vragen en opheldering door 
middel van gedachten.  
 
Alle mensen zijn aan zulke lichtwezens toevertrouwd, alle mensen zijn door hen 
omringd en ze letten op elke gedachte. En zodra het denken zich op geestelijke 
zaken richt, dus op datgene wat buiten het aardse leven ligt, wat niet het lichaam, 
maar de ziel van de mens betreft, proberen de lichtwezens het denken in goede 
banen te leiden doordat ze het ware weten, het antwoord op de vragen die hen 
bezig houden, hun door middel van gedachten toefluisteren, zodat ze, als van hen 
zelf uitgaande, er aandacht aan schenken en bij goede wil van de mens ook 
gewaardeerd worden. Want de gedachte wordt pas waardevol als hij wordt 
omgezet in de daad, wanneer dat, wat de mens door middel van gedachten wordt 
aangeraden, ook wordt uitgevoerd in overeenstemming met de raad. Maar bij 
veel mensen zijn de inspanningen van de lichtwezens zonder succes, omdat ze 
alleen aardse zaken nastreven en voor geestelijke arbeid of geestelijk weten niet 
ontvankelijk zijn. Daar zijn de lichtwezens dankbaar voor elke steun door de 
mond van een mens. Want de lichtwezens kunnen zich niet openlijk openbaren 
en ook niet tegen de wil van de mens in hen in het ware weten inwijden, 
integendeel is het steeds de wil van de mens zelf, die het werk van de lichtwezens 
bij zichzelf toelaat of weigert. En de lichtwezens zijn aan wetten gebonden, 
omdat de vrije wil van de mens onaangetast moet blijven om het volmaakt 
worden van de mens niet onmogelijk te maken.  
 
Daarom kan het ware weten de mensen alleen worden bijgebracht wanneer hun 
wil zelf actief wordt, doordat ze zich dus ongedwongen aan de invloed van 
diegene overgeven die als verkondiger van het licht, hen met het ware weten 
vertrouwd maakt. Dan pas kunnen de lichtwezens die hem omringen ook bij hem 
hun arbeid verrichten, ze kunnen hem door middel van gedachten onderrichten en 
hem uitsluitsel geven over alle vragen die hem bezighouden. En dan wordt hij 
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voortdurend geestelijk geleid en verzorgd, en zijn denken wordt in rechte banen 
geleid, want de lichtwezens beschikken over grote kracht en macht, zo gauw 
maar de wil van de mens zich niet verzet tegen hun inwerking.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6636 
5 september 1956 

 

Beschermgeest - Geestelĳke leidsman 
 
Een trouwe geestelijke leidsman begeleidt u op al uw wegen door het aardse 
leven. Nooit bent u zonder geestelijke bescherming en wanneer zo'n leidsman, 
alsook de lichtwezens die u omringen, onbeperkt zouden mogen werken, zou uw 
voltooiing op deze aarde verzekerd zijn, omdat hun liefde voor u alles zou willen 
doen wat u kan helpen opwaarts te gaan. Maar ze mogen niet onbeperkt bij u 
werkzaam zijn, omdat uw wil zelf hen een beperking oplegt. Ze kunnen ook 
alleen maar in overeenstemming met deze wil op u inwerken en vaak belet u 
mensen die wezens die u leiden hun werkzaamheden, omdat uw wil daar tegenin 
gaat. Maar toch verlaten uw leidslieden u niet en ze zullen trachten steeds weer 
hun invloed op u uit te oefenen tot aan uw dood. Dus bent u voortdurend door 
beschermgeesten omgeven en u zult u ook steeds tot hen kunnen wenden om 
hulp, maar de hulp mogen ze u altijd pas dan verlenen, wanneer u tevoren de 
band met Mij tot stand hebt gebracht, omdat dit de wet is, dat de lichtwezens 
steeds alleen mijn wil uitvoeren, dat ze altijd alleen volgens mijn wil werkzaam 
zijn. 
 
Een mens die met God verbonden is, kan dus waarlijk zonder zorg door het 
aardse leven gaan, omdat hem steeds liefdevolle hulp verleend wordt wanneer hij 
na innig gebed tot Mij zich dan aan mijn helpers toevertrouwt en hun ook om 
bescherming en hulp verzoekt. Zulke beschermgeesten en leidslieden zijn 
doorstroomd van licht en kracht en het is daarom voor hen ook gemakkelijk 
mogelijk uw aardse bestaan zo te vormen dat het voor u draaglijk is. Het is hun 
mogelijk u uit allerlei nood te bevrijden die aards op u afkomt of door inwerking 
van slechte krachten teweeg wordt gebracht. 
 
Aan zulke beschermgeesten laat Ik u over, zodra u zichzelf eerst met Mij heeft 
verbonden door uw wil, door uw gezindheid, door werken van liefde en door het 
gebed. Dus kan een mens die zich aan Mij heeft overgegeven zich ook steeds 
beschermd weten door Mij zelf, en mijn hemelse dienaren voeren nu uit wat mijn 
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wil is. En mijn wil zal steeds op uw welzijn gericht zijn, u die u al aan Mij hebt 
overgegeven en mijn bescherming verlangt. 
 
En zo weet u dat u nooit alleen bent, al meent u nog zo eenzaam of door ieder 
verlaten te zijn. U bent door scharen bereidwillige geesten omringd, die onder de 
leiding van uw beschermgeest u al hun zorg ten deel laten vallen en u voor 
lichamelijke en geestelijke schade behoeden. 
 
Maar het zou verkeerd zijn wanneer u zich alleen met deze wezens zou willen 
verbinden in een zeker bijgeloof, wanneer u iets anders in hen zou zien dan mijn 
dienaren, die pas bij u werkzaam mogen zijn wanneer u de band met Mij al tot 
stand hebt gebracht. Want zodra u, zonder geloof in Mij en zonder liefde voor 
Mij, tot geestelijke wezens roept om hulp, dan roept u vijandige krachten aan en 
onderwerpt u zich aan hun macht. Want ook deze vijandige krachten zijn in uw 
nabijheid en wachten alleen de gelegenheid af bezit van u te kunnen nemen, en 
deze gelegenheid is er altijd wanneer Ik word uitgeschakeld uit uw denken, 
wanneer u zonder Mij leeft en werkt op deze aarde. Dan kan ook uw geestelijke 
leidsman zich niet naar voren dringen, omdat uw wil zelf hem dat verbiedt. 
 
En des te ijveriger zijn dan de vijandige krachten aan het werk, die u net zo om u 
heen zult kunnen voelen als de goede wezens die in mijn opdracht werken. Maar 
u wordt onherroepelijk een prooi van die slechte krachten, omdat dezen een grote 
macht hebben en die ook aanwenden, omdat uw wil hun daartoe het recht geeft. 
Maar u hoeft deze slechte krachten nooit te vrezen, wanneer uw wil altijd alleen 
maar Mij geldt en u zich in mijn bescherming aanbeveelt. Want dan staan Mij 
talrijke helpers terzijde die u willen dienen en dan zal uw levensweg over de 
aarde steeds onder de bescherming van uw geestelijke leidsman staan, die Ik zelf 
aan u ter beschikking heb gesteld vanaf uw geboorte tot aan uw dood.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6737 
15 januari 1957 

 

Reddingsmiddelen van de lichtwezens 
 
In de geestelijke wereld is het doen en laten van de mensen op de aarde zichtbaar 
en het vervult de lichtwezens met extra ijver om hen te helpen, omdat ze ook op 
de hoogte zijn van het aanstaande einde en van het lot van datgene wat op aarde 
faalt. De barmhartige liefde zet hen onophoudelijk aan tot helpen, maar de wil 
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van de mensen weert hen vaak af en tegen de wil van de mensen in mogen ze niet 
handelen. Maar omdat ze ook de geestelijke toestand van de mensen zien, zijn ze 
ook op de hoogte van doeltreffende middelen en in volledige overeenstemming 
met de wil van God passen ze deze middelen toe die daarin bestaan op aardse 
gebeurtenissen in te werken. 
 
Zo kunnen zowel vreugdevolle als ook onaangename gebeurtenissen het 
inwerken van die lichtwezens zijn, die hun beschermelingen willen redden of 
heenleiden naar God. Want God zelf heeft hen bij de mensen als geestelijke 
leiders geplaatst en het heil van de ziel van hun beschermelingen ligt hen daarom 
buitengewoon aan het hart. Ook zij kennen de zegen van het lijden voor alle 
mensen en daarom is het lijden vaak niet te ontgaan, ofschoon de lichtwezens 
vervuld zijn van liefde voor de mensen. 
 
Maar een ziel gered te hebben, maakt ieder lichtwezen gelukkig, want dezen zijn 
immers op de hoogte van de eindeloos durende toestand van kwelling van het 
geestelijke dat opnieuw in de materie wordt gekluisterd. Tegenover deze toestand 
van kwelling is ook het grootste leed op aarde gering te noemen en om die reden 
passen de helpers het toe, doordat ze aards geluk verstoren en vaak zo smartelijk 
ingrijpen in het leven van een mens dat een liefdevol motief nauwelijks nog te 
herkennen valt, maar het is alleen liefde voor en zorg om de ziel van de mens die 
zich in het grootste gevaar bevindt. Want zolang ze nog op aarde vertoeft, wordt 
ze ook niet door haar geestelijke vrienden en leiders opgegeven. En omdat de tijd 
steeds korter wordt die u mensen nog overblijft tot het einde, worden ook de 
smartelijke ingrepen van de lichtwezens steeds veelvuldiger, want ze handelen in 
opdracht van God, ze zijn voor Hem toch medewerkers die in Zijn wil werkzaam 
zijn. 
 
De mensen verzamelen steeds meer aardse goederen, ze zijn de wereld en haar 
vreugden steeds meer toegedaan, en daarom moet voor hen vaak aards geluk 
verstoord worden. Ze moeten de aftakeling van aardse goederen meemaken, ze 
moeten de banaliteit van de vreugden van de wereld leren inzien. En dat alles is 
slechts mogelijk wanneer het niet volgens hun wens verloopt, wanneer ze door 
slagen van het lot van allerlei aard gehinderd worden bij het ongeremd genieten 
van datgene wat ze nastreven. Dan is het mogelijk dat ze hun gedachten een 
andere richting geven en dan zou het aardse verlies een buitengewone geestelijke 
winst zijn. Dan hebben de lichtwezens de zege behaald en de zielen geholpen te 
leven, waar de zielen hen eeuwig dankbaar voor zullen zijn. 
 
Het is voor alle lichtwezens duidelijk in wat voor een duisternis de mensen op 
aarde voortgaan en ze weten ook dat de wereld daar debet aan is. Daarom zijn 
hun inspanningen erop gericht, steeds maar de gedachten van de mensen van de 
wereld af te wenden en zij trachten dit te bereiken door middelen die hard en 
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liefdeloos lijken, maar steeds gebaseerd zijn op de liefde, omdat ze één zijn met 
God en daarom ook vervuld zijn met liefde voor alle nog ongelukkigen op aarde. 
 
Het is nog maar een korte tijd vóór het einde, maar deze korte tijd zal ook erg 
zwaar zijn, omdat alle zielen moeten worden aangeraakt die niet vrijwillig van de 
wereld afstand doen en zich naar God keren. En zo moet elke moeilijke 
belevenis, elke harde slag van het lot worden beschouwd en onderkend als 
reddingsmiddel dat met goddelijke toestemming nog bij de mensen moeten 
worden gebruikt die in gevaar zijn in de afgrond te zinken. Want iedere ziel heeft 
uit het hiernamaals haar helper en beschermer, die echter steeds haar wil in acht 
moet nemen, daar er anders waarlijk geen mens verloren ging, maar nog vóór het 
einde de terugweg naar God zou vinden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7831 
20 februari 1961 

 

Over de belichaming der lichtwezens 
 
U moet altijd Mij zelf vragen om de zuivere waarheid, dan zult u niet op 
dwaalwegen voortgaan. En wederom wijs Ik op het werken van mijn geest in u, 
opdat u geen gevaar loopt opvattingen als waarheid aan te nemen die niet Mij zelf 
als oorsprong hebben. En Ik maak u ook altijd weer opmerkzaam op de 
activiteiten van satan in de laatste tijd voor het einde, die strijd voert tegen de 
waarheid met alle middelen, die met list en bedrog de mensen probeert te vangen 
die zich niet nauw genoeg met Mij verbinden, zich reeds in dwaalleren lieten 
verstrikken en niet bereid zijn daarvan af te wijken. Maar Ik zal iedereen de 
waarheid laten toekomen die deze waarheid ook ernstig begeert. 
 
Als in de laatste tijd voor het einde van "belichaming van lichtwezens" wordt 
gesproken, dan is daaraan een geestelijke missie verbonden. Want de geestelijke 
nood op aarde is groot en deze lichtwezens hebben zich bereid verklaard de 
mensen hulp te bieden. En van dit geestelijke, vol van licht, is waarlijk veel op 
aarde belichaamd, dat zonder herkend te worden door de medemensen zijn weg 
gaat en de taak vervult: de mensen geestelijke waarden over te brengen of hen 
een leven in liefde voor te leven om tot zegen der medemensen werkzaam te zijn, 
dus hen te helpen op de juiste weg te geraken die tot Mij leidt. Maar voor het 
merendeel bestaat hun taak daarin, voor Mij in mijn wijngaard te werken en 
zodoende voor hun medemensen ware vertegenwoordigers van God te zijn. 
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Leermeesters die Ik voor mijn dienst zelf opleid, die dus in mijn plaats spreken 
en mijn ware dienaren zijn. Zij hebben zich in het geestelijke rijk zelf 
aangeboden voor deze verlossingsarbeid en zijn door Mij ook aangenomen, 
waarvoor een belichaming in het vlees op deze aarde nodig was. 
 
Maar dezen kennen hun herkomst niet. Ze kennen de opdracht niet die zij 
vrijwillig op zich hebben genomen, maar ze leiden een leven als van ieder mens 
op aarde. Alleen beweegt hun vrije wil hen tot hun levenswandel en tot hun 
arbeid in de wijngaard. Zij kennen ook hun verleden niet. En dat moet zo zijn, 
omdat alleen de volledig vrije wil de drijfveer moet zijn, onverschillig welke 
geestelijke missie zo'n mens vervult. Het zou voor u waarlijk niet tot zegen zijn 
op de hoogte te zijn van de eerdere belichaming van een mens, want uw denken 
zou verward raken omdat mijn tegenstander de zwakheden van de mensen kent 
en hij heel gemakkelijk een opening vindt om binnen te sluipen waar hij maar een 
vonkje hoogmoed ontdekt. Van Mij uit is dus zo'n belichaamd lichtwezen geen 
kennis gegeven over zijn herkomst. 
 
Toch zijn er mensen die dit willen weten en ze vragen niet naar de oorsprong van 
zulke kennis. Maar nooit zal mijn geest hen zulk een weten geopenbaard hebben, 
veel eerder zijn onrijpe geesten aan het werk geweest om dwaling te verspreiden 
en mensen als belichaamde lichtwezens voor te stellen terwijl er in werkelijkheid 
geen geestelijke taak te ontdekken valt, die overigens niet op leugens en 
verkeerde veronderstellingen gebaseerd zou zijn. De lichtwezens werken in het 
verborgene, of zij treden met hun werkzaamheden zo duidelijk op de voorgrond 
dat er ook duidelijk een missie vanuit mijn opdracht te herkennen is. 
 
Maar zij zullen alles wat niet volgens de waarheid is afwijzen en zij zullen ook 
onzuivere mededelingen uit het geestelijke rijk als leugen en bedrog herkennen 
en veroordelen. Want zij leven in de waarheid en strijden voor de waarheid, 
echter niet voor valse leerstellingen die van hem uitgaan die mijn tegenstander is. 
En Ik kan u mensen alleen maar waarschuwen voor zijn activiteiten in de laatste 
tijd voor het einde, want hij zal alles doen om mijn zuivere waarheid te 
ontkrachten. En hij zal steeds weerklank vinden bij hen die het buitengewone 
zoeken en zich niet tevreden stellen met de zuivere waarheid die Ik hen doe 
toekomen. Ik zal u echter steeds weer opheldering verschaffen zodra u deze 
ernstig begeert.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8788 
23 maart 1964 
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Gods tegenstander vermomt zich als lichtengel 
 
Hoe vaak nog zal de tegenstander u de weg versperren wanneer u bij Mij zult 
willen komen en zal hij proberen u van de juiste weg af te brengen en alle 
middelen aanwenden om dit te bereiken? Maar geloof, dat Ik niemand die zijn 
ogen op Mij heeft gericht, zonder kracht laat om weerstand te bieden. Maar hij 
zal veel dwaling rondstrooien en daarbij zal hij ook niet nalaten de zuivere 
waarheid te ondermijnen. En steeds zal hij trachten zich zelf te vertonen onder 
hetzelfde gewaad waarin mijn boden op aarde werkzaam zijn. Hij zal zich hullen 
in het gewaad van een lichtengel om de mensen van het juiste spoor af te 
brengen, want ofschoon hij schijnbaar voor Mij spreekt, is het niet mijn woord 
dat hij uitspreekt, maar hij beïnvloedt de van hem afhankelijke mensen om eigen 
ideeën en opvattingen te preken als mijn woord, dat echter door hem misvormd is 
om de mensen in verwarring te brengen en onbekwaam te maken voor een 
onderzoek. 
 
U kent zijn listen en gemene streken niet, u weet niet hoe hij optreedt om de 
mensen maar te misleiden. En toch heeft hij veel aanhang, omdat de mensen iets 
ongewoons willen beleven en daarom voor het gewoonweg eenvoudige woord, 
dat van Mij afkomstig is, niet open staan. Ook is een zekere eigenliefde nog te 
groot onder diegenen die Mij willen dienen en deze eigenliefde staat mijn 
tegenstander toe in te grijpen. Hij zelf geeft zich uit voor heer en wordt door hen 
ook erkend omdat de eigenliefde duisternis van geest betekent, zodat ze nooit 
kunnen inzien wat waarheid en wat dwaling is. En het gelukt hem vaak zích een 
afhankelijk schepsel op te leiden, in welke hij nu veel dwaling binnen kan laten 
stromen die zonder bezwaar wordt aangenomen als waarheid. 
 
En toch hoeft u mensen geen prooi van hem te worden wanneer de begeerte naar 
de waarheid sterk is, wanneer u alles onderzoekt met het innige verlangen dat Ik 
u uw geest verlicht en u in staat bent het verkeerde van het juiste te scheiden en te 
onderscheiden. Dan zullen u de schellen van de ogen vallen en wijst u zonder 
bezwaar al het verkeerde af. U herkent de tegenstander en zult naar Mij vluchten 
om kracht en hulp om te weerstaan. U hoeft alleen maar heel ernstig in de enige 
waarheid te willen staan en waarlijk, mijn tegenstander zal u niet meer kunnen 
misleiden. U doorziet hem en zijn werkzaam zijn en u herkent ook zijn 
werktuigen, al vermommen zij zich nog zo goed en willen ze zich voordoen als 
lichtboden. Het ware licht straalt alleen van Mij uit en van diegenen, die waar 
licht - de zuivere waarheid - begeren.  
 
Maar de valse profeet zal zich steeds in de nabijheid van de ware profeet 
ophouden, de dwaling zal altijd naast de waarheid voortgaan en de duisternis zal 
trachten het licht te vertroebelen of te doven en daaraan herkent u ook de 
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herkomst van wat een "profeet" u brengt. Wanneer Ik mijn woord naar de aarde 
leid, dan zal ieder die het wordt overgebracht zich ervan bedienen en hij herkent 
het als stem van de Vader omdat zijn geest is gewekt. Wie het herkent als mijn 
woord, zet niets minderwaardigs naast dit woord van Mij. En doet hij het, dan 
bewijst hij dat hij mijn woord niet herkent, dat hij niet in staat is de stem van de 
Vader te herkennen en dat laat ook zijn geestestoestand zien. Kan er iets 
kostbaarders bestaan dan dat Ik zelf u mensen aanspreek? En voelt u het, dat de 
Vader u aanspreekt, dan zult u dit aanspreken van Hem niet meer willen missen, 
maar u zult dan ook in staat zijn een onderscheid te maken wanneer u schijnbaar 
hetzelfde wordt aangeboden. U zult de kracht missen die aan mijn woord 
ontstroomt, omdat Ik u mensen kracht wil doen toekomen die u beslist nodig 
hebt. 
 
En daarom zal Ik u de juiste voeding toedienen voor uw ziel, Ik zal u het 
medicijn geven dat u nodig hebt om gezond te worden en ieder die de genade 
heeft, mijn rechtstreeks gesproken woord door een bode in ontvangst te nemen, 
zal zich ervan bedienen. Maar deze staat ook in het licht en herkent elke 
verkeerde stroming die hem treft, omdat ze van de tegenstander uitgaat, die zijn 
heer niet meer is wanneer Ik een mens al het brood uit de hemel, het water des 
levens, kan aanreiken. 
 
Doch ook mijn tegenstander zal niet nalaten, om diegene te strijden die hij dreigt 
te verliezen. Hij zal alles in het werk stellen om zich als lichtengel voor te doen, 
om de mensen die zich al aan hem hebben ontworsteld, weer in zijn gebied te 
trekken. Wees daarom oplettend en vraag Mij voortdurend om toezending van 
kracht om u te bevrijden van hem die mijn tegenstander en uw vijand is en nog 
lange tijd blijven zal.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8228 
30 juli 1962 

 

Onderzoek de geesten 
 
Geloof het, u mensen, dat Ik u steeds weer het weten over Jezus Christus en Zijn 
verlossingswerk waarheidsgetrouw zal laten toekomen, want Hem, de goddelijke 
Verlosser, moet u onderkennen en erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de 
wereld, die Mij zelf in zich droeg. Het kan u echter niet bewezen worden welke 
missie Hij op de aarde te vervullen had. Maar Ik zelf zal u de ware kennis over 
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Hem doen toekomen door mijn geest en daarin kunt u toch al een bewijs zien. 
Want wat u historisch niet bewezen kan worden, daarover onderricht u mijn 
geest. En zo weet u ook dat Ik het zelf ben die u dit openbaart en dat u dus gerust 
de geesten kunt onderzoeken. Want zodra u over Jezus Christus en Zijn 
verlossingswerk uitsluitsel wordt gegeven, is het de geest uit God die u alleen 
maar zuivere waarheid kan overdragen. U hebt het recht de afkomst van het 
geestelijk goed te onderzoeken en Ik zelf heb u op de toetssteen gewezen. Want 
nooit zal een tegenwerkende geest verkondigen dat "Jezus Christus in het vlees is 
gekomen". En hebt u zich eerst eenmaal het bewijs verschaft dat Gods geest aan 
het werk is, dan kunt u ook alles als waarheid aannemen wat deze geest u 
verkondigt. 
 
Mijn werkzaam zijn in de mens, wat op zo'n duidelijke wijze in het toezenden 
van mijn woord tot uitdrukking komt, kan niet als eigen verstandelijk denken 
worden uitgelegd of verklaard. Het kan echter nog minder als beïnvloeding door 
mijn tegenstander gekenmerkt worden, want dan bewijzen de mensen alleen dat 
zijzelf de stem van hun Vader niet herkennen, dat zij niet behoren tot de mijnen, 
die zich geheel aan Mij overgeven, maar dat zij zelf nog te veel met hun verstand 
bezig zijn, anders zouden zij zich aangesproken voelen door Mij - hun Vader van 
eeuwigheid. Want het toezenden van mijn woord in een mensenhart, zij het 
rechtstreeks of door mijn boden, zal zijn uitwerking niet missen. Het raakt het 
hart zodra dit zich maar opent en bereid is zich door Mij te laten aanspreken. 
Voorwaarde is, dat de mens Mij aanhoort zonder vooringenomenheid en dus 
bereid is zichzelf door mijn geest, door mijn liefdeslicht te laten doorstralen. 
 
Pakt de mens echter louter verstandelijk een onderzoek aan van dat geestelijk 
goed dat hem door Mij is toegezonden, dan zal hij nauwelijks in staat zijn de 
stem van zijn Vader te herkennen, want dit raakt niet zijn hart en alleen het hart is 
in staat te onderzoeken. U moet niet blind geloven en iets aannemen wat u 
innerlijk afwijst. Maar worden u mijn openbaringen toegezonden, dan zult u 
nooit het gevoel van afweer hebben, vooropgesteld dat u verlangt door Mij zelf te 
worden aangesproken. Veeleer zullen mijn woorden u zo raken dat u ze niet meer 
missen wilt en u zult ook geheel overtuigd zijn van de waarheid omdat u nu Mij 
zelf bespeurt. Goddelijke openbaringen zullen steeds de menswording van God in 
Jezus en Zijn verlossingswerk tot inhoud hebben, en dit moet voor u steeds het 
duidelijkste bewijs voor de waarheid zijn. Want nooit zal mijn tegenstander u 
daarvan in kennis stellen dat Jezus Christus zich voor u aan het kruis heeft 
geofferd, in wie Ik zelf het verlossingswerk volbracht. Nooit zal mijn 
tegenstander proberen u ertoe te brengen in Jezus te geloven. Nooit zal hij u de 
liefde prediken die eveneens de inhoud van mijn openbaringen is omdat alleen de 
liefde u met Mij verbindt en hij alles verhinderen wil wat die verbinding tot stand 
zou kunnen brengen. 
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U moet dus op de hoogte zijn van zijn wezen, dat alleen uit haat bestaat en u wil 
verderven. En reeds daaraan zult u zijn activiteiten kunnen herkennen, dat hij 
alles zal doen om mijn goddelijke openbaringen te kleineren en uw geest te 
verduisteren, opdat u Mij niet zult onderkennen. Maar u hoeft zich alleen maar 
tot Mij zelf te wenden om verlichting van uw geest, en waarlijk, Ik zal u bijstaan 
en elke onduidelijkheid in u omzetten in het helderste inzicht als u er maar ernstig 
naar verlangt. Mijn tegenstander probeert altijd verwarring te stichten, maar hij 
zal alleen daar succes hebben waar het verlangen naar de zuivere waarheid nog 
niet overheerst. Waar dit echter aanwezig is, daar heeft hij alle macht verloren, 
want Ik zelf straal het licht uit en het zal ieder die in het licht wil staan weldadig 
beroeren.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7655 
25 juli 1960 

 

Het aanroepen van lichtwezens na een gebed tot God 
 
In het verkeer met de geestelijke wereld is steeds alleen uw instelling tegenover 
Mij maatgevend of u daar succes uit behaalt voor uw ziel. Want er zijn goede en 
slechte krachten die om uw wil strijden, die hun invloed op u zouden willen 
uitoefenen. En u alleen geeft de doorslag welke krachten u mogen naderen. U 
geeft de doorslag door de richting van uw wil die altijd op Mij gericht moet zijn, 
wanneer de wezens van het licht, die bezig zijn in mijn opdracht, u mogen 
beschermen en onderrichten. 
 
De vaste band met Mij verzekert u van hun bescherming en hun zorg en hun 
invloed op uw ziel zal steeds gunstig zijn en haar in haar ontwikkeling vooruit 
helpen. Want ook deze wezens die vol van liefde zijn, mogen niet tegen uw wil in 
op u inwerken, wat weliswaar ook de slechte krachten niet kunnen doen, om 
welke reden u altijd beschermd bent tegen hun werkzaam zijn wanneer u zich 
innig met Mij verbindt, wanneer u Mij vraagt om bescherming en hulp. Dan kan 
Ik mijn lichtwezens ook de opdracht geven voor u te zorgen en dan bent u 
waarlijk onder goede hoede. Want de liefde van deze wezens is groot en ze doen 
alles voor u, zodra ze zien dat uw wil Mij geldt. 
 
Daarom zult u zich steeds gedragen voelen door hun liefde, zolang u met Mij de 
band in stand houdt die hen dus toelaat onbeperkt werkzaam te zijn. En u kunt u 
ook met hen verbinden in gedachten, u kunt hen ook uw noden voorleggen en 
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hen vragen om hun bescherming, die zij u maar al te graag zullen verlenen. U 
moet u aan al het goede geestelijke overgeven en alle slechte krachten van u 
afhouden. Daarom zult u ook de goede krachten kunnen vragen om bescherming 
tegen de slechte krachten en ze zullen een muur om u vormen en die andere de 
toegang beletten. Maar steeds bent u door geestelijke krachten omringd, door hen 
die uw welzijn willen, door andere die u proberen schade te berokkenen en ook 
door zulke geestelijke wezens die op uw hulp hopen, die krachteloos zijn en geen 
weten hebben en die zich door uw nabijheid voelen aangetroken omdat ze licht 
bij u zien en hier op aansturen, omdat het licht hun ontbreekt. 
 
En ook dan moet u de goede krachten om ondersteuning vragen, dat ze de 
hiervoor genoemde krachten onderrichten en leiden en dat ze niet in het nauw 
worden gebracht door de slechte krachten, die ook op die andere wezens hun 
invloed proberen uit te oefenen. U moet steeds alleen maar willen, dat u goed en 
juist handelt en daarvoor om hulp bidden, hetzij in aardse of geestelijke 
noodtoestand, want altijd zijn in mijn opdracht mijn lichtboden bereid diegenen 
te helpen die van Mij willen zijn en zich innig met Mij verbinden in gebed. 
Daarom zult u onophoudelijk uw gedachten in het geestelijke rijk kunnen sturen 
en steeds zult u daar antwoord krijgen die u door middel van gedachten zult 
opnemen en dan dus ook zult kunnen spreken van een "leven in en met God". 
 
Alleen, schuif Mij niet terzijde uit uw gedachten. Want Ik wil uw begin en uw 
einde zijn, met Mij moet u het verloop van uw dag beginnen en eindigen en dan 
zullen waarlijk al mijn engelen u behoeden. Ze zullen u terzijde staan met raad en 
daad, want ze hebben Mij lief en ze zijn ook vervuld van liefde voor u en daarom 
voeren ze altijd alleen mijn wil uit. Maar mijn wil kunt u te allen tijde 
goedgunstig voor u stemmen en u zult een gelukkig leven leiden al op aarde, 
want u gaat dan onder mijn voortdurende bescherming omdat al mijn engelen u 
behoeden op uw levensweg, omdat ze u beschermen tegen alle krachten die u in 
het nauw willen brengen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7925 
23 juni 1961 

 

Het openen van de poort naar het lichtrijk door Jezus Christus 
 
De poort naar het rijk van het licht en de zaligheid is voor jullie opnieuw 
geopend, toen de mens Jezus op Golgotha Zijn leven gaf voor de delging van de 
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zondenschuld van de gehele mensheid. De kloof tussen Mij en jullie werd door 
Zijn kruisdood overbrugd, de weg die terugvoerde in jullie vaderhuis was weer 
vrij voor jullie. Dit werk van erbarmen, dat een mens heeft volbracht die Mij zelf 
volledig in zich had opgenomen en die daarom ook vol kracht was, is uniek 
geweest. En het zal nooit herhaald hoeven te worden, omdat het voor alle mensen 
van het verleden, van het heden en van de toekomst werd volbracht. 
 
De dood van de mens Jezus was zo smartelijk, Zijn lichamelijk en geestelijk 
lijden was zo onmetelijk groot dat het voor Mij voldoende was als verzoening 
voor de grote oerschuld van de eens van Mij afgevallen geestelijke wezens, dat 
daarmee ook aan mijn gerechtigheid werd voldaan en dat daardoor mijn liefde 
jullie allen weer kon aannemen, zonder de wet te overtreden waaraan ook het 
meest volmaakte wezen zich moet houden omdat anders zijn volmaaktheid 
schade zou lijden. Ik nam het offer van de mens Jezus aan en de weg werd vrij 
voor jullie, mijn schepselen, terug in jullie vaderhuis, naar Mij, die jullie eens 
vrijwillig hadden verlaten. 
 
Wanneer jullie mensen bedenken hoe groot jullie toenmalige schuld was, 
wanneer jullie aan het onmetelijke lijden en de kwellingen van de mens Jezus 
denken en wanneer jullie je de heerlijkheden in mijn rijk proberen voor te stellen, 
dan pas zullen jullie kunnen begrijpen welke grote betekenis het verlossingswerk 
van Jezus voor jullie mensen heeft en dat jullie je daarom bij Hem moeten 
aansluiten, omdat jullie anders in de duisternis blijven, omdat anders voor jullie 
het rijk van het licht en de zaligheid gesloten is en blijft, totdat jullie Hem 
erkennen en jullie bewust voor Hem kiezen. Pas wanneer het jullie is 
verduidelijkt dat jullie zondig werden en waaruit jullie grote zonde bestond, is 
jullie ook het verlossingswerk van Jezus Christus begrijpelijk te maken. Want 
jullie moeten dit weten omdat anders jullie gang over de aarde nutteloos is, 
wanneer jullie in dezelfde duisternis overgaan naar het hiernamaals, wanneer 
jullie nog zijn belast met de oerzonde die de grote kloof tussen jullie en Mij liet 
ontstaan. 
 
De brug naar Mij is door de mens Jezus voor jullie gebouwd en jullie allen 
kunnen haar betreden. Jullie kunnen weer naar Mij terugkeren, maar alleen met 
Hem, met Jezus, de goddelijke Verlosser, wanneer jullie ook een beroep doen op 
het grote werk van erbarmen, wanneer jullie Hem erkennen en in Hem Mij zelf, 
die op aarde neerdaalde om in de mens Jezus mijn intrek te nemen, om zelf in 
Hem het verlossingswerk te volbrengen opdat de poort naar het lichtrijk weer 
voor jullie geopend werd en jullie nu kunnen terugkeren in jullie vaderhuis. 
 
Jullie vroegere zondenschuld is afgelost door de kruisdood van Jezus. Doch ieder 
mens afzonderlijk moet zijn houding bepalen ten opzichte van Hem en Zijn 
verlossingswerk. De brug is geslagen, maar ieder mens afzonderlijk moet deze 
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betreden en de weg nemen naar Mij, die aan de andere kant van de kloof op jullie 
wacht en jullie vreugdevol weer wil opnemen in mijn rijk. Jullie zondenschuld is 
afgelost, maar jullie moeten die zelf tot onder het kruis dragen, jullie moeten het 
zelf willen, dat jullie bij hen horen, voor wie het bloed van Jezus vergoten is. Dan 
pas erkennen jullie Hem en Zijn verlossingswerk, en dan pas bekennen jullie 
bewust jullie schuld en vragen om vergeving. Dan heeft de goddelijke Verlosser 
ook voor jullie het werk van erbarmen volbracht, dan heeft ook voor jullie Zijn 
bloed gevloeid en heeft het jullie ziel gereinigd van alle schuld. 
 
En steeds opnieuw wordt jullie mensen daarom opheldering gegeven, welke 
betekenis de kruisdood van Jezus voor de totale mensheid heeft. Steeds opnieuw 
wordt jullie je grote schuld duidelijk gemaakt, die onmetelijk was omdat jullie je 
destijds bewust van Mij afgescheiden hebben ondanks het helderste inzicht en 
een hoogst volmaakt wezen. Jullie hadden een schuld op je geladen, die jullie niet 
in zijn omvang konden meten, en er was waarlijk een zoenoffer nodig dat 
onmetelijk groot en zwaar was. De mens Jezus heeft het Mij gebracht en omwille 
van Zijn overgrote liefde voor Zijn medemensen nam Ik dit offer aan en liet het 
als delging der schuld volstaan. 
 
En nu moeten jullie zelf ook een beroep doen op Zijn grote daad van liefde opdat 
jullie zondenschuld gedelgd wordt, opdat jullie niet voor een gesloten deur staan, 
wanneer jullie na de dood het hiernamaals binnengaan. Door Zijn kruisdood zijn 
de poorten opnieuw geopend. Zijn kruisdood heeft aan jullie mensen verlossing 
gebracht, met Zijn bloed heeft Hij jullie zielen vrijgekocht van mijn tegenstander. 
En zo is Hij waarlijk jullie Verlosser uit alle nood geworden, want Hij gaf jullie 
het leven terug. Hij heeft jullie vrijgemaakt van zonde en dood. Hij nam alle 
schuld op zich en ging daarmee de weg naar het kruis. 
 
De liefde die Hem vervulde heeft dit werk volbracht en deze liefde was Ik zelf. 
Jullie Vader van eeuwigheid was zelf in de mens Jezus, jullie Vader van 
eeuwigheid is zelf aan het kruis gestorven voor jullie en jullie zonden, Hij zelf 
heeft de brug gebouwd om jullie thuis te halen in Zijn rijk. En jullie allemaal 
moeten deze brug betreden als jullie zalig willen worden.  
 
Amen 
 

 
 

Ons ware vaderland - Terugkeer 
 
BD.5336 
14 maart 1952 
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Mĳn rĳk is niet van deze wereld 
 
Mijn rijk is niet van deze wereld. Acht daarom de aardse wereld zeer gering. 
Word er slechts in zoverre mee geconfronteerd zoals uw aardse levenstaak het 
vergt, maar streef onophoudelijk naar mijn rijk dat buiten de aardse wereld te 
vinden is. Mijn rijk is het rijk dat eeuwig voortduurt, terwijl de aardse wereld 
vergaat met de dood van uw lichaam. Maar u zult mijn rijk al op aarde kunnen 
bezitten, als u zich afwendt van de vreugden en goederen van de wereld en uw 
gedachten verheft naar Mij, wanneer u ze zendt in de oneindigheid, Mij vragend 
en u openstellend voor mijn antwoord. Dan betreedt u al het geestelijke rijk dat 
eens uw verblijfplaats zal zijn. Dan is het geestelijke rijk u meer waard dan de 
aardse wereld en dan ontvangt u ook de goederen die deel uitmaken van dat rijk, 
maar die u aards niet zult kunnen ontvangen. Mijn rijk is niet van deze wereld. 
Begrijp dat Ik u door deze woorden wil roepen in de gindse wereld die uw ware 
vaderland is en die u ook weer wil opnemen na de dood van uw lichaam. Mijn 
rijk is het lichtrijk dat u alleen maar binnen kunt gaan als u ontvankelijk voor 
licht bent geworden, als u op aarde naar mijn rijk hebt gestreefd en dus kandidaat 
bent geworden voor het rijk dat Mij toebehoort en waarin u Mij eens zult mogen 
aanschouwen.  
 
Deze woorden van Mij geven u duidelijk te verstaan dat u deze wereld, het aardse 
rijk, niet vurig moet begeren, veeleer dat u dit zult moeten overwinnen als u in 
mijn rijk wilt worden opgenomen. Ik wil u het verschil duidelijk maken. Ik wil u 
zeggen dat deze wereld Mij niet toebehoort maar dat mijn tegenstander daarvan 
heer is en stel dus mijn rijk tegenover de aardse wereld. Ik wil u hierheen, in mijn 
rijk lokken, omdat Ik u geven wil wat de aardse wereld niet bezit: een eeuwig 
leven in gelukzaligheid.  
 
De aarde is het dal van lijden en beproevingen. Ze is de plaats van onvolmaakte 
mensen die volmaakt moeten worden. De aarde is evenwel geen duurzame 
verblijfplaats, ze is slechts een stadium van ontwikkeling dat voor de mensen 
uitermate kort is vergeleken met de eeuwigheid. En de mens zelf, zijn aards 
materieel omhulsel, is vergankelijk. Het dient het geestelijke dat zich opwaarts 
moet ontwikkelen, slechts voorbijgaand tot woning. Dan pas betreedt de ziel het 
geestelijke rijk dat onvergankelijk is, maar ook dan nog het rijk van mijn 
tegenstander kan zijn, wanneer de ziel op aarde geen geestelijke vooruitgang 
heeft geboekt en dus binnengaat in het rijk der duisternis. 
 
Maar u zult moeten streven naar mijn rijk, het geestelijke rijk waarin Ik de 
Koning en Heerser ben, waar alleen maar licht en gelukzaligheid bestaat, waar Ik 
zelf uitdeel om allen gelukkig te maken die mijn rijk zijn binnengegaan. Acht 
daarom de aardse wereld gering. Streef naar het rijk dat voor u heerlijkheden 
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ontsluit, waarvan u mensen nooit zult kunnen dromen, het rijk waarvan Ik u de 
heerlijkheden heb beloofd met de woorden: "Wat geen menselijk oog ooit heeft 
gezien en geen menselijk oor ooit gehoord, heb Ik bereid voor hen die Mij 
liefhebben".  
 
Amen 
 

 
 

Het binnengaan in het geestelijke rijk 
 
BD.7625 
18 juni 1960 

 

Gods gerechtigheid eist genoegdoening 
 
Elk onrecht moet door de zondaar worden goedgemaakt. Dat eist mijn 
rechtvaardigheid. En deze zonde moet worden afgelost op aarde of in het 
hiernamaals en er kunnen eeuwige tijden voorbijgaan, wanneer een ziel met zulke 
zonden belast - zonden die ze op aarde heeft begaan - het rijk hierna binnengaat, 
tot ze deze zondenschuld heeft afgelost. Maar de oerzonde van de vroegere afval 
van Mij kan ze niet zelf goedmaken in het rijk hierna, omdat deze oerschuld te 
groot is om door het wezen zelf te kunnen worden afgelost, hetzij op aarde of in 
het geestelijke rijk. Toch wordt ook van een nog met de oerschuld belaste ziel de 
aflossing van haar op aarde begane zonden geëist en voor deze kan ze al een 
onuitsprekelijk zwaar en kwellend lot moeten verduren, omdat mijn 
gerechtigheid een vereffening van elke schuld eist. 
 
Maar mijn eindeloze liefde heeft zich ontfermd over alle zondaars. Ze heeft de 
zondenschuld teniet gedaan, ze heeft er genoegdoening voor verricht. Ze heeft 
het werk van verlossing volbracht voor de met zonden belaste mensheid en ze 
heeft ook de oerschuld gedelgd, zodat de zielen werkelijk verlost kunnen 
binnengaan in het geestelijke rijk wanneer ze het aardse lichaam moeten verlaten. 
Ik zelf heb in de mens Jezus de verzoening gebracht door mijn bitter lijden en 
sterven aan het kruis, door een werk van barmhartigheid dat alleen de liefde in 
staat was te volbrengen. En zo kan zelfs de grootste zondaar vrij worden van zijn 
schuld en het lichtrijk binnengaan, vooropgesteld dat hij de verlossing aanneemt, 
dat hij vrijwillig naar Mij in Jezus Christus komt en omwille van de kruisdood 
om vergeving vraagt. Maar de vrije wil moet deze gang naar het kruis gaan, daar 
anders de mens zich buiten het werk van verlossing plaatst, daar hij anders niet 
tot diegenen hoort voor wie mijn bloed gevloeid heeft als genoegdoening voor de 
zondenschuld der mensheid. 
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Nu pas zult u de grote betekenis van het verlossingswerk kunnen inzien, wanneer 
u eraan denkt dat het van uzelf afhangt hoe uw lot is waarin u zich eens in de 
eeuwigheid bevindt, wanneer u zich voorstelt dat u onmetelijke kwellingen 
wachten omdat u gezondigd hebt en de genade van Jezus Christus niet aanneemt 
die u wil bevrijden van uw zondenschuld, wanneer u eraan denkt dat u zelfs in 
eeuwigheid niet in staat bent uw grote schuld te delgen en daarom eeuwigheden 
zult moeten smachten in onuitsprekelijke kwelling en duisternis en wanneer u 
bedenkt dat u ook vrij zult kunnen worden van uw schuld wanneer u zich maar 
aan Mij in Jezus overgeeft, wanneer u met uw zondenschuld naar het kruis gaat 
en Mij in Jezus vraagt om vergeving. U zult u voor elke zonde moeten 
verantwoorden en boete doen en u hebt allen gezondigd in het leven op aarde. 
 
Maar u kunt ook allen vergiffenis krijgen, u zult vrij kunnen worden van uw 
schuld en als verlost het rijk van gelukzaligheid kunnen binnengaan, wanneer u 
zich maar tot Jezus Christus wendt, tot de goddelijke Verlosser die Mij zelf als 
omhulling heeft gediend, omdat mijn liefde het werk van verlossing voor u 
mensen wilde volbrengen en dit alleen maar kon in de uiterlijke vorm van een 
mens die al het leed op Zijn schouders nam, die geleden heeft en gestorven is als 
mens en die Zijn bloed heeft vergoten uit liefde om Zijn medemensen te helpen 
en hen te bevrijden uit geestelijke nood. U zult alleen uw weg op Hem hoeven te 
richten, u zult u in uw geestelijke nood alleen aan Hem te hoeven toevertrouwen, 
Hem uw zonden bekennen en Hem vragen, dat Hij ook voor u Zijn bloed 
vergoten zou mogen hebben opdat u vrij zult worden van uw zondenschuld, 
opdat u, van zonde en schuld bevrijd, het geestelijke rijk binnen zult kunnen gaan 
wanneer de dag van het heengaan van deze aarde voor u is gekomen. 
 
En Hij zal u aannemen, Hij zal uw zondenschuld teniet doen, want Hij heeft mijn 
gerechtigheid genoegdoening verschaft. Hij heeft al het lijden en de smarten 
verdragen, die u zou moeten hebben verdragen en die u ook niet bespaard kunnen 
blijven, wanneer u onverlost, zonder Jezus Christus de aarde verlaat. In het rijk 
hierna zult u Hem nog wel kunnen vinden en ook dan zal u verlossing ten deel 
vallen, maar lang en zwaar is de weg en vaak hebt u daar ook de wil niet toe. 
Maar zonder Jezus Christus blijft de poort naar het lichtrijk voor u gesloten, 
zonder Jezus Christus zult u nooit zalig kunnen worden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.3969 
6 februari 1947 
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Het lot in de eeuwigheid in overeenstemming met de wil - Materie 
is verkeerde liefde 
 
Waar de mens naar streeft, dat zal hem ten deel vallen, want alleen zijn wil 
bepaalt zijn lot in de eeuwigheid. Is uw streven gericht op het rijk Gods, dan zult 
u het ook in bezit nemen en medeheerser van alle werelden zijn. Maar stuurt u 
aan op de wereld, op vervulling van aardse wensen en begeerten, dan zal ook de 
wereld, dat wil zeggen het aardse bezit, u niet verlaten, ongeacht of u het 
hiernamaals bent binnengegaan, want uw wensen scheppen u ook de omgeving 
waarin uw ziel verblijft. Alleen zult u niet gelukkig zijn in het bezit van zulke 
goederen, want u zult de onwerkelijkheid ervan zeer spoedig inzien, dus geen 
vervulling van uw begeerten meer vinden, echter voortdurend verlangen en dit 
verlangen zal u kwellen en daarom zult u er naar moeten streven, al op aarde vrij 
van zulke begeerten te worden. U zult geestelijk goed moeten begeren als u eens 
zalig zult willen zijn. 
 
Waar u naar streeft, zal uw deel zijn. En dus schept ieder mens zichzelf zijn lot en 
hij moet zich daarom van de grote verantwoordelijkheid bewust zijn, want het 
zijn eeuwigheden die voor hem liggen, eeuwigheden die hij in gelukzaligheid 
door kan brengen of in armzaligheid moet doormaken. Want er kunnen 
eeuwigheden voorbij gaan tot hij de aardse materie heeft overwonnen, terwijl in 
het geestelijke rijk de verzoekingen nog veel erger zijn, daar hij er weinig 
weerstand aan biedt, terwijl hij er op aarde heel gemakkelijk los van kan komen 
als hij maar ernstig wil. 
 
Een ziel die heeft overwonnen en vrij het rijk hierna binnengaat, is 
onuitsprekelijk gelukkig, want er wacht haar veel heerlijk genot, waarvan u 
mensen op aarde, u geen voorstelling kunt maken. Ook zij zal begeren, maar 
voortdurend vervulling vinden, want wat zij begeert is geestelijk goed. Het is de 
uitstraling van de liefde van God die haar oneindig gelukkig maakt, die haar 
voortdurende verlangen is en die haar blijvend ten deel valt. En deze uitstraling 
van Gods liefde vergeestelijkt haar hele wezen. Het past zich steeds meer aan de 
eeuwige Liefde aan en voelt zich door Haar doorlopend aangetrokken, 
onophoudelijk begeert ze de nabijheid van God om met Hem in alle eeuwigheid 
verbonden te zijn en dus onuitsprekelijk gelukzalig te zijn. De mensen op aarde 
verlangen aardse vreugden, lichamelijk genot en ze streven steeds alleen maar 
naar materieel bezit. En dit alles vindt zijn einde met de dood van het lichaam. 
Niets kunnen ze meenemen in het geestelijke rijk, als ze geen geestelijke 
goederen hebben verzameld, die echter alleen door het achterstellen van aardse 
wensen te verkrijgen zijn.  
 



199 
 

En als ze zich nog voor de lichamelijke dood kunnen losmaken van de wereld, als 
zij nog tevoren de waardeloosheid ervan hebben ingezien en zich met gedachten 
aan het hiernamaals bezighouden, kunnen ze gelukkig geprezen worden. Want 
dan is de weg naar boven in het geestelijke rijk voor hen niet meer gesloten, 
hoewel onuitsprekelijk moeilijk te beklimmen. Dan echter streven ze niet meer 
aardse goederen na en ze hoeven niet meer de boosaardige verleidingen te vrezen 
door welke een ziel zwak wordt en onbekwaam om weerstand te bieden. Dan 
zullen ze zeer spoedig ondersteuning krijgen van de kant van de lichtwezens, die 
hen helpen door hun geestelijk goed uit te delen, ofschoon binnen bepaalde 
grenzen, tot de ziel zelf haar best doet meer te krijgen, tot ze haar opgave in het 
geestelijke rijk heeft ingezien en die probeert na te komen. Wat ze verlangt, valt 
haar ten deel. Alleen de wil is beslissend en opdat de wil juist kiest, worden de 
mensen van God uit voortdurend van Zijn wil op de hoogte gebracht, maar ze 
luisteren niet naar Hem, ze begeren meer de wereld en brengen hun zielen in 
groot gevaar. 
 
Daarom ontfermt God zich over hen en Hij toont hen duidelijk welke waarde de 
aardse materie heeft, doordat Hij het toelaat dat ze voor de mens verloren gaat, 
doordat Hij steeds weer van hen afneemt wat ze bezitten en waar hun hart aan 
hangt, zonder zich bewust te zijn dat het een verkeerde liefde is die in hen 
sluimert. Hij neemt van hen af wat ze vrijwillig niet willen opgeven, om hen op 
aarde al te tonen dat ze kan worden overwonnen, om hen te helpen zich van het 
verlangen ernaar vrij te maken, zich met weinig tevreden te stellen en hun liefde 
op geestelijke goederen te richten die aanzienlijk waardevoller en onvergankelijk 
zijn. 
 
Elk aards verlies dat de mens treft, is een hulpmiddel van God. Het is een zachte 
aanmaning zich ervan af te keren en een teken van de vergankelijkheid van al het 
aardse. En wie met open ogen om zich heen kijkt, kan Gods werkzaam zijn 
overal herkennen, die de mensen helpen wil, hun denken en streven geestelijk te 
richten opdat ze nog voor de lichamelijke dood de materie leren verachten en 
alleen geestelijk goed nastreven, opdat ze zich een lot scheppen in het 
hiernamaals dat gelukzaligheid betekent, opdat ze gelukkig worden omdat het 
hun wil is. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8745 
5 februari 1964 
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Een verschillend lot van de zielen na de dood 
 
Ik zelf ben bij u als u mijn woord verneemt en mijn nabijheid moet u met licht en 
kracht vervullen, omdat Ik zelf de Oerbron ben van licht en kracht. Dat u daar nu 
zuiver lichamelijk niets van zult merken, is ter wille van uzelf niet anders 
mogelijk. Want het zwakke lichaam zou vergaan in de doorstraling, als Ik deze 
niet alleen op uw ziel zou richten, die al een grote mate van licht en kracht kan 
verdragen en in deze toestand gelukkig is. 
 
U zult dit nu moeten geloven, want Ik kan u daarvoor geen ander bewijs geven 
dan dat u mijn woord zult vernemen en dit woord uw ziel ook gelukzaligheid 
moet bezorgen. Dit is toch het bewijs van mijn rechtstreeks contact, want mijn 
woord is kracht en licht en dit houdt u vast. Het kan niet meer vergaan, het is het 
zichtbare teken van mijn tegenwoordigheid dat u ook dan nog gelukkig zal 
maken, wanneer u deze innige band losmaakt doordat u weer de wereld en haar 
eisen in acht neemt. Maar u bent van licht en kracht vervuld en zult alle 
verleidingen van de wereld weerstaan. Uw blik is voortdurend op Mij gericht en 
u zult Mij ook niet meer verlaten, zoals ook Ik u niet meer zal laten gaan, u die 
van Mij bent geworden door de innige band met Mij. 
 
En Ik wil u steeds weer opnieuw gelukkig stemmen, doordat Ik u zal inwijden in 
diepe geheimen, in een weten, dat alleen Ik u kan overbrengen, omdat het 
geestelijke gebieden aanroert die voor u als mens nog gesloten zijn zolang Ik zelf 
ze niet voor u open. En zo'n weten zal u steeds gelukkig stemmen en ook mijn 
overgrote liefde voor u aantonen. 
 
De overgang uit het aardse bestaan in het geestelijke rijk is geheel in 
overeenstemming met de toestand van rijpheid van de mens en daarom dus 
geheel verschillend. Een ziel die nog gebrekkig is gevormd, die niet veel liefde 
kan laten zien, weet meestal niet dat ze lichamelijk dood is. Ze houdt zich nog op 
in dezelfde omgeving en zal alleen niet met zichzelf in het reine komen, omdat ze 
overal op hindernissen stuit, die zich voordoen omdat ze gelooft nog te leven en 
toch noch wordt aangehoord, noch dingen kan verrichten die ze op aarde heeft 
gedaan. En zulke zielen bevinden zich ook in de duisternis die in 
overeenstemming met hun lage graad van liefde ondoordringbaar is of af en toe 
in een lichte schemertoestand overgaat. Zo'n ziel is dus niet gelukkig en ze dwaalt 
rond. Ze klampt zich vast aan gelijk geaarde zielen op aarde, tracht dezen haar 
gedachten op te dringen en weert alle wezens af die haar willen helpen in haar 
toestand, die ook zo lang kan aanhouden, of ook slechter kan worden, als ze niet 
in zichzelf keert en over haar toestand nadenkt. 
 
Verlaat echter een ziel de aarde, die geen slechte levenswandel leidde, die ook 
kleine verdiensten heeft verworven door werken van liefde, maar die niet zo zeer 
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bereid was te geloven en de weg naar Mij in Jezus niet heeft gevonden op aarde, 
dan zal deze ook vaak niet weten dat ze lichamelijk niet meer op de aarde 
vertoeft. Ze zal door uitgestrekte eenzame oorden gaan, wel in een lichte 
schemering, maar niet in staat iets waar te nemen, geen wezens ontmoeten en 
alleen zijn met haar gedachten. En ze zal nog voortdurend bezig zijn met veel 
wereldse gedachten, erg verlangen naar de meest verschillende dingen en eronder 
lijden dat ze niets bezit, wat ze niet kan begrijpen en waarom ze denkt, door 
catastrofen of haar niet welgezinde mensen in eenzame landstreken te zijn 
overgeplaatst en ze zal nu steeds weer op zoek zijn naar een uitweg. 
 
En ze kan eindeloze tijden door zulke streken trekken, tot ze langzaam door deze 
woestenij op andere gedachten komt en dan ook met gelijk geaarde wezens 
samenkomt, wat al een kleine vooruitgang betekent. Want zodra ze van 
gedachten kan wisselen, bestaat de mogelijkheid zulke zielen te onderrichten. 
Want meestal zijn het lichtwezens die in dezelfde omhulling de wezens tegemoet 
treden om hen te helpen dat ze inzicht in zichzelf krijgen. Dan begint ook voor 
deze zielen een langzame klim omhoog. 
 
En verlaat nu een ziel haar aardse lichaam die Mij op aarde erkende, wier 
levenswandel een leven in liefde was, die in Mij geloofd heeft in Jezus en dus 
ook van haar oerschuld verlost is, dan gaat deze ziel het lichtrijk binnen. Dat wil 
zeggen: ze zal zichzelf terugvinden in een heerlijke streek waar ze het diepste 
geluk ervaart, waar ze ontvangen wordt door wezens die net als zij doorstraald 
zijn met licht. Ze zal haar geliefden terugzien, ze zal alle aardse moeilijkheden 
hebben afgelegd, ze zal kunnen gaan waarheen ze verlangt, waar ze maar zou 
willen vertoeven, ze zal een gelukzaligheid ervaren waarvan ze op aarde geen 
voorstelling had. Ze zal in vurige liefde tot Mij ontbranden, Die u zo'n 
heerlijkheid bereidt. Ze zal ook bliksemsnel inzien wat haar tot nu toe onbekend 
was, hetzij het op de hoogte zijn van de diepste wijsheden of van het geestelijke 
gebied dat u op aarde niet bij benadering geschetst kan worden. Ze zal zich 
overstelpt met liefde op de wezens richten die haar hulp nodig hebben, hetzij op 
aarde of ook in het rijk hierna. Ze zal Mij willen dienen met volle overgave en 
zich met gelijk rijpe geesten aaneensluiten tot de grootste krachtsontplooiing om 
reddingswerken te beginnen die zeer grote kracht vereisen. Voor deze ziel is de 
overgang van de aarde in het geestelijke rijk alleen het ontwaken uit een tot nu 
toe dode toestand ten leven. Want daar ze tot het ware leven is gekomen, komt 
haar de toestand als mens nu slechts voor als een toestand des doods en vol 
barmhartige liefde keert ze zich nu naar de "nog dode" toe om hem te helpen 
eveneens tot leven te komen. Want wat geen menselijk oog ooit heeft gezien en 
geen menselijk oor ooit heeft gehoord, dat heb Ik diegenen bereid die Mij 
liefhebben. 
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Zou u mensen op aarde slechts kunnen vermoeden welk lot u daarboven kan 
wachten, dan zou u er waarlijk met al uw zinnen naar streven u dit lot te 
scheppen. Maar deze kennis kan u niet tevoren worden gegeven. Ze kan u wel 
worden voorgehouden, maar zolang u er geen bewijs voor hebt, betekent dit 
weten voor u te weinig om er ernstig gebruik van te maken. 
 
Het is echter voor een ziel uitermate heerlijk wanneer ze het leven op aarde 
meteen na haar dood kan verruilen voor het leven in het lichtrijk, wanneer ze het 
moeilijke rijpwordingsproces niet nog in het hiernamaals moet doormaken, want 
dit kan vaak eindeloos lange tijd vragen als de ziel niet veel liefdevolle 
voorbeden wordt gegeven van de kant van de mensen. En weer zullen alleen 
diegenen een voorbede gewaarworden, die liefdevolle gedachten navolgen. En 
deze zal altijd alleen die mens verwerven, die zelf werken van liefde heeft 
verricht. Dan zal ook zijn positieve ontwikkeling gemakkelijker plaatsvinden en 
het verlangen naar het weerzien met zijn geliefden kan ook een krachtige 
aansporing zijn, zoals ook iedere onderrichtende geestverwant, wiens 
onderrichtingen door de ziel worden aangenomen, hem zal helpen sneller rijp te 
worden. Maar een juiste voorstelling zult u mensen u niet kunnen maken zolang u 
op aarde vertoeft. Er kunnen u alleen aanduidingen gegeven worden over de 
verschillende sferen die verblijfplaats van de ziel kunnen zijn. En ieder mens 
moet dankbaar zijn voor ziektes en leed van allerlei aard, die een ziel 
gegarandeerd een beter lot opleveren, hoe ze ook geaard is, dan wanneer ze 
zonder lijden van de aarde scheidt, vooropgesteld dat niet de graad van liefde en 
geloof een ziel het lichtrijk waarborgt. 
 
Maar het merendeel der mensen is zonder liefde en zonder geloof in Jezus 
Christus. En voor dezen zal de overgang van het leven naar de dood geen 
aangename zijn, want zij zullen daarboven aantreffen waar zij op aarde naar 
streefden. Het verlangen naar de aardse wereld zal bij de wereldse mensen nog 
enorm groot zijn en toch geen vervulling meer vinden. De ziel zal zich in een 
schijnbestaan wel zelf een wereld scheppen, maar ze zal spoedig beseffen dat het 
slechts fantomen zijn, tot zij zelf op den duur totaal vereenzaamt en inziet dat ze 
armzalig van aard is en erg verlangt naar een verandering in haar toestand. Dan 
zal ze ook geholpen worden. 
 
Maar ook diegenen die niet goed en niet slecht leefden op aarde, zullen geen 
benijdenswaardig lot mogen verwachten in het rijk hierna. Weliswaar zal niet de 
diepste duisternis op hen drukken, maar hun onwetendheid zal ze kwellen, want 
ze kunnen er zelf geen verklaring voor vinden waarom ze niets kunnen zien, met 
niemand meer kunnen spreken en toch bestaan. Ze zullen weinig kracht bezitten 
en pas wanneer ze aan Mij denken zal het om hen heen een beetje lichter worden. 
En dan pas kunnen mijn lichtboden hen tegemoet gaan en hen helpen hun 
toestand te verbeteren, vooropgesteld dat ze zich laten onderrichten en van hun 
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opvattingen tot nu toe afzien. Maar zalig zijn zij die al die moeilijke belevenissen 
in het rijk hierna niet hebben, voor wie het lichtrijk is geopend en die nu alle 
heerlijkheden in bezit mogen nemen die de Vader Zijn kinderen in overmaat 
aanbiedt, omdat Ik hen liefheb en zij mijn liefde nu ook beantwoorden.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4488 
17 november 1948 

 

Hemel en hel 
 
Wie zich aan Mij geeft, laat Ik eeuwig niet meer vallen. Maar wie volhardt 
weerstand te bieden tegen Mij, bevindt zich in groot gevaar de kracht van mijn 
liefde te moeten ontberen en in zijn oersubstantie te verharden, een uitermate 
kwellende toestand die Ik graag wil voorkomen. Deze waarheid nu, die vanaf het 
begin voor de mensen niet geheim werd gehouden, heeft het begrip "hemel en 
hel" doen ontstaan, een gelukzalige en een ongelukkige toestand, die in de 
voorstelling van de mens ruimtelijk begrensd is, tot tenslotte de eigenlijke 
waarheid - de toestand - in de voorstelling van de mensen afnam en alleen nog de 
plaats bleef bestaan die door de fantasie in alle kleuren werd afgeschilderd en er 
daardoor voor veel verkeerde gedachten een plaats werd ingeruimd, zodat de 
waarheid geheel misvormd is en de mens niet meer weet wat eigenlijk hemel en 
hel betekent. 
 
Leven en dood zijn hemel en hel. Vlijtige, gelukkigmakende bezigheid in het 
stralendse licht is leven; krachteloosheid, onmacht en diepste duisternis is dood. 
En elke toestand kan voortdurend hoger of lager worden, toe- of afnemen, tot het 
hoogste doel bereikt is, gelukzalige samensmelting met Mij, óf het neerstorten in 
de diepste diepten, een eindeloos verre verwijdering van Mij. Onvoorstelbaar is 
de gelukzaligheid, onvoorstelbaar de kwelling en het leed der verdoemden die 
eeuwigheden smachten en geen kracht meer hebben zich te verlossen. Deze 
zielen zult u moeten gedenken. 
 
Verkeerd is de leer dat er geen verlossing meer uit de hel bestaat, dat deze zielen 
voor eeuwig door Mij zijn verdoemd. Niet Ik verdoem hen, maar zij zelf hebben 
de verdoemenis gekozen. Niet Ik stort hen in de diepte, maar zij zelf hebben op 
de diepste afgrond aangestuurd. Maar mijn liefde zal niets voor eeuwig in deze 
verre verwijdering laten en daarom bestaat er ook een verlossing uit de hel, 
omdat Ik ook voor deze wezens ben gestorven aan het kruis en hun schuld op Mij 
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nam omdat mijn liefde groter is dan mijn toorn, dan mijn gerechtigheid. Ook de 
hel zal haar laatste slachtoffer moeten loslaten. Dat wil zeggen: ook de meest 
vaste materie zal eens worden opgelost en het geestelijke daarin zal vrij worden 
met het doel op te klimmen naar het leven. Want de hel, zoals u mensen die zich 
voorstelt, bestaat niet als een eeuwig brandende vuurhaard, ze is geen plaats die 
de verdoemden bevat. De hel is een toestand waarvan de kwellingen niet te 
beschrijven zijn, een toestand die op aarde daarmee begint dat mensen Mij niet 
erkennen, dus met Mij breken en zonder de kracht van mijn liefde blijven. Ze 
leven dan wel nog het lichamelijke leven zonder Mij en ervaren de krachteloze 
toestand die de verwijdering van Mij met zich mee brengt nog niet als kwelling, 
doch zodra het lichamelijke leven ten einde is, beginnen de kwellingen: het 
bewustzijn totaal geen kracht meer te hebben en er toch te zijn. 
 
In het begin is er nog de mogelijkheid, in het hiernamaals de weerstand op te 
geven als de ziel gehoor schenkt aan de denkbeelden van wetende wezens. Maar 
slechts zelden worden deze mogelijkheden benut en de ziel zinkt steeds dieper en 
de verwijdering van Mij wordt steeds groter. De krachteloosheid neemt toe tot 
uiteindelijke verharding, tot de hernieuwde kluistering in de meest vaste materie. 
Dan is er een eindeloos lange ontwikkelingsperiode voorbijgegaan, zonder 
resultaat voor het eertijds in de materie gekluisterde en nu vrije geestelijke, dat 
als mens uit eigen aandrang ernaar moet streven vrij van elke materiële keten te 
worden. Dat het nu gefaald heeft, is zijn vrije wil, want Ik laat het waarlijk niet 
ontbreken aan rechtstreekse aanmaningen en waarschuwingen. Maar de hel heeft 
een veel grotere aantrekkingskracht dan de hemel en de mens streeft met de 
grootste ijver toch weer naar de materie die de ziel allang had overwonnen. En 
die is nu ook zijn lot: ze wordt weer het omhulsel van het geestelijke dat bij zijn 
laatste wilsproef faalde. 
 
De hel heeft haar poorten wijd geopend en vrijwillig gaan talloze zielen door 
deze poorten, de duisternis in. De hel zal triomferen. Dat wil zeggen: haar vorst 
heeft getalsmatig veel succes. Echter, Ik ontwring hem al deze zielen die Ik weer 
invoeg in de nieuwe schepping en Ik ontneem mijn tegenstander elke macht over 
dit wezenlijke doordat Ik hem eveneens midden in de aarde kluister. Dat wil 
zeggen: het meest vaste omhulsel wordt hem als keten gegeven, die hij niet 
eerder kan verlaten dan dat hij door de wil der mensen weer aan de macht komt, 
doordat de mensen weer materiële goederen begeren en zich meer en meer van 
Mij verwijderen. Dan strijdt hij weer om de zielen en deze strijd is toegelaten, 
opdat de zielen zich waarmaken en kiezen voor Mij of voor hem, want zonder 
juiste beslissing kan geen mens zalig worden.  
 
Amen 
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De toestand der duisternis in het geestelijke rijk 

 
BD.3952 
4 januari 1947 

 

De staat van duisternis van de zielen in het hiernamaals en hulp 
van de lichtwezens 
 
En licht of duisternis zal uw deel zijn. U zult in het licht verblijven als u het licht 
toegang hebt verleend tot u, als u het liet binnenstralen in uw hart en daardoor de 
duisternis hebt verjaagd waarin u vertoefde, tot het licht uit de hemelen u 
aanraakte. Maar duisternis is uw lot als u het licht ontvlucht. En de geestelijke 
duisternis betekent eenzaam rondgaan, het betekent verlaten zijn in de meest 
donkere omgeving, zonder doel en zonder hoop op verandering van uw toestand. 
De ziel die in het hiernamaals in de duisternis vertoeft, lijdt daarom 
onuitsprekelijk, omdat ze tevoren het fysieke licht van haar ogen bezat en alles 
om zich heen kon herkennen, nu echter het geestelijke oog nodig is om 
geestelijke dingen te kunnen waarnemen, maar de ziel is in de geest helemaal 
blind. En zo zal ze zich in een troosteloze woeste omgeving ophouden en als 
andere zielen haar ontmoeten, zal ze niet in staat zijn dezen te herkennen en 
daarom op de hulp van andere zielen zijn aangewezen, dat dezen haar leiden, dat 
ze haar af en toe een glimpje licht doen toekomen opdat ze haar omgeving kan 
herkennen. 
 
Maar de zielen die zich in het licht bevinden, trekken zich het lot van deze arme 
zielen aan, maar hun hulp is beperkt volgens Gods wil, want ze mogen hun geen 
licht schenken tegen hun wil in. Zolang de ziel het licht niet ontbeert, moet ze 
smachten in duisternis, al duurt dit nog zo lange tijd. Ze moet het verlangen naar 
licht hebben, haar toestand moet voor haar ondraaglijk worden en ze moet naar 
verandering van haar toestand verlangen, pas dan komen de lichtdragers dichter 
bij haar en geven een klein glimpje van hun licht aan haar af. Ze geven hun een 
beetje opheldering en al naar gelang hun bereidheid die aan te horen en aan te 
nemen, wordt het licht nu werkzaam bij hen. 
 
De ondraaglijkheid van haar toestand kan in haar de bereidheid om te helpen 
wekken of versterken, zodra ze met andere lijdende zielen samenkomt. Hun 
lijden zal haar duidelijk zijn, ofschoon ze niet in staat is veel te zien. En zodra het 
leed van deze zielen haar wil om te helpen op gang brengt, wordt het lichter in 
haar en vindt ze gelegenheid die ziel te helpen. Nu bemerkt ze een toevloed van 
kracht en ze gebruikt deze kracht om hulp te verlenen en wordt nu zelf bijgestaan 
van de kant van de lichtwezens die zo'n ziel nu nooit meer verlaten. Ze ontvangt 



206 
 

omdat ze geeft, omdat de liefde in haar is ontwaakt en elk werkzaam zijn in 
liefde, zowel op aarde als in het hiernamaals, ontvangst van kracht tot gevolg 
heeft, maar kracht en licht zijn steeds samen, haar wil wordt gesterkt en ze rijpt 
aan inzicht. De duisternis is doorbroken en heeft vooreerst plaats gemaakt voor 
een schemerlicht, waarop een gouden morgen volgt als de zon van de geest is 
opgegaan, dat wil zeggen als haar op elk gebied kennis wordt gegeven van de 
kant van de lichtwezens, die de ziel gelukkig maakt en haar tot voortdurende 
werkzaamheid in liefde aanspoort, dat wil zeggen om uit te delen van datgene 
wat ze zelf bezit aan die zielen die nog in diepste duisternis smachten. 
 
Iedere ziel kan de duisternis ontvluchten, iedere ziel kan zich bevrijden, maar 
altijd moet een liefdevolle gedachte aanleiding geven tot het overbrengen van 
licht, want zonder deze mogen de lichtwezens geen gaven uitdelen, omdat de 
vrije wil naar het licht moet streven, daar anders de ziel omgeven blijft door een 
eeuwige nacht en een wegzinken in de diepste diepte der duisternis het gevolg 
kan zijn. Maar licht behoort bij de gelukzaligheid en als een ziel het geestelijke 
gezichtsvermogen ontsloten is, zal ze haar taak herkennen en heerlijkheden 
aanschouwen en nooit meer afglijden in de duisternis.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1589 
31 augustus 1940 

 

Over hen die onvrijwillig voortijdig zijn gestorven - Hiernamaals 
 
Het onverdiende noodlot van hen die tegen hun wil ten offer moesten vallen aan 
onrechtvaardig optreden van met haat vervulde volkeren, zal niet ongewroken 
blijven, want er moet rechtvaardige vergelding plaatsvinden wanneer zielen, door 
de schuld van mensen, vóór de hun toegestane tijd van genade van de 
belichaming op aarde worden omgebracht en dus niet zo rijp kunnen worden als 
bij een lange levensduur mogelijk is. Het is een onverdiende verkorting van het 
leven op aarde, die hun weliswaar bevrijding brengt uit de vorm, maar die hen in 
een onrijpe toestand het hiernamaals laat binnengaan. De ziel kan nu alleen maar 
naar haar toestand van rijpheid worden bedeeld: ze moet de sferen binnengaan 
die overeenkomen met haar graad van rijpheid. Maar het is duidelijk dat zo'n 
beëindiging van het menselijk leven vanuit een zekere dwangpositie zijn 
genoegdoening moet krijgen, want er kan niets ongewroken blijven wat 
onrechtvaardig is voor God. Want het is niemand toegestaan over het leven van 
een medemens te beschikken. Maar van de andere kant moet aan de ziel van de 
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mens de mogelijkheid worden gegeven, de op aarde onderbroken eigen 
verlossing in het hiernamaals voort te kunnen zetten. En daarom wordt juist aan 
diegenen die voortijdig uit het leven zijn heengegaan, een rijk arbeidsveld in het 
hiernamaals toegewezen, zodat hun wil alleen goed hoeft te zijn om 
overeenstemmend met het aardse leven de toestand van hun ziel te verbeteren. 
Wordt de ontwikkelingsgang van de ziel door andermans schuld onderbroken, 
dan staan voor het wezen in het hiernamaals de meest ondenkbare mogelijkheden 
open om toch nog de toestand van rijpheid te kunnen bereiken, wanneer slechts 
de wil hieraan beantwoordend actief is en het wezen naar God verlangt. 
 
Toch is juist bij iemand die voortijdig uit het leven is heengegaan het gevaar zeer 
groot dat de ziel zich niet kan losmaken van de aardse sfeer, daar ze deze heeft 
verlaten voordat ze de hang naar de materie, naar alle aardse vreugden, kon 
overwinnen. En het gevaar is zeer groot dat ze de gelegenheden in het 
hiernamaals niet benut omdat ze nog te zeer aan de aarde is gebonden, maar zij 
zelf haar wil moet opofferen, net als in het leven op aarde, om nu de gang van de 
positieve ontwikkeling te kunnen gaan. Haar wil kan ook nu niet met geweld naar 
omhoog worden gericht. Het staat de ziel vrij, net als op aarde, zich uit eigen 
aandrang naar omhoog te wenden, of ook naar de diepte, ofschoon talloze 
lichtwezens zich voor zo'n ziel inzetten. 
 
Diegenen echter, die de schuld hebben aan het vroege sterven van een mens, zal 
het leven in geestelijk opzicht weinig resultaat opleveren, want ze maken door 
deze schuld de omhulling van hun eigen ziel dikker en de bevrijding uit zo'n 
omhulling is uiterst moeilijk, dus zal de mens onuitsprekelijk moeten strijden, wil 
hij zich van deze grote schuld bevrijden. En de toestand van zijn ziel zal een zeer 
lage zijn als ook hij het leven op aarde verlaat, en in het hiernamaals zal hij zijn 
schuld bitter moeten bekopen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.1951 
13 juni 1941 

 

Zelfmoord - Lot in het hiernamaals 
 
De weg van het vlees moet tot het einde worden gegaan. Dat wil zeggen, ieder 
wezen moet ook de belichaming als mens meemaken. Het kan het aardse bestaan 
tevoren niet verkorten of afbreken door zijn wil. Echter in het stadium van de 
vrije wil, als mens, kan hij zijn vrije wil gebruiken en dientengevolge kan hij ook 
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zijn aardse leven als mens eigenmachtig beëindigen, zonder dat hij daarin wordt 
gehinderd. Maar de gevolgen van zo'n ingreep in de goddelijke wil zijn vreselijk. 
Zo'n mens is nog niet rijp. Dat wil zeggen, het inzicht ontbreekt hem, daar hij 
anders deze stap niet zou zetten, die hem zelf van een grote genade berooft: aan 
zijn wezen nog verder te kunnen werken, tot God zelf zijn leven beëindigt. Het 
besef van zijn rampzalige daad krijgt hij echter in het hiernamaals en zijn berouw 
is niet te beschrijven. 
 
Wordt het leven door Gods wil beëindigd, ofschoon de mens nog jong en niet rijp 
is voor de eeuwigheid, dan ziet God de noodzakelijkheid hiervan in en het 
beëindigen van een aards leven is een daad van genade, om óf een gevaar voor de 
ziel af te wenden, óf deze ziel in het hiernamaals een gelegenheid te geven die 
haar toestand van rijpheid in korte tijd verhoogt. Maar het middels geweld 
beëindigen van het leven is een grote stap achteruit in geestelijk opzicht, want het 
wezen is plotseling krachteloos om aan zichzelf te werken en het is op de genade 
van de lichtwezens of van de mensen aangewezen. Dat wil zeggen, als dezen hem 
niet bijstaan, blijft hij eeuwig op dezelfde trap van onvolmaaktheid staan. Eerst 
moet in het hiernamaals dit besef bij de ziel bovenkomen, dat een toestand van 
berouw veroorzaakt die onbeschrijflijk is. Is nu de ziel gewillig, dan benut ze 
elke gelegenheid om dienend bezig te zijn, maar haar worstelen is onbeschrijflijk 
zwaar. Ze moet als het ware het aardse leed dat ze wilde ontgaan, in het 
hiernamaals verder dragen. Wat ze weggooide kleeft haar nog onveranderd aan 
en kwelt haar onbeschrijflijk. 
 
Maar zonder erbarmen is God ook niet tegenover zo'n ziel die Zijn wil heeft 
veronachtzaamd, voor zover de ziel niet helemaal verstokt is. Na een tijd die de 
ziel oneindig lang toeschijnt, wordt ze ook in het hiernamaals voor taken 
geplaatst waarvan het vervullen haar een verlichting in haar toestand verschaft. 
En nu moet ze weer haar wil werkzaam laten worden. Is ze bereid de lijdende 
zielen in het hiernamaals haar hulp te doen toekomen, dan onderkent ze ook 
spoedig een merkbare verandering in haar toestand. Maar dit kan soms pas zijn 
na de door God gestelde tijd van haar eigenlijke leven op aarde, zodat ze dus deze 
aardse weg toch niet eigenmachtig heeft verkort en in haar toestand van lijden, 
die haar ondraaglijk scheen op aarde, nu zolang in het hiernamaals moet 
vertoeven, tot God zich over de ziel ontfermt. 
 
Haar ingrijpen in de goddelijke wil was dus volkomen nutteloos, het beroofde 
haar van de genade om op aarde rijp te worden, maar het beëindigde geenszins de 
pijnen van het aardse bestaan. En daarom zijn deze zielen te betreuren, want 
voordat ze verlost zijn duurt het lange tijd en het bewustzijn, de genade Gods te 
hebben weggegooid, is zo kwellend voor de ziel, dat ze in een 
betreurenswaardige toestand in het hiernamaals verblijft. Zulke zielen hebben het 
gebed van de mensen heel hard nodig. Alleen de liefde van de mensen op aarde 
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kan hun kwellingen verminderen en hen kracht overbrengenom door hun wil hun 
lot te verbeteren, doordat de ziel in het hiernamaals gedienstig is en daardoor, na 
eindeloos lang schijnende tijd, van haar troosteloze verblijfplaats mag 
veranderen, die begrijpelijkerwijs haar deel is, tot de liefde en genade Gods haar 
daaruit verlost.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8224 
26 juli 1962 

 

Het smartelijk lot van de zielen in het hiernamaals 
 
Wie zich aan de wereld heeft overgeleverd, moet en zal de dood vrezen, want de 
mens is niet vergaan wanneer hij sterft, maar de ziel heeft hem verlaten, die niet 
sterven kan en nu in het geestelijke rijk verder bestaat in een toestand die past bij 
haar aardse leven. De ziel kan nu pas het ware leven binnengaan, dat eeuwig 
duurt en een staat van gelukzaligheid is, omdat ze in volledige vrijheid, in licht en 
kracht nu kan scheppen naar eigen wil, die echter ook mijn wil is omdat ze zich 
aan mijn wil geheel ondergeschikt heeft gemaakt. Maar ze kan ook in een 
smartelijke toestand in het rijk hierna vertoeven, in duisternis en onmacht en toch 
in het bewustzijn van zichzelf. Dan kan men wel van dood spreken, maar niet van 
een staat van volledig vergaan. En juist daarin bestaat haar kwelling, dat zij weet 
in welke volheid van kracht ze leefde op aarde en dat ze nu niet bij machte is en 
niet bekwaam iets te volbrengen. Dat zij het zelfbewustzijn behoudt, betekent 
voor haar juist die vergrote kwelling, maar het kan de ziel ook daartoe helpen dat 
ze uit deze dode toestand tevoorschijn komt, dat ze helpers die haar in het rijk 
hierna tegemoet gaan gehoor schenkt en ook hun aanwijzigingen opvolgt die de 
ziel al een lichte verbetering opleveren. 
 
Maar het is uiterst moeilijk de zielen ertoe te brengen zich om andere 
ongelukkige zielen te bekommeren, omdat ze steeds alleen maar met zichzelf 
bezig zijn, omdat hun zoals op aarde de liefde ontbreekt en altijd nog de 
eigenliefde overheersend is. Maar alleen door liefde kan het de ziel mogelijk zijn 
op te klimmen in het hiernamaals. Zij zelf moet liefdevolle voorbeden ontvangen, 
die ze als kracht voelt en waardoor het dan ook mogelijk is dat ze haar wil 
verandert. En ze moet zelf de liefde in zich wekken doordat ze ook aandacht 
schenkt aan haar hulpbehoevende broeders in het hiernamaals en bereid is tot 
enige hulpverlening. Dit wordt door de ziel dan ook als het toestromen van kracht 
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ondervonden en de wil tot liefde wordt gestimuleerd, die alleen de ziel uit haar 
kwellende toestand kan bevrijden. 
 
Gaat ze in volslagen duisternis het rijk hierna binnen, dan kan het zeer lang duren 
tot ze zich van haar ellendige toestand bewust is en ze naar een verbetering 
smacht. Maar zodra eenmaal het verlangen in haar opkomt om haar "dode" 
toestand te veranderen, zodra ze inziet dat ze niet meer op aarde vertoeft en toch 
niet is vergaan, zal ze ook nadenken over haar toestand en proberen hieruit te 
komen. En deze wil al bezorgt haar helpers: lichtwezens, die verkleed naar haar 
toekomen en haar duidelijk proberen te maken dat zij ook uit haar toestand kan 
komen wanneer ze daar de wil toe heeft. Juist de mensen die geheel ongelovig 
van de wereld zijn heengegaan, hebben veel voorbede van menselijke zijde 
nodig, opdat ze in het hiernamaals zo'n wil opbrengen en streven naar een 
verbetering van hun toestand. Want elk gebed voor deze zielen bezorgt hun 
toevoer van kracht en nooit gaat deze kracht verloren wanneer de ziel maar 
mensen op aarde achterlaat die haar in een voorbede gedenken. 
 
U mensen zult er daarom veel toe kunnen bijdragen dat ook zulke zielen de dood 
overwinnen, dat zij daarboven nog tot leven komen. Want zolang de ziel 
zelfbewust is, geef Ik haar niet op, want zolang is ze ook in staat haar wil te 
veranderen, die zich alleen op Jezus Christus hoeft te richten en die haar de 
verlossing ook verzekert. Maar als ze zo diep wegzinkt dat geen lichtvonkje haar 
meer bereikt, dan stuurt ze steeds verder aan op de diepte en ze verhardt weer. En 
dit betekent ook weer het oplossen en verliezen van het zelfbewustzijn, het 
betekent hernieuwde kluistering in de materie en het begin van een nieuwe 
verlossingsperiode, omdat geen wezen verloren gaat, omdat geen wezen eeuwig 
dood blijft, maar eens in alle zekerheid weer het leven bereikt dat eeuwig duurt. 
 
Ook in het rijk hierna wordt er geworsteld om zulke zielen, dat ze deze 
hernieuwde kluistering niet meer hoeven door te maken. En ieder mens die in 
liefde aan zulke zielen denkt, is bezig met het verlossingswerk en de zielen zullen 
hem eeuwig dankbaar zijn dat hij ze uit de nacht van de dood naar het licht van 
de dag leidde. Want datgene wat eens als wezen uit Mij is voortgekomen, kan 
niet vergaan. Maar pas wanneer dit geschapene in vrijheid, licht en kracht 
werkzaam kan zijn, is het tot leven gekomen, dat nu echter eeuwig niet meer 
verloren gaat.  
 
Amen 
 

 
 

Eeuwige verdoemenis en herbelichaming 
Dwaalleren 
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BD.6019 
10 augustus 1954 

 

Eeuwigheidsbegrip - Volmaaktheid 
 
Oneindig lange tijdsruimten zijn er vergaan waarin mijn wil om te scheppen 
werkzaam was om al het geestelijke dat van Mij verwijderd was weer terug te 
brengen. Oneindig veel scheppingen zijn er zo ontstaan die deze terugkeer 
mogelijk moesten maken en ontelbare zielen hebben hun doel bereikt dat ze weer 
bij Mij verblijven in het licht. Maar nog veel langere tijdsruimten zijn er vereist 
tot al het geestelijke de weg terug naar Mij zal hebben afgelegd. Want ontelbaar 
zijn de wezens die uit Mij voortkwamen en zich in vrije wil eens van Mij 
wegspoedden. 
 
Het zijn eeuwigheden, tijdsruimten van voor u mensen onvoorstelbare duur en 
daarom kan het woord "eeuwig" wel worden gebruikt zonder voor u een verkeerd 
begrip te zijn, ofschoon ook eens het tijdstip komt waarop aan elke tijdsruimte 
een grens is gesteld. Want voor Mij is ook de langste tijdsduur slechts als een 
ogenblik, voor al het geschapene echter, in een toestand van onvolmaaktheid, 
oneindig lang. In de toestand van onvolmaaktheid. En nu zult u begrijpen dat er 
altijd alleen in de toestand van onvolmaaktheid een begrenzing van tijd bestaat, 
dat daarentegen de volmaaktheid geen begrenzing kent, dat voor al het volmaakte 
het begrip "tijd" niet meer kan worden gebruikt en derhalve is het voor Mij zelf 
onbelangrijk wanneer de algehele terugkeer naar Mij voltrokken is. Maar voor u, 
mijn schepselen die door eigen schuld onvolmaakt bent geworden, is het van de 
grootste betekenis hoe lang u zich in een toestand bevindt die voor u kwellend is 
en waarvan de tijdsduur dus door uzelf verkort wordt of langer wordt gemaakt. 
 
Hoe zondiger u bent, hoe verder u nog van de volmaaktheid verwijderd bent, des 
te meer beangstigt u het begrip van tijd en ruimte. Juist omdat het voor u 
onvoorstelbaar is en toch niet kan worden geloochend, omdat uw tijd van leven 
op aarde nauw begrensd is en er toch eindeloze tijden van het verleden en evenzo 
eindeloze tijden van de toekomst voor u tot een zekerheid zijn geworden. Dit 
laatste is zelfs uw vaste overtuiging zodat u geen beëindigen van een tijdperk 
voor mogelijk houdt. Uw overtuiging is in zoverre juist, dat er geen "einde" 
bestaat, dat altijd en eeuwig het geestelijke bestaan blijft, dat echter alleen dat het 
werkelijke is, dat alleen dat vergaat wat niet werkelijk is, wat alleen maar 
middelen zijn om naar Mij terug te keren. En al te vaak rekent de mens zichzelf 
tot het onwerkelijke, tot datgene wat geen duurzaamheid heeft, wat vergaat zoals 
de tijd vergaat, omdat hij niet aan het geestelijke in zich denkt dat geen 
begrenzing is gesteld en dat eeuwig niet kan vergaan, maar dat eeuwigheden 
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kwellingen kan ondergaan omdat er eeuwigheden voor nodig zijn om volmaakt te 
worden en dan echter ook eindeloos gelukzalig te zijn in volledige vrijheid, 
onafhankelijk van tijd en ruimte, omdat het weer bij Mij verblijft - en Ik ben 
zonder begin en einde en overal, Ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4602 
30 maart 1949 

 

Eeuwige verdoemenis 
 
Gods barmhartigheid kent geen grenzen, Gods liefde is oneindig. Zijn geduld is 
onmetelijk en daarom kunnen Zijn schepselen niet voor eeuwig verloren gaan, 
daar Hij anders niet volmaakt zou zijn. Het is daarom ook verkeerd van een 
eeuwige verdoemenis te spreken wanneer daar een denkbeeld van tijd onder te 
verstaan is dat iets nooit eindigends moet omschrijven. Want zo'n eeuwige 
verdoemenis betekende dan echter: iets dat voor God geheel verloren zou zijn, 
dus dat het wezenlijke dat oorspronkelijk van God is uitgegaan en door Zijn 
tegenstander aan Hem is ontrukt, voorgoed aan Zijn tegenstander is afgestaan. 
Dan zou echter deze tegenstander groter zijn dan God, hij zou in zekere zin 
overwinnaar zijn en in macht en kracht superieur zijn aan God, wat echter nooit 
kan bestaan of gebeuren, want met Zijn volmaaktheid, met Zijn kracht en macht 
en wijsheid kan niemand zich meten. 
 
Wat uit Hem is voortgekomen, blijft eeuwig in Zijn bezit, slechts tijdelijk van 
Hem gescheiden, dat wil zeggen zich op grote afstand bevindend, omdat het dit 
zelf zo wil. Maar ook deze verwijdering is geen toestand die blijvend is, omdat 
het wezen om gelukzalig te zijn, door de uitstraling van Gods kracht moet 
worden aangeraakt en, als het daar zelf niet de wil toe heeft, door de liefde en 
barmhartigheid van God wordt vastgepakt, die hem de staat van gelukzaligheid 
wil bereiden. Een eeuwige verdoemenis zou daarom ook in tegenspraak zijn met 
Gods liefde en barmhartigheid, oftewel deze zouden begrensd zijn waardoor de 
volmaaktheid van God aan volkomenheid zou inboeten. Een hoogst volmaakt 
Wezen heeft geen menselijke zwakheden, een eeuwige toorn zou echter een 
minderwaardige menselijke eigenschap zijn, zoals ook elke eeuwigdurende 
toestand van straf geen goddelijke stelregel genoemd zou kunnen worden, want 
het goddelijke is gekenmerkt door de liefde. De liefde echter redt en helpt, ze 
vergeeft en maakt gelukkig en zal nooit iets voor eeuwig van zich afstoten. 
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Aan de tegenstander van God daarentegen ontbreekt het goddelijke principe, de 
liefde, en steeds zal zijn doel zijn, het wezenlijke voor eeuwig tot zich naar 
beneden te trekken. En hij is het die bij de mensen het begrip van eeuwigheid 
verwart, die tracht God als onbarmhartig en gevoelloos voor te stellen, om de 
liefde tot Hem te verstikken. Hij is het die zelf geen erbarmen kent en die daarom 
zonder bedenken tracht de zielen ongelukkig te maken, die hun elke mogelijkheid 
om geholpen te worden zou willen afnemen om ze voor eeuwig te verderven. En 
hij vindt gewillige aanhangers van zijn leer van de eeuwige verdoemenis, die 
allen God in Zijn oneindige liefde niet herkennen, daar zij anders deze leer geen 
geloof zouden kunnen schenken. Maar steeds zal de mensen de waarheid worden 
overgebracht en de dwaling fel belicht, opdat God als het volmaaktste Wezen 
herkend en bemind zal worden, opdat de mensen zich bij Hem aansluiten en Zijn 
tegenstander verafschuwen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8443 
20 maart 1963 

 

Niets blijft voor eeuwig onverlost achter 
 
Ieder mens draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de staat van rijpheid van zijn 
ziel en daarom bepaalt ook de mens zelf de duur van zijn verwijdering van Mij. 
Dat wil zeggen: iedere oergeest - de in de mens belichaamde ziel - keert 
onherroepelijk naar Mij terug, maar in welk tijdsbestek ze deze terugkeer 
bewerkstelligt, is een aangelegenheid van de vrije wil. En daarom kan het ook 
eeuwigheden duren tot ze weer tot dat is geworden wat ze was in het allereerste 
begin: tot een volmaakt, met Mij innig verbonden wezen dat in licht en kracht en 
vrijheid nu werkzaam kan zijn naast Mij. Maar dat deze terugkeer eenmaal wordt 
gerealiseerd is zeker, omdat het oerwet is van eeuwigheid dat alles wat van Mij 
als kracht uitstraalt, weer naar Mij moet terugkeren. Maar de tijdsduur van de 
terugkeer naar Mij kan zich over eeuwigheden uitstrekken en voor u mensen is 
dit tijdsbestek niet te overzien, want uw denken is beperkt. 
 
Nochtans bestaat er geen "eeuwige" dood, wanneer daaronder een altijddurend 
ver van Mij af zijn wordt verstaan. U zult wel van eeuwigheden kunnen spreken, 
maar niet van een staat die eeuwig duurt, dus zonder einde is. Want zo'n begrip is 
niet verenigbaar met mijn wezen, dat liefde is en wijsheid en almacht. Gelooft u 
soms, dat mijn wijsheid en almacht niet over middelen beschikken om alles te 
bereiken, ook de definitieve terugkeer van het van Mij eens afgevallen 
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geestelijke? Of gelooft u, dat mijn liefde zo beperkt is, dat ze ook maar één 
wezen in de staat van de eeuwige dood zou laten? 
 
U weet, dat zelfs mijn tegenstander eens terug zal keren in het vaderhuis en dat 
hij door zijn Vader wordt opgenomen als de naar huis teruggekeerde zoon, ook al 
zullen nog eeuwige tijden voorbijgaan. Toch zal ook hij niet eeuwig uit mijn 
aangezicht verbannen blijven, ook hij zal eens vurig verlangen naar mijn liefde 
en vrijwillig naar Mij terugkeren. En er zal niets bestaan, wat achterblijft in 
onverloste staat, want ook de hardste materie lost eens op. Ze geeft het gevangen 
geestelijke vrij en zelf vergeestelijkt ze zich langzamerhand, omdat alles, wat in 
het gehele universum bestaat, geestelijke kracht is, dat uit Mij was en is 
voortgekomen, maar zich alleen maar in verschillend sterke werking uit, dus 
dienovereenkomstig verhard of al verzacht, dicht bij haar vergeestelijking is. 
Maar eens zal deze vergeestelijking van alle materie zeker plaatsvinden en er 
blijft niets meer achter wat zich tegen Mij verzet. Ook deze verkeerde 
veronderstelling is ook het produkt van het verstandelijk denken van de mens, dat 
door mijn rechtstreekse onderrichting van boven moet worden rechtgezet, want 
nooit is er van Mij uit de mensen zo'n leer gegeven. 
 
Steeds weer zal mijn tegenstander zich inmengen en de mensen ertoe aanzetten 
geestelijk gedachtegoed te veranderen, dat u op een dwaalspoor moet brengen en 
twijfel aan mijn wezen moet wekken. Want zodra u dit voor mogelijk houdt, dat 
onverlost geestelijks eeuwig in zijn toestand moet blijven, is ook mijn eindeloze 
liefde in twijfel getrokken. Ze zou beperkt zijn, wat onmogelijk is bij een Wezen 
dat hoogst volmaakt is en blijven zal tot in eeuwigheid. Mijn tegenstander heeft 
waarlijk veel gelegenheid naar binnen te sluipen en verwarring te stichten en hij 
zal dit altijd doen wanneer het werkzaam zijn van mijn geest verdrongen wordt 
door verstandelijk denken, wat steeds mogelijk is wanneer de mensen zich niet 
tevreden stellen met een eenvoudige verklaring en menen verplicht te zijn er iets 
te moeten bijvoegen of afhalen. Zouden ze echter voor zulke veranderingen 
terugschrikken, dan konden zulke dwalingen niet binnensluipen. Want dan 
hielden ze zich precies aan mijn woord en zouden geen prooi kunnen worden van 
dwaling. 
 
En daarom moet Ik steeds weer opnieuw de dwaling blootleggen. Ik moet u 
mensen mijn woord vrij daarvan doen toekomen. Ik moet alles in het reine 
brengen, opdat u zich geen geestelijke lering eigen maakt die niet van Mij is 
uitgegaan maar dat als mijn woord ijverig wordt verdedigd. Het werd in alle 
zuiverheid en waarachtigheid naar de aarde geleid, maar wanneer een mens zelf 
veranderingen aanbrengt, dan kan hij daar niet van Mij uit in gehinderd worden. 
Maar Ik zorg er altijd voor, dat u mensen steeds weer in het bezit van de zuivere 
waarheid komt. En wanneer u zelf begeert in de waarheid vast te staan, dan zult u 
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ook bij elke verkeerde leer achterdochtig worden en u zult ze niet kunnen rijmen 
met het hoogst volmaakte wezen van uw God en Vader van eeuwigheid. 
 
En dit is het juiste en zekerste onderzoek: dat u zich afvraagt of liefde en wijsheid 
en almacht van uw God een leerstelling rechtvaardigt, want zodra één ervan 
ontbreekt, zult u deze leerstelling ook als onjuist mogen afwijzen. En waarlijk, Ik 
zal u ook met redenen omkleden waarom zo'n leer die voor eeuwig verdoemt vals 
is, zodat u nu ook zult kunnen geloven en er zeker van bent dat u zich in de 
waarheid bevindt, die Ik steeds weer de mensen zal toesturen omdat deze alleen 
het licht is dat de weg verlicht die omhoog leidt.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7096 
18 april 1958 

 

Verspeel niet het eeuwige leven 
 
Verspeel niet het eeuwige leven. Eenmaal zal het u allen ten deel vallen, maar 
daar kunnen ook nog eeuwige tijden mee heengaan - tijden van eindeloze 
kwelling en duisternis waarin u zich in een toestand des doods bevindt, in totale 
krachteloosheid en geheel zonder licht. En u kunt deze tijd van ellende nog 
eindeloos verlengen, zodat u ook kunt spreken van een "eeuwige verdoemenis". 
Die Ik u echter niet heb opgelegd maar die u door uw vrije wil aan u zelf te 
wijten hebt en die u ook steeds weer voor uzelf veroorzaakt, als u het bestaan als 
mens niet benut om het eeuwige leven te verwerven.  
 
Ik laat u niet voor eeuwig verloren gaan, omdat u mijn schepselen bent die Ik 
vanaf het allereerste begin liefhad en die Ik zonder op te houden zal liefhebben. 
Maar Ik kan u niet voortijdig het leven geven als u zelf de toestand des doods 
verkiest en u zelfs niet bereid bent het leven uit mijn hand aan te nemen. Maar u 
kunt het gemakkelijk verwerven, want u hoeft uzelf maar aan Hem toe te 
vertrouwen die zelf het Leven is van eeuwigheid. 
 
En daartoe is u het aardse leven gegeven, waarin u in het bezit bent van verstand 
en een vrije wil. Waarin u onderricht kunt ontvangen over uw aardse opdracht 
en dus alleen maar hoeft te willen dat u uit de toestand van de dood verlost 
wordt. Deze tijd van leven op aarde is maar kort en er worden geen grote offers 
van u verlangd voor dat wat u geschonken wordt bij een juist gebruik van uw 



216 
 

wil. De levensduur als mens is heel kort, maar ze is voldoende om het doel te 
kunnen bereiken. 
 
Eindeloos lang was echter de tijd van uw voorontwikkeling tot u het stadium als 
mens kon binnengaan. En precies zo oneindig lang zal het weer duren tot u weer 
de genade zult hebben om uw wilsbeslissing te herhalen. Van de omvang van 
deze eeuwigheden kunt u mensen zich geen voorstelling maken, omdat uw 
denken in een onvolkomen toestand ook maar begrensd is. En zoals u niets van 
deze kwelling afweet, omdat tijdens uw aardse leven u de herinnering aan de tijd 
van uw voorontwikkeling weggenomen is, zo kent u ook niet de onuitsprekelijke 
zaligheid die het begrip "eeuwig leven" inhoudt. U kent de heerlijkheden niet die 
in mijn rijk op u wachten als u besluit tot de uiteindelijke terugkeer naar Mij. En 
noch de ene noch de andere kennis kan u bewezen worden, omdat daardoor een 
vrije wilsbeslissing onmogelijk zou worden.  
 
U moet het ook zonder bewijs geloven en daaraan beantwoordend nu uw aardse 
leven leiden. U mag de zaligheid van een leven in mijn rijk niet verspelen. U 
allen moet deze mogelijkheid die u ongeloofwaardig toeschijnt mede in uw 
verstandelijk denken betrekken, en u moet zo leven dat als het uur van afscheid 
van deze aarde gekomen is, u zichzelf geen verwijt hoeft te maken. U moet ook 
luisteren naar hen die spreken over deze dingen die niets met de materiële 
wereld van doen hebben. U moet er ook over nadenken en uzelf voorstellen hoe 
u er voor zou staan als zij gelijk zouden hebben. 
 
Er staat voor u mensen te veel op het spel, want het gaat niet om een aantal 
aardse levensjaren maar om het eeuwige leven. Het gaat om een toestand van 
hoogste gelukzaligheid die niet ophoudt, om een toestand in licht en kracht die u 
eigen was in het allereerste begin. En voor deze eeuwigheid in licht en kracht 
hoeft u alleen maar een hele korte tijd - een ogenblik in deze eeuwigheid - 
afstand te doen van totaal waardeloze dingen. U waardeert echter deze dingen 
buitengewoon hoog en verspeelt daardoor het leven, en blijft weer voor 
eeuwigheden in de dood. 
 
En alles wat Ik doen kan om u het leven te verschaffen is, dat Ik u mensen mijn 
boden toezend die u in mijn opdracht waarschuwen en vermanen, die u moeten 
aansporen een poging te doen om tot de waarheid te komen. Zij zullen u wijzen 
op Mij, dat Ik - als de enige Waarheid - uw denken verlicht. Zij zullen u de raad 
geven de verbinding met Mij tot stand te brengen, opdat Ik u dan vast kan 
pakken en u tot Mij trek. Maar u moet zelf de eerste stap zetten, omdat Ik u niet 
dwing ter wille van uw zaligheid. Maar Ik ondersteun en sterk ook zelfs de 
zwakste wil, die zich naar Mij keert. Want om u het leven te geven liet Ik de 
gehele schepping ontstaan.  
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Ik wil uw dood niet, Ik wil dat u leeft en eindelijk uw dode toestand ontvlucht 
die al eeuwigheden geduurd heeft. Ik wil u weer mijn liefde schenken en u allen 
een heerlijk lot bereiden dat nooit meer eindigen zal. Maar Ik kan u niet 
tegenhouden als u weer de weg naar de diepte neemt, wanneer u weer vrijwillig 
hem volgt die eens van u het leven genomen heeft en u aan de dood heeft 
overgeleverd. Ik kan u alleen steeds weer toeroepen: "Verspeel niet het eeuwige 
leven". U moet echter vrijwillig aan Mijn roep gehoor geven. U moet het leven 
trachten te winnen zolang u op de aarde vertoeft, en Ik zal u daartoe helpen 
omdat Ik u liefheb. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8495 
13 mei 1963 

 

Opheldering over herbelichaming - Jezus en verlossing 
 
Een terugkeer naar de aarde met het doel te boeten voor de zondenschuld, is een 
volkomen onjuiste redenering, ofschoon de wet van de goddelijke gerechtigheid 
een vereffenen van alle schuld vereist. Er staan Mij daartoe echter vele 
mogelijkheden ter beschikking, zodat eens ook zeker alle schuld gedelgd zal 
zijn. Het wezen kan dan weer opgenomen worden in het rijk van licht en 
zaligheid dat voor hem door eigen schuld gesloten is. Het rijk hierna waarin de 
ziel na de dood van het lichaam binnengaat, beantwoordt aan haar staat van 
rijpheid, zodat zij zich zowel in de diepste duisternis alsook in het helderste licht 
kan bevinden en haar lot navenant nu ook smartelijk of heerlijk kan zijn.  
 
En zowel de kwellingen als ook de heerlijkheden zijn onnoemelijk en kunnen u 
mensen ook niet beschreven worden. En zo kunnen ook de kwellingen - dus het 
lot van de niet verloste, zondige zielen - ontzettend zijn en de ziel lijdt dus voor 
haar schuld of omwille van haar schuld onvoorstelbaar, dus verzoent zij ook 
door dit lijden veel van haar schuld. Ook kan haar smartelijke toestand nog wel 
eeuwig lange tijden duren als zij onverbeterlijk is en de raadgevingen van haar 
geestelijke leiders niet aanneemt die haar uit deze ellende willen bevrijden. 
Want zij kan het lichtrijk niet binnengaan voordat zij haar schuld gedelgd heeft, 
voor zover het gaat om zonden die zij op aarde begaan heeft.  
 
Omdat echter de oerschuld van haar vroegere afval van God veel groter is en 
deze schuld nooit door de ziel zelf gedelgd kan worden, moet de mens op aarde, 
of zijn ziel in het hiernamaals, onherroepelijk de weg naar Jezus Christus gaan. 
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Want Hij alleen kan haar vrij maken van deze schuld - waarvoor Hij aan het 
kruis gestorven is. Zonder Jezus Christus komt de ziel nooit los van haar schuld, 
al smacht zij nog tijden lang in de duisternis in het hiernamaals. Ze moet dus 
Jezus aanroepen om erbarmen, om vergeving van haar schuld. En haar 
geestelijke helpers zullen steeds weer proberen haar er toe te bewegen dat zij 
verlossing zoekt bij Hem Die voor deze schuld Zijn leven heeft gegeven.  
 
En geeft de ziel zich nu geheel aan Hem over, dan zal zowel de oerschuld als 
ook de schuld die zij op aarde op zich heeft geladen gedelgd zijn. Dan zal zij vrij 
zijn van alle schuld en omwille van het bloed van Jezus worden opgenomen in 
het rijk van licht en zaligheid. Is de ziel echter zo verstokt dat zij zich niet tot 
Hem wil keren, ondanks alle beeldvormingen van de lichtwezens die haar willen 
helpen, dan zinkt zij steeds dieper weg. Haar kwellingen zijn onbeschrijfelijk en 
als het haar niet gelukt uit de hel omhoog te klimmen, wat ook dan nog mogelijk 
is met de hulp van de lichtwezens, dan moet zij weer de gang door de 
scheppingswerken gaan om eens toch het uiteindelijke doel te bereiken. Maar 
deze terugkeer naar de aarde is geen herbelichaming van de ziel zoals u mensen 
het zich voorstelt en ze is ook zeker alles behalve wenselijk. Want het is voor de 
in partikeltjes ontbonden ziel weer een eindeloos durende toestand van ellende, 
tot zij weer het stadium van mens bereikt.  
 
Dit ene moet u mensen steeds weer gezegd worden, dat u nooit van uw schuld 
vrij komt zonder Jezus Christus. Daarom is het verlossingswerk van Jezus zo 
belangrijk, want Hij alleen is de deur tot het lichtrijk. Want al doet u door grote 
kwellingen in het hiernamaals ook boete voor de zonden die u op aarde op u 
hebt geladen, u zult toch niet het lichtrijk binnen kunnen gaan als u niet door 
Jezus Christus van uw oerschuld verlost bent. En evenzo zou ook een herhaald 
leven op de aarde voor u van geen nut zijn, doordat u weer nieuwe schuld 
toevoegt, terwijl u eerst Jezus moet vinden Die u echter ook in het hiernamaals 
zult kunnen vinden. Dus is het om die reden niet nodig naar de aarde terug te 
keren. Steeds weer maak Ik u mensen op deze dwaalleer opmerkzaam, omdat u 
door deze dwaalleer ook het verlossingswerk van Jezus onderschat. Omdat u 
door deze dwaalleer uw medemensen wilt laten geloven dat u zelf in staat bent 
uw schuld af te lossen. En daarom gaat u voorbij aan Jezus, zonder Wie u nooit 
vrij zult kunnen worden van uw oerschuld. Oerschuld die door ook nog zo grote 
kwellingen op aarde of in het hiernamaals nimmer teniet kan worden gedaan.  
 
Laat u toch overtuigen van het belang dat u de "weg tot het kruis" moet nemen. 
Bedrieg uzelf niet met valse verwachtingen, waardoor u uw niet verloste 
toestand alleen maar verlengt en eindeloos lange tijd in de duisternis smacht. 
Want Hij alleen is het Licht dat op de aarde neerdaalde, dat u redding heeft 
gebracht van zonde en dood, als u maar vrijwillig Hem om vergeving van uw 
schuld vraagt. Als u er maar niet op vertrouwt, uzelf in een volgend leven van 
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uw schuld te kunnen bevrijden en door zo'n geloof uw toestand van duisternis en 
ellende steeds alleen maar verlengt. Want zonder Jezus Christus en Zijn 
verlossingswerk zult u voor eeuwig niet tot het licht komen, tot vrijheid en 
gelukzaligheid. Zonder Jezus Christus kunt u niet vrij worden van uw schuld. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4590 
17 maart 1949 

 

De leer van de herbelichaming - Dwaalleer - Hemellichamen 
 
Laat u niet door vermeende tegenstrijdigheden op een dwaalspoor brengen. Zoek 
de verklaring alleen daarin dat uw bevattingsvermogen dikwijls ontoereikend is 
iets juist te begrijpen, waar echter ook een tegenstrijdigheid niet hoeft te bestaan, 
maar alleen door u verondersteld wordt. Het moet voor u voldoende zijn te weten 
dat Ik zelf u nooit verkeerd zal onderrichten en dat Ik u de kennis steeds zo zal 
overdragen, dat u er voordeel uit haalt voor uw ziel. 
 
De karma-leer is niet geschikt om u tot een sterker geestelijk streven aan te 
sporen, zij is veel meer beweegreden voor een lauwe levenswandel in geestelijk 
opzicht. Reeds daarom is ze voor de ziel van weinig nut en het heeft ook niet 
mijn volledige goedkeuring dat u mensen rekent op een nogmaals terugkeren op 
aarde en daardoor nalatiger wordt in uw geestelijk streven. De opwaartse 
ontwikkeling van het geestelijke wordt weliswaar door Mij op alle manieren 
gesteund en waar Ik een zekere mogelijkheid zie om uw ziel tot rijpheid te 
helpen, daar ben Ik ook tot elke toestemming bereid, evenwel steeds op grond 
van de wetten van mijn eeuwige ordening, nooit echter door willekeurig 
mogelijkheden te scheppen. Aldus moet het voor u ook begrijpelijk zijn dat Ik u 
niet zal wijzen op een herhaalde ontwikkelingsgang op deze aarde, die een totaal 
mislukken van u gedurende het aardse leven vooronderstelt. Ik zou u juist willen 
behoeden voor dit falen en daarom waarschuw, vermaan en onderricht Ik u, om 
een mislukking te voorkomen. 
 
Het zou een verkeerde manier van onderwijzen zijn als Ik u een andere weg in 
het vooruitzicht stelde om uw doel te bereiken, terwijl u nog de juiste weg voor u 
hebt, die u dus moet gaan en kunt gaan bij een juiste richting van uw wil. En als 
Ik u de eindeloos vele belichamingen van voorheen voor ogen stel, dan is dat ook 
alleen maar om u bewust te laten worden van de grote verantwoordelijkheid voor 
de korte aardse levensweg. Het weten hierover dient dus alleen om bij te dragen 
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tot een sterker streven. Niet echter dat u verkeerde gevolgtrekkingen maakt en 
nalatiger wordt in uw streven, in de hoop op een herhaling van een belichaming 
op deze aarde als u het doel niet zou bereiken. Mijn geest zal u zeker opheldering 
verschaffen en als u zich vol vertrouwen tot Mij wendt, geef Ik u door mijn 
dienaren uitsluitsel in hoeverre uw denken juist is. 
 
Als u wist van de oneindig vele mogelijkheden om tot rijpheid te komen op de 
talloze hemellichamen in het heelal, dan zou u nooit op de gedachte komen dat 
een ziel weer teruggeplaatst wordt op de aarde. Wel echter moet een ziel die nog 
niet volledig voltooid is nog vele belichamingen doormaken waarin zij zich 
steeds weer bewijzen, dus opwaarts ontwikkelen kan. De leer van een 
herbelichaming van de ziel berust dus wel op waarheid, maar wil niet zeggen dat 
de ziel in het vlees geboren weer op deze aarde verschijnt. Hiermee worden 
talloze mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling op andere scheppingen 
bedoeld, waar de ziel in een stoffelijke of geestelijke vorm weer voor opgaven 
gesteld wordt, waarvan de vervulling haar een opklimmen garandeert. Wanneer 
een ziel nogmaals naar deze aarde wordt gebracht, is dat een hoge uitzondering 
die een geestelijke missie veronderstelt, maar niet veralgemeend kan worden. 
Zielen die onvolmaakt van de aarde weggenomen zijn, zullen onmiddellijk van 
mening zijn nog op de aarde te leven. Zij zullen zich in gebieden ophouden 
waarvan zij geloven in bovenmate woeste en totaal onvruchtbare streken 
verplaatst te zijn en toch bevinden zij zich op een ander hemellichaam, dat 
overeenkomstig hun zielerijpheid voorzien is van scheppingswerken van de 
primitiefste aard en die daarom voor de zielen ook een armoedig en neerslachtig 
verblijf betekenen. Het is een mogelijkheid voor de loutering van erg materieel 
gezinde mensen die hun neigingen moeten overwinnen, om dan al naar gelang 
hun wil op een ander scheppingswerk geplaatst te kunnen worden om zich daar 
verder te ontwikkelen. 
 
Omdat u nog teveel liefhebber van deze aarde bent, verbindt u aan het woord 
"herbelichaming" ook alleen maar de betekenis, dat deze aarde de verblijfplaats 
van een opnieuw belichaamde ziel is, terwijl u echter zou moeten denken aan het 
onvoorstelbaar omvangrijke scheppingswerk van mijn liefde, dat toch alleen 
maar ontstaan is vanwege de ontelbare geesten die de weg van voltooiing moeten 
gaan en ook op de een of andere wijze zullen gaan - in stoffelijke scheppingen 
zolang de ziel nog niet vergeestelijkt, dus ontvankelijk voor licht geworden is, en 
in geestelijke scheppingen waarin ook de vergeestelijkte ziel zich gestadig 
opwaarts kan ontwikkelen, waarin zij steeds meer uitkristalliseert en zich 
geschikt maakt voor het ontvangen van de uitstraling van Mij zelf. 
 
Stel uzelf de oneindigheid voor, kijk naar de sterrenhemel waarvan de ontelbare 
sterren scheppingen zijn van mijn liefdewil, bestemd voor het opnemen van 
zielen die nog een verdere ontwikkeling nodig hebben. Dan zult u inzien dat niet 
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alleen deze aarde drager is van wezens die opwaarts moeten streven en dat het 
waarlijk niet nodig is zielen die in het aardse leven faalden, opnieuw op de aarde 
te plaatsen. Ofschoon ze de enige plaats voor het bereiken van het kindschap 
Gods is, kan ze toch niet willekeurig meerdere malen worden gekozen als plaats 
om rijp te worden. 
 
Zodoende zal de leer van de herbelichaming op deze aarde als dwaalleer betiteld 
moeten worden en bestreden als schadelijk voor de zielen. Want ze verzwakt de 
wil van de mensen en brengt de serieuze verandering van het wezen in gevaar 
door het vooruitzicht, het verzuimde in een volgend leven te kunnen inhalen tot 
aan de uiteindelijke voltooiing.  
 
Amen 
 

 
 

De betekenis van de hemellichamen 
 
BD.5449 
26 juli 1952 

 

"In mĳn Vaders huis zĳn vele woningen" 
 
In mijn Vaders huis zijn vele woningen. Kunt u de betekenis van deze woorden 
van Mij begrijpen? Dat Ik u inwoning beloof in het huis van mijn Vader, u 
echter tegelijkertijd te verstaan wil geven, dat voor ieder van mijn schepselen 
die woning bereid is die geschikt is om ieder afzonderlijk op te nemen. Dat Ik u 
daarmee wil zeggen: wat u op aarde nog niet bereikt hebt, zult u in mijn rijk nog 
kunnen nastreven, daar Ik ontelbare mogelijkheden heb om uw voltooiing in het 
geestelijke rijk te bevorderen. Niet alleen de aarde staat Mij ten dienste, maar al 
mijn scheppingen zijn verblijfplaatsen voor het nog onvolkomen geestelijke om 
rijper te worden, tot het uiteindelijk zover is in zijn ontwikkeling, dat het in 
hemelse gelukzaligheid bezit kan nemen van de heerlijkste geestelijke 
scheppingen. Want: "In het huis van mijn Vader" is overal, in het bereik van 
mijn oneindige liefde. En steeds zal het zich daar ophouden, waar de Vader het 
een woning bereid heeft die overeenkomt met de graad van zijn liefde en zijn 
bekwaamheid om te besturen en te werken in het rijk dat het door Mij is 
toegewezen.  
 
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Geen wezen is zonder vaderland. 
Het eeuwige vaderland neemt alle zielen op, maar dit vaderland is veelzijdig 
ingericht. Het kan de heerlijkste bloementuinen en de mooiste paleizen vertonen. 



222 
 

Het kan echter ook eindeloos wijde, verlaten streken bevatten, waarvan het 
doortrekken ook eindeloze tijden vergt. Maar in die woeste streken splitsen zich 
ook telkens wegen af, die naar een land vol bloemen voeren. En het komt er 
alleen maar op aan, of de reizigers acht slaan op deze wegen, of ze oplettend 
speuren naar een uitweg uit de woestenij en deze uitweg ook betreden. Ieder 
wordt opgenomen in mijn eeuwige vaderland en ieder komt het toe een 
woonplaats in bezit te nemen. Hoe die er echter uitziet hangt alleen af van hun 
wil.  
 
En daarom zeg Ik: "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen". Want ieder 
mens, ieder wezen, bereidt ze voor zichzelf al naargelang de graad van zijn 
volmaaktheid. Maar al is deze woning van hem ook nog zo armoedig, ze kan 
door zijn wil en zijn arbeid waarlijk snel worden omgevormd en er kunnen de 
lieflijkste onderkomens ontstaan, als de ziel alleen maar het verlangen naar 
zoiets koestert en ijverig naar verwezenlijking streeft. Dan staan haar talloze 
helpers terzijde en scheppen en werken met haar en er kan een paradijselijke 
woonplaats ontstaan waar tevoren een verlaten en duistere streek was. Eens zal 
iedere ziel in haar ware vaderland terugkeren. Maar zolang ze nog onvolmaakt 
is, zal ze zich ontheemd voelen, ofschoon ze het rijk al betreden heeft, waarvan 
ze eens is weggegaan. Maar Ik heb vele leerscholen en de positieve 
ontwikkeling zal met zekerheid vorderen, ofschoon er vaak een lange tijd voor 
nodig zal zijn. Eens zal ook de verloren zoon weer terugkeren en weer de 
woning betrekken die hij eens bezat. Hij zal in het vaderhuis vertoeven, waar 
alle kinderen rondom de Vader bijeen zijn gebracht. Hij zal liefdevol worden 
opgenomen door de eeuwige Liefde, die hem de plaats aanwijst naast zich. 
 
Doch eindeloze tijden zullen nog voorbijgaan tot al mijn kinderen naar huis zijn 
teruggekeerd, tot ze in mijn huis kunnen komen wonen. Eindeloze tijden zullen 
nog voorbijgaan, maar geen van mijn kinderen geef Ik op. De liefde van de 
Vader trekt hen aan en deze liefde zal geen van mijn kinderen eeuwig kunnen 
weerstaan. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8405 
7 februari 1963 

 

Uiteenlopende scheppingen beantwoorden aan de val van de 
wezens 
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U, bewoners van de aarde, bent ertoe bestemd kinderen van God te worden en 
daarom zult u de diepste diepten moeten overwinnen om de hoogste hoogten te 
kunnen bereiken. Dat zult u ook pas begrijpen als u ervan op de hoogte bent dat 
de val van de wezens heel verschillend was inzoverre, dat ook de weerstand tegen 
Mij niet even groot is geweest, dat al naar gelang de wil van uw verwekker ook 
uzelf geaard was, wat alleen maar de graad van uw weerstand betreft, toen u vrij 
moest beslissen voor Mij of voor mijn tegenstander. Het licht van het inzicht 
doorstraalde u allen en toch nam u de weg die van Mij afvoerde en sloot u aan bij 
mijn tegenstander omdat u deze kon zien in alle schoonheid, terwijl Ik voor u niet 
zichtbaar was. Maar u wist toch dat u uit Mij was voortgekomen.Uw weerstand 
was dus meer of minder groot en dat had tot gevolg dat aan u ook de 
verschillende scheppingen werden toegewezen waarop u eveneens de weg om 
naar Mij terug te keren zou moeten gaan, alleen niet onder dezelfde voorwaarden 
als ze aan de bewoners van de aarde gesteld zijn. 
 
De aarde is het scheppingswerk dat in zekere zin de zwaarste eisen aan het 
gevallen wezen stelt opdat het weer boven aankomt, terwijl de andere 
hemellichamen hun bewoners geringere mogelijkheden bieden, evenwel het 
einddoel - het kindschap Gods - alleen maar op de aarde bereikt kan worden, 
ofschoon ook de wezens van andere hemellichamen ongekende zaligheden 
beschoren zijn wanneer ze hun positieve ontwikkeling hebben afgelegd en hun 
wil nu eveneens juist gericht is. 
 
Om echter het kindschap Gods te bereiken moet de weg over de aarde worden 
afgelegd, en deze kan ook op eigen verzoek worden gegaan door een ziel die 
vanaf andere hemellichamen het geestelijke rijk is binnengegaan en een bepaalde 
graad van rijpheid heeft bereikt, zodat haar de gang over de aarde nu wordt 
toegestaan met het doel een missie te vervullen. Dergelijke zielen bevinden zich 
dan ook al in het licht, maar het zijn geen "niet gevallen" wezens, maar zielen van 
andere sterren, wier afstand tot Mij niet zo groot geweest is, die dus eerder hun 
weerstand opgaven en weer op Mij aanstuurden. En zodra ze zich weer in het 
licht bevinden, zien ze ook de betekenis van het scheppingswerk aarde in en veel 
zielen hebben het verlangen ook de graad van het kindschap Gods te bereiken en 
nemen de uitermate zware voorwaarden op zich, omdat de liefde voor Mij en de 
liefde voor de mensen hen ertoe aanzet verlossend werkzaam te zijn. 
 
En zo kunnen ook zielen die in het aardse leven de graad van rijpheid niet 
bereiken, hun ontwikkeling in het rijk hierna voortzetten en beantwoordend aan 
hun graad van rijpheid worden hun weer de passende leerscholen toegewezen, 
waar ze voortdurend hogerop kunnen komen. Want overal zijn scheppingen 
gereed gemaakt voor zielen van elke graad van rijpheid, en daar alle scheppingen 
anders gevormd zijn en andere levensvoorwaarden vertonen, kunnen ze ook voor 
de zielen die daarheen zijn geplaatst, al een toestand van gelukzaligheid 
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betekenen, omdat ze heel wat heerlijker gevormd zijn dan de aarde, omdat ze 
weer scheppingen laten zien die de zielen gelukkig maken en aanleiding geven 
tot een verhoogd geestelijk streven, want ze getuigen zo duidelijk van mijn liefde 
en macht en wijsheid, dat ook de liefde van die wezens voor Mij toeneemt. Want 
toen de afval van de wezens plaatsvond, ondenkbaar lange tijd geleden, die voor 
u al als eeuwig kan doorgaan, namen wel al die wezens de weg die van Mij 
afvoerde, maar al gauw na hun afval scheidden er zich weer ontelbare ook van 
mijn tegenstander, ze volgden hem niet in de diepste diepten maar zonderden 
zich af van de grote schare. 
 
En mijn wil deed voor hen hetzelfde als voor diegenen die het diepst gevallen 
waren: Hij vormde uit de van Mij als wezens uitgestroomde kracht 
scheppingswerken van een andere aard dan de aarde is, en de gang door deze 
scheppingswerken was voor het gevallen geestelijke heel wat lichter en vond 
sneller plaats, zodat de wezens ook sneller naar Mij terugkeerden, daar ook voor 
deze wezens het verlossingswerk door Jezus Christus is volbracht en hun 
oerzonde teniet kon worden gedaan, al naar gelang de instelling van ieder 
afzonderlijk wezen tot zijn God en Schepper, die ze ook in Jezus herkenden. 
Want ook aan hen werd en wordt het weten over het verlossingswerk gebracht 
door lichtboden die onder hen werken, die Ik alle wezens als leraar ter 
beschikking stelde, opdat ze de weg naar Mij vinden en gaan. 
 
Daarom zijn er voor een ziel die nog niet voltooid van de aarde heenging, 
ontelbare mogelijkheden om geestelijk rijper te worden, en mijn liefde en 
wijsheid zien waarlijk voor iedere ziel afzonderlijk de mogelijkheid die het meest 
bevordelijk is om rijper te worden. En zo zijn alle scheppingen in het universum 
bewoond door geestelijke wezens met de meest verschillende graden van rijpheid 
en ze bieden zaligheden en heerlijkheden van onvergelijkbare aard aan hen die al 
een hogere graad van licht hebben, maar steeds zullen ze - ook voor minder rijpe 
wezens - betere en makkelijkere levensvoorwaarden laten zien dan de aarde. 
Want deze is waarlijk het armzaligste scheppingswerk, dat veel zelfoverwinning 
kost en hoge eisen stelt aan het gevallen wezen, tot en met de mens, maar hem 
ook het heerlijkste lot kan opleveren: het kindschap Gods, dat duizendvoudig 
opweegt tegen alle ongemakken en het wezen tot het gelukzaligste kind zal laten 
worden dat met Mij scheppen en werken kan in de hele oneindigheid. 
 
In hoeverre de scheppingen in het universum nu geestelijke of nog materiële 
scheppingen zijn, zult u mensen pas bij een bepaalde graad van rijpheid of licht 
kunnen herkennen, maar zoveel staat vast, dat ze al het eens gevallen wezenlijke 
tot verblijfplaats dienen en dus naar gelang de toestand van volmaaktheid ervan 
ook gevormd zijn en dat u derhalve in alle hemellichamen leerscholen moet zien 
die Ik zelf heb gesticht om eens al mijn schepselen weer de gelukzaligheid te 
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kunnen schenken die ze eens vrijwillig prijsgaven en die ze nu ook weer 
vrijwillig moeten verwerven.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8838 
7 en 8 augustus 1964 

 

Zĳn de scheppingen van geestelĳke of van materiële aard? - 
Onderscheid tussen de hemellichamen 
 
U verlangt opheldering over de scheppingen in het heelal en Ik wil die u ook 
geven voor zover u in staat bent deze op te nemen. Er zijn scheppingen die deels 
van geestelijke en deels van materiële aard zijn. Deze kunnen echter niet als 
aards-materieel beschouwd worden, want mijn wil om te scheppen is van een 
grote veelzijdigheid, en u zult nooit dezelfde gesteldheid op andere 
hemellichamen mogen veronderstellen zoals de aarde deze kan vertonen. U moet 
echter bedenken dat niet alleen de aarde het geestelijke in zich bergt dat 
geconsolideerd is als materie, dat de talloze hemellichamen die voor uw ogen 
zichtbaar zijn door Mij in het leven geroepen werden, dat ze alle helpen om 
mensenzielen opwaarts te laten gaan die nog niet de graad van rijpheid bereikt 
hebben om zich in de scheppingen in het hiernamaals verder te ontwikkelen. 
 
De gehele schepping is uit Mij uitgestraalde kracht en de aarde is de armzaligste 
schepping omdat ze uit grof stoffelijke materie bestaat. Wie dus de gang door 
haar scheppingen aflegt, kan het tot volledige vergeestelijking brengen van dat 
wat als ziel de mens het leven geeft. Maar de graden van rijpheid waarin de ziel 
bij de dood van haar lichaam de aarde verlaat, zijn heel verschillend. En zo wordt 
ze door andere scheppingen opgenomen, die zich volgens haar begrippen dus wel 
in het hiernamaals bevinden, maar die volstrekt niet alleen maar geestelijke 
scheppingen genoemd kunnen worden, daar ook de substanties ervan bestaan uit 
het geestelijke dat geconsolideerd is. Kracht, uit Mij eens voortgekomen als 
wezen, die niet volgens mijn wil actief werd. Deze materie is echter veel soepeler 
en meegaander, zodat de zielen die zich daarin bevinden, aangezet worden tot 
ijverig bezig zijn en elkaar dienen, dus steeds verder rijpen. Er kan dus van een 
materie gesproken worden die gemakkelijk oplosbaar is, maar toch ook het 
geestelijke in zich bergt dat Mij eens ontrouw werd, maar dat niet in zo'n mate 
lijdt als dat op de aarde het geval is - dat het graag dienstbaar is om voor de 
zielen de verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Deze materie vergaat zodra ze 
deze taak vervuld heeft. 
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De scheppingen op deze hemellichamen worden bewoond door wezens - die dus 
ook als mensen zijn te bestempelen - die eveneens de taak hebben die zielen te 
helpen zich verder te ontwikkelen en daarom moeten er ook materiële 
scheppingen bestaan, maar deze kan men zich niet zo voorstellen als op de aarde. 
De wezens (zielen) bevinden zich te midden van een wereld die hun iets 
ongelooflijks biedt en die toch een reële wereld is, omdat de kracht van mijn 
geest alles doorstraalt en deze wereld zolang een werkelijkheid zal blijven tot de 
algehele vergeestelijking van alle wezens bewerkstelligd is, die dan een materiële 
wereld niet meer nodig heeft. 
 
Daar dit echter nog eeuwigheden zal vergen en voor u mensen de hemellichamen 
dus aan het firmament zichtbaar zijn, wordt u dienaangaande onderwezen dat al 
deze werelden mijn wil zijn die tot vorm is geworden, dat Ik kracht heb 
uitgestraald die het meer of minder diep gevallen geestelijke was, dat deze kracht 
zich heeft gemanifesteerd, dus zichtbaar is en blijft voor de bewoners van deze 
hemellichamen, die nu op een verschillend hoog niveau van inzicht staan en dus 
ook bewoners van de aarde kunnen opnemen om deze te helpen zich verder te 
ontwikkelen. U mensen bevindt u dan "aan gene zijde" van de aarde en toch in 
mijn rijk, en al naar gelang uw rijpheid zult u van verblijfplaats wisselen om 
binnen te gaan in scheppingen die steeds meer vergeestelijkt zijn. 
 
Maar wat uw ogen zien als hemellichamen aan het firmament, zijn allemaal 
scheppingen die mijn wil liet ontstaan, en deze scheppingen zijn de oergeesten 
die Mij afvallig zijn geworden, aan wie Ik opgaven gesteld heb die ze nu ook 
vervullen, die meer of minder Mij ook weer erkennen, die dus niet zo diep 
gezonken zijn, maar toch materiële scheppingen nodig hebben om daarin hun 
taak te vervullen. Maar er kan niet van aardse materie gesproken worden, daar 
deze het in de diepste diepten gezonken geestelijke is die door de mens op aarde 
in eindeloos lange tijd overwonnen moet worden, terwijl de eerst genoemde 
materiële scheppingen aan de mens ter beschikking werden gesteld om hen 
gelukkig te maken zodat ze ervan genieten kunnen. Want een zichtbaar 
hemellichaam moet ook zichtbare scheppingen bezitten, die de al rijpere geesten 
de grootte en macht van hun Schepper aanschouwelijk moeten maken en tevens 
aan hen die zich nog ontwikkelen moeten de gelegenheid geven om te dienen. Dit 
vraagstuk is voor u niet zo gemakkelijk op te lossen, want u begrijpt alleen wat er 
op uw aarde is en ook daarover is uw kennis begrensd. Hoe echter de uitwerking 
van andere hemellichamen op uw gedachten is, blijft voor u verborgen zolang u 
niet in staat bent geestelijk te schouwen. Dan is echter ook dat rijk voor u 
ontsloten en u zult van de ene verbazing in de andere vallen over wat elk 
hemellichaam afzonderlijk voor scheppingen bevat. Maar al mijn werken hebben 
hun motivering en ze bewijzen mijn liefde en wijsheid en macht. En wat u 
ondoorgrondelijk voorkomt, zult u te weten komen hoe meer uw zielerijpheid 
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vooruitgaat, dan zullen er voor u geen vragen meer zijn die u niet beantwoord 
worden. En u zult verrukt zijn wegens dit rijke weten, ook wanneer het thans nog 
voor u verborgen is.  
 
Amen 
 

 
 

Voorbeden voor arme zielen 
 
BD.6541 
6 mei 1956 

 

De dwaalleer van de zieleslaap 
 
Het is een bovenmate verkeerde gedachte te menen dat de zielen van de 
gestorvenen eeuwig slapen, tot de dag van het oordeel gekomen is. Deze 
gedachte geeft blijk van een algehele onwetendheid over het ontwikkelingsproces 
van de ziel en verder toont hij aan dat de houding tegenover Mij niet juist is, 
anders zou de mens niet zo verkeerd kunnen denken. En hij bewijst dat een 
geloof in een voortleven van de ziel na de dood niet aanwezig is, want een 
eeuwigheden lange doodsslaap, zoals dit wordt aangenomen, kan niet als een 
"voortleven" worden aangemerkt. 
 
Deze foutieve gedachte is bovendien zeer nadelig voor alle zielen van hen die 
gestorven zijn, omdat een gebed voor deze zielen achterwege blijft en hun 
daarom die hulp niet verleend wordt die alle zielen zo hard nodig hebben. Maar 
de mensen die zich deze zienswijze eigen hebben gemaakt, die verkeerd 
onderwezen werden, laten zich niet onderrichten en blijven aan deze dwaling 
vasthouden als aan een evangelie. Maar hier is de invloed van mijn tegenstander 
duidelijk te merken, die juist het bidden voor deze zielen verhinderen wil omdat 
zo'n gebed hen helpen kan vrij te worden, wat hij probeert tegen te gaan. Maar al 
wordt tegenover deze dwaalleren de waarheid gesteld, nemen de mensen niet de 
enige weg die hun duidelijkheid kan verschaffen. Zij behoefden slechts in 
oprechtheid naar Mij te komen om opheldering, als zij hen die deze dwaling 
zouden willen rechtzetten niet willen geloven. Zij hoefden zich maar tot Mijzelf 
te wenden, maar deze weg nemen zij niet en daarom zijn zij hardleers en wijken 
ze niet van hun dwaling af. 
 
De zielen van zulke mensen die gestorven zijn, zijn echter in grote nood als 
niemand hen in gebed gedenkt. En ook de mensen op aarde kunnen vanuit het 
geestelijke rijk niet van de ware toedracht op de hoogte worden gebracht. Want 
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ze geloven niet aan een verbinding van de lichtwereld met de aarde en daarom 
geven ze zich in gedachten niet over aan deze wetende krachten. Voor hen telt 
alleen het menselijk leven op aarde tot aan de dood en hun voorstelling van een 
eeuwige slaap van de ziel tot aan het "laatste oordeel" bewijst alleen maar dat hun 
elke kennis over het verlossingsproces van het geestelijke, over mijn wezen dat 
liefde, wijsheid en almacht is, en over het verlossingswerk van Jezus ontbreekt. 
Hun kennis is zeer beperkt en is in het geheel niet volgens de waarheid. En 
komen ze met de waarheid in aanraking dan weren ze die af. Toch trachten ze 
hun opvattingen te bewijzen met het woord van God, met de schrift. Maar niet 
hun "ontwaakte geest" laat hun deze plaatsen in de schrift vinden, maar mijn 
tegenstander die zelf tot eigen voordeel mijn woord gebruikt als hij verwarring 
kan stichten, wat hem echter weer alleen gelukt waar alleen het verstand van de 
mens werkzaam is, waar niet Ik zelf om verlichting door de geest word 
aangeroepen als de mens opheldering verlangt. 
 
De letter doodt, pas de geest maakt levend. Voor degene die zich niet eerst aan 
Mij overgeeft dat Ik zijn denken juist kan leiden, zal de letter waarlijk tot de dood 
leiden. Want ook mijn tegenstander kan zich van letters bedienen, die hij alleen 
op een heel andere manier uitlegt en zo de grootste dwaling voor de mensen 
aannemelijk laat schijnen. En het is waarlijk een bedenkelijke leer, de leer van de 
doodsslaap van de ziel. Het is een leer die ook in het hiernamaals de hevigste 
verontwaardiging teweeg brengt bij de zielen die hulp nodig hebben, die 
weliswaar leven, maar toch zo zwak zijn dat zij dankbaar zouden zijn voor elke 
toevoer van kracht die een gebed in liefde hun zou kunnen verschaffen. De 
mensen zouden in hun gebed vaak aan die zielen moeten denken wier verwanten 
op de aarde in dat dwaalgeloof leven, opdat zij krachtig worden en opwaarts 
klimmen en nu van hun kant weer door gedachten hun verwanten kunnen 
beïnvloeden. Een leven in liefde op aarde zal de zielen ook wel spoedig een 
duidelijk inzicht verschaffen, maar toch moeten zij zich eerst van dwaalleren 
vrijmaken voordat zij zelf een arbeidsveld toegewezen krijgen, omdat elke 
bezigheid in het geestelijke rijk in het verspreiden van de zuivere waarheid 
bestaat. 
 
Gelukkig is daarom de ziel die al op aarde een leven in liefde leidde en zich 
daarom gemakkelijk los kan maken van verkeerde opvattingen en een geestelijk 
bezit dat onjuist is. De anderen bevinden zich echter in de grootste nood, want 
elke dwaalleer zal een schadelijke invloed op de ziel hebben. En de leer van de 
doodsslaap van de ziel wel in het bijzonder, omdat zij werkelijk tot een 
verduistering kan leiden die gelijk is aan de dood, en ook gelijktijdig de 
mogelijkheden voor hulpverlening geringer zijn - juist door het idee dat gebeden 
geen nut hebben. Wie zich echter in oprechtheid tot Mij wendt zal helder en 
duidelijk inzien hoe verkeerd deze leer is.  
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Amen 
 

 
 
BD.9014 
13 juli 1965 

 

Vragen om het toesturen van kracht voor de zielen van de 
overledenen 
 
Als er ooit een gedachte in u boven komt aan een overledene, dan weet u dat dit 
steeds een vraag is om hulp die u hen zult kunnen verlenen, want geen mens 
bekommert zich om hen. En wanneer ze nu bij u een licht zien, dan willen ook zij 
graag verschijnen en door dit licht gesterkt worden, want vaak weten ze niet wat 
dat licht betekent, in het bijzonder wanneer ze tot nu toe in dwaling waren 
verstrikt. Dan is slechts een gedachte aan deze ziel voldoende en de uitnodiging, 
eveneens te verschijnen, om de onderrichting in ontvangst te nemen. Want de 
nood is groot, in het bijzonder bij die zielen, die geen liefdevolle voorspraak 
volgt en die ook geholpen moeten worden, dat ze in het bezit van de waarheid 
komen. Maar eenmaal een bewuste uitnodiging om aan uw onderrichtingen deel 
te nemen is al voldoende om de zielen voortdurend aan u te binden en het gevolg 
zal steeds zijn dat ze u niet meer verlaten, dat ze zich bij de grote schare voegen 
van diegenen die Ik nu ook zelf kan aanspreken. 
 
En u zult voortdurend omgeven zijn door zielen die hun weten willen uitbreiden 
om weer uit te delen aan degenen die nog minder weten bezitten en die ze ook 
willen helpen. En het komt er nu op aan dat u hen in kennis stelt van mijn werk 
van verlossing, want dan pas nemen ze ook dieper weten aan, wanneer ze 
eenmaal de weg naar Hem hebben gevonden en verlossing kregen van hun 
schuld. Als voorwaarde hiervoor moeten ze eerst werkzaam zijn in liefde, daar 
hen dan pas het begrijpen kan worden gegeven, wanneer ze hun wil om liefde te 
geven zelf weer aanwenden om de zielen te helpen die zich in dezelfde nood 
bevinden. Dan pas zullen ze zelf steeds dieper doordringen en het zal hen 
gemakkelijk vallen, zich aan de goddelijke Verlosser over te geven en Hem om 
vergeving van hun schuld te vragen. Maar dan stroomt hun onophoudelijk het 
goddelijke woord toe, dan nemen ze het ook aan, om het even waar en hoe het 
hun wordt aangeboden. Maar juist de eerste stap valt een ziel heel zwaar, tot ze 
eenmaal de kracht van de voorbede heeft ondervonden die zich dan uit in de 
verandering van haar wil, die nu ook gemakkelijk te beïnvloeden is en aan de 
roep van zo'n ziel wordt ook gehoor gegeven. 
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Let daarom op elk van zulke verzoeken en kom de zielen te hulp die vurig 
verlangen naar hulp, die zich wel bij veel mensen op aarde in herinnering 
brengen, echter alleen van diegenen voorspraak krijgen die hen geestelijk kunnen 
helpen, omdat ze bewust met Mij in verbinding staan en Ik Mij zelf aan hen kan 
openbaren. En dat mijn woord een enorme uitwerking van kracht heeft, zal iedere 
ziel mogen ondervinden die eenmaal bij u aangekomen is, want haar positieve 
ontwikkeling is ook gegarandeerd. 
 
Wanneer Mij eenmaal de gelegenheid wordt geboden, Me tegenover een mens te 
uiten door het werkzaam zijn van mijn geest, dan staat deze mens te midden van 
een lichtschijnsel, dat vele zielen aantrekt die gewillig zijn hetzelfde aan te 
nemen wat u wordt aangeboden en door u ook aan alle zielen die u in uw 
voorbede opneemt, die dan echter ook niet verloren kunnen gaan. Want dan drijft 
alleen de liefde tot die zielen u aan en ter wille van deze liefde doe Ik diegenen 
de kracht toekomen, voor wie u bidt. Ik moet ook in het hiernamaals de wetten 
laten gelden, waartoe als eerste de vrije wil van het wezen behoort, die niet mag 
worden aangetast, noch door Mij zelf, noch door mijn tegenstander.  
 
Het gaat erom, dat u - die ook de vrije wil zult moeten achten - alleen liefdevol 
denkt aan diegenen die nog zwak zijn in hun wil, maar die de kracht van uw 
voorbede niet kunnen weerstaan en die u daarom zult kunnen sturen in hun wil, 
die zich daarom tegen u niet meer zullen verzetten, omdat de kracht der liefde 
hen weldadig raakt en ze hen dan ook onherroepelijk tot u trekt en u op hen nu 
ook het evangelie van de liefde zult kunnen overbrengen. 
 
Zou u weten hoe vurig uw aanhang (de zielen) mijn woord in ontvangst neemt 
(nemen), hoe ze voortdurend bemerken dat ze vooruit gaan en hoe dankbaar ze u 
zijn, die door uw voorbede hen hebt geholpen deel te nemen aan uw 
onderrichtingen, dan zou u niet ophouden voor al zulke zielen te bidden en uzelf 
te verheugen in hun vooruitgang, want ook zij beschermen u waar ze kunnen, 
opdat het ontvangen van het woord niet wordt onderbroken. Uw atmosfeer 
rondom u wordt ook gereinigd, zodat ze aan geen enkele verleiding door de 
tegenstander zijn blootgesteld zodra ze u omringen. Daarom is juist uw 
werkzaamheid zo belangrijk, want u zult toch kunnen bijdragen aan de verlossing 
van vele zielen, doordat u hun brood en wijn aanbiedt, dus hun de kostelijkste 
levensdrank en de doeltreffendste spijs doet toekomen. En eens zult u het met 
innerlijke vreugde gewaarworden, dat u kon bijdragen aan de vooruitgang van 
hen die zonder voorspraak nog heel lang in de duisternis zouden hebben 
gesmacht. 
 
Let daarom op elke gedachte die u aan een overledene herinnert. Beschouw het 
als een roep om hulp die u niet zult mogen afwijzen en roep hem dan bewust in 
uw nabijheid en de eerste stap naar boven is gezet. Want zodra een mens zich om 
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zo'n ziel bekommert en ten gunste van haar bidt, kan Ik om zijnentwil ook de ziel 
kracht doen toekomen, wat Mij anders niet mogelijk is omdat het tegen de wet 
van eeuwigheid ingaat, daar alleen de vrije wil om zoiets kan vragen, die Ik nu 
echter in de liefdevolle voorbede zie en dan ook die ziel mijn erbarmen schenk en 
haar nu ook de genade van mijn aanspreken door u kan doen toekomen.  
 
De mensen zouden door voorspraak in liefde al het geestelijke kunnen verlossen. 
Maar hoe weinige zijn zich hiervan bewust en wat voor een grote macht heeft 
daarom mijn tegenstander, die alles probeert om zulke verbindingen van de 
geestelijke wereld naar de aarde te verstoren, maar die niet werkzaam kan zijn 
wanneer een mens zich in liefde aan Mij overgeeft en Ik deze nu ook zal 
beschermen. In het bijzonder wanneer Ik door hem ook de zielen in het 
hiernamaals wil aanspreken, wat mijn tegenstander Mij nooit kan beletten. Want 
waar de wil is om verlost te worden, daar zullen ook de mensen worden bevrijd 
van hem die hen lang genoeg geketend hield en wier wapen alleen de liefde is, 
die hem overwint en waarvoor hij vlucht, omdat ze een deel van Mij is en blijven 
zal tot in eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 

Schemertoestand in het geestelijke rijk 
 
BD.7418 
29 september 1959 

 

Schemertoestand in het hiernamaals 
 
De zielen die overgaan in het rijk hierna zonder hun Verlosser te hebben 
gevonden, bevinden zich in dichte nevelen als ze het rijk der duisternis niet 
binnengaan omdat ze op aarde een levenswandel geheel tegen God in hebben 
geleid. Maar er zijn ook mensen die zich aan geen onmiskenbaar onrecht 
schuldig hebben gemaakt, wier overtreding meestal bestaat in het nalaten van 
goede werken. Mensen die niet goed en niet slecht kunnen worden genoemd en 
die daarom niet zo'n verduisterde geest hebben dat hen in het hiernamaals de 
diepste duisternis wacht. En toch passen ze ook niet in het lichtrijk, want hun 
zielen zijn nog niet ontvankelijk voor het licht. Hun zielen zijn nog omgeven 
door dichte schemering, hun inzicht is zeer minimaal, al naar gelang de daden 
van liefde waarop een ziel kan terugzien. 
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En in dit rijk van de schemering bevinden zich de meeste zielen die van de aarde 
zijn weggeroepen. Mensen die rechtvaardig schenen in de wereld en toch weinig 
waar geloof hebben omdat hun op aarde de liefde ontbrak. En voor deze zielen 
volgt nu een tijd van totale vereenzaming. Een tijd, waarin ze eenzaam ronddolen 
en alleen zijn met hun gedachten. Ze kunnen niets om zich heen onderscheiden. 
Ze zijn blind van geest en ze zijn ook niet in staat buiten zich iets waar te nemen, 
maar ze hebben het zelfbewustzijn niet verloren. Ze denken ook aan hun leven op 
aarde dat achter hen ligt, echter alleen erg onduidelijk en van tijd tot tijd. Hun 
blijvende toestand is een voortdurend ronddwalen en zoeken, want wat ze zoeken 
kunnen ze niet vinden - een plaats van rust en geborgenheid - omdat ze zich deze 
in het leven op aarde niet hebben verworven. Ze waren in zekere zin parasieten 
op aarde, die leefden zonder het ware doel van hun leven na te komen. Die steeds 
hebben genomen en niets ervoor teruggaven, om het even of dit aards of 
geestelijk op te vatten is. Ze verwierven zich geen geestelijke goederen, maar ze 
benutten het leven op aarde ten volle volgens hun verlangen. Ze zijn door het 
leven op aarde gegaan, zonder serieus over de zin en het doel ervan na te denken 
en daaraan beantwoordend het leven op aarde te leiden. En net zo worden ze in 
het rijk hierna bedacht: ze treffen er niets aan, omdat ze niets verwierven wat 
duurzaam is in het geestelijke rijk. 
 
Nu komt pas aan het licht of er aan zo'n mens liefdevol wordt gedacht. Want elk 
liefdevol gedenken is als een vaste grond waarop de ziel zich nu kan bewegen 
met een bepaalde zekerheid. Elke liefdevolle gedachte verschaft de ziel een 
lichtpuntje waarin ze haar omgeving onderscheidt, al is het maar voor korte tijd. 
Maar het zet haar aan tot nadenken en alleen door nadenken kan de toestand bij 
haar veranderen, doordat ze de weldaad van een liefdevol gedenken ervaart, 
doordat ze begint spijt te krijgen, omdat ze inziet wat ze op aarde heeft verzuimd. 
En al naar gelang haar geaardheid, haar bereidwilligheid en haar weerstand, kan 
de toestand van zo'n ziel ook evenzo snel veranderen, als ze maar niet helemaal 
koppig van geest is en dan haar blindheid enorm lang kan duren, voordat de 
schemering wijkt voor een lichtsprankje. En omdat alleen liefdevolle gedachten 
haar deze verbetering verschaffen, moet zo'n ziel veel kracht van de voorbede 
worden geschonken. Ze mag niet aan haar lot worden overgelaten, wat haar 
toestand zonder licht alleen maar eindeloos zou verlengen, want alleen liefde kan 
haar veranderen. Liefde die door medemensen zo'n ziel wordt nagezonden, die 
aan de ziel zelf ontbrak in het aardse leven, maar plaatsvervangend voor zo'n ziel 
door God wordt aangenomen. 
 
Maar voor u mensen op aarde is het mogelijk, door uw liefde veel hulp te 
verlenen. En u moet steeds door middel van gedachten de verbinding met de 
zielen van de overledenen in stand houden. U moet hun steeds weer het evangelie 
van de liefde voorleggen, dat ze ook in het hiernamaals nog deze twee geboden 
moeten nakomen: God beminnen boven alles en de naasten als jezelf. Want 
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alleen daardoor kunnen ze ook in contact komen met Jezus Christus, zonder wie 
een binnengaan in het lichtrijk voor iedere ziel onmogelijk is. Zielen die in de 
schemering ronddolen, hebben nog geen verbinding met Jezus Christus. Ze zijn 
nog niet verlost, wat het doel is waarom ze op aarde vertoefden. Maar ze moeten 
dit onvoorwaardelijk nog in het hiernamaals bereiken, als ze niet willen 
wegzinken in de diepte. Zielen die in de schemering rondgaan, zijn nog niet in de 
diepte gestort. Ze hebben nog gemakkelijk de mogelijkheid, de weg in het 
lichtrijk te vinden, want na een langdurige vereenzaming worden ze steeds weer 
door lichtwezens, die zich echter niet als zodanig kenbaar maken, op de juiste 
weg gewezen die naar Jezus Christus leidt. 
 
En opdat ze deze lichtwezens volgen, opdat ze hun weerstand opgeven, is veel 
voorspraak nodig, die u de zielen niet zult mogen onthouden. Ze zullen u 
hiervoor eeuwig dankbaar zijn wanneer u met uw liefde het neerstorten in de 
diepte verhindert, wanneer u hen zult helpen dat ze vanuit de schemering de weg 
naar het rijk van het licht vinden. Want met liefdevolle voorspraak behoedt u ze 
voor een achteruitgang. Hun zielen worden zachter en meegaander en ook zij 
zullen verlost worden door Jezus Christus, die allen vergeeft die maar aan Hem 
denken en naar Hem roepen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7199 
1 november 1958 

 

Berouw in het hiernamaals - Vooruitgang 
 
De verloren tijd van het leven op aarde zal u eens bitter berouwen, wanneer u in 
het hiernamaals zult beseffen wat u hebt verspeeld in het leven op aarde. En 
verloren tijd van het leven op aarde is elke dag die alleen maar werelds werd 
genoten waarin geestelijke gedachten geen kans kregen, die dus niet 
beantwoordde aan het eigenlijke doel waarop uw belichaming als mens is 
gebaseerd. Zolang u op aarde vertoeft, neemt u deze kennis niet ernstig, zelfs 
wanneer u ze bezit. Maar in het rijk hierna zal het op u drukken als een zware 
steen die u niet kunt afwentelen. Steeds weer zullen deze dagen in uw herinnering 
komen en u zult spijt hebben van elke onnutte daad, zoals u ook bitter berouw 
zult hebben van elke onbenutte gelegenheid, omdat u had kunnen werken aan het 
heil van uw ziel. 
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En u bent nog begenadigd te noemen wanneer u dit inzicht krijgt in het 
geestelijke rijk, wanneer u niet tot diegenen behoort die totaal verzonken zijn in 
duisternis en ook geen berouw voelen omdat ze eenvoudigweg niet inzien 
waaraan ze zichzelf schuldig hebben gemaakt - zij, die nog lange tijd moeten 
worstelen om ooit in de toestand te geraken waarin zij een klein glimpje licht zien 
en die zich dan pas bewust worden hoe vruchteloos hun leven op aarde is 
geweest. Want zodra eenmaal dit lichtschijnsel aanwezig is, kan het bittere 
berouw de ziel ertoe aanzetten in zichzelf te keren en te veranderen in haar 
denken en willen. En er kan haar nu zoveel kracht worden toegestuurd, dat ze nu 
ook behulpzaam bezig kan zijn bij noodlijdende zielen en dan is ook haar 
vooruitgang zeker, al is het ook onder heel wat moeilijker omstandigheden dan 
het in het leven op aarde mogelijk is geweest. 
 
Het berouw moet dus voorafgaan aan een vooruitgang. Want pas de ziel die 
inzicht begint te krijgen, tracht haar toestand te veranderen. En elk inzicht toont 
haar ook de vergeefse levensweg op aarde en bitter berouw zal steeds het gevolg 
zijn, maar ook het keerpunt in haar ongelukkige toestand betekenen. Maar 
daarom is het ook voor de mens van het grootste belang, wanneer hij nog op 
aarde - al is het maar geringe - kennis opdoet, wanneer hij het doel van het aardse 
leven begint in te zien en nog aan zichzelf werkt voordat hij afscheid neemt van 
deze aardse wereld. Want met een nog zo gering inzicht van de aarde te kunnen 
heengaan, betekent steeds een lichtpuntje voor deze ziel. Ze wordt na haar dood 
niet in uiterste duisternis overgeplaatst, ze zal in het schemerlicht in staat zijn de 
weg te vinden en de schellen zullen haar van de ogen vallen en ze zal dan ook 
alles doen om zich licht te verschaffen. 
 
Ze zal ook beseffen dat haar in het geestelijke rijk veel arbeid wacht wanneer ze 
maar bereid is deze te verrichten. En het kleine lichtpuntje wijst haar ook de 
goede weg aan, die ze nu gaat, wel met een gevoel van berouw, het leven op 
aarde niet juist gebruikt te hebben, maar ook met de voortdurende hoop op hulp, 
die haar ook zeker verleend wordt zodra ze Jezus Christus heeft erkend en Hem 
om hulp vraagt. Dan is ze niet hopeloos verloren. Ze kan opwaarts klimmen, 
alleen kan ze nooit de graad bereiken die haar onbeperkte gelukzaligheid oplevert 
aan het hart van de Vader - het kindschap Gods dat het grote lot is van diegenen 
die op aarde trachten de opgave na te komen die hun gesteld werd, die al op aarde 
de aaneensluiting zochten en vonden met hun Vader van eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6735 
13 januari 1957 



235 
 

 

Toevoer van licht in het hiernamaals 
 
Voor de zielen in het hiernamaals schijnt een helder licht waar Ik mijn woord 
naar de aarde kan sturen. De duisternis rondom die zielen is vaak zo diep dat het 
hen onuitsprekelijk kwelt en ze zouden deze willen ontvluchten. En wanneer het 
verlangen naar licht in hen ontwaakt, dan laat Ik hun ook lichtbronnen 
herkenbaar worden omdat deze nu ook door die zielen worden opgezocht. En nu 
begint voor hen de ontwikkeling opwaarts. Weliswaar in het begin nauwelijks 
merkbaar, maar een ziel die eens de plaats heeft opgezocht waar een lichtstraal te 
zien was, keert daar steeds weer naar terug en dan is er geen gevaar meer dat ze 
terugvalt in de duisternis. Maar waaruit bestaat het licht, dat hun goed doet en 
hen naar steeds meer licht zal doen verlangen? 
 
De zielen die geheel apathisch in duistere streken vertoeven, zijn zonder kracht 
en ze kunnen ook niets herkennen van hun omgeving. Maar ze weten dat ze 
leven, dat ze niet zijn uitgewist. En dit bewustzijn is voor hen uiterst kwellend, 
want ze kunnen denken, ofschoon hun weten dat ze op aarde hebben vergaard in 
de war is geraakt. Maar ze kunnen nadenken over hun ongelukkige toestand. En 
dus kunnen ze nu beginnen te vragen of en waardoor ze zelf schuldig zijn aan 
deze toestand. En wanneer zulke vragen als gedachten in hen opduiken ben Ik 
ook bereid deze vragen te beantwoorden. Doch Ik kan het niet rechtstreeks, maar 
moet hun alleen de mogelijkheid geven dat ze iemand vinden die hun daarover 
onderricht. Elk van zulk soort vragen en het verlangen naar antwoord is al 
verlangen naar licht. Elke onwetendheid van de ziel is net als duisternis, elk waar 
weten is als licht. Een ziel die niet meer in haar lichaam verblijft, die dus niet 
meer door het lichamelijk oog kan kijken, is blind zolang ze geheel onwetend is. 
En zolang is het dus nacht om haar heen.  
 
Maar er kan haar licht worden gebracht. Ze kan worden voorgelicht en zodra ze 
deze opheldering gewillig aanhoort merkt ze ook dat de nacht lichter wordt. Eerst 
gaat ze een schemertoestand binnen. Ze begint heldere gedachten te krijgen en 
ondervindt daarbij een welbehagen en steeds wordt het lichter in haar. Ze kan 
herkennen wat ze eerst niet kon zien, alleen zijn het geen aards-materiële 
indrukken die in haar dit welbehagen teweegbrengen. Veeleer maakt haar een 
toestand van innerlijk licht gelukkig omdat ze nu ook weet dat en hoe ze zich uit 
deze vreselijke situatie kan bevrijden. Tevens ligt er een arbeidsveld voor haar 
dat haar onbeschrijflijk stimuleert na haar eerdere toestand van werkeloosheid, 
want nu ervaart ze ook kracht voor een taak waartoe nu een drang om in liefde 
werkzaam te zijn haar aandrijft. 
 
De plaatsen nu, waar mijn woord weerklinkt, zijn zulke oorden om opheldering te 
verkrijgen. Ze stralen in helder licht en trekken ontelbare zielen aan, doch worden 
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alleen gezien door hen die vurig ernaar verlangen hun duisternis te verlaten, die 
naar licht verlangen. Want er zijn ook zielen die het licht schuwen, die zo diep 
zijn gezonken dat ze het licht als kwelling ervaren omdat het hun verdorvenheid 
aan het licht brengt en die daarom strijden tegen het licht dat ze menen te kunnen 
doven. Maar zulke zielen worden opzij drongen. Daarentegen wordt elke ziel die 
naar het licht verlangt, aangehaald of door hulpvaardige wezens erheen geleid. 
En zodra ze maar zonder weerstand aanhoren wat hun daar verkondigd wordt, 
begint ook al de toestand van duisternis te veranderen in een schemertoestand. In 
deze zielen komt nu de drang om te leven boven. Ze beginnen te hopen, ze willen 
leven om werkzaam te kunnen zijn en hun wil levert hun nu ook de kracht op. 
 
Licht is weten, licht is waarheid en licht is dus voor zulke zielen in de duisternis 
het enige dat hun moet worden gebracht opdat ook zij ontwaken ten leven. En 
daarom zult u steeds omgeven zijn door zielen die hongeren naar licht, die deel 
willen hebben aan de overdracht van licht wanneer mijn woord u wordt 
toegestuurd, wanneer Ik u mensen opheldering verschaf, wanneer Ik u de zuivere 
waarheid doe toekomen door mijn geest. Daarom zal er steeds een licht stralen 
dat talloze zielen lokt zodra u zich met Mij verbindt om mijn woord in ontvangst 
te nemen. Want onder licht in het geestelijke rijk is steeds alleen het toevoeren 
van de zuivere waarheid uit Mij te verstaan. Licht is inzicht, licht is weten dat in 
Mij zijn oorsprong vindt, dat door Mij zelf op de aarde neer straalt opdat de 
duisternis zal worden doorbroken, opdat u mensen gelukzalig zult kunnen 
worden, maar dat u alleen dan zult kunnen ontvangen, wanneer u zich met Mij 
verbindt, met het Licht van eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 

Staat van het licht in het geestelijke rijk 
Het ware vaderland 

 
BD.7404 
4 en 5 september 1959 

 

Het rijk van het licht - Jezus Christus 
 
Wie door de poort van het lichtrijk is heengegaan, zal jubelen en juichen en Mij 
eeuwig danken, die hem zo leidde dat hij zijn doel heeft bereikt. Wie het lichtrijk 
kan binnengaan, is dus verlost van zonde en dood, want beide betekenen ze 
duisternis en een onverloste ziel zal nooit het rijk van het licht kunnen 
binnengaan. Ze moet tevoren Hem hebben gevonden, die alleen de Poort is in het 
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rijk van het licht: Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. En aan Zijn hand zal 
de ziel dan eveneens dit rijk betreden, want Hij zal haar bevrijden van haar 
zondenlast, omdat Hij aan het kruis is gestorven voor alle zielen die zich diep in 
de duisternis, dus in zonde en dood bevonden. Hij heeft voor u mensen boete 
gedaan voor de zondenlast. Hij heeft het zoenoffer gebracht voor u, opdat voor u 
de weg in het lichtrijk vrij werd, opdat u de eeuwige gelukzaligheid zult kunnen 
binnengaan. Gelukzaligheid is alleen daar, waar licht is. En licht is, waar er geen 
zonde en geen dood meer bestaat. Maar de zonde is uitgewist door Jezus Christus 
zelf zodra Hij daarom wordt gevraagd, zodra u mensen naar Hem roept om 
vergiffenis. 
 
Daarom bestaat er ook in het rijk hierna verlossing voor de zielen, een 
verandering uit de duisternis naar het licht, omdat ook in het hiernamaals de ziel 
nog naar Hem roepen mag. Want zodra ze Jezus Christus aanroept, roept ze Mij 
aan en Ik zelf kan haar nu ter wille van Jezus Christus haar zondenschuld 
vergeven die haar een eindeloos lange tijd van Mij gescheiden had gehouden. Het 
kruisoffer is voor alle mensen gebracht en waar er maar één onverloste ziel is, 
hoeft alleen maar de weg naar het kruis te worden genomen om ook vrij te 
kunnen worden van de zondenlast. En vrij zijn van de zonde betekent vereniging 
met Mij en dus onbeperkte gelukzaligheid. 
 
Maar ook volstrekte waarheid hoort daarbij. Daarom kan een ziel nog niet de 
hoogste gelukzaligheid genieten zolang ze nog ver van de waarheid af is, want de 
Waarheid en Ik zijn één, daar er anders niet van licht kan worden gesproken. 
Licht is inzicht, het juiste weten over alles en zolang dit een ziel nog mankeert in 
het rijk hierna, is ze ook niet in het lichtrijk, want zodra ze met licht wordt 
doorstraald heeft ze ook ineens een diep inzicht. 
 
Verzet de ziel zich nu, de waarheid aan te nemen als die haar wordt aangeboden, 
dan zal ook haar toestand van gelukzaligheid nog gebrekkig zijn. Ze heeft dan 
Jezus Christus nog niet echt erkend en de volledige verlossing heeft dan nog niet 
plaats kunnen vinden, die een innig aanroepen van Jezus Christus echter als 
gevolg zou hebben. En dat is de reden dat nog talloze zielen zich in het 
schemerlicht bevinden, niet in een ongelukkige toestand, maar dat ze nog lang 
niet gelukzalig genoemd kunnen worden. Hun instelling tegenover Jezus Christus 
is nog niet zoals ze moet zijn, zodat Hij hun de poorten in het lichtrijk kan 
openen en deze zielen hebben nog veel onderrichtingen en ook voorbede nodig, 
dat hun het juiste begrip daarvoor wordt ontsloten. 
 
Zolang ze zich niet los kunnen maken van verkeerde voorstellingen, van 
dwaalleren van de meest verschillende aard, zolang kunnen ze ook niet een 
volledige doorstraling van licht verwachten, maar hun wil zelf bepaalt de 
toestand waarin ze zich bevinden. Mensen die op aarde steeds afwezen, zullen 
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ook in het hiernamaals steeds weer hun afwijzende wil tot doorbraak laten 
komen, terwijl het eenvoudigweg voldoende zou zijn, in alle innigheid Jezus 
Christus aan te roepen om Zijn hulp. Want deze valt hen zeker ten deel zodra de 
roep in geest en in waarheid tot Hem komt. Dan zal elke duisternis wijken, het 
licht zal zo helder en stralend de ziel doorgloeien dat elke geestelijke duisternis 
verdwijnt, dat de ziel inzicht heeft en ze deze kennis van elke diepste samenhang 
nu ook eeuwig niet meer zal verliezen.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8400 
2 februari 1963 

 

Het binnengaan van de ziel in het lichtrijk 
 
Elk geestelijk verzoek zal u vervuld worden. Deze belofte heb Ik u gegeven 
omdat mijn liefde alles voor u vervult wat uw ziel tot heil strekt. En zo zult u er 
ook zeker van kunnen zijn dat u na uw sterven binnengaat in een rijk van licht en 
gelukzaligheid, wanneer uw levensloop op aarde er een was naar mijn wil, 
wanneer u uw liefde voor Mij getoond heeft door een werkzaam zijn in 
onbaatzuchtige naastenliefde, wanneer u uw weg op aarde met Mij bent gegaan, 
wanneer Ik uw vaste begeleider mocht zijn op aarde. 
 
"Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid". En wie een leven leidt in liefde, 
heeft ook het ware, levende geloof in Mij en daarom zal hem een gelukzalig lot in 
het geestelijke rijk beschoren zijn. En ook bliksemsnel zal het inzicht over hem 
komen, zijn denken zal overeenkomstig de waarheid zijn en dat is zijn 
gelukzaligheid, dat de ziel met haar licht dat haar doorstraalt, ook de zielen 
gelukkig kan maken die nog in het duister verkeren en naar licht verlangen. De 
ziel zal in het gelukkig maken van anderen haar eigen geluk vinden en daarom 
moet een helder licht haar zelf tevoren verlichten. 
 
U mensen zult u zowel van deze gelukzaligheid alsook van de aard van de 
werkzaamheid geen voorstelling kunnen maken. Maar u zult het mogen geloven 
dat deze zielen niet meer naar de aarde terug verlangen, temeer omdat ze weten 
dat geen mens op aarde achterblijft en elke ziel haar geliefden binnenkort 
terugziet. Dezen moeten daarom ook niet treuren, maar er steeds naar streven een 
hoge graad van liefde te bereiken die een geestelijk schouwen toelaat, omdat deze 
graad voorwaarde is dat de zielen elkaar direct na het heengaan van deze wereld 
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terugzien, daar anders de zielen pas in het hiernamaals deze graad moeten 
nastreven en verkrijgen. 
 
Maar dat de mensen elkaar eenmaal terugzien is volledige waarheid en dit 
moment is buitengewoon gelukkig stemmend, wanneer de vereniging in het 
geestelijke rijk plaatsvindt. U mensen die door slagen van het lot hard worden 
getroffen, blijf altijd hieraan denken, dat alleen mijn liefde en wijsheid 
motivering is van wat er ook in uw leven op aarde gebeurt. Blijf eraan denken dat 
Ik u geen lijden wil aandoen. Integendeel, Ik wil u meer gelukzaligheid 
toevoegen, die u vaak door lijden verkrijgt. En daaraan zult u niet moeten 
twijfelen, maar u berustend voegen in alles en waarlijk, de zegen zal niet 
uitblijven. En eens zult u terugkijken op uw bestaan op aarde. Dan vervult diepste 
dankbaarheid u en liefde voor Mij, die u als uw Vader erkent, die alleen het lot 
van Zijn kinderen aan het hart gaat, dat hen in het rijk hierna zal wachten. 
 
Weet, dat uw verblijf op deze aarde slechts nog zeer kort is en dat u daarom een 
grotere mate van lijden op u zult moeten nemen om uw doel te bereiken: dat u 
zich met Mij verenigt in vrije wil. En elk gebed dat u naar Mij opzendt zal uit het 
hart komen en daarom ook door Mij worden gehoord. U zult vaak uw gedachten 
in het rijk sturen dat uw ware vaderland is en uit dit rijk ook stromen van licht en 
kracht mogen ontvangen. U zult ook in voortdurende geestelijke verbinding 
blijven met diegenen die u al zijn voorgegaan en die u, wanneer uw graad van 
rijpheid en licht hoog is, zullen bijstaan dat ook u nog uw doel op aarde bereikt. 
Want een ziel die al licht mag verspreiden, zal ook u mensen het licht kunnen 
toestralen en dat betekent dat u zich dan in de algehele waarheid bevindt. Want 
waar licht is kan zich geen dwaling ophouden, omdat deze wordt herkend als 
dwaling. En wie nu in de waarheid wandelt, diens weg moet onherroepelijk naar 
het doel leiden. 
 
En geloof, dat Ik van elke gedachte van uw hart op de hoogte ben. En zo weet Ik 
ook wat er u nog ontbreekt en zorg Ik ervoor dat het u wordt toegestuurd. En al 
zijn de middelen smartelijk, die Ik soms aanwend, ze brengen zo toch de zielen 
vrijheid uit hun lichamelijke ketens en ze ruilen het aardse leven alleen maar in 
tegen een veel mooier leven in het geestelijke rijk, waar ze Mij dienen in liefde 
en daarom ook gelukzaligheden zullen genieten die het aardse leven hun niet kan 
bieden. Want ze zijn de eeuwige waarheid binnengegaan, van welke ze eens zijn 
uitgegaan.  
 
Amen 
 

 
 
BD.5365 
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15 april 1952 
 

Het weerzien in het hiernamaals - Graad van voltooiing 
 
Het is een onvergelijkelijk zalig moment wanneer de ziel van de aarde scheidt en 
het lichtrijk binnengaat in sferen waarin er niets slechts meer is, waar de ziel door 
een golf van zalig makend licht omvangen wordt. Waar uiterst schone wezens 
haar benaderen en haar een mate van liefde betonen die haar bijna overweldigt. 
De lichtuitstralingen zijn aan haar graad van rijpheid aangepast, dus steeds in die 
mate dat ze wel onvoorstelbaar gelukkig stemmen maar de ziel niet verteren, wat 
een overmaat aan licht die de ziel nog niet in staat is op te nemen, wel zou 
kunnen. In oneindige uitgestrektheid ziet zij de wonderbaarlijkste scheppingen, 
want haar geestelijk oog is nu geschikt geestelijke scheppingen te kunnen 
aanschouwen, die niet stoffelijk meer zijn maar zich toch net zo werkelijk aan 
haar vertonen en dus geen zelfbedrog zijn. 
 
En te midden van deze schoonheid die haar oog aanschouwt, treft zij haar 
geliefden aan die haar vooraf zijn gegaan in die graad van rijpheid dat het 
lichtrijk hen kon opnemen. Voor mensen is de zaligheid van zo'n weerzien niet in 
te denken, maar in het geestelijke rijk is de ziel in staat diepere indrukken op te 
doen zonder te vergaan. En zij ervaart bewust de zaligheid die God haar bereidt 
en zingt Hem in haar hart lof en dank toe, net als ze, wanneer het lichtrijk haar 
vaderland is geworden, helemaal in liefde ontbrandt tot de Vader die haar al deze 
zaligheden heeft bereid. 
 
Het samenwerken met zielen met dezelfde graad van rijpheid, verhoogt haar 
kracht en haar wil tot werkzaam zijn. En deze richt zij nu op de zielen die nog ver 
onder haar staan, om hen te helpen dezelfde zaligheid te bereiken. En zij 
bekommert zich nu in barmhartige liefde om degenen die haar na stonden op 
aarde en die nog in lagere sferen vertoeven. Die op aarde door ongeloof en 
liefdeloosheid in hun geestelijke ontwikkeling zijn achtergebleven - en daarom in 
het hiernamaals nog ongelukkig in duisternis of in schemerlicht vertoeven. Zij 
herkent weliswaar deze zielen en zij kan hen ook naderen en hun haar hulp 
aanbieden, maar zijzelf wordt door deze zielen niet herkend en daarom wordt 
haar hulp ook vaak afgewezen. 
 
Maar de liefde en het geduld van een lichtziel doen onophoudelijk moeite voor 
deze zielen en bereiken ook eens dat zij invloed krijgt. Haar eigen zaligheid die 
zij vanuit de voortdurende liefdesuitstraling van God ontvangt, de 
onvergelijkelijke scheppingswerken in het lichtrijk en het samenwerken met 
wezens met wie zij in gelukkig makende liefde verbonden is, geven haar 
voortdurend nieuwe kracht om verlossend werkzaam te zijn. Zelf vindt zij haar 
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geluk daarin, te geven wat zijzelf ontvangt. Steeds wordt haar verlangen naar 
God vervuld en zij kan niet anders dan eveneens gelukkig willen maken. 
 
Het is onmogelijk de mensen op deze aarde de heerlijkheid van het lichtrijk te 
beschrijven, omdat alleen een voltooide ziel de volheid van licht kan verdragen 
en daardoor ook de zaligheid kan begrijpen waarvan de nog onvolkomen mens 
geen begrip heeft. Doch één ding moet en kan hij geloven: dat er een weerzien is 
in het rijk hierna. Dat de dood niet een einde maakt aan het eigenlijke leven van 
de ziel en dat deze zielen elkaar herkennen, als een bepaalde graad van rijpheid 
bereikt is die echter veel zielen nog niet bezitten. En daarom kan het voor veel 
zielen ook lang duren voordat zij het geluk van de vereniging met hun geliefden 
ervaren. Maar het verlangen ernaar is vaak een reden om opwaarts te streven. De 
liefdeskracht van de zielen is voortdurend bezig zielen uit de diepte te verlossen 
en hen te helpen zalig te worden, hen te helpen het rijk binnen te gaan waar 
stralend licht hen omringt, waar zij God kunnen aanschouwen en waar alle nood 
ten einde is.  
 
Amen 
 

 
 
BD.3670 
28 januari 1946 

 

Geestelijke scheppingen - Gelukzaligheid - “Wat geen menselijk 
oog ooit heeft gezien” 
 
Alles wat zichtbaar is getuigt van mijn macht en kracht en liefde. Maar ook 
onzichtbare scheppingen liet de kracht van mijn liefde ontstaan en deze zijn het, 
die u gelukkig zullen maken in het geestelijke rijk. Echter pas dan, wanneer u de 
staat van vrijheid hebt bereikt die geestelijk schouwen toelaat. Dan zult u wel met 
bewondering naar de wonderwerken van mijn liefde kijken, ze zullen u 
verrukken, maar ze zullen toch begrijpelijk voor u zijn, want dan herkent u Mij 
zelf als kracht en liefde. Dan bent u daar zelf al van doordrongen, zodat u in staat 
bent te begrijpen, dat zij de diepste grond van elke schepping is en dan zult u 
alleen maar Hem loven en prijzen, die Zijn wil handelend laat optreden om 
voortdurend werkzaam te zijn in liefde. 
 
De geestelijke scheppingen zijn door de mensen op aarde niet voor te stellen, ze 
zijn het toonbeeld van harmonie, volmaaktheid, schoonheid en veelzijdigheid. 
Het zijn uitermate wonderschone maaksels, die door voortdurende afwisseling 
steeds prachtiger zijn om te bekijken, die de ogen van de toeschouwer nooit 
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vermoeien of oververzadigen, maar steeds het diepste geluksgevoel uitlokken en 
dankbaarheid tegenover Mij, de Schepper van hemel en aarde. De aardse 
scheppingen komen de mens ook wel lieflijk voor en doen zijn hart sneller 
kloppen, in het besef tegenover de Schepper van eeuwigheid te staan, die ten 
volle almacht en liefde is. De mooiste scheppingen van de aarde zijn echter 
slechts een zwak afschijnsel van de geestelijke scheppingen en ze kunnen een 
vergelijking hiermee niet doorstaan, omdat op de aarde mijn liefde niet zo 
duidelijk herkenbaar zijn kan, omdat de mensen zelf zich nog niet hebben 
veranderd tot liefde. 
 
Maar zielen die liefde zijn geworden, kan Ik ook de volheid van mijn liefde doen 
toekomen. De vormende liefde kan zich in hen openbaren en Ik kan hen laten 
zien en geven wat Ik hun heb beloofd: "Wat geen menselijk oog ooit heeft gezien 
en geen menselijk oor ooit heeft gehoord, heb Ik diegenen bereid, die Mij 
liefhebben". En de scheppingen zullen steeds mooier worden, hoe dieper het 
wezen in staat is lief te hebben. De diepe liefde geeft hen inzage in mijn besturen 
en heersen in het geestelijke rijk, ze staan niet meer onvolmaakt tegenover Mij, 
maar ze zijn geworden wat Ik zelf ben: liefde. Ze zijn zelf vol van macht en 
kracht, om in hoogste volmaaktheid zelf te kunnen scheppen en vormen naar 
mijn wil, door mijn kracht. 
 
Een vergelijking voor hun werkzaamheid in het geestelijke rijk is de mensen op 
aarde niet te geven, omdat er geheel andere wetten heersen en het geestelijk 
werkzaam zijn niets met de materiële arbeid, met de bezigheid op aarde gemeen 
heeft. Maar het is een werkzaam zijn in gelukzaligheid, een werkzaam zijn dat 
het hoogste geluk betekent voor het wezen dat liefde is geworden, dat denken, 
voelen en willen kan, dat in staat is te zien en te horen, dat als apart wezen 
gewaar wordt en toch, in verbinding met andere wezens, uitermate gelukkig is, 
omdat het kracht en liefde daardoor vermeerdert en zijn vermogen om werkzaam 
bezig te zijn vergroot. Het is een staat van de gelukzaligste harmonie waarin de 
bewoners van de geestelijke werelden zich bevinden, een staat waar voortdurend 
naar wordt gestreefd, zodra de ziel tot inzicht is gekomen op aarde of in het 
geestelijke rijk. 
 
Het is een staat waarin Ik alle wezens zou willen overplaatsen, omdat Ik hen 
liefheb en hen de heerlijkheden van mijn rijk wil laten aanschouwen. Want het 
werkzaam zijn van mijn liefde geldt onafgebroken het gelukkig maken van mijn 
schepselen. Mijn liefde is oneindig en wil geven en gelukkig maken en daarom 
wil Ik mijn schepselen waardig maken, in geestelijke scheppingen te mogen 
vertoeven. Maar zij moeten dit zelf willen, ze moeten zich vormen tot liefde in 
vrije wil, om in het geestelijke rijk onuitsprekelijk gelukkig gemaakt te kunnen 
worden, tot in alle eeuwigheid.  
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Amen 
 

 
 
BD.6821 
2 mei 1957 
 

Tweeslachtige wezens - Het hiernamaals 
 
Ik geef u wat u nodig hebt om uw ziel rijp te laten worden. En in de eindtijd doe 
Ik de mensen ook een weten toekomen dat voor de ontwikkeling van de ziel 
weliswaar niet beslist noodzakelijk is, maar dat u ook mijn liefde en wijsheid 
moet openbaren, dat u veel toelichting geeft op wat voor u onbegrijpelijk is en 
wat u aan Mij zou kunnen laten twijfelen. Ik openbaar u daarom uitvoerig mijn 
heilsplan van eeuwigheid, omdat het einde nabij is en de ongelovige mensheid 
nog een spleet moet worden geopend waardoor het licht binnen kan dringen 
wanneer zij dit weten zonder weerstand aannemen. Ik licht een sluier op die nog 
over de mensen lag gespreid. Ik ontsluier geheimen om de mensen het geloof in 
Mij gemakkelijker te maken. En Ik ben dus steeds bereid u ook te antwoorden op 
vragen die openlijk of in gedachten gesteld worden, op aarde of in het geestelijke 
rijk. Want Ik wil licht geven aan allen die de duisternis willen ontvluchten. 
 
Ik heb daarom soms ook ophelderingen gegeven die de mens op aarde nog niet 
nodig heeft, maar die in het geestelijke rijk vanzelfsprekend voor hem zullen zijn 
wanneer hij zich heeft voorbereid op het lichtrijk. Dan zal hem bliksemsnel 
opheldering toekomen, zodra hij ze maar begeert. Daartoe behoort ook de vraag 
over de "geslachten" van de wezens die Ik schiep, die ook al vaak aanleiding gaf 
tot misleiding en die toch voor de mensen van weinig belang is voor de tijd op 
aarde. 
 
Er bestaat geen wezen dat de principes van beide geslachten niet in zich draagt. 
Alleen zijn deze zo verschillend verdeeld in elk wezen, dat bij de ene het 
mannelijke, bij de ander het vrouwelijke overheerst. Maar bij volmaaktheid hoort 
de totale evenwichtigheid van beide principes: geen van de twee mag 
overheersen en geen ervan mag mankeren. Pas dan is de staat van volmaaktheid 
bereikt en daarom kan dus een volmaakt wezen geslachtloos, of ook mannelijk of 
vrouwelijk tegelijk worden genoemd. Het mannelijke principe moet zich aan het 
vrouwelijke volledig hebben gelijkgeschakeld en omgekeerd, dan pas is het 
wezen zoals het met mijn wezen overeenstemt: het is tot mijn evenbeeld 
geworden. Deze gelijkschakeling nu wordt bereikt of al op aarde, of ook wel in 
het rijk hierna, doordat het wezen aan een onafgebroken proef is onderworpen 
waarin zich dan het mannelijke, dan het vrouwelijke principe moet waarmaken. 
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Het is daarom geheel onbelangrijk of het wezen op aarde als man of als vrouw is 
belichaamd, want het gelijkschakelen aan het tegenovergestelde principe moet 
onherroepelijk plaatsvinden, wat echter niet op aards-waarneembare wijze 
bedoeld is, dat man of vrouw zich het karakteristieke van de ander eigen moet 
maken, maar het gelijkschakelen is alleen een puur geestelijke aangelegenheid. 
Een zich aanpassen aan de goddelijke wet, wat daarom ook een verschillende 
mate van wilskracht vereist en dus de één gemakkelijker, de ander moeilijker zal 
vallen. 
 
En zo is daaruit te concluderen dat er wel op aarde een scheiding van de 
geslachten bestaat, maar dat in het geestelijke rijk alleen maar de eigen vorm van 
het wezen op aarde het als een aura omgeeft, dus dat het ook het individu 
herkenbaar maakt, zodat dus dan van een nauwere aaneensluiting van geestelijke 
wezens kan worden gesproken, die - als staand in dezelfde graad van rijpheid - 
zich tot elkaar aangetrokken voelen, zonder echter te kunnen spreken van 
verbindingen van verschillende geslachten, want ieder wezen is een volkomen 
tweeslachtig wezen. Maar heeft de gelijkschakeling van de verschillende 
principes nog niet plaatsgevonden, dan komen ook nog de kenmerken van de 
wezens van verschillend geslacht meer naar voren, wat in die sferen bijzonder tot 
uitdrukking komt waar het zich losmaken van het aards-materiële nog niet geheel 
is voltrokken. 
 
Maar in hogere sferen vallen zulke verschillen tussen de seksen weg en het is 
daarom verkeerd van verbindingen te spreken, die lijken op die tussen man en 
vrouw, want de gelukzalige gemeenschap van twee wezens berust op geestelijke 
gelijksoortigheid, op dezelfde graad van rijpheid en volledige geestelijke 
overeenstemming, die steeds meer bij de wezens is aan te treffen die beide 
principes in zich hebben gelijkgeschakeld en wier gelukzaligheid daarom 
onvoorstelbaar is wanneer ze met gelijksoortige wezens een verbinding aangaan 
om gezamenlijk te scheppen en werkzaam te zijn. 
 
Maar voor de weg over de aarde van een wezen zal het ook noch voor- noch 
nadelig zijn of de mens van het mannelijk of vrouwelijk geslacht is. De 
weerstand tegen Mij kan even groot zijn en de overgave aan Mij kan door beide 
worden voltrokken. De scheiding van het mannelijke en het vrouwelijke principe 
is alleen maar voor ieder wezen zelf een vergemakkelijking om de goddelijke 
ordening binnen te gaan, dus steeds meer de kenmerken van de volmaaktheid aan 
te nemen. En mijn wijsheid is wel in staat om dit te beoordelen en ze gaf daarom 
ieder wezen de vorm die hem de waarborg biedt de zo groot mogelijke 
aanpassing te bereiken. De gelukzaligheid van de wezens in het geestelijke rijk is 
echter onmetelijk wanneer beide principes in hen geordend zijn geworden en ze 
kunnen zich daarom ook in ieder nog onverlost wezen verplaatsen en hem helpen 
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in de strijd met zichzelf en met zijn karaktertrekken, die als strijdig met het 
goddelijke eerst rechtgetrokken moeten worden. 
 
En wederom zal in het rijk hierna de gelukzaligheid - al is het ook niet te 
vergelijken - overeenkomen met het geluk op aarde die twee mensen in innige 
liefde met elkaar verbindt, wanneer gelijksoortige wezens de weg tot elkaar 
vinden, wier innige liefde voor elkaar hen een geluk bereidt dat door u mensen 
als hemels huwelijk wordt bestempeld. Aardse maatstaven of aardse begrippen 
zijn echter niet meer toe te passen op dat rijk van de gelukzalige geesten, waar de 
grootste gelukzaligheid wordt veroorzaakt door de innige liefde voor Mij, die 
steeds weer door Mij wordt beantwoord.  
 
Amen 
 

 
 
BD.6662 
5 oktober 1956 

 

Verlossende activiteiten in het hiernamaals 
 
Ook u zult kunnen deelnemen aan het verlossingswerk, want dat is uw werk in 
het rijk hierna als u zelf zo ver voltooid bent dat u een activiteit kan worden 
toegewezen. U zult dan licht binnendragen in de duisternis omdat u zelf ervaren 
hebt hoe smartelijk het is in het duister te moeten gaan en welke gelukzaligheid 
dat licht u bereid heeft. Geen ziel die zelf verlost is zal werkeloos zijn en iedere 
ziel zal daarom worden ingedeeld in de schare van hen die aan de verlossing 
werken. Want zij allen worden door de liefde in henzelf er toe bewogen de 
ongelukkigen te helpen en ze terug te voeren tot God, voor wie zij nu onvermoeid 
werken en bezig zijn omdat zij van gelijke wil zijn en vervuld van liefde tot Hem. 
En zo is ook de verlossing gegarandeerd voor al het geestelijke, al zullen nog 
eindeloos lange tijden voorbijgaan tot al het geestelijke is teruggekeerd tot God, 
van wie het zich eens afgescheiden heeft in vrije wil. Maar deze vrije wil is ook 
beslissend voor de duur van het verlossingsproces van iedere ziel afzonderlijk. 
Want de ziel kan zich ook nog verweren en haar terugkeer tot God nog eindeloos 
lang vertragen, doch steeds ontfermen zich de reeds verloste zielen over haar, 
waardoor dus geen mens op aarde en geen ziel in het rijk hierna volledig zonder 
hulp is. En zo is het ook te verklaren dat hun steeds weer de gelegenheid geboden 
wordt de weg van terugkeer tot God te betreden, omdat die hun gewezen wordt. 
 
Wanneer de mensen zich in het aardse leven nu hardnekkig afsluiten van elke 
aansporing om de geestelijke weg te betreden, dan gaan voor deze zielen in het 
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hiernamaals toch altijd weer lichtspleten open, die hun die weg duidelijk 
zichtbaar laten worden omdat het de lichtzielen medelijden inboezemt als deze 
zielen in diepste duisternis voortgaan. En zo begint nu de bezigheid van de 
verloste wezens om voor de verlossing van deze arme zielen te zorgen. En 
daarom is geen ziel zonder een arbeidsveld, zoals ook geen ziel in het donker 
zonder leiding is, maar de vrije wil van deze laatste bepaalt het succes. Is echter 
het verlossingswerk bij een afzonderlijke ziel gelukt, dan is er ten behoeve van de 
duistere wereld weer een verlossende kracht bij gewonnen die weer 
onvoorstelbare arbeid verrichten kan en zal, omdat zij nu met liefde is vervuld en 
uit dankbaarheid tot elke denkbare hulp bereid is. En iedere ziel heeft haar 
aanhang aan welke zij bijzonder ijverig werken zal, ook al stuit zij lange tijd op 
weerstand. Haar liefde geeft niet op en liefde zal steeds verlossen, omdat geen 
wezen zich op den duur kan verzetten tegen de liefde. 
 
De volkomen verlossing zou wel al op de aarde kunnen plaatsvinden, omdat 
Jezus Christus geleden heeft en aan het kruis gestorven is opdat de mensen 
nieuwe kracht kunnen ontvangen, opdat zij de genade van de verlossing 
deelachtig kunnen worden als zij dat willen. Maar de wil is ook door Jezus 
Christus niet onder druk gezet, en alleen de wil maakt gebruik van het 
verlossingswerk of laat het onbenut. Maar wat op de aarde verzuimd werd, kan in 
het hiernamaals worden voortgezet, omdat ook daar verlossende arbeid verricht 
wordt en Jezus Christus ook dan nog kan worden aangeroepen om Zijn genade en 
erbarmen. En iedere ziel die zelf de weg naar Hem gevonden heeft en door Hem 
verlost werd van zonde en dood, zal ook weer op Hem wijzen. Zij zal iedere nog 
niet verloste ziel Zijn liefde verkondigen, zij zal haar aandacht op het grote werk 
van barmhartigheid van de mens Jezus vestigen en dus proberen iedere nog 
onverloste ziel tot de goddelijke Verlosser Jezus Christus te voeren. En haar 
steeds werkzame liefde zal er ook in slagen, want de liefde bereikt alles. En de 
liefde kan niet anders dan deelnemen aan het verlossingswerk, dat met de 
kruisdood van Jezus begon en nooit meer zal ophouden, tot al het nog niet 
verloste geestelijke vrij is van elke keten. Tot het tot leven en zaligheid is 
gekomen, tot de terugkeer naar God geheel voltrokken is en tot al het van God 
uitgegane geestelijke weer in het vaderhuis is teruggekeerd.  
 
Amen 
 

 
 
BD.4871 
31 maart 1950 

 

De vereniging met God - Het doel van de mens 
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Uw doel moet zijn de vereniging met Mij. Weet u wat dat betekent, één te zijn 
met uw Vader van eeuwigheid? Net als Hij te kunnen scheppen en vormgeven in 
kracht en wijsheid en onophoudelijk werkzaam te kunnen zijn voor het nog 
onvolmaakte geestelijke? En gelukzalig te zijn voor eeuwig? 
 
Het leven dat voorbij is, zal u voorkomen als een moeilijke droom, die u echter 
niet meer bang maakt maar u alleen de liefde van de Schepper voor Zijn 
schepselen laat zien, die u leidde door eindeloos vele etappes waarin u rijper 
moest worden. En in het besef van dat wat u nu bent in het lichtrijk, zult u 
vervuld van dankbaarheid en vol liefde naar Mij opzien, die u nu nabij ben en u 
mateloze gelukzaligheden bereid. 
 
Met Mij verenigd te zijn wil zeggen volmaakt te zijn, zoals u in het begin was 
geschapen, voordat u zondig werd. Deze volmaaktheid te bereiken is het hoogste 
doel van de mens op aarde, omdat het de voorwaarde is voor een gelukzalig leven 
in het licht. En het enige middel om dit te bereiken is de liefde, die al het 
onvolmaakte verteert en een voor licht ontvankelijke en goddelijke ziel vormt die 
mijn uitstraling in zich op kan nemen en - als ze erdoor wordt geraakt - 
onbeschrijfelijke gelukzaligheden ondervindt. Het overdragen van mijn liefde op 
het wezen is het toonbeeld van gelukzaligheid en dus een voorrecht van het 
volmaakte dat niet meer van Mij is gescheiden maar dat zich geheel heeft 
verenigd met Mij. 
 
Deze overdracht van kracht omvat echter al het overige: het inzicht in de 
waarheid, licht en kracht, zodat het wezen dus in de wijsheid staat en de hem 
toestromende kracht goed benut, zodat het dus volgens de wil van God kan 
scheppen en het geschapene tot leven kan brengen. Dus worden voor het wezen 
alle rechten van het kind werkelijkheid. Het kent geen begrenzing, het is overal 
van op de hoogte en zijn kracht stelt hem in staat werkzaam te zijn volgens mijn 
wil die nu ook zijn eigen wil is, zodat elke bezigheid het wezen gelukkig stemt, 
omdat het voor Mij werkzaam is en het in mijn liefde de rijkste beloning vindt. 
Het wezen verlangt vurig naar mijn liefde en Ik vervul voortdurend zijn 
verlangen en zijn gelukzaligheid kent geen grenzen. 
 
De vereniging met Mij is alleen door de liefde te bereiken, omdat de liefde het 
doeltreffendste vuur is dat alle harten doet smelten en al het onzuivere loutert en 
ook het troebele helder maakt. De liefde is het oplosmiddel en tegelijk ook het 
bindmiddel. Ze verbreekt de druk van de onvrijheid, de keten van de zonde en ze 
smeedt de band tussen het schepsel en Mij die onlosmakelijk is tot in alle 
eeuwigheid. En wie eenmaal de band met Mij is aangegaan, die blijft ook met 
Mij verbonden, want zodra de kracht van mijn liefde hem eenmaal heeft 
doorstroomd, is hij onvermijdelijk mijn eigendom geworden dat Ik nooit aan mijn 
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tegenstander afsta. Wie in staat is zich van mijn tegenstander los te maken, is al 
in mijn bezit overgegaan en heeft zich waargemaakt als mijn kind en hij kan nu 
voortdurend in de nabijheid van de Vader verblijven, die het nooit weer uit Zijn 
nabijheid zal verbannen.  
 
Amen 
 

 
 

De terugkeer in het vaderhuis 
 
BD.6823 
6 mei 1957 

 

Het terugkeren naar God vereist een serieuze wil 
 
Wie zich ten doel heeft gesteld, zijn weg over de aarde naar Gods wil af te 
leggen, kan ook voortdurend zeker zijn van de ondersteuning van Gods zijde, 
omdat God hem alleen met dit doel zich liet belichamen, dat zijn wil zich aanpast 
aan de goddelijke wil. En daar in deze tijd op aarde alleen de wil van de mens 
beslist, heeft juist deze wil de proef al doorstaan en kan God zich nu op elke 
manier bekommeren om de mens, zonder dus een dwang op de wil uit te oefenen. 
Zolang de mens zelf besluiteloos is of nog geheel toebehoort aan de tegenstander 
van God, wordt er wel van de zijde van God en de lichtwezens gestreden om de 
wil van de mens, dat wil zeggen: hij wordt precies zo door Hem beïnvloed als 
van de kant van de tegenstander, opdat hij vrijelijk een besluit zal nemen. 
 
Maar heeft de mens eenmaal vrij besloten zich aan de wil van God te 
onderwerpen doordat hij bereid is een levenswandel te leiden in de goddelijke 
ordening, dan is hij ook bewust in Zijn gebied gekomen en dan zal God hem niet 
meer het slachtoffer van Zijn tegenstander laten worden. Maar de wil moet 
serieus zijn. De schijnbare vervulling van Gods wil als resultaat van een 
kerkelijke opvoeding volstaat niet. Ook is het niet voldoende liefdewerken te 
verrichten die weer alleen kerkelijke verplichtingen zijn en als het ware in 
gehoorzaamheid tegenover deze eisen verricht worden. Het moet het innerlijkste 
streven zijn, aan God te willen toebehoren. De innerlijke volledig bewuste 
overgave aan Hem moet hebben plaatsgevonden in vrije wil, hij moet dus zijn wil 
zelf op Hem hebben gericht, die hij als God en Vader van eeuwigheid heeft 
herkend. En hieruit vloeit voort dat de terugkeer naar God geen massa-gebeuren 
is, dat ieder afzonderlijk uit zichzelf de terugweg moet hebben aanvaard en hij 
dus ook alles moet doen wat daarvoor nodig is: God herkennen en erkennen en 
vragen om de kracht, de terugkeer naar Hem te kunnen volbrengen. Maar hij zal 
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dit verzoek niet tevergeefs tot God richten, want Hij kent zijn wil, zijn ernst en 
ook zijn zwakheid. Hij weet dat het hem alleen niet mogelijk is, dat hij hulp 
nodig heeft, maar die krijgt hij zeker. Hij verloor de kracht op het ogenblik dat hij 
zijn Wil van God afkeerde en hij ontvangt ze weer terug met het zich toekeren 
naar Hem. 
 
En daarom kan ook geen uiterlijke vorm alleen voldoende zijn. Woorden alleen 
kunnen niet de juiste, op God gerichte wil garanderen en het toebehoren aan een 
geloofsgemeenschap kan de verandering van wil niet aantonen, integendeel: de 
daad moet het bewijs leveren en deze bestaat in het werken in liefde in 
onbaatzuchtigheid, zonder dwang en zonder gebod. Weliswaar gaf God de 
mensen de geboden van de liefde, toch moet de liefde vrij worden beoefend, want 
ook dat wat gedaan wordt om een gebod te vervullen, kan zonder de diepste wil 
worden volbracht en verliest dan ook aan waarde. Daarom is het zalig worden, de 
terugkeer naar God, de meest eigen aangelegenheid van ieder mens, die hij niet 
van zich af kan schuiven op anderen en die ook geen ander plaatsvervangend 
voor hem kan verrichten. En ook de daad alleen is niet bepalend, maar de meest 
innerlijke wil die voor God waarlijk duidelijk is, die echter ook elke 
ondersteuning ondervindt. En wat er u mensen nu ook in het leven overkomt, het 
is allemaal alleen de invloed van God of van de lichtwereld die zorg voor u 
draagt opdat uw wil de juiste richting inslaat, dat hij zich vrijwillig aan God 
overgeeft en hij de terugkeer naar God als zijn enige doel beschouwt. 
 
Maar is deze daad eenmaal voltrokken, is het meest innerlijke denken van de 
mens op God gericht en doet hij zijn best op aarde te leven naar Gods wil, dan is 
ook het aardse leven niet tevergeefs geleefd en brengt het de ziel van de mens 
met zekerheid de vrijheid. Ze kan zich losmaken van haar kwelgeest, ze kan de 
ketenen afschudden die haar eindeloze tijden gevangen hielden. Ze bevindt zich 
nu op de weg omhoog en hoeft de tegenstander van God niet meer te vrezen, die 
geen macht over haar heeft omdat God zelf haar nu vastpakt, die haar zeker 
omhoog leidt, want de wil van de mens keerde zich naar Hem toe, van wie hij 
eens als geschapen oergeest is uitgegaan.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7257 
16 januari 1959 

 

Weg der terugkeer naar God 
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Ik kom u steeds tegemoet wanneer u de weg neemt naar Mij. Geloof Me, dat Ik 
zelf uw verwijdering van Mij als weinig zaligmakend ervaar, hoewel u mensen u 
daaronder niet het begrip leed van mijn kant zult mogen voorstellen. Maar Ik 
verlang vurig naar uw liefde en zolang u zich van Mij gescheiden houdt, mis Ik 
deze liefde ook. Daarom zult u ook kunnen begrijpen dat Ik al uw schreden volg, 
dat Ik zie wanneer u ze op Mij richt en dat Ik u dan ook tegemoet kom om de 
weg van de terugkeer voor u korter te maken, dat u sneller uw doel zult bereiken. 
Nochtans moet Ik mijn schreden even inhouden wanneer ook de uwe stilstaan, 
wanneer u weer op andere gedachten komt of omkijkt in het gebied dat u zult 
willen verlaten. Op geen enkele wijze wil Ik uw vrije wil bepalen. Ik kan u wel 
lokken, wat Ik toch doe, maar niet dwingen, want uw terugkeer naar Mij moet 
geheel een daad van vrije wil zijn en blijven.  
 
Maar u zult moeten weten en geloven dat geen gedachte van u, die voor Mij is 
bestemd, verloren gaat of zijn doel niet bereikt. En elk van zulke gedachten aan 
Mij wordt ook beschouwd als vrije wil en door Mij overeenkomstig beloond, 
doordat Ik Me voortdurend in uw nabijheid ophoud en alles doe om uw blik 
steeds weer op Mij te richten. U weet niet hoe oneindig diep mijn Liefde is voor 
u, mijn schepselen. U weet niet dat er voor deze liefde altijd maar het verlangen 
bestaat naar u en dat Ik daarom ook geen van mijn schepselen afschrijf, ook niet 
wanneer het zich nog van Mij verwijderd houdt in vrije wil. Ook dan gaat mijn 
liefde nog naar hem uit en probeert bij hem binnen te komen, maar hoeveel te 
meer bij een kind, dat van Mij is en blijven wil, maar dat steeds weer zijn blik 
afwendt omdat het van alle kanten wordt geprikkeld en gelokt. Maar Ik ken de 
gedachtengang van het hart. Ik weet dat zijn liefde Mij geldt en dat het alleen te 
zwak is om zich te verweren tegen verlokkingen van allerlei aard. Want het vindt 
met zekerheid altijd de weg terug naar Mij. Het blijft op de weg naar Mij en zal 
ook niet van de weg afwijken, omdat het verlangen in zijn hart alleen Mij geldt. 
 
De weg naar Mij gaat steil omhoog, hij is moeilijk. Het moet niet zo zijn dat Ik 
hem gemakkelijk maak, dat Ik hem samen laat lopen met verlokkingen, omdat 
deze weg moet worden gegaan uit zuivere liefde voor Mij, niet terwille van een 
of ander voordeel wat steeds alleen maar een plan vanuit de vijand is om de 
mensen op andere wegen te lokken die ver van Mij vandaan voeren. Daarom zult 
u de tocht naar boven dikwijls moe zijn en toch eventjes verlangend omzien naar 
de wereld die u zult willen verlaten. En Ik laat het toe, maar alleen terwille van 
uzelf, want elke klim omhoog die vrijwillig wordt verricht, heeft de heerlijkste 
gevolgen. Ik kom hem en hij komt Mij steeds naderbij en met mijn aanwezigheid 
ondergaat dan de mens de gelukzaligheid die hem alles doet vergeten wat hij 
terwille van Mij heeft opgegeven. En deze aanwezigheid moet het doel zijn dat u 
met al uw wilskracht zult nastreven. U moet niet eerder rusten dan wanneer u bij 
Mij bent aangekomen.  
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Maar Ik maak voor u de weg beslist korter, doordat Ik u tegemoet kom. U bent 
dus niet lang meer van Mij gescheiden, zodra u maar vurig verlangt naar mijn 
tegenwoordigheid en vastberaden de weg vervolgt die u bent ingeslagen, ook 
wanneer het u zo nu en dan zwaar valt omdat u geen zichtbaar resultaat ziet, 
omdat u gelooft geen stap hoger te zijn gekomen. Zoudt u achterom kunnen 
kijken in de diepte, dan zou u ook de grote afstanden overzien die u al hebt 
afgelegd en u zou vol van geluk het laatste korte gedeelte van de weg nemen dat 
u nog van Mij scheidt. Maar hiervan zult u zeker kunnen zijn, dat Ik verhinder 
dat u terugvalt in de diepte. Ik houd u onzichtbaar vast, maar Ik trek u 
aanhoudend omhoog, want mijn hart verheugt zich erover dat een kind terugkeert 
in het vaderhuis en Ik zal het waarlijk helpen op deze laatste korte weg er naar 
toe en onzichtbaar naast hem wandelen, tot het bij de eindstreep Mij zelf zal 
ontwaren en mijn armen het kind kunnen omhelzen dat teruggekeerd is naar de 
Vader van wie het eens is uitgegaan.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7529 
23 februari 1960 

 

De tijdsduur van de terugkeer naar God 
 
En al strekt het werk van het terugvoeren zich ook over eeuwigheden uit, Ik zal 
eens mijn doel bereiken, dat al het door Mij eens geschapene en van Mij 
afgevallene naar Mij in vrije wil is teruggekeerd en daardoor van "schepselen" tot 
"kinderen" zijn geworden, zoals het mijn plan was van eeuwigheid. Hoe lang dit 
terugvoeringsproces duurt, is helemaal afhankelijk van de vrije wil van het 
geestelijke dat in zijn laatste levensproef op aarde als mens deze wil van hem 
moet bewijzen. En omdat dan zo vaak de vrije wil faalt, omdat hij deze laatste 
proef niet doorstaat, is één verlossingsperiode niet voldoende, maar zijn er steeds 
weer nieuwe verlossingsperioden vereist. En daarom kan er van eeuwigheden 
worden gesproken tot dit proces eens zal zijn beëindigd. 
 
Maar deze ontwikkelingsgangen zijn tijden van nood en kwelling. En alleen 
daarom probeer Ik voor u deze korter te maken en mijn voortdurende zorg is, u 
zo te beïnvloeden dat u zo mogelijk in één zo'n ontwikkelingsgang, in één 
verlossingsperiode uw doel zult bereiken, dat u zelf uw wezen verandert en 
serieus de aaneensluiting met Mij zoekt, omdat u dan ook dicht bij uw voltooiing 
bent en dicht bij uw doel. Voor Mij zijn duizend jaar als één dag. Het maakt Mij 
zelf niets uit in welke tijd u de weg naar Mij terugvindt, maar u bent de dupe 
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wanneer u de tijd van de terugkeer voor uzelf mateloos verlengt en u derhalve 
ook onmetelijke kwellingen en noden hebt te verduren.  
 
En omdat Ik u liefheb, heb Ik medelijden met u en alleen daarom probeer Ik u in 
kortere tijd te winnen, want Ik alleen weet welke tijd achter u ligt en dan ook 
vóór u, wanneer u in dit aardse leven faalt. Ik ken uw ontwikkelingsgang en Ik 
wil niets liever dan dat die beëindigd zou mogen zijn wanneer u uw laatste vorm, 
als mens op deze aarde, zult verlaten. Ik wil niet graag dat u nog langer zult 
moeten lijden. Ik wil u allen graag hemelse vreugden bereiden in mijn rijk. Maar 
Ik kan dat alleen wanneer uzelf u zo gevormd hebt dat u dicht bij uw oertoestand 
bent. Maar heeft deze omvorming in het aardse leven niet plaatsgevonden, dan 
kan Ik u niet een hernieuwde gang door de schepping besparen en dan zullen er 
weer eeuwigheden voorbijgaan, tot u opnieuw als mens op deze aarde de vrije 
wilsbeslissing zult moeten nemen.  
 
Want alleen de vrije wil brengt u dichter bij het doel. Zelfs al is mijn liefde voor 
u oneindig, Ik kan toch niet voorbijgaan aan uw wil en u een lot scheppen dat u 
niet verdient omdat uw wil nog steeds van Mij is afgekeerd en u daarom ook niet 
volmaakt kunt worden genoemd. En het lot is in overeenstemming met de 
rijpheid, oftewel: de wil alleen bepaalt het lot van de ziel, van de eens gevallen 
oergeest die zelf moet terugkeren naar waar ze vandaan kwam, naar Mij, uw aller 
God en Schepper, maar ook uw Vader. Eens bereik Ik mijn doel, eens zult u weer 
naar Mij terugkeren. 
 
Maar welke tijd daarvoor nodig is, bepaalt u zelf in het stadium als mens. 
Daarom drukt er een overgrote verantwoordelijkheid op u in de tijd van uw 
wandel op aarde en daar zult u steeds aan moeten denken en alles doen wat Ik 
door mijn woord van u verlang. Want in mijn woord kom Ik zelf u naderbij in het 
aardse leven en maak Ik u mijn wil kenbaar. En vervult u deze, dan zult u ook 
dicht bij uw volmaaktheid komen en u zult het u gestelde doel bereiken, nog 
voordat u uw aardse leven beëindigt. En dan zijn ook die verschrikkelijke 
kwellingen en noodtoestanden voor u voorbij en u zult binnengaan in mijn rijk, 
dat een rijk is van licht en gelukzaligheid en dat u als uw ware vaderland zult 
herkennen. En alle mensen wil Ik alleen maar graag toeroepen: Zorg ervoor dat u 
in dit leven op aarde uw doel bereikt.Gebruik uw wil goed, dan zult u leven 
volgens mijn wil. U zult dan ook uw wezen veranderen en weer worden wat u 
was in het allereerste begin. Wezens die mogen genieten van het licht, de kracht 
en de vrijheid aan het hart van de Vader, wezens die onmetelijk gelukzalig zijn.  
 
Amen 
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BD.5733 
28 juli 1953 

 

Jezus Christus, Leidsman op de goede weg 
 
Er wordt u waarlijk de goede weg gewezen, als u maar bereid bent hem te gaan. 
Dan hoeft u zich alleen maar aan mijn leiding toe te vertrouwen en u zult in de 
richting van de goede weg worden geduwd, omdat Ik er alleen maar op wacht dat 
u zich bezint en dat u zult willen doen wat uw eigenlijke opgave is op aarde, dat u 
zult willen dat uw wandelen op aarde juist en rechtmatig is. Dan neem Ik zelf de 
leiding over u, want uw huidige wil geeft Mij zelf dit recht. Als mens Jezus ben 
Ik u deze weg voorgegaan, als mens Jezus toonde Ik u het doel, dat u ook zult 
moeten nastreven. Als mens Jezus heb Ik u het bewijs geleverd wat een mens kan 
volbrengen als hij die weg gaat.  
 
En daarom breng Ik u steeds weer Zijn weg over de aarde onder ogen, Ik wijs u 
op Hem die Ik tot u naar beneden zond, dat Hij u zal helpen dezelfde weg te 
gaan, omdat alleen deze weg naar Mij leidt, naar uw God en Vader van 
eeuwigheid. Hij heeft het doel op aarde bereikt, Hij steeg als volmaakt wezen - 
als omhulling van Mij zelf - op naar de hemel en Ik liet mijn discipelen op aarde 
deze gebeurtenis meemaken opdat ze er een bewijs van hadden wat een mens op 
aarde kan bereiken, opdat ze Mij zelf konden zien in Jezus Christus, die zich voor 
eeuwig met Zijn hemelse Vader had aaneengesloten en dus verenigd was met Mij 
voor alle eeuwigheid. 
 
En Ik wil dat u allen zich met Mij verenigt, dat u allen terugkeert naar Mij als 
mijn kinderen, dat u allen de weg gaat die alleen leidt tot in het vaderhuis, 
waarvan u eens bent uitgegaan. Maar u dwaalt rond en weet deze weg niet. U 
vindt hem niet omdat u hem niet zoekt. U leeft op aarde en bent u niet bewust van 
uw bestemming. U gaat over een brede straat die nooit naar het doel voert, omdat 
het niet de weg is die Jezus is gegaan. En daarom moet Ik u steeds weer boden 
zenden die u de juiste weg moeten wijzen, die u willen leiden op de goede weg.  
 
Ik moet u mensen vertrouwd maken met het woord van Jezus Christus dat Hij in 
mijn opdracht op aarde onderrichtte, het woord dat Ik zelf door Hem sprak tot de 
mensen die er naar luisterden, omdat ze geloofden in Mij, die uit Hem sprak. Dit 
woord van Hem zal u weer op de goede weg wijzen en naar dit woord van Hem 
zult u moeten luisteren, omdat het getuigenis aflegt van Mij, die zelf de Weg ben, 
de Waarheid en het Leven. En als u naar dit woord zult luisteren, wordt u de weg 
gewezen die naar het doel leidt en niemand zal kunnen zeggen, zonder leiding te 
zijn gebleven op aarde, die zichzelf helemaal aan Mij heeft toevertrouwd, die Mij 
bereiken wil en de wil heeft geen nutteloos leven te leiden maar het doel te 
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bereiken dat hem is gesteld voor zijn leven op aarde. Altijddurend worden u 
aanwijzingen toegestuurd, omdat Ik geen mens aan zijn lot overlaat. Integendeel, 
Ik ben bezorgd om allen, dat ze de goede weg vinden, maar Ik kan Me niet 
ontfermen over wie zonder verantwoordelijkheidsbesef verder leeft, want om 
hem te kunnen leiden, moet hij zich in vrije wil aan Mij toevertrouwen. Waar 
deze wil ontbreekt, blijf Ik op de achtergrond. 
 
Maar steeds wordt het hem gemakkelijk gemaakt de goede weg te betreden, maar 
nooit wordt er dwang uitgeoefend. Steeds verlang Ik zijn eigen wil, om dan zijn 
hand te kunnen vastpakken en hem naar boven te begeleiden, want Ik kan u wel 
raad geven en helpen, maar dwingen zal Ik u niet.  
 
Amen 
 

 
 
BD.5314 
10 februari 1952 

 

Liefde is de sleutel tot het geestelijke rijk 
 
U zult Mij alleen maar kunnen verstaan door de liefde. Ik ben niet anders te 
winnen, niet anders te herkennen dan alleen door de liefde. En zo hebt u nu de 
sleutel die u de deur naar mijn hart opent, de poort naar het geestelijke rijk, naar 
uw vaderhuis. Zonder deze sleutel blijft elke toegang voor u versperd, alles blijft 
voor u verborgen wat mijn liefde, wijsheid en almacht heeft geschapen in het 
geestelijke rijk. Zonder deze sleutel blijft elk weten van de waarheid voor u 
verborgen. Elke goddelijke wijsheid ontbreekt u, omdat zonder liefde duisternis u 
omgeeft, omdat liefde alleen u het licht geeft, u dus ook tot het inzicht leidt. U 
zou onbeschrijfelijk machtig zijn als u deze woorden van Mij ter harte nam en in 
de liefde zou leven. Want de liefde is ook kracht en niets is voor u onmogelijk te 
volbrengen als uw wezen zich tot liefde veranderde. Ik geef u dus door deze 
woorden de belofte van licht en kracht in alle volheid, van gelukzaligheid door 
het toestromen van mijn vaderliefde, als u zich maar met Mij aaneensluit door 
werken van liefde, als u maar mijn liefde voor u beantwoordt. Maar u gelooft 
mijn woorden niet, daar u allen anders uw best zou doen een leven in liefde te 
leiden. 
 
Neem toch de proef op de som, stroop alle eigenliefde van u af, kijk om u heen 
en waar u nood ziet, probeer daar hulp te brengen. Waar u zieke mensen ziet die 
lijden aan lichaam of ziel, probeer ze te genezen. Geef hun aards en geestelijk 
wat ze nodig hebben. Geef ze te eten en te drinken en ontdoe u van uw 
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bezittingen wanneer u daarmee noodlijdenden zult kunnen helpen. Probeer het en 
u zult de waarheid van mijn woord ondervinden. U zult toenemen in kracht en 
licht, u zult u verheffen boven het aardse leed dat uzelf betreft. Niets zal u deren 
wat u tevoren als een druk voorkwam. U zult de kracht van de liefde bij uzelf 
bemerken. En de gelukzaligheid van de aaneensluiting met Mij die u door elk 
werk van liefde tot stand brengt, zal duizendvoudige vergoeding voor u zijn, voor 
dat wat u hebt weggegeven. U zult Mij herkennen en mijn hand voelen die u 
vasthoudt. U zult de stroom van de kracht van de liefde in u binnen voelen 
vloeien en met een helder verlichte geest horen en zien wat voor u mensen anders 
is verborgen. 
 
Neem de proef, geloof mijn woord. Beoefen de liefde en u zult Mij winnen en u 
zult Mij eeuwig niet meer verliezen. Geloof Mij, want Ik wil u waarlijk niet 
verkeerd onderrichten. Ik wil dat u gelukzalig zult worden en daar alleen de 
liefde u tot gelukzalige wezens kan maken, predik Ik u onophoudelijk de liefde.  
 
Maar u zult dan de geest in u moeten bestrijden die zonder enige liefde is en aan 
wie u uw aards bestaan te danken hebt. Hij spoort u aan tot eigenliefde, hij wil de 
goddelijke vonk in u verstikken, hij wil u van de liefde afhouden. Daarom zult u 
tegen hem moeten strijden, dat wil zeggen, tegen uw eigen begeerten welke de 
eigenliefde alleen maar sterker maken en de ware liefde voor Mij en voor de 
naasten verzwakken zodat u de kracht van de liefde niet zult kunnen ervaren. 
Strijd tegen hem en volg Mij, neem deze woorden op in uw hart en handel ernaar 
en uw lot zal een totale vereniging met Mij en onbegrensde gelukzaligheid zijn.  
 
Amen 
 

 
 
BD.7455 
13 en 15 november 1959 

 

Jezus, de goede Herder 
 
Ik zal u de mensen op uw weg voeren aan wie u het evangelie zult moeten 
verkondigen, maar het zijn er altijd maar weinige die naar u luisteren en uw 
woorden ter harte zullen nemen. Het is maar een kleine kudde die Mij - haar 
Herder - volgt en deze kleine kudde zal Ik bijstaan. En Ik laat niet toe dat er in 
mijn stal wordt ingebroken en mijn schapen van Mij worden weggeroofd, want Ik 
ben een goede Herder die Zijn leven geeft voor Zijn schapen. U allen behoort tot 
mijn kudde, die naar mijn roep luistert zodra hij voor u weerklinkt. 
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En mijn roep is altijd mijn woord waardoor Ik zelf u aanspreek van boven. Mijn 
roep is de lokroep van een goede herder, die niet wil dat een schaapje uit Zijn 
kudde voor Hem verloren zal gaan en die ook tot u woorden van liefde spreekt 
om u bij zich te houden, om u te waarschuwen en te vermanen opdat u niet bij 
diegene in de valstrikken terecht komt die u van Mij wil ontvreemden. Ik laat u 
wel uw vrije wil en wanneer u over verre velden gaat, dan zult u allen uw weg 
kunnen kiezen, waarheen u wilt. Maar een goede herder volgt zijn schaapjes en 
hij zoekt die verdwaald zijn, die zich verwijderden van de goede weg, die in 
ravijnen of op hoogten te ver zijn gegaan. Een goede herder lokt en roept zodat ze 
de weg naar hem terugvinden, zodat ze bescherming zoeken, zich verdringen om 
hem en met hem samen naar het thuisland gaan, waar rust en stilte hen omgeeft 
aan het einde van de dag en na de lange omzwervingen door de velden. 
 
En dat is het kenmerk van een goede herder, dat hij zijn schaapjes niet aan hun 
lot overlaat wanneer de nacht is aangebroken. Want zo menig schaapje zal 
verdwalen, het zal van de goede weg afgaan en op de bergen te hoog klimmen, 
het zal zijn weg aansturen op vreemd gebied waar het gevangen genomen en 
gedood worden kan, het zal de verkeerde weg opgaan en zijn kudde en herder 
verliezen. En dan zal een goede herder hem volgen en net zo lang roepen tot hij 
het heeft gevonden. En vol vreugde zal hij zich voorover buigen en het schaapje 
in zijn armen nemen, om het weer terug te dragen naar de kudde en ze naar de 
vertrouwde stal terug te drijven. En zo ga ook Ik alle mensen achterna die Mij als 
de goede Herder hebben verlaten en hun eigen wegen gaan, die in de wereld 
verzeild zijn geraakt en proberen hierin op te klimmen. Het zijn allen verdwaalde 
schaapjes die Mij aan het hart gaan en die Ik graag weer voor Mij terug wil 
winnen, die Ik graag tot de mijnen wil rekenen en daarom steeds weer lok en roep 
door mijn woord, zodat ze daar gevolg aan geven en Mij weer in liefde naderbij 
komen, van wie ze zich hebben verwijderd. En daarom weerklinkt steeds weer 
mijn woord van boven en wie het ontvangt moet het verder uitdragen in de 
wereld, want de mensen hebben mijn woord dringend nodig, mijn liefdevolle 
lokroep die hen weer naar hun vaderland moet terugroepen. 
 
En Ik weet waarlijk wie mijn woord nodig hebben en deze leid Ik op uw weg, 
opdat u bij hen het werk in de wijngaard zult kunnen verrichten, opdat u Mij als 
de goede Herder diensten van liefde zult kunnen bewijzen en Mij ook de 
schaapjes weer kunt terugbrengen, die zich van de kudde verwijderden en die 
toch weer tot Mij moeten komen, omdat ze zonder Mij niet zalig kunnen worden. 
 
Het zullen er niet vele meer zijn, op wie mijn woord nog indruk zal maken. 
Veeleer zullen de meeste mensen zich verzetten u aan te horen, want mijn kudde 
is verstrooid en ver weg gedreven door de vijand, die zich wederrechtelijk 
toeëigent wat zich vrijwillig aan hem overgeeft. En toch moet de lokroep van de 
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goede Herder steeds opnieuw weerklinken. Want zodra zij vrijwillig weer naar 
Mij terugkeren, kan Ik hen ook terughalen en naar de vertrouwde stal leiden. 
 
Daarom, lok en roep ook u, die mijn evangelie in de wereld uitdraagt. Maak de 
mensen de goede Herder bekend die onophoudelijk Zijn schaapjes zoekt en hen 
onder Zijn trouwe hoede wil nemen. Verkondig de mensen dat er een God van 
liefde bestaat die er alleen maar op wacht dat ze naar Hem toekomen in al hun 
noden, die als een goede Herder elk schaapje in Zijn armen wil nemen, die het 
alle bescherming biedt bij zich zelf, opdat alle mensen bij Hem goed geborgen 
zijn.  
 
Amen 
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