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Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader
belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en
Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.
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Rudy Vercauteren uit België:
Rudy Vercauteren wijst ons op het einde van de eindtijd. Hij schrijft het volgende:
‘Sinds meerdere jaren wisselen we in onze kleine lezerskring van Lorbervrienden
gedachten uit over de wereldtoestanden en actualiteiten, getoetst aan wat we in de
Nieuwe Openbaring van Jakob Lorber en eventueel andere gelijkaardige
informatiebronnen gelezen hebben.
Zo kwam ook bij het begin van de corona-uitbraak het algemene en intense gevoel in
onze groep naar boven dat het einde van de eindtijd wel degelijk actueel was en nog
steeds is. Eén van onze vrienden (A.N.) vestigde onze aandacht op de hoofdstukken
86 en 87 in “De Huishouding van God, deel 3”.
Hierin staat een openlijk gesprek tussen Henoch en Satan waarbij Henoch
voorspelde dat Satan zou verbannen worden over 6 maal de toenmalige leeftijd van
Adam. In deze tekst heeft de uitgever in cursief lettertype tussen haakjes de
mogelijke toenmalige leeftijd van Adam vermeld, namelijk negenhonderd dertig jaar.
Dit getal (930) is nochtans niet juist omdat Adam toen nog leefde en pas een aantal
jaren later op de bekende leeftijd van 930 jaar overleed.’
‘De verbanning van Satan moet logischerwijze voorafgaan aan de wederkomst van
De Heer omdat Hij niet in een ongereinigde wereld wil terugkomen. In het boek Het
Grote Johannesevangelie, deel 6, hoofdstuk 174, alinea 7, lezen we dat Jezus aan
Zijn leerlingen Zijn wederkomst beloofde “over 1.000 en nog een bijna 1.000 jaren’.
Jezus moet toen ongeveer 31 of 32 jaar geweest zijn.
Anderzijds wijst Rudy V. ons op de volgende link:
(http://www.apologetique.org/nl/artikelen/mens/geschiedenis/bib_geschiedenis/ACL_
volkstelling_Quirinius.htm)
Verder schrijft hij: ‘Het verschil tussen het jaar van de verbanning van Satan en het
jaar van de wederkomst van de Heer moet dus klein zijn.’
‘Na deze verbanning komt de Heer terug en vestigt een duizendjarig rijk.’ (zie ‘Het
Grote Johannesevangelie’, deel 8, hoofdstuk 48, alinea 7). ‘Het begin van de joodse
jaartelling heeft waarschijnlijk te maken met de geboorte van Henoch’.)
‘Hiervoor verwijzen we naar de vele voorspellingen van verschillende zieners en
zieneressen tijdens de laatste 100 jaar. Zoals de wereldgebeurtenissen– en
toestanden zich voordoen en evolueren, ziet het ernaar uit dat Aloïs Irlmaier, Edgar
Cayce en andere zieners en schrijvers van de Heer de wereldgeschiedenis wel
degelijk van tevoren zagen aankomen.
De voorspelde inflatie is nu bezig, de Russische invasie in West-Europa of de Derde
Wereldoorlog staat voor de deur (deze zomer), een enorme tsunami vanuit de
Noordzee overspoelt gebieden tot ongeveer 200 m hoogte (in september), terwijl de
tirannie en de antichrist hoogtij vieren. Maar daar maakt een ingreep van de Heer
Zelf een einde aan (in het najaar) zoals Jezus voorzegde (zie ‘Het Grote Evangelie
van Johannes’, deel 5, hoofdstuk 108, alinea’s 2 en 3), door met een groot
hemellichaam grote tumult te berokkenen.
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Rudy vermoed dat er nog een derde wereldoorlog komt: ‘Er zal nog een allerlaatste
oorlog komen vóórdat de Heer zal terugkomen op deze Aarde’. [Redactionele
opmerking, nota bene: dit zei Jezus meerdere malen in de NO, dat Hij dan pas zal
willen terugkomen, als de aarde met al haar inwoners ‘gereinigd’ zal zijn!]
Jacob Lorber (Oostenrijk) (1800-1864: ‘Ziet, de ijsbeer (Rusland) heeft geen angst
voor veren pennen (schriftelijke overeenkomsten en verdragen die men vroeger
neerschreef met vederen pennen!). Veel goud en zilver en zeer vele ruiters liggen
hem na aan het hart. Wee, als hij zijn hol verlaat. Ik zeg jullie: hij zal zegevieren
door macht en tirannie….’
[Noot van de redactie: het is nog steeds onduidelijk wie er zal winnen: de Russen of
de revolutionairen?! Volgens de geschriften van Jakob Lorber zal de gekwelde of de
getergde IJSBEER winnen!']
Zie ook bronnen zoals:

http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Birkenbaumsage
*.*.*.*.*.*

Laatste stervende woorden van grote persoonlijkheden
‘Heer, leer ons ook onze dagen tellen, zodat wij een wijs hart krijgen’ (Psalm 90:12)

Keizer Augustus: ‘Heb ik mijn rol wel goed gespeeld? Wel, zo gaat het met die
bijval, want de komedie is nu ten einde.’

Napoleon: Graaf Montholon schreef over Napoleon: "De keizer sterft, door
iedereen verlaten, op deze verschrikkelijke rots. Zijn doodsstrijd is verschrikkelijk!’

Heinrich Heine: ‘Ik ben als een verloren zoon tot God teruggekeerd na lange tijd
bij de Hegeliaansen, waarbij ik de varkens heb gehoed…’

Nietzsche
Nietzsche stierf in geestelijke gestoordheid.

Stalin
Stalins dochter Svetlana Alliliyeva werd in maart 1953 naar het verblijvende
residentiehuis van de stervende dictator in Kuntsevo geroepen en zei over het einde
van Stalin: "Vader stierf op een verschrikkelijke en harde manier. God geeft de
rechtvaardige een gemakkelijke dood."

Lenin
Lenin stierf in geestelijke wanorde. Hij omklemde de poten van een tafel en stoel en
smeekte om vergeving voor zijn zonden.

Churchill
‘Wat ben ik toch een dwaas geweest!’
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Boeddha
‘Ik heb het niet gehaald.’

Goethe
'Meer licht!’ [zei hij tegen zijn secretaris Eckermann]

Jezus Christus
‘Het is volbracht’
[Bron: overgenomen uit www.gottesbotschaft.de]

Een Lorberlezer uit Duitsland schreef
De Heer heeft verhinderd dat de Nieuwe Openbaringen van Jakob Lorber in een
katholiek land gedrukt zou worden. Daarom moest de NO handmatig geschreven
worden. Als beloning voor hun werk ontvingen de kopiisten privéonthullingen van
Jakob Lorber, die hen hielpen bij hun emotionele nood.
[Redactionele opmerking: zo ja, wanneer had de Heer dit verhinderd? Kreeg J. Lorber deze
aankondiging van Jezus of was dit hier zijn eigen interpretatie?]
Deze privéberichten [ontvangen van de Heer of?] zijn gepubliceerd in zes boeken.
Nadat deze boeken in de computer waren getypt, konden deze op datum worden
gesorteerd. De uitgeverij van analogiewetenschap drukt nu deze 900 pagina's met de
onthullingen voor de familie Lorber in vijf boekenvorm.
Deze zijn weer zeer actueel, want in die tijd vochten revolutionaire mensen zoals
Robert Blum, zoals nu in Oekraïne. Maar net als vandaag werden zij toen ook
gesteund door de vrije wereld en vochten zij tegen Russische soldaten, die in de tijd
van Jakob Lorber zegevierden.
[Redactionele opmerking: het is hier onduidelijk wie zegevierden: de Russen of de
revolutionairen! Volgens de geschriften van Jakob Lorber zal de getreiterde IJSBEER aan de
winnende hand zijn ]
*.*.*.*.*

Maria uit Italië schreef:
Beste Gerard,

Ik vond de volgende tekst als een mogelijk woord van troost voor gelovigen.
Hartelijke groeten,
M.
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Oorzaken van bijna alle slechtheden
[6] Maar niemand denkt eraan dat al het lijden, alle ziekten, alle oorlogen, alle
dure tijden, honger en pest alleen maar ontstaan omdat de mensen in plaats
van alles naar Gods orde voor hun ziel en hun geest te doen, slechts alles voor
hun lichaam doen!
[7] Men predikt wel voor dode zielen over de vrees voor God, maar door zijn eigen
dode ziel gelooft de prediker dat zelf allang niet meer Hij gelooft alleen maar aan dat
wat hij voor het preken krijgt en hoeveel eer en aanzien een door studie goed
ontwikkeld prediktalent hem kan opleveren. En zo leidt de ene blinde de andere en
zo wil de ene dode de andere dode levend maken. De eerste preekt voor zijn
lichaam en de ander luistert naar de prediking vanwege zijn lichaam. Maar wat heeft
een doodzieke ziel daaraan?

Hoe Jezus genas
[8] Ik ben een genezer. Hoe kan Ik dat, vragen de dode en daarom geheel blinde
mensen zich af. En Ik zeg jullie dat ik van geen mens het lichaam genees, maar
als een ziel nog niet te sterk met haar lichaam is vermengd, maak Ik slechts de
ziel vrij en Ik wek, voor zover mogelijk, de in de ziel begraven geest. Deze
versterkt meteen de vrij geworden ziel en die kan dan gemakkelijk alle
gebreken van het lichaam in een oogwenk weer in de normale orde
terugbrengen.
[9] Dat noemt men dan een wonderbaarlijke genezing, terwijl het toch de
gewoonste en natuurlijkste, lichamelijke genezing ter wereld is! Wat iemand heeft,
kan hij ook geven; wat hij echter niet heeft, kan hij ook niet geven!
[10] Wie een levende ziel heeft overeenkomstig Gods orde, met daarin een vrije
geest, kan ook de ziel van zijn broeder vrij maken als deze nog niet te veel met het
vlees is vergroeid en die helpt dan heel gemakkelijk haar zieke lichaam. Als de
zielendokter echter zelf een erg zieke ziel heeft, die meer dood dan levend is, hoe
zou hij dan dat wat hemzelf ontbreekt aan een andere ziel kunnen geven?! Denk er
daarom over na! (GEJ 3, Kap. 12, V. 6 - 10)

Noach en de ark
[1] Na deze toespraak is iedereen erg onder de indruk en denkt in stilte: 'Eigen
schuld!' En de jonge Farizeeër weet niet wat hij Mij daarop moet antwoorden.
Ook Cyrenius en Julius trekken nu wat zorgelijke gezichten en ook Ebahl en
zelfs Jarah, die haar vrouwelijke schoonheid bedenkelijk begint te vinden!
[2] En CYRENIUS zegt na een poosje diep nagedacht te hebben: "Heer en
Meester, ik heb zo hier en daar al wat dagen en nachten met U doorgebracht en
heb U veel wonderbaarlijks zien doen en U ook heel streng horen spreken, maar
ik ben nog nooit zo van mijn stuk gebracht als bij deze toespraak van U! Want
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volgens Uw huidige uitlating is het met ons niet veel beter gesteld dan ten tijde
van Abraham met Sodom en Gomorra. En al ons zorgen, doen en laten is
helemaal des duivels. Vriend, dat is een zeer harde les! Jammer genoeg is het
voor geen geld ter wereld te verhelen dat U ons hier de naakte waarheid hebt
voorgelegd. Maar hoe kun je het nu zover brengen dat je helemaal ermee instemt
om al het wereldse de rug toe te keren, om dan vervolgens alle tijd te gaan
besteden aan de beschaving van de ziel en de geest?"
[3] IK zeg: "Vriend, niets gemakkelijker dan dat! Je blijft, wat en wie je bent en
geeft leiding aan wat je is toevertrouwd, maar niet vanwege jouw positie, maar
voor het welzijn van de mensen!
[4] Want kijk, toen in Noach's tijd het water de aardbodem bedekte, die
bewoond werd door een eigenlijk geheel verdorven mensheid, doodde de vloed
alles in de verre omtrek behalve Noach en zijn kleine familie en de dieren die
Noach in de ark kon opnemen, natuurlijk met uitzondering van de vissen in het
water.
[5] Hoe bleef Noach echter met zijn familie in leven, hoog boven de dood
brengende golven van de grote vloed? Wel, hij bevond zich in een stevig
bouwsel dat de wilde vloed heel gehoorzaam op haar rug moest dragen. Die
vloed kon nergens in het bouwsel binnen dringen waar zij ook voor Noach's
leven gevaarlijk had kunnen worden!
[6] Deze dodelijke vloed bestaat echter geestelijk nog steeds op deze
aardbodem en Ik zeg je dat deze geestelijke en blijvende zondvloed van
Noach voor het leven van de wereldmensen minstens zo gevaarlijk is als de
natuurlijke van toen ten tijde van Noach.
[7] Hoe kan men zich echter beschermen tegen de verdrinkingsdood in de
geestelijke zondvloed? Ik zeg je: Wat Noach lichamelijk deed, dat moet men nu
geestelijk doen en dan is men voor altijd beschermd tegen de verdrinkingsdood
in de grote en voortdurende, geestelijke zondvloed!
[8] Met andere woorden: Men moet volgens de orde van God ook de wereld
geven wat van de wereld is, -maar vóór alles aan God wat van God is!
[9] Voor een mens is de' Ark van Noach' de ware deemoed, naastenliefde
en liefde tot God.
[10] Wie echt deemoedig en vol zuivere, onbaatzuchtige liefde is tot God de
Vader en alle mensen en wie steeds actief tracht om alle mensen, indien
mogelijk, te dienen in Gods orde, die drijft behouden en goed bewaard over de
anders zo snel de dood brengende wateren van alle wereldse zonden en aan het
eind van zijn aardse levensloopbaan, als de vloed voor hem zal zakken en weg
zal ebben in de duistere diepten, zal zijn ark op de grote Ararat van het van
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leven overvloeiende rijk van God een goed verzorgde rust krijgen en voor hem
die zij gedragen heeft zal zij een eeuwig woonhuis worden." (GEJ 3, Kap. 13, V. 1 10)

*.*.*.*.*

Buitenaardse wezens?
Uit het archief
[redactioneel opnieuw bewerkt!]
Als de tegenstander Luzifer zich manifesteren kan als een engel van het licht, dan is
hij ook in staat zichzelf in elke gestalte te vormen, zoals een willekeurig aantal UFOobjecten. In de geschriften van lorber wordt met geen woord gerept over UFO's en
de materiële connecties van de sterbewoners met andere sterrenstelsels. Er gebeurt
veel tussen hemel en aarde wat niet van God is, maar van Zijn tegenstander, die zijn
oorsprong uit God heeft. Alles wat niet van God afkomstig is moet echter niet worden
onderschat of gerelativeerd.
De vliegende objecten verschijnen in verschillende gestaltes of vormen met hun
knipperende lichten als schijnbare roerloze, zwevende objecten. De UFO-formaties
als lichtgevende schijven met verschillende kleuren, de cirkelvormige objecten met
hun gebogen staarten. Deze objecten kunnen zichzelf naar believen gestalten in elke
vorm, zich echter ook dematerialiseren. Gaat het hier om materiële verschijnselen of
verschijnselen uit de geestelijke wereld?
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Het gaat om de sferen van de ijlere gebieden rondom de aarde en naar onze mening
is dat de wereld van de ether. Ether is eigenlijk de 'al prae-existerende antimaterie'.
Maar het is geenszins zuiver geestelijk, maar het heeft zo te zeggen een meer of
minder innerlijke gelijkenis met de zielensubstantie. Hooggevoelige mensen kunnen
vaak half etherische wezens zien, zoals kobolden, kabouters of etherische gestaltes.
Behoren de UFO's dan ook hiertoe? Waren de Fatima-verschijningen van 1915-1917
in Portugal dan demonische voortekens?
In de grot van Kis zag Faustus vreemde afbeeldingen op de kalkmuren en hij vroeg
Jezus wie zulke afbeeldingen had gemaakt. Jezus antwoordde: ‚Dit zijn deels ook
de werken van Mijn tegenstanders‘. [GJE2-4,6]
In 1869 beschreef Catharina Adelma Vay al in 'Geestkracht en stof' dat de demonen
door middel van elektrische lichtverschijnselen de aandacht en nieuwsgierigheid van
de niet-gevallen geesten probeerden te wekken. Volgens Hans Malik in zijn boek
'The Architect of His World' staat er: 'De demonen ontwikkelden elektrische
lichtverschijnselen en een kleurenspel in de atmosfeer tot aan de grenzen van hun
onderwereldrijken. Te midden van de elektrische lichteffecten waren de demonen als
de bewegende oorzaak van zulke verschijningen.‘
In het enige hoofdstuk van Judas in de 6e tekst staat dat zelfs de engelen, die hun
hemelse positie in hun beginsel niet behielden maar hun eigen woonplaats verlieten,
God hen daar bewaarden voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige banden in
de eeuwige duisternis.
Ook 2 Petr. 2 en 4 beschrijven soortgelijke woorden: 'De engelen die gezondigd
hebben. Dit proces is nog niet voltooid en zal ook nog eeuwen duren, aldus Jakob
Lorber.
Met het oog op het einde is er een verhoogd gevaar, want het heelal [universum] is
vol van gifspuwende geesten volgens Efez. 6:12: ‚Want wij hebben de strijd niet
tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis van deze eeuw, en tegen geestelijke
boosheden in de lucht.’ Het zijn trouwe loyale knechten van de Satan die zoveel
mogelijk mensen in het verderf willen brengen.
Demonen zijn geen bewoners van andere sterren. Voor het geestelijke oog kan
werkelijk een geestelijke krachtige vonk zich visueel voordoen, in welke vorm dan
ook en met de kracht van de wil. [Bisschop Martinus 191-200]
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Lorber schrijft over de wezens van het licht: ‘Wie in zulk licht en vuur wil bestaan, die
moet eerst zelf dat licht en vuur zijn!’ De zonmensen worden volgens Max Seltmann
in zijn boek ‘Heimfound’ aangesproken als ‘wezens van licht’, pagina 137, 143. Zie
ook Mozes 2 hoofdstukken 20:5, 34:7, Mozes 4 hfst. 14:18, Mozes 5 hoofdstuk 5:9.
GEJ10-195:7-11 spreekt over de zogenaamde buitenaardsen. Dergelijke foto's zijn
dus schijnbare realiteiten.

zicht op de bergen van Frankrijk. Wat zien we in de lucht? Chemtrails?
De maanafdrukken zouden de vorm hebben van menselijke voetafdrukken en deze
leken op voetafdrukken die je in een woestijn zou zien. Het probleem was, dat deze
voetafdrukken op de maan echter niet zo groot waren als die van menselijke voeten.
[internetbewerking]
Er zijn daar voetafdrukken gevonden van 13,5 cm. lang. Volgens de wetenschap
komt dit overeen met een zesjarig kind met een lengte van 95 cm. Maar in GJE7-58
paragrafen 20-24 wordt gezegd dat de maanbewoners kleine grijze, mensachtige
wezens zijn, die vanwege hun kleine formaat ook wel kobolden worden genoemd in
plaats van mensen. Zie ook Aarde en Maan, hoofdstuk 2.
We hebben hier te maken met halfmateriële wezens, die men zeker kan toepassen
bij een 'kindervoet'.
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Volgens de NASA zouden er onverwachte
voetsporen op de maan zijn ontdekt die zelfs
onderzoekers versteld deden staan
Maar de Nasa vond niet alleen maar menselijke voetafdrukken!!
De maanmensen, die er uitzien als menselijke wezens aan de van de aarde
afgekeerde zijde, zijn geen wezens zoals mensen met een materieel lichaam, maar
ze hebben een halfstoffelijk lichaam en kunnen zich naar believen groter of kleiner
maken. [Aarde en maan] De bewoners daar ademen een gasvormige
ethersubstantie in. Wij mensen op aarde worden door zulke mysterieuze
verschijnselen misleid. [Zie 2 Thess.2:9-12, 1 Tim.4:1-2, 2 Tim.4:3 en GJE7-58:24]
Wie de werken van Jakob Lorber meer van dichterbij bekijkt, kan gemakkelijk inzien
dat talrijke hemellichamen in verschillende samenhangen zijn gehuld, d.w.z. de
stoffelijke over de halfstoffelijke tot in de geestelijke natuur, en elke omhulling of sfeer
heeft ook haar bewoners. Als gevolg hiervan ontstaat er voor ons mensen dan een
bijna ongelooflijk grote verscheidenheid aan niveaus van bewoners van andere
sterren in hun verschillende sferen.

Goddelijke Alomtegenwoordigheid en Alwetendheids
De liefde verschijnt in de geestelijke wereld als warmte en wijsheid als licht. Daarom
verschijnt de Goddelijke liefde voor de engelen in de hemel als één ZON. Toch zijn
liefde en wijsheid niet twee eigenschappen, maar ze zijn als één eigenschap: en dat
is de Goddelijke liefde, Die alles in zich heeft.
Bij engelen of geesten, die de liefde [warmte] meer ontvangen dan de wijsheid [licht].
Daarom worden deze hemelse engelen of hemelse mensen genoemd. Bij engelen of
geesten die de wijsheid [licht] echter meer ontvangen, deze worden dan geestelijke
engelen en geestelijke mensen genoemd.
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Op de Aarde schijnt de Zon als één grote vuurster [en zij is wel miljoen keer groter
dan de Aarde] volgens de geschriften van Jakob Lorber]. Het vuurelement van de
Zon en daaruit komen warmte en licht tegelijk. Vooral in de lente en de zomer komt
dit tot uiting. De Heer is alomtegenwoordig [en dat is Zijn liefde] en Hij is alwetend [de
wijsheid en het ware]. Het heelal is zodanig geschapen, dat de Heer in alles de
eerste [the first = de Vorst] is en tevens ook de laatste en Hij woont in het midden
[van het centrum] en is dus alom tegenwoordig.
Ieder mens is tot een bepaald nut geschapen op deze Aarde. De meesten hebben in
zekere zin een voorkeur voor een bepaald nut [goed of slecht]. Het spreekwoord:
‘Liefde voor een zaak hebben!’ Een nut hebben in dit leven is nuttig voor het
algemeen welzijn voor de mens zelf, voor zijn naaste, maar bovenal voor de Heer.
Iedereen die een goed nut [werk] verricht en dat liefheeft, uit dat in liefde voor de
algemene zaak, dus voor het algemene nut, en dat wordt door de Heer bemind en
door Engelen met vreugde in de hemel ontvangen.
Maar een liefde voor zichzelf houden, een liefde voor de wereld hebben, dat houd de
mens af van zijn genoegens der wijsheden en dompelt hem in de genoegens van
wereldse zaken, ook van zijn lichaam, wat samenhangt met de boosheden. Dezulken
worden volgens Swedenborg na de dood in helse gezelschappen gebracht en tot
werken gedwongen door de kracht van de honger en door gebrek aan voedsel.
De gehele hemel is vervuld met ‘nuttigheden’ en een ieder krijgt daar als beloning
een mooi huis met een overvloed aan huisraad en kelderschappen vol met voedsel
in een paradijselijke sfeer, maar een ieder naar zijn werken. [Vergelijk ook GJE, deel
1, thema Sichar of zie verder bij Joh, 24:20,21]
De ruimten in het oerheelal en de uitgebreidheden voor God zijn geen grote
oneindige ruimtes en uitbreidingen voor de Heer Zelf, want deze oneindige dieptes
en hoogten omvat Hij Zelf, want Zijn Goddelijkheid is overal tegelijk.
Een atheïst die de gehele Schepping voor iets natuurlijks houdt zal na het sterven in
het geestelijk rijk worden onderwezen door engelen. Dezulken worden geleerd, dat
de natuurlijke schepping als het ware een kopie is van de geestelijke wereld, waaruit
zij [de natuur] haar ontstaan aan te danken heeft. Blijft de atheïst zijn standpunt
houden en wil hij het geestelijke niet aanvaarden of dat in zijn [geestelijke] leven
betrekken, dan blijft er niets anders over om deze af te scheiden van de
onderwijzende engelen en worden dan in hun eigen belevingssfeer geplaatst, dat is
de helse sfeer, waaruit zij [de atheïsten] tot in eeuwigheid [d.w.z. in ongekende
tijden!] daar niet uitgehaald kunnen worden. De oorzaak daarvan is, dat zij geen
geestelijke ziel hebben. Zij hebben tijdens hun aardse leven hun ziel meer afgestemd
op het vleselijke leven en niet op het geestelijke, dat hen daar ontbreekt. Zij hebben
weliswaar een natuurlijke ziel, zoals bij alle dieren en worden volgens de geschriften
van Jakob Lorber daarom ook vaak in de geestelijke wereld gezien als dierlijke
gestaltes, dat hun ziel heeft aangenomen. Alleen hebben ze nog wel het vermogen
om te denken en te spreken, omdat zij uit mensen geboren waren.
(Opmerking: Maar er zijn atheïsten die een goed, eerlijk leven leiden en het als hun
belangrijkste taak zien om hun medemensen te helpen en niet in hun voordeel te kijken.
Jakob Lorber schrijft niettemin: ‘Maar beter een goede atheïst dan een halve!’]
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Bij God bestaat geen ruimte en tijd, want waar de mens ook komt, al zijn dat triljard
lichtjaren verderop, voor de Heer en Zijn engelen is dat hetzelfde. Het is God Zelf, die
het uitspansel maakte en waar Hij alom tegenwoordig is. Het is het Goddelijk
geestelijke, de feitelijke essentie.
In de hemel is voortdurend licht en de altijddurende lente. De tijden zijn daar niet
vast, ook niet in één en dezelfde staat en de gevoelstijd niet meetbaar. Wat we op
Aarde hebben, existeert ook in de hemel. Daarom zijn er in de hemel ook ruimten
[sferen] en tijden, maar anders dan op Aarde. De uitgebreidheid van ruimtes en
afstanden zijn volgens de gelijkheid en de ongelijkheid van de staten der engelliefde.
Gestorvenen weten niet, wat zij in het geestelijke rijk zien en voelen, omdat dit niet
stoffelijk is, maar substantieel vanuit een geestelijke oorsprong. Swedenborg zegt dat
alles wat in de geestelijke wereld is, meer werkelijkheid is, dan wat er in de
natuurlijke wereld existeert. In de geestelijke wereld lijkt het alsof alle dingen vast
waren, alsof zij een bepaalde staat hadden, alsof zij meetbaar waren, maar toch zijn
zij dat niet in zichzelf.
Zij ontstaan volgens de staten der engelen, en duren volgens die staten voort, en wel
zodanig, dat die staten zelf van de engelen daarmee één deel uitmaken. Daarom
veranderen zij ook naarmate hun geestelijke staten veranderen. Dit vindt echter
voornamelijk plaats in de wereld der geesten, waar ieder mens na zijn lichamelijke
dood het eerst aankomt, dus niet zozeer in de hemel of de hel.
Omdat dit plaatsvindt in de wereld der geesten [tussensfeer van de hemel en hel]
daar ieder mens de verwisseling van zijn innerlijke staat ondergaat en wordt
voorbereid voor de hemel of hel.
In de geestelijke wereld ziet de gestorven mens alles in een helderder licht. In de
natuurlijke wereld zagen en voelden zij dat met een veel grover gevoel. Vandaar is
het dat een mens na zijn dood volstrekt niet weet, dat hij zijn stoffelijk lichaam heeft
afgelegd, en dat hij verhuisd is uit de wereld van zijn lichaam naar de wereld van zijn
geestelijke sfeer.
Dat God alomtegenwoordig is en dat Hij alwetend is, wordt in iedere Godsdienst
erkend. Daarom bidt men tot God, dat Hij hoort, ziet en barmhartig zij.
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Bron: ‘Over de Goddelijke Alomtegenwoordigheid en Alwetendheid’ Academy of the New
Church – 1913], een uittreksel uit een werk van Emanuel Swedenborg. [28 bladzijden] [de
natuurlijk denkende mens!]

Een teken aan de hemel boven het Oekraïnse Kiev?

De periode van de zuivering nog eens nader bekeken
Jakob Lorber beschrijft in het boek: ‘Hemelse Geschenken’, dat de
zuiveringsperiode op zijn kortst vier weken zal duren; want er zullen dan uren zijn
waarin meer zal gebeuren als voorheen in een eeuw.
Een langere termijn wordt gesteld op vier maanden. Er zullen dan dagen zijn,
waarvan er één meer dan een volledige eeuw daarvoor zal betekenen. Een andere
wordt vastgesteld op vier kwartalen [dat is een jaar!]. Dan zal er meer gebeuren in
een week dan in het verleden van een volle eeuw. Tenslotte wordt een langste
datum vastgesteld op vier jaar met een kleine hoeveelheid tijd erbij. Dan zullen
manen [maanden] komen waarin meer zal gebeuren dan in de afgelopen zeven
eeuwen!
Vier jaren staan ons nog te wachten! Deze periode was misschien al begonnen op
11 september in 2019! Toen brak er in China [Wuhan] ‘zogenaamd’ een wereldwijde
virale infecties uit over de gehele aarde. Men heeft niet zomaar het COVID19
genoemd, dat eerst in maart 2020 overal bekend werd. Rekenen we vanaf maart
2020 er nog 4 jaar erbij, dan zou 2024 volgens de test van Jakob Lorber deze
‘oplegging’ door alle wereldleiders dure tot maart 2024.
Als we precies het geboortejaar van Jezus weten, dan is het ook bekend, dat Zijn
terugkomst, beloofd in de Nieuwe Openbaringen, binnen de 2.000 jaar zou
plaatsvinden, en vooraf een grote LOUTERINGSPERIODE te verwachten is. Dan
kan het nooit meer zolang duren, dat Jezus’ wederkomst spoedig plaats zal
vinden.
Bovendien gaan de wereldontwikkelingen erg razendsnel, zoals beschreven in
‘Hemelse Geschenken’, deel 3 op 6 april 1849 in de ‘De grote dageraad van de
komst van de Heer.’
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Onze Lorbervriend Helmut uit Oostenrijk berekende vorig jaar [2021] in december het
volgende: ‘Er bestaan zijn nu maanden waarin er in 4 JAREN meer gebeurt dan in de
afgelopen 700 JAREN. Het klinkt als een getallenspel ... maar ik was vroeger al erg
gefascineerd door wat dat kon betekenen ...En nu heb ik gewoon wat rekenwerk
gedaan: 700:4=175 en ik voeg nu de tijd van de aankondiging erbij: (6 april)
1849+175, dat resulteert in ??? 2 0 2 4 !!! En er staat in de aangekondigde
berichtgeving: "plus een klein beetje van de tijdsaanduiding’. [Opmerking: dat kunnen
de overige maanden van het voorjaar betekenen!]
Gelukkig weten we niet het precieze jaar, de precieze maand of het precieze tijdstip.
De Bijbel zegt: "Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken,
ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Dan zullen er
twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de
ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene
worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie
weten niet op welke dag jullie Heer komt." (Mattheüs 24:36, 40-42)
We weten wel dat het "in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk" zal
plaatsvinden (1 Korintiërs 15:52)
‘Wie, als gelovige niet op de tekenen van de tijd let, is niet wakker.
‘Wees waakzaam’, dat is juist voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen
bedoeld.
Lettende op de gelijkenis van de 10 maagden (Matth. 25), dat zien we aan het woord
‘maagden’, hun taken uitvoeren en de Bruidegom tegemoet gaan. Het gaat om de
geestelijke reserves van ieder mens. Deze reserves worden ‘olie voor de lamp’
genoemd. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. Deze olie en lamp hebben met het
‘Nieuwe Woord’ van doen, inclusief de Bijbel.
‘Wie, als gelovige dus niet let op de tekenen van de tij, die is niet wakker, zegt
Luk 12:54. Hij zei dus ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het
westen, dan zeggen jullie direct: Er komt regen; en het geschiedt alzo. En wanneer
gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. Het
aanschijn van de aarde en de hemel weet gij te beproeven; hoe beproeft gij deze
tijd niet?’
‘En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet, hetgeen juist is? De Heer zegt in deze
tekst dat we geveinsden zijn, als we niet op de tekenen van de tijd letten. Het
meteorologisch weer zien we immers aan de wind en de wolken. Hoeveel temeer
dan de tekenen van de Zijn terugkomst aan de dingen om ons heen, die in Zijn
Woord genoemd worden?!
Mattheus 24 beschrijft uitvoerig de Wederkomst van Jezus. Zou hoofdstuk 24 een
verborgen link kunnen zijn voor het jaar 2024? We dienen elke dag ‘waakzaam’ te
zijn.
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Profetie of helderziendheid
Er waren een drie aantal ‘beroemde’ helderzienden die de begaafdheid hadden hoe
bepaalde toekomstige gebeurtenissen zich zouden kunnen afspelen. Zo zag en
omschreef Nostradamus een bepaalde tekstpassage, dat ‘het’ in een lente zou
beginnen. We weten niet welke lente, in welk jaar en waar! Toch beschreef hij de op
komst zijnde val van de Europese Unie en vooraf zouden de voedselprijzen uit de
hand lopen. Verder zou het volgens hem tot een Europese oorlog komen met veel
vluchtelingen en met een bizarre hongersnood en hoge economische inflatie. Ook
beschreef hij een ‘klimaatoorlog’. Een wereldbevolking zou uitgeroeid worden. [door
inspuitingen?]
De Romeense Baba Vanga voorspelde voor 2022, dat er in Rusland in Siberië een
‘bevroren’ dodelijk virus zal vrijkomen door het ontstaan van een klimaatverandering.
En het virtuele leven zou voornamelijk achter de schermen van de notebooks een
realiteit worden. Volgens haar zou in 2023 de aarde haar omloop veranderen!
Veronica L. omschreef in december 1976 een duister plan van de wereldregering’.
Een plan van de antichrist. Er is een machtig netwerk, die uitgaat van een
machtscentrum. Zij zullen met een doortrapt plan onze wereld in een ‘verenigd’
machtscentrum brengen met één man aan de top. [mogelijk Klaus Schwab van het
WEF (World Economic Forum)] Deze man verenigt alle naties in een
gemeenschappelijk dictatuur. Hij probeert de huizen van de burgers in beslag te
nemen [via de Staat] om de zijne ermee te vergroten.
Maar een hemellichaam zal meerdere malen met onze aarde in botsing komen. Als
de mensheid zich niet bezint dan zal er een grote ramp komen over de mensheid, dat
in twee fasen zal gebeuren: 1. Een grote oorlog zal een derde van de mensheid
wegnemen. 2. Dan volgt er een ‘ronde meteoriet’ die op de aarde zal afstevenen en
tweederde van de mensheid zal wegnemen.
Zij beschrijft dit laatste als volgt: De ‘globebol van verzoening’, de ‘globebol’ zag zij
rechts van de natuurlijke zon, zodat het eruitzag als twee grote zonnen, maar de
rechter zonbol had een staart en begint plots om de natuurlijke zon te draaien en
springt van het een naar de andere kant, tenslotte gaat ze dan over de aarde heen
en schampt onze planeet meerdere keren….’
*.*.*.*.*

Gerd Kujoth uit Zwitserland schreef
[ingekort]

‘Via een doorgeving, dat uit het hogere thuisland werd aangekondigd, zal in de
maand oktober van dit jaar een planeet naar de aarde komen. Wanneer deze dan op
de aarde komt, dat zullen de astronomen wel kunnen berekenen.’
‘Er zal geen invasie van Russische troepen in Oost- en West-Europa komen, maar
wel Russische en Chinese troepen in de VS.’
‘Het coronavirus is ontstaan of gewijzigd in het laboratorium en is opzettelijk op de
mensheid losgelaten. De coronavaccins zijn niet gemaakt om de mensen te helpen.’
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Gehoorzaam aan de overheid?
De Heer zegt hierover: ‘Per slot van rekening heeft mijn beste apostel Paulus het
duidelijk gezegd, en dat onder de heerschappij van een tiran van alle tirannen, onder
keizer Nero - dat men de tijdelijke autoriteiten moet gehoorzamen in tijdelijke zaken,
of ze nu goed of slecht zijn. Want beide hebben hun gezag van bovenaf.’
[HiG.02_43.10.07,03]
In de Bijbel treffen we namen aan, zoals Mozes, Daniël, Esther, Rahab en Paulus, die onder
andere omstandigheden niet konden en mochten gehoorzamen aan de overheid. In China
bijvoorbeeld groeit de ondergrondse kerk explosief, omdat ze voortdurend werd achtervolgd
door het Chinese regiem.
‘Want het is beter een dienaar in de wereld te zijn dan een eeuwige slaaf in de
geest! – Maar wie de weg van de geest wil gaan, Ik zal weten hoe Ik hem kan
beschermen onder welke regering dan ook, zolang hij niet in het openbaar enige
heerschappij op zich neemt. Maar als hij dat doet zonder Mijn uitdrukkelijk bevel, dan
moet hij de straf van de wereld verdragen!’ [HiG.02_43.10.07,06]
‘Begrijp je nu wat Ik wilde zeggen toen Ik, net als Paulus, gehoorzaamheid aan een
legitieme wereldlijke autoriteit aanraadde aan al diegenen die Mijn leer belijden?
Begrijpt u nu waarom men aan Caesar zou moeten geven wat van hem is en aan
God wat van God is?’ [RB.01_022,11]
[Noot van de redactie: Hoe kom je daar precies achter? Hoe herken ik de nadrukkelijke
aanwijzing van God? Hoe denk je daar persoonlijk over?]
*.*.*.*.*






Wat kunnen we in het volgende bulletin verwachten?
Hemels brood [Hans]
Over een Palestinakaart ten tijde van Jezus [Albin P.]
Leven op andere planeten en de maan [Burgunde – Helmut]
Corrupte wereldleiders? [Jürgen K.]
Deisterprofeet naar Zuid-Duitsland verhuisd [Stefan, Wilhelm]
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Leopold Engel nader bekeken [Gerd. M.]

In de volgende uitgave: weer iets goeds om te delen met elkaar!
Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:
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