Het evangelie

van de liefde

Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde
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De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via
het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes
14.21:
“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand
Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij
aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook
niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling
Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de
mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.
Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die
zielen die het het meeste nodig hebben.
Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.
http://www.berthadudde.net/
http://www.bertha-dudde.info
Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen,
geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte
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Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een
kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.
Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via
het “innerlijk woord.”
“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te
schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik
ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke
woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de
hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”
“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn
opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als
dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op
in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te
brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of
extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik
het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch
aan tijd, noch aan plaats gebonden.”
“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk
te kunnen maken en volgens de Wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn
wijngaard te mogen verrichten.”
(Citaten uit een autobiografie van 1959)
Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.
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BD.1797
30 januari 1941

De plicht om de goddelijke openbaringen te verspreiden
Het is een onbeschrijflijk grote verdienste het woord Gods te verspreiden. Dat
wat door Gods genade aan de mensen wordt overgebracht, moet niet alleen het
bezit van een enkeling blijven. Integendeel, het moet verder worden geleid naar
de vele mensen die het nodig hebben voor hun zielenheil. De mensheid bevindt
zich erg in nood. Ze staat zo ver van God af, dat ze ook Zijn wil niet meer
herkent en in volledige onwetendheid door het leven op aarde gaat. De taak van
de mens op aarde vereist echter kennis van wat God van de mensen verlangt en
dus moet deze hun worden overgebracht. En daarom kiest God mensenkinderen
uit die bereid zijn Hem te dienen en geeft hun de opdracht de mensen Zijn wil
bekend te maken. Hij zelf onderricht hen tevoren, opdat ze nu hun weten kunnen
doorgeven aan de medemensen. Zonder daadkrachtige hulp gaat de mensheid te
gronde en daadkrachtige hulp kan alleen het woord van God zijn.
Maar tegenwoordig wordt door de mensen alles afgewezen wat aan God doet
denken of op gebruikelijke, traditionele wijze over God wordt geleerd. En
daarom geeft God de mensen opnieuw Zijn woord. Hij geeft hun opheldering
over hun bestemming en hun taak. Hij wil door Zijn woord dichter bij hen
komen. Hij wil ze vertrouwd maken met alles wat de schepping in zich draagt.
Hij laat hun de samenhang van alle dingen inzien en geeft hun de geboden die
basisvoorwaarde zijn voor het opgaan naar God. En bereidwillige mensen moeten
de goddelijke gaven helpen verbreiden. Ze moeten er vlijtig naar streven de
goddelijke openbaringen voor de mensheid toegankelijk te maken. Ze moeten als
ijverige dienaren van God voortdurend Zijn werkzaamheid verkondigen. Ze
moeten de medemensen laten delen in het kostelijke geschenk van genade, opdat
het goddelijke woord ingang zal vinden onder de mensen, hun geloof zal
versterken en hen aanspoort alles te doen om naar Gods welgevallen te leven, dus
de geboden van de liefde voor God en de naaste te vervullen.
Als de mens op de hoogte is van Gods wil, kan hij pas ter verantwoording
worden geroepen wanneer hij deze niet nakomt. De onwetenden kunnen
weliswaar niet ter verantwoording worden geroepen, maar ze kunnen ook niet
hun bestaan op aarde benutten en tot hogere geestelijke rijpheid komen, ofwel ze
moeten uit eigen aandrang buitengewoon werkzaam zijn in liefde. Dat wil
zeggen: de liefde moet in hen zijn, maar dan zullen ze ook op de hoogte zijn van
de zin en het doel van het aardse bestaan en van hun taak. Want God deelt Zijn
woord mee aan allen die het begeren, alleen niet altijd uiterlijk zichtbaar, maar in
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de vorm van de overdracht van gedachten. Maar diegenen tot wie het woord zo
komt dat ze het kunnen opschrijven, hebben in het bijzonder ook de verspreiding
van dit woord als taak, want ze ontvangen grote genade en moeten daarom ook
geven. Ze moeten het evangelie verkondigen aan allen die het niet afwijzen.
Amen

BD.2510
13 oktober 1942

Het overbrengen van het goddelijke woord in drievoudige vorm
Het evangelie moet worden verkondigd over de hele wereld. Alle mensen
moeten vertrouwd worden gemaakt met de leer van de liefde en dit gebeurt op
velerlei wijzen.
Die door God zijn onderricht, zijn op de eerste plaats geroepen de medemensen
voor te lichten, dus hun de ontvangen leerstellingen over te brengen, het
evangelie te verkondigen aan diegenen die het aan willen nemen. Het is een
zegenrijke missie, voor het zielenheil van de medemensen werkzaam te zijn, hen
te onderrichten in de wil van God en ze aan te sporen tot bewuste arbeid aan hun
ziel. En deze bezigheid vraagt God van ieder van wie God zelf leermeester was.
En God onderricht voortdurend de mensen die hun hart bereidwillig voor Hem
openen. En Hij predikt hun het evangelie dat ze nu door de innerlijke stem in
zich vernemen.
En dit evangelie wijkt niet af van datgene wat traditioneel wordt overgeleverd,
van de heilige schrift. En dit is een volgende mogelijkheid om het goddelijke
woord in ontvangst te nemen. En weer wordt daarin de liefde onderwezen. De
liefde voor God en de medemensen en wie dit woord gelovig in ontvangst
neemt. En dus heeft ieder mens de gelegenheid in het evangelie te worden
onderwezen, zodra hij oprecht gelovig verlangt naar het woord Gods. Het zal
hem ook begrijpelijk worden, want de wil om door te dringen tot goddelijke
wijsheden, levert de mens ook de kracht op om in te zien, waardoor hij in staat is
het goddelijke woord ook als het woord Gods te beschouwen. Zodoende kan hij
dus ook door God onderricht zijn, als hij gelovig en sterk verlangend in de
heilige schrift leest en niet alleen de woorden aanneemt, maar ernstig de zin van
de woorden tracht te begrijpen.
Maar ook geestelijk kan de mens het goddelijke woord worden overgebracht.
Maar deze weg kennen er maar weinige. En toch is hij het gemakkelijkst
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begaanbaar voor iedereen. Dit is de rechtstreekse overbrenging in de vorm van
gedachten. Een overdracht op de mensen van het goddelijke woord, van het
evangelie door middel van gedachten, die echter steeds de wil van de mens om
te ontvangen vooropstelt. Als dus de mens wenst te worden ingewijd in de
goddelijke leer van de liefde, wordt hem steeds in enige vorm het evangelie
verkondigd, omdat het de wil van God is, dat de mensheid onderricht zal worden
en in de waarheid zal wandelen.
Amen

BD.4000
16 maart 1947

De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde
De geest in u moet u onderrichten, anders blijft u zonder kennis. Hij kan echter
pas werkzaam worden wanneer u in de liefde leeft. En daarom bestond mijn
missie op aarde als mens vooreerst in het overbrengen van de goddelijke leer van
de liefde, want deze moest eerst door het naleven ervan de mens zo omvormen
dat de geest in hem actief kon worden en er dan pas verdere geestelijke
bemiddeling mogelijk was. Maar de mensen waren in de tijd van mijn aardse
leven zo ver van de liefde afgeweken, dat zij steeds weer en indringender op de
gevolgen van hun liefdeloosheid gewezen moesten worden. Het gebod van de
liefde moest hun steeds weer worden voorgehouden en slechts weinigen kon Ik
met diepgaande kennis vertrouwd maken.
Maar deze kennis algemeen tot de mensen te brengen zou niet wijs van Mij
geweest zijn, omdat kennis zonder liefde een dode kennis blijft, zonder
uitwerking. Daarom zijn ook de aantekeningen van mijn discipelen volgens mijn
wil in een vorm bewaard gebleven waarbij weliswaar diepgaande kennis
achterwege blijft, maar die toch de leer van de liefde tot inhoud hebben. En wie
deze leer navolgt, die dringt ook in een diep weten door als hij er ernstig naar
verlangt.
Ik zelf heb wel op aarde kennis in overvloed uitgedeeld, maar Ik kende ook de
harten van mijn toehoorders. Ik kende de gradatie van hun liefde, hun wil, hun
mening omtrent mijn persoon, die voor mijn toehoorders aanleiding was het hun
aangebodene als de enige waarheid aan te nemen. Ik onderwees ook mijn
discipelen en stelde hen in staat door het uitgieten van mijn geest na mijn
hemelvaart weer hetzelfde aan hun medemensen over te brengen wat zijzelf door
de geest ontvingen. Dus was er ook goed gezorgd voor de mensen aan wie de
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discipelen het evangelie brachten. Maar omdat een leven in de liefde altijd de
voorwaarde is om diepe geestelijke kennis te begrijpen en er de zegen van te
ondervinden, moest het gebod van de liefde verder doorgegeven worden aan het
nageslacht. En daarom werd dit in mijn opdracht door de discipelen
opgeschreven, opdat het bewaard bleef zoals het door Mij op aarde onderwezen
werd.
En ook mijn levenswandel, die alle mensen tot voorbeeld moest dienen, was
inhoud van de notities die voor de mensheid als nalatenschap van mijn discipelen
bewaard bleven, waarbij echter het diepe weten ontbreekt omdat Ik het zo wil.
Want wie de kennis uit het boek wil halen, dat wel mijn woord bevat, maar de
liefde niet heeft, die zal er niets mee weten aan te vangen, omdat het geestelijk
weten het licht is dat door de liefde wordt ontstoken, dat eerst dan kan stralen in
z'n volste intensiteit, wanneer de geest in de mens gewekt is en nu de mens van
binnen uit verlicht wordt. Schools overgedragen kennis zou alleen waarde
hebben, als ze onderzocht en verwerkt kan worden om mentaal eigendom te
worden, wat echter altijd alleen maar met de hulp van de geest mogelijk is, om
welke reden de liefde absoluut onontbeerlijk is.
Wat is dus begrijpelijker dan dat door Mij zelf op aarde alsook door de volgens
mijn wil ontstane aantekeningen, steeds alleen de liefde onderricht werd, dat
steeds alleen het gebod van de liefde als het eerste en voornaamste aan de mensen
moet worden bekend gemaakt? Wat is begrijpelijker dan dat de mens niet vaak
genoeg gewaarschuwd kan worden dit gebod op te volgen, om tot zielenrijpheid
te komen?
Alle verdere kennis is alleen het gevolg van een leven in liefde en wordt aan de
afzonderlijke mens overgebracht, zoals het voor hem van nut is. Want zodra zijn
geest werkzaam is geworden, kan hij onbeperkt kennis ontvangen, want hijzelf
bepaalt de gradatie van wijsheid waarin hij leven wil. Hij hoeft ze dan niet uit
boeken aan te nemen, maar ze wordt hem rechtstreeks vanuit het geestelijke rijk
aangeboden, wat echter alleen maar die mens kan begrijpen die door het
navolgen van mijn gebod van de liefde de geest in zich heeft doen ontwaken, wat
nooit begrepen zal kunnen worden door hen die zonder liefde verder leven en hun
kennis alleen uit boeken proberen te halen. Dit is echter alleen maar dode kennis.
De geest geeft echter pas het leven, het volledig begrijpen komt pas door de
liefde.
Amen

God is de Liefde
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BD.2289
4 april 1942

God is de Liefde - Het mysterie van de liefde
Het grootste geheim is de liefde van God. En dit geheim is alleen te ontsluieren
door de liefde. Dat wil zeggen: alleen de mens die zelf liefdadig is, is in staat de
goddelijke liefde te begrijpen. Elke liefdevolle geestelijke gedachte is een
uitstraling van God Die op zich Liefde is. En de bereidwilligheid zo’n gedachte
aan te nemen, dat wil zeggen haar vanuit het hart waar ze geboren wordt naar de
hersenen te leiden, haar dus in zekere zin zich eigen te maken, is de bereidheid
deze uitstraling van Gods liefde te ontvangen. Want de bereidwilligheid van het
hart is voorwaarde dat Gods liefde werkzaam wordt.
God is de Liefde. Dit is een mysterie en zal voor de mensen een mysterie blijven,
zolang ze bij deze aarde horen en vaak ook nog in het hiernamaals. Want de
liefde komt hun voor als een begrip waarmee een wezen in verbinding moet
worden gebracht. De liefde schijnt hun een kenmerk toe van een wezen en toch is
de Liefde het Wezen zelf. De Liefde is iets geestelijks dat niet de aard van het
wezen begrijpelijk maakt, maar op zich iets wezenlijks is. De liefde is het goede,
het goddelijke als het woord op mensen wordt toegepast, terwijl God zelf alleen
als Liefde is voor te stellen, maar dit wordt alleen begrijpelijk voor de mensen die
zelf van de liefde zo doordrongen zijn dat ze in het werkzaam zijn in liefde ook
de nabijheid van God voelen. Want wat ze nu gewaar worden is weer alleen de
liefde en toch zijn ze dicht bij God, omdat God en de Liefde één zijn.
Alles wat zich tot liefde vormt is in innige verbinding met God. Dat wil zeggen:
het vormen tot liefde is een aanpassen van het tot nu toe onvolmaakte aan het
volmaakte. De liefde is iets volmaakts. God is de Volmaaktheid, dus moeten de
Liefde en God één zijn. Gebrek aan liefde is echter een graad van
onvolmaaktheid. Het is ook een toestand van het van God verwijderd zijn, omdat
God zonder liefde niet is voor te stellen. Daarom zal een in daden omzetten van
de liefde steeds een geluksgevoel teweegbrengen. En dit is de nabijheid van God
die ook de ziel voelbaar ervaart. Bijgevolg moet zich ook elk vergroot werkzaam
zijn in liefde uiten in een vergroot gevoel van geluk, innerlijke vrede en een
krachtig zelfbewustzijn, omdat dit alles goddelijk is, dat wil zeggen een bewijs is
van Gods nabijheid die zich alleen op geestelijke wijze kan doen gevoelen, dus in
gevoelens van de ziel, niet in het welbehagen van het lichaam.
De nabijheid van God wekt weer liefde op, want daar God op zich Liefde is,
moet Zijn aanwezigheid zich weer uiten in een gevoel van liefde. En deze liefde
stroomt weer naar God terug als haar Oorsprong. De tot liefde geworden mens 13

dat wil zeggen zijn ziel - verenigt zich met God. Liefde stroomt naar Liefde, en
zo vindt de aaneensluiting plaats van het wezenlijke met het Oer-wezen dat op
zich alleen Liefde is.
Amen

BD.5204
5 september 1951

De God van de liefde, niet de god van de toorn
De God Die u geschapen heeft is geen god van de toorn, integendeel, een God
van de liefde. Hij wil u geven, maar niet ontnemen. Maar wat Hij u geven wil is
een zalig geluk dat eeuwig duurt. Als Hij u nu schijnbaar iets afneemt, dan is dit
alleen iets waardeloos dat alleen in uw ogen een waarde heeft, maar in
werkelijkheid verderfelijk is voor u. Maar u gelooft dat een god van toorn u deze
goederen ontrukt waaraan u op aarde uw liefde schenkt. U kent Hem niet, de God
van de liefde Die uw aller Vader is en als een Vader ook tegenover Zijn kinderen
handelt, Die uit liefde u zal laten lijden omdat Hij weet dat u alleen daardoor in
het bezit van de hoogste, onvergankelijke goederen zult kunnen komen, wanneer
Hij u afneemt wat u op aarde te hoog inschat. Zijn liefde voor u mensen is
onmetelijk en kalmeert elke toorn die de verkeerde manier van handelen van de
mensen wel zou kunnen ontsteken, wanneer Zijn liefde niet aanzienlijk sterker
zou zijn. Hij straft niet, maar in Zijn wijsheid herkent Hij de zwakheden van Zijn
kinderen. En dus probeert Hij hen te helpen en ze op te richten als ze gevallen
zijn. Het is geen toorn wanneer Hij vernietigt wat voor de kinderen hinderlijk is
om bij de Vader te komen. Het is de liefde die uit de weg ruimt en de weg naar
Hem vrij maakt.
Een god van de toorn is geen volmaakt wezen, want alleen de Liefde maakt
aanspraak op volmaaktheid. En daarom zult u mensen elke leer kunnen
verwerpen die u uw Schepper en Vader van eeuwigheid tracht voor te stellen als
een toornig wezen dat een onverbiddelijke rechtspraak over u zendt omdat u hebt
gefaald. De God van de liefde heeft zelfs erbarmen met de duivels. Daarom
daalde Hij af naar de hel om ook hun de weg te wijzen die uit de duisternis
wegvoert. Hij reikt ook het diepst gevallene de hand en wil het omhoogtrekken
aan Zijn vaderhart. De mensheid boezemt de God van de liefde medelijden in en
Hij probeert hen te redden. Maar een god van de toorn zou verderven wat hem
niet ter wille is.
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Maar de liefde van God schakelt één ding niet uit: Zijn gerechtigheid. Hij kan
niet naar de gelukzaligheid leiden die vol van zonde zijn, maar Hij verdoemt ze
niet. Hij volgt hen zolang met Zijn liefde tot ze deze beantwoorden en vrijwillig
de zonde opgeven. En dus is Zijn liefde groter dan de mensheid ze verdient. Ze is
eindeloos en vol van kracht en nooit zult u mensen haar diepte beseffen, om
welke reden een toorn naast haar niet kan bestaan. Daarom hoeft u God niet te
vrezen, maar u zult Hem moeten liefhebben met heel uw hart en met al uw
krachten. U zult Hem moeten liefhebben en daardoor Zijn kracht deelachtig
worden. U zult Hem moeten beminnen, opdat Hij u de hoogste gelukzaligheid
kan bereiden die te vinden is in de aaneensluiting met Hem Die de eeuwige
Liefde zelf is. Hij ziet u allen aan met ogen die stralen van liefde. Hij strekt
liefdevol Zijn hand naar u uit. Hij roept u allen met een van liefde vervulde stem.
Hij wil Zijn kinderen die eens vrijwillig van Hem zijn weggegaan, voor eeuwig
terugwinnen.
Altijd zal Hij u trachten te winnen met liefde, maar nooit zal Hij proberen iets in
toorn te bereiken wat zonder liefde ondenkbaar is. En Hij zal u allen tot zich
omhoog trekken. Zijn liefde is een kracht die haar werking niet verliest. Maar
toorn zou vernietigen en verwoesten en een terugkeer naar God onmogelijk
maken. Wordt er echter van de toorn van God gesproken, dan is daaronder alleen
Zijn vaste wil te verstaan om het van Hem weg spoedende geestelijke te binden
in Zijn scheppingswerken, die echter uiteindelijk toch alleen het naar Hem
terugkeren mogelijk maken. En daarom is deze toorn ook alleen een daad van
God uit liefde om ook het Hem nog weerstrevende eens te winnen, opdat het
zalig zal worden.
Amen

BD.5689
31 mei 1953

God wil door de schepping herkend worden als Liefde
De bestuurder van het heelal kent geen hindernissen. Aan Hem is alles
onderdanig. Naar Zijn wil moet al het geschapene zich voegen, elk geschapen
wezen, zij het van geestelijke aard of gekluisterd in de vorm. Alleen Zijn wil
regeert, ofschoon Hij de mens vrijheid van wil verleent, die echter Zijn macht en
Zijn wil nooit in twijfel trekt, want Hij alleen is de Heer over hemel en aarde,
over de gelukzalige wereld der geesten en ook over het rijk der duisternis. Deze
Heer nu te onderkennen zou voor de mensen niet moeilijk mogen zijn, want alles
wat de mens omringt, is een bewijs van Hem en Zijn wil. Want al is de mens ook
15

de wilsvrijheid gegeven, toch is hij niet in staat tegen de wil van God in te gaan.
Hij is ook niet in staat Gods wil naar zijn hand te zetten. Maar hij is ook niet in
staat uit zichzelf dat te laten ontstaan wat zijn oog ziet en zijn geestelijke
vermogens gewaar worden. Hij kan God erkennen en als hij Hem dus niet erkent,
liegt hij tegen zichzelf en door deze leugen gaat hij in tegen de Geest Die hem
geschapen heeft. En hij spreekt als het ware over zichzelf het oordeel uit van
verbanning uit de nabijheid van God, wanneer deze God niet ook de Liefde zou
zijn van eeuwigheid.
Gods kracht en macht kunnen niet worden geloochend. En dat ze zich openbaren
door de schepping is een bewijs van Zijn liefde voor Zijn schepselen. Want Hij
wil dat ze Hem kunnen onderkennen. Hij wil dat ze in Hem geloven en geeft zich
zelf aan hen te onderkennen doordat Hij blijk geeft van Zijn macht en kracht.
Want Hij verlangt naar de liefde van Zijn schepselen die Hij alleen kan winnen
wanneer Hij zich ook als de God van de liefde openbaart. En Zijn scheppingen
zijn daarom duidelijk herkenbaar als ontstaan voor Zijn schepselen. De kracht die
Hem werkzaam zal laten worden voor het ontstaan van nieuwe scheppingen, is
Liefde. Dus moeten ook de scheppingen beantwoorden aan een doel dat liefde zal
laten herkennen. Zijn scheppingen moeten ertoe dienen geluk en zaligheid
teweeg te brengen of te bezorgen.
Wie van de liefde deze wil om vorm te geven zien wil en kan, zal zelf ontbranden
in liefde voor zijn Schepper van eeuwigheid. Want waar een bewijs van liefde
wordt gegeven, daar wordt ook liefde gewekt. Zijn macht en kracht te bewijzen is
niet alleen het doel van Zijn schepping, maar daarin moet duidelijk Zijn liefde
zichtbaar worden, die Hem aanleiding gaf tot elke schepping. Maar voordat de
liefde van een Wezen kan worden ingezien, moet eerst het Wezen zelf worden
onderkend. Er moet kunnen worden geloofd dat dit Wezen een niet te overtreffen
Macht is, dat het hoogst volmaakt is. En dit kan worden geloofd omdat deze
Macht zichzelf bewijst door elke schepping. Maar alleen het geloof aan Zijn
macht en kracht is voor God niet voldoende. Hij wil als Liefde worden herkend,
om welke reden al Zijn scheppingen ook een uitstraling van Gods liefde
bewijzen, doordat ze een nuttige en heilzame bestemming hebben, dat ze dienen
om hen die van God verwijderd zijn, terug te voeren.
Dit laatste doel is echter alleen voor diegenen duidelijk, die God al als hoogst
volmaakt Wezen, als Liefde hebben onderkend. Maar ieder denkend mens moet
de hem omgevende scheppingen bekijken met vragende gedachten, opdat hem
antwoord kan worden gegeven: dat God zelf zich openbaart door de schepping,
dat Zijn wil overal naar voren treedt, dat geen wezen deze wil kan bepalen, dus
de macht en kracht alleen bij Hem liggen, maar dat Zijn macht en kracht alleen
vorm krijgen door Zijn liefde die over alles heen straalt, die zich bekend maakt
omdat ze wederliefde wil vinden, omdat ze voor eeuwig alleen maar gelukkig wil
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maken. De liefde van God kan eeuwig niet ontkend worden, net als de almachtige
wil van de Bestuurder van alle werelden, aan welke niets weerstand kan bieden,
Die onderkend moet worden en kan worden, waar de wil daartoe aanwezig is.
Amen

BD.7826
15 februari 1961

God is Liefde, Hij wil gelukkig maken
Geloof het, dat Ik u naar de gelukzaligheid wil leiden. Geloof het, dat een God
van liefde u geschapen heeft om u Zijn eindeloze liefde te schenken, om u
gelukkig te maken, om zichzelf te kunnen uitstralen in u. En geloof het, dat deze
liefde nooit ophoudt, dat ze u toebehoort tot in alle eeuwigheid. Dan zult u ook
weten dat alles wat u aangaat alleen ervoor dient, u naar de gelukzaligheid te
voeren. Maar u zult het ook moeten weten en geloven, dat u als mens in een
toestand verkeert waarin u een onbegrensde gelukzaligheid niet zou kunnen
verdragen en ook mijn eindeloze liefde u niet in die mate gelukkig kan maken
zoals Ik het zou willen. En u verkeert in deze toestand, omdat u zich eens in vrije
wil van Mij afkeerde. U sloot zich af voor het toestromen van mijn liefde en uw
wezen werd onvolmaakt. En om de volmaaktheid weer terug te krijgen, gaat u de
gang als mens over deze aarde. Want mijn liefde is overgroot en ze tracht u weer
in staat te stellen mijn straling op te nemen, omdat Ik u gelukkig wil maken.
Uw aards bestaan is dus niet doelloos. Integendeel, het moet u de hoogste
gelukzaligheid opleveren wanneer uw ziel het lichaam verlaat en binnengaat in
het geestelijke rijk. Het aardse rijk is slechts een overgang voor uw ziel naar het
geestelijke rijk. Het aardse rijk is alleen het middel om uw ziel geheel rijp te laten
worden, haar klaar te maken voor mijn liefdeskracht van eeuwigheid. Het aardse
bestaan is voor u mensen een korte tijd van voorbereiding om weer in die staat te
komen waarin u zich bevond toen Ik u had geschapen. Want u was uit mijn liefde
voortgekomen. U was volmaakt en voortdurend met mijn liefde doorstraald, die u
onbeschrijflijk gelukkig stemde. Dat u voor uzelf deze gelukzaligheid in vrije wil
hebt verspeeld, zult u nu weer in vrije wil ongedaan moeten maken. Dat wil
zeggen: u zult weer in vrije wil volmaakt moeten worden en terugkeren naar Mij.
Want scheiding van Mij betekent ongelukkig zijn. Aaneensluiting met Mij
betekent echter onbegrensde doorstraling van liefde en dus gelukzaligheid.
Wanneer u in het leven op aarde dit zult kunnen geloven, wanneer u het weten
daarover zonder twijfel aanneemt, wanneer u naar Mij terugverlangt en Mij zelf
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vraagt om hulp, dan vervult u het doel van het aardse bestaan. Want dan pakt
mijn liefde u vast en ze zal u eeuwig niet meer loslaten. Want dan heeft u zich in
vrije wil voor Mij uitgesproken, Die u eens hebt afgewezen en daarom uw wezen
veranderde. Dat u nog onvolmaakt bent is het gevolg van uw afval van Mij. Maar
u bereikt weer de volmaaktheid wanneer u het zelf maar zult willen. Want mijn
liefde die Ik u schenk, is de kracht om uit te kunnen voeren wat u wilt en u hoeft
dus alleen maar mijn liefde aan te nemen. U hoeft zich alleen maar aan Mij over
te geven, wat het geloof in Mij vraagt. Dan zal de liefde ook ontvlammen in u die
nu op Mij aanstuurt en de vereniging zoekt met Mij. Geloof het toch, dat Ik een
God van liefde ben en dat u uit deze God van liefde bent voortgekomen. En u zult
er dan ook niet meer aan twijfelen dat Ik u graag gelukkig wil maken. U zult dan
ook leren Mij zelf lief te hebben en uw weg over de aarde zal u naar het doel
leiden. Want mijn liefde rust niet eerder dan tot ze u geheel kan vervullen. Mijn
liefde wil gelukkig maken. Ze wil weten dat u gelukzalig bent tot in alle
eeuwigheid.
Amen

Het doen toekomen van het zuivere evangelie
BD.4909
4 juni 1950

“Ik zelf ben het woord” - Evangelie van de discipelen
Verdiep u in het evangelie dat Ik u van boven doe toekomen en u zult inzien dat
dit hetzelfde is als dat mijn discipelen hebben neergeschreven die dat deden in
mijn opdracht. Steeds ben Ik het die tot u mensen spreekt als u mijn woord in
ontvangst neemt, waar het ook is. Ik heb door mijn leerlingen tot de mensen
gesproken en spreek ook nu nog, omdat mijn liefde niet beperkt is en bijgevolg
ook mijn woord niet beperkt. Dus de uitstraling van mijn liefde die door mijn
woord tot uitdrukking komt, houdt nooit op, wat voor u mensen wel begrijpelijk
zal zijn wanneer u weet wat mijn woord oorspronkelijk is.
Ik zelf ben het woord. En dat moet voor u al het bewijs zijn dat Ik Me niet heb
vastgelegd in letters en dat mijn woord altijd en eeuwig aan het geestelijke wordt
toegezonden dat zich als mens op de aarde heeft belichaamd. Wel blijft mijn
woord eeuwig hetzelfde omdat het als de enige waarheid van Mij uit nooit kan
worden gewijzigd, maar u mensen verandert het door uw wil. U geeft mijn woord
een andere betekenis zolang u nog niet door de geest verlicht bent. En alleen
daarom moet Ik steeds weer mijn zuivere woord naar de aarde leiden, opdat mijn
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woord vervuld zal worden: hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord
blijft bestaan in alle eeuwigheid. Mijn woord, het zuivere evangelie uit de
hemelen dat voor u steeds weer getuigenis aflegt van Mij en mijn liefde.
Zolang u mensen nog onvolmaakt bent, zult u niets volmaakts laten zoals het is.
Veeleer zult u het steeds proberen te veranderen, juist door uw onvolmaaktheid.
Dit is een natuurwet, dat niets zo zuiver blijft bewaard zodra het in een onzuivere
omgeving komt. En de menselijke wil is veel meer op het onvolmaakte gericht en
zal steeds omlaag trachten te trekken wat boven hem staat. Toch is het de vrije
wil die van Mij uit onaantastbaar blijft, zodat het dus onvermijdelijk is dat Ik
mijn leer nooit zuiver kan behouden. Maar steeds weer zend Ik de zuivere leer
naar u die daarnaar verlangt.
Nooit zullen mensen zich de misvormingen van mijn oorspronkelijk zuivere leer
bewust zijn, die niet zelf het diepste verlangen naar de waarheid hebben. Anders
zou de dwaling niet zo verbreid zijn. En dezen nemen ook niet aan wat hun in
liefde door Mij wordt aangereikt, want ze zijn blind van geest. Ze houden zich
aan de letter en zijn onaangeraakt door de geest van mijn woord. Nooit zal Ik tot
het uiterste gaan en nooit zal Ik ophouden de mensen de uitstraling van mijn
eeuwige liefde te doen toekomen. En daarom zal Ik nooit ophouden zelf in het
woord tot de mensen af te dalen, wat Ik u heb beloofd met de woorden: Ik blijf
bij u tot aan het einde der wereld.
Wanneer Ik dus zelf bij u vertoeven wil, dan zult u Mij ook moeten kunnen
vernemen. Want Ik ben leven, Ik ben kracht en dus ook het woord van
eeuwigheid dat leven en kracht, licht en liefde tot uitdrukking brengt. Voor u
mensen wil Ik niet de verre God zijn die u in Mij ziet. Ik wil voor u een Vader
zijn, steeds dichtbij en altijd bereid u woorden van liefde te geven als u ze zult
willen vernemen. Zoals Ik eens tot de mensen heb gesproken toen Ik op aarde
wandelde, zoals Ik tot mijn discipelen sprak na mijn hemelvaart, in welke Ik in de
geest verder werkte zoals tevoren op aarde, zo wil Ik ook steeds tot de mensen
spreken als tot mijn kinderen. Ik wil hun woorden van liefde en wijsheid
overbrengen om Mij aan hen bekend te maken als God, Schepper en Vader van
eeuwigheid. En daarom zal Ik nooit ophouden in het woord bij mijn
mensenkinderen te zijn. En Ik zal hun toch alleen hetzelfde overbrengen wat ook
mijn leerlingen als evangelie van Mij hebben ontvangen, omdat het de zuivere
waarheid is die behouden moet blijven, ook wanneer hemel en aarde vergaan.
Amen

BD.5519
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28 oktober 1952

Het toezenden van het zuivere evangelie is noodzakelijk
Steeds weer moet het evangelie in zijn zuiverheid tot de mensen worden
gebracht, omdat alleen dit de kracht heeft de wil van de mens te veranderen. Het
zuivere evangelie gaat van God uit. Het is Zijn tot de mensen gesproken woord
dat blijft bestaan tot in alle eeuwigheid. Zodra het echter bij de onvolmaakte
mensen aankomt, wordt het of net zo zuiver aangenomen en de levenswandel
wordt nu in overeenstemming hiermee geleid, of het wordt van de kant van de
mensen misvormd zoals het beantwoordt aan de wil van dezen. En dan verliest
het alle kracht. Dan is het niet meer Gods woord, maar dat van de mensen.
Zolang het woord van God zuiver en onvervalst blijft, is de uitwerking ervan ook
duidelijk zichtbaar bij de mensen, bij wie zich nu een verandering van wezen
voltrekt en die bewust op God aansturen. Maar heeft het goddelijke woord een
verandering ondergaan, dan blijven de mensen onverbeterd, want ze hebben dat
wat hun ommekeer tot stand zou moeten brengen omgevormd naar hun wil en er
is iets ontstaan dat misvormd is, dat echter nog steeds als Gods woord wordt
uitgedragen, doch volledig krachteloos is. God leidt daarom steeds weer het
zuivere evangelie naar de aarde en Hij spoort de mensen aan het na te leven.
Het zuivere evangelie is de goddelijke leer van de liefde die de mens Jezus op
aarde aan Zijn medemensen predikte en die altijd en eeuwig dezelfde liefdesleer
zal blijven. Daar de liefde op aarde echter niet meer wordt beoefend, is de
goddelijke liefdesleer voor de mensen ook niet te begrijpen. En waar het
evangelie verkondigd wordt, wordt de liefde tot God en de naaste alleen zo
zijdelings gepreekt. Want door menselijke invloed zijn er zoveel leren en
geboden aan de mensen overgebracht, dat deze op de voorgrond treden als op de
eerste plaats te vervullen, maar de verandering van het wezen der mensen, het
eigenlijke doel van het aards bestaan, wordt niet meer nagestreefd. En toch
geloven de mensen goede christenen te zijn, omdat ze zich gelegen laten liggen
aan de vervulling van de bijgemaakte geboden en leerstellingen. Daarom moet
steeds weer opnieuw gewag worden gemaakt van de goddelijke liefdesleer, zoals
Jezus ze op aarde predikte. En daarom moet deze preek over de liefde opnieuw
aan de mensen worden gegeven in de zuiverste vorm, opdat ze de kracht van het
goddelijke woord kunnen gewaarworden als ze ernaar leven en dus zichzelf
veranderen tot liefde. In haar kern is de liefdesleer van Jezus wel nog te vinden
als de mens van goede wil is en ook de misvormde leer in ontvangst neemt.
Wie dus de geboden van de liefde als eerste en alleen belangrijke geboden
beschouwt en hiermee in overeenstemming leeft, zal ook gauw helder en
duidelijk de verandering van het goddelijke evangelie herkennen. En hij zal ook
begrijpen dat en waarom steeds weer door het toezenden van boven, de zuivere
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leer van Christus naar de aarde komt. Hij zal het begrijpen dat God voortdurend
tot de mensen spreekt en Hij Zijn woord in alle zuiverheid aan hen overbrengt,
want wie in de liefde leeft, is ook doordrongen van de kracht van de liefde. Wie
in de liefde leeft, wordt zelf onderricht door de geest in zich en voor hem is de
oneindige liefde van God er de verklaring voor dat Hij alles doet om de mensen
naar de waarheid te leiden en ze naar het eeuwige leven te voeren.
Amen

BD.5552
11 december 1952

Uitleg van de woorden van Christus - Het toezenden van het
zuivere evangelie
De woorden van Christus die Hij op aarde heeft gesproken laten allerlei
interpretaties toe en moeten ondanks verschillende uitleggingen als eeuwige
waarheid worden erkend. Daarom echter moeten de uitleggingen ook
overeenstemmen met de geestelijke betekenis die Jezus in Zijn woorden heeft
gelegd, daar ze anders als verkeerd zijn te bestempelen en ertoe bijdragen dat het
zuivere evangelie naar betekenis misvormd wordt. En daarom rust er een zekere
verantwoordelijkheid op, de schrift volgens eigen verstandelijk denken te willen
uitleggen wanneer de geest Gods niet werkzaam kan zijn en het verstand van de
mens verlicht. Het werkzaam zijn van de goddelijke geest is echter het gevolg
van een leven naar Gods wil. En dus moet de mens die zich geroepen voelt de
schrift uit te leggen, zijn geweten raadplegen in hoeverre hij de wil van God
vervult.
De uitleg van het evangelie, van de woorden van Christus, moet de geest Gods
zelf doen. Dan stemmen ze ook overeen met de waarheid, want het woord Gods,
de leer van Jezus Christus, is een leer van de geest. Ze is een leer die alleen het
geestelijke rijk betreft en de geestelijke ontwikkeling van de mens moet
bevorderen. Bijgevolg kan niet werelds verstand alleen de diepste geestelijke
betekenis van Gods woord begrijpen, maar moet de geest in de mens actief zijn,
die nu alle gedachten geestelijk richt en de mens tot het ware begrijpen van de
woorden van Jezus voert.
Wordt het woord slechts zuiver letterlijk vertaald, dan laten zich vaak
tegenstrijdigheden vaststellen, die echter bij geestelijke uitleg meteen verdwijnen.
Bij verkeerde uitleg echter brengen ze de leer van Christus in gevaar. Dat wil
zeggen: ze geven wel vaak aanleiding tot afwijzing, omdat weer alleen het
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verstand oordeelt en door tegenstrijdigheden er een wil zal ontstaan om
weerstand te bieden. En zo is het te verklaren dat de leer van Christus vaak wordt
afgewezen, omdat zij die onderrichten zelf niet door de geest in zich konden
worden onderricht. Omdat ze zelf een verkeerde uitleg aannamen en doorgaven,
die vroeg of laat tot afwijzing moest leiden omdat alleen de waarheid licht geeft,
maar dwaling steeds de duisternis waaronder de mensen lijden vergroot.
En daardoor is weer het hele christendom in gevaar. Het herkennen en erkennen
van Christus als Verlosser van de wereld, neemt in dezelfde mate af als aan de
waarheid afbreuk wordt gedaan, omdat alleen door de waarheid de mens licht ten
deel valt en omdat alleen door de waarheid de moed om getuigenis af te leggen
voor de Heiland en Verlosser sterker wordt, wiens werk van liefde en
barmhartigheid zo ontzaglijk belangrijk is, dat de mensen bij een juiste
voorstelling en opheldering zich ook geheel en al voor Hem zouden uitspreken.
De mensen gaan voort in duisternis door hun zondige toestand en worden niet uit
de duisternis weggeleid. Ze vinden zelf de weg niet, omdat alles donker is. Het
echte licht kan echter alleen door God zelf worden gebracht door Zijn geest.
Waar Zijn geest werkzaam is, is licht. En daar is ook een diep geloof in Jezus
Christus en Zijn werk van verlossing. Waar echter zonder het werkzaam zijn van
de geest onderricht wordt gegeven, wordt de mensen alleen dwaling
voorgehouden en de duisternis kan niet van hen wijken.
En zo zult u mensen nu kunnen begrijpen zijn waarom God het evangelie in de
zuiverste vorm weer naar de aarde leidt. Het zijn Zijn woorden die nooit
veranderen, die altijd en eeuwig blijven bestaan, maar door menselijke wijsheid
niet naar hun betekenis worden uitgelegd. Nu geeft God zelf opheldering over
Zijn woord. Op een begrijpelijke en meest liefdevolle wijze probeert Hij de
mensen in te leiden in de waarheid. Hij spreekt weer dezelfde woorden tot de
mensen en Hij verlicht de geest van hen die Hem aanhoren. Hij wil dat het licht
wordt, want een diepe nacht ligt over de aarde gespreid. Hij wil dat u mensen zult
inzien wat u ontbreekt. Hij wil dat u in de waarheid onderricht zult worden en nu
ook Jezus Christus, de Zoon van God en Verlosser van de wereld herkent en
erkent, omdat u alleen door Hem zalig zult kunnen worden. Omdat Zijn evangelie
door u moet worden aangenomen zoals Hij zelf het u verkondigd heeft.
Amen

BD.5982
22 juni 1954
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Verandering van het zuivere evangelie - Navolgers
U wordt onderwezen in het ware evangelie en u leert daardoor inzien, hoe
verschillend mijn zuivere evangelie is van dat wat als mijn woord op aarde
wordt verkondigd. U leert inzien dat mijn woord een verandering heeft
ondergaan in zoverre, dat het anders wordt uitgelegd en er daarom ook anders
gestalte aan wordt gegeven. Dat datgene wat alleen belangrijk is te weinig
geacht wordt, daarentegen het onbelangrijke benadrukt wordt en er daardoor niet
veel geestelijke successen behaald worden. Ik heb de mensen op aarde de enige
begaanbare weg getoond doordat Ik onderwees en mijn leer zelf gestalte gaf,
doordat Ik de weg ging die alle mensen moeten gaan om tot Mij te komen. Het
is de "weg van liefde". Alleen het gaan van die weg garandeert de mens het
hemelrijk, dat wil zeggen: het na zijn lichamelijke dood opgenomen worden in
de lichtsferen waar de ziel gelukkig is in mijn nabijheid.
Mijn leer is echter ontaard. Zij is alleen nog maar te vinden, verborgen in een
stelsel van menselijke toevoegingen, verkeerde uitleg en het nakomen van
onbelangrijke geboden, die nooit of te nimmer door Mij aan de mensen werden
gegeven, die echter een groot gevaar vormen, dat het enige belangrijkste gebod
van de liefde over het hoofd wordt gezien en zodoende onvervuld blijft. Wat
voor nut heeft het voor u mensen als u zich kastijdt, als u plichtmatige
handelingen verricht of Mij met de mond belijdt, wanneer u het gebod van de
liefde niet als het eerste en voornaamste erkent en er gevolg aan geeft? U denkt
Mij te eren door talloze ceremonies, maar u kunt Mij toch alleen maar eren als u
doet wat Ik van u verlang. En Ik verlang van u liefde tot Mij en tot uw naasten.
Zolang u bij ernstige zelfkritiek nog een tekort aan liefde bij uzelf ontdekt, bent
u nog niet op de goede weg, al buigt u dagelijks en elk uur uw knie en slaat u
uzelf op de borst. Dit is een menselijke behoefte en heeft alleen waarde voor
mensen die u van uw vroomheid probeert te overtuigen. Maar hoe ver bent u
nog af van de ware vroomheid, zolang u uw medemensen niet met die liefde
omvat die ook uw liefde tot Mij bewijst. Zolang u kunt aanzien dat de mensen
naast u in uiterste nood en benarde omstandigheden leven, zolang u niet op de
eerste plaats deze nood probeert te lenigen - alvorens u genoegen schept in
uiterlijke gebaren, vooraleer u de wereld aanhangt met wereldlijke praal door
alles waarvoor u de naam bedacht: ter ere Gods. Op zo'n wijze wil Ik niet geëerd
worden, zolang er nog nood ten hemel schreit tot Mij, welke u mensen goed zou
kunnen lenigen als u mijn geboden van liefde in het hart wilde schrijven.
Zolang Ik op aarde leefde gold mijn zorg de noodlijdenden, armen, zieken en
bedroefden. U, die zich voordoet als mijn "navolgers" op aarde, wat doet u voor
deze noodlijdenden, armen, zieken en bedroefden?
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Zolang u helpen kunt en toch uw hulp niet geeft, bent u ook geen ware navolger
van Mij, ook al zou u zich die naam toe-eigenen. Ik beoordeel alleen het
vervullen van mijn geboden van liefde, omdat al het andere - een diep geloof,
het inzien van de waarheid, de verbinding met Mij en tenslotte de eeuwige
zaligheid - uit de liefde voortkomt en nooit zonder de liefde kan worden
verkregen, waaruit al blijkt waarom er op aarde die grote geestelijke nood
bestaat, waarom de mensen ongelovig zijn en in dwaling voortgaan.
Mijn zuivere leer is de leer van de liefde die Ik op aarde heb verkondigd. Zodra
deze leer verkondigd en ook in de praktijk beoefend wordt, leeft u mensen in de
waarheid en bent u de weg van de navolging van Jezus opgegaan. Laat u echter
deze geboden buiten beschouwing, dan zult u toch geen succes boeken voor uw
ziel, ook al overtreft u uzelf in uiterlijke daden. U zult dan in dwaling verkeren
en daarmee ook het geestelijke rijk binnen gaan, want Ik beoordeel alleen de
graad van liefde die uw ziel bereikt heeft tot aan het uur van de dood.
Amen

BD.8478
25 april 1963

Waaraan herkent u de waarheid van boven?
Ik wil u waarlijk licht brengen en daarom ook alle dwalingen onthullen. En u zult
het kunnen geloven dat u elke dwaling zult herkennen wanneer u innig met Mij
verbonden blijft en steeds alleen begeert in de waarheid te staan. U zult dan ook
een juist oordeelkundig vermogen bezitten. Want mijn woord van boven
garandeert u dit, omdat u voor Mij en in mijn opdracht werkzaam zult zijn. Ik kan
dus alleen leerlingen in de wereld uitzenden met de opdracht Mij en mijn
evangelie te verkondigen, die zelf het zuiverste geestelijk goed bezitten. Die het
van Mij hebben ontvangen en ook in staat zijn de geesten te onderscheiden die
bekwaam zijn de waarheid van de dwaling te scheiden en slechts enkel en alleen
de wil hebben de zuivere waarheid te dienen. En al is de rijpheid van ziel van de
mensen verschillend, zodat hun al naar gelang hun rijpheid van Mij uit een licht
kan worden gebracht dat helderder of zwakker licht geeft, toch zal het nooit van
de waarheid afwijken wanneer Ik zelf de oorsprong ben van geestelijk goed dat
de mensen buitengewoon wordt toegestuurd. En ook wanneer een weten niet zo
omvangrijk is, dan moet het toch de waarheid zijn en die laten onderkennen. Elke
tegenspraak echter moet duidelijk naar voren worden gebracht als dwaling.
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Mensen zullen zich steeds vergissen, omdat nog te zeer hun verstand werkzaam
is, waarop mijn tegenstander kan inwerken. En hij doet dit ook, omdat hij een
vijand van de waarheid is. Doch juist daarom leid Ik de zuivere waarheid naar de
aarde. En u zult niet hoeven te vrezen dat de tegenstander de overmacht heeft,
wanneer u serieus in de waarheid zult willen staan. Dan zal ze u ook worden
geschonken. Maar dit ene zult u niet mogen vergeten, dat de tegenstander aan het
einde over grote macht beschikt en dat hij deze waarlijk ten volle zal gebruiken,
omdat de mensen zelf hem deze macht toestaan. En het zal een verbitterde strijd
zijn die wordt gevoerd tussen licht en duisternis. En waar maar een licht
doorbreekt, is hij ook al bereid het te doven of te vertroebelen, doordat hij het
met dwaling vermengt en steeds weer mensen vindt die hij door middel van
gedachten ertoe kan brengen veranderingen aan te brengen in het geestelijk goed
dat door Mij oorspronkelijk naar de aarde werd geleid.
Maar steeds zullen de mensen die alleen maar de waarheid begeren, vanzelf dat
afwijzen wat niet overeenstemt met de waarheid. Maar door middel van dwang
werk Ik noch op mijn tegenstander in, noch op de mensen die hem toebehoren,
omdat Ik de wil van de laatstgenoemden acht, maar anderzijds de ernstige wil in
een mens om in de waarheid te staan, steeds zal beschermen tegen het aannemen
van onjuist geestelijk goed. Maar omdat het de tijd van het einde is, wordt voor u
steeds weer een nieuwe bron ontsloten waaruit u het zuiverste levenswater zult
kunnen putten. En hieraan zult u ook gemakkelijk kunnen proeven of u innerlijk
opknapt, of dat u geen enkele uitwerking van kracht bespeurt. De mensen die
innerlijk met Mij verbonden zijn en zich vol vertrouwen tot Mij wenden om het
toezenden van de waarheid, laat Ik niet zonder hulp.
En Ik verlicht hun denken. Ik geef hun het vermogen om juist te oordelen, dus
zult u mensen ook nooit meer hoeven te vrezen een prooi te worden van de
dwaling. En steeds duid Ik u de toetssteen aan: het verlossingswerk van Jezus
Christus. En alleen dat zal de inhoud van mijn rechtstreekse openbaringen zijn,
ook wanneer zoiets u nog niet in alle diepte wijsheden overbrengt, wanneer de
rijpheid van ziel dat niet toelaat. Maar wanneer Ik u werkelijk mijn woord
toestuur, dan zal Ik steeds vooral het werk van verlossing naar voren brengen,
omdat u de verlossing door Jezus Christus zult moeten hebben gevonden op
aarde, wilt u vrij het rijk hierna kunnen binnengaan.
Dit te weten moet voor u voldoende zijn, wanneer u zult willen onderzoeken of u
goddelijke openbaringen worden toegezonden, of dat de tegenstander ertussen is
gekomen om u in verwarring te brengen. Want zodra u over Jezus en Zijn
verlossingswerk onvoldoende uitsluitsel wordt gegeven, is hij het die een
verlossing uwerzijds wil verhinderen die u alleen door Jezus Christus zult kunnen
vinden. En steeds zal Ik u door mijn geest deze kennis van de betekenis en de
geestelijke motivatie van het verlossingswerk doen toekomen. Dan pas zal het
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licht in u worden en dan pas zult u ook weten of en wanneer u door Mij zelf zult
worden toegesproken. En u zult niet meer ten prooi kunnen vallen aan de
dwaling. Onderzoek daarom alles en behoud het beste, want zodra u zult worden
aangespoord om werkzaam te zijn in liefde, zijn er ook goede geestelijke
krachten aan het werk, omdat u door een leven in liefde ook in staat zult zijn de
dwaling te onderkennen en deze nu niet meer gevaarlijk voor u kan zijn.
Amen

Het evangelie van de liefde
BD.5657
21 april 1953

Waarom het evangelie alleen liefde leert - Dieper weten
(Het vuur van de liefde straalt licht van de wijsheid uit.) Mijn wil is het vervullen
van de geboden van de liefde, omdat alleen dit u kan geven wat u ontbreekt.
Geheel onwetend bent u uw leven op aarde begonnen en u zult dit net zo
onwetend verlaten als u geen acht slaat op mijn geboden van de liefde. Want wat
u zich aan verstandelijk weten eigen maakt, is niet als weten te bestempelen
zodra u het rijk hierna binnengaat, waar alleen maar de liefde van waarde is en
bijgevolg ook alleen maar het weten dat een leven in liefde u heeft opgeleverd.
Want u zult erop bedacht moeten zijn dat wetend zijn betekent: het volledige
inzicht te hebben aangaande uw herkomst en uw bestemming. Dit weten is niet
op een verstandelijke wijze te verkrijgen, maar wel door een leven in
onbaatzuchtige naastenliefde, omdat de liefde het vuur is dat licht uitstraalt, dus
het helderste doorzien van alle zaken, zowel van de geestelijke als ook van de
aardse wereld en hun samenhang met de Schepper van de oneindigheid.
Zonder liefde kan u geen licht worden gegeven, omdat er van het vuur van de
liefde pas licht uitgaat. Maar u zult pas zalig zijn als u in het licht staat, als u van
alles op de hoogte bent. Want dit inzicht is een teken van de aaneensluiting met
Mij - Die u deze hemelse vreugden wil bereiden. Maar de liefde verzekert u de
aaneensluiting met Mij, want de Liefde ben Ik zelf van eeuwigheid. Ik wil u naar
Mij toe trekken. Ik wil u voor eeuwig gelukzalig maken. Ik wil u licht geven, dus
kan Ik u maar één ding aanraden: in liefde te leven. En daarom gaf Ik u de
geboden van de liefde tot Mij en tot de naaste, omdat, als u deze zult vervullen, u
zelf uw gelukzaligheid bereidt. Omdat u dan de stroomkring van liefde
binnengaat die u licht geeft, inzicht, een rijk weten dat toeneemt, hoe dieper de
liefde in u wordt, en daarom ook uw gelukzaligheid voortdurend vergroot.
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Hoe deze vergrote gelukzaligheid zich in het geestelijke rijk uit, is voor u die nog
op aarde wandelt niet begrijpelijk te maken. Maar op aarde zult u al in het meest
stralende licht kunnen staan, dus in een inzicht dat u ver boven uw medemensen
kan uittillen, maar dat u niet zult kunnen overbrengen aan diegenen die niet net
als u op aarde leven, dat wil zeggen voortdurend werkzaam in liefde. Want het
inzicht is niet door te geven, het moet zelf worden verkregen door de liefde.
Verstandelijk weten kan wel worden doorgegeven, het kan worden aangenomen
en verder uitgebreid, maar verstandelijk weten heeft geen waarde voor de
eeuwigheid.
Maar inzicht is geestelijk weten, duidelijkheid over zaken en allerlei verbanden
die aards niet onderzocht en bewezen kunnen worden, die echter pas het ware
leven uitmaken, die onvergankelijk zijn en hun waarde voor eeuwig behouden.
Geestelijk weten wordt nooit aangenomen door een verstandsmens die niet in de
liefde leeft. Want het ontbreekt hem aan licht en hij doorziet niets, omdat hij in
het donker voortgaat. Daarentegen is de geest verlicht van een mens die in liefde
werkzaam is, ook al is zijn verstand niet scherp en geniet hij daarom weinig
aanzien bij zijn medemensen. En dit licht zal nooit meer uitdoven en het zal ook
in het geestelijke rijk zijn stralen uitzenden. Hij zal steeds kunnen geven omdat
hij bezit.
En daarom leert het evangelie alleen liefde. Ik zelf wees de mensen de weg die
naar Mij voert, naar het eeuwige Licht. Een verkondigen van diepere waarheden
zou geheel nutteloos zijn geweest, omdat juist alleen de liefdevolle mensen deze
begrepen zouden hebben, terwijl ze de anderen alleen maar verward en onvrij
zouden hebben gemaakt en toch nooit instemming zouden hebben gevonden. Dus
het zou geheel zinloos zijn geweest een dergelijk weten bij de mensen brengen wat ze echter zelf te allen tijde konden verkrijgen, wanneer ze maar mijn geboden
van de liefde naleefden. Geen mens wordt een weten onthouden dat hij begeert.
Mensen die zonder liefde voortleven, begeren echter nooit het juiste weten. Ze
vrezen de waarheid en willen haar niet horen. Daarom kunnen ze deze ook nooit
ontvangen, tot ze zich veranderen tot liefde, wat ook een verandering van hun
weten tot gevolg heeft. Maar zonder liefde is er geen helderheid van geest.
Zonder liefde is er geen weten dat overeenstemt met de waarheid. En zonder
liefde wordt nooit de zuivere waarheid ingezien en ze wordt daarom steeds
afgewezen, wat geestelijke duisternis betekent.
Amen

BD.6410
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24 november 1955

Het evangelie van de liefde (1)
Ik kan u alleen maar het evangelie van de liefde verkondigen, want het is de
liefde die u ontbreekt, die u echter onherroepelijk in u moet ontsteken en laten
opvlammen om met Mij gemeenschap te hebben, die u eeuwige gelukzaligheid
garandeert. De liefde verbindt ons, maar liefdeloosheid houdt ons gescheiden.
Wilt u nu tot Mij komen, wilt u met Mij verbonden zijn en dat eeuwig blijven,
dan kan dit alleen geschieden doordat u zich tot liefde vormt, doordat u zich dus
aanpast aan mijn oer-wezen, doordat u weer zult worden wat u was in het
allereerste begin: uit mijn liefde uitgestraalde schepselen van dezelfde geestelijke
substantie. Maar ook al wordt u voortdurend de liefde gepreekt, u neemt deze
woorden niet serieus, juist omdat zonder liefde u ook elk inzicht ontbreekt wat
liefde eigenlijk betekent voor uw bestaan. Weliswaar kent u een liefde, maar deze
is verkeerd gericht. Het is een verlangen naar zaken die u prikkelen waaraan u het
woord liefde geeft.
Maar echte liefde is een goddelijk gevoel. Echte liefde verlangt niet, maar geeft
onophoudelijk en probeert voortdurend gelukkig te maken. Pas wanneer u
mensen deze liefde in u ontsteekt, drijft het u innerlijk naar Mij toe en tracht u
met Mij de verbinding tot stand te brengen. Want de onbaatzuchtige
werkzaamheid in liefde is al een uitwerking van mijn liefdesstraal die u mensen
steeds weer tracht te treffen, maar door weerstand heel vaak zonder effect is. Wie
echter zijn weerstand opgeeft, wordt door mijn liefdesstraal aangeraakt, en de
uitwerking ervan is een onvergelijkelijke liefdesdrang in het hart die nu aanzet tot
werkzaamheid. En tot deze liefde zult u mensen eerst moeten komen. Dan heeft
mijn evangelie succes gehad. Dan is er naar mijn liefdesleer geluisterd en heeft
deze eerst de innerlijke weerstand gebroken. En dan kon Ik mijn liefdesstraal in
het hart van de mens uitstralen. En hoe nadrukkelijker mijn liefdesleer wordt
verkondigd, des te eerder is het mogelijk dat de weerstand afneemt. Want eerst
zult u mensen op de hoogte moeten zijn van mijn wil die steeds alleen liefde
verlangt. Dan pas zult u zich richten op mijn verlangen, positief of negatief, in
het voordeel of nadeel van de ziel.
De liefde komt op de eerste plaats en voordat u meer weten kan worden
overbracht, zal en moet u de liefde worden gepreekt. Want zonder liefde bezit u
slechts een dood weten - als het u toch nog is voorgehouden. De liefde geeft pas
aan allen het leven. Ze maakt u zelf levend, ze maakt mijn woord levend. Ze
verlicht uw geest en brengt de aaneensluiting tot stand met Mij, met de Liefde
van eeuwigheid zelf. Alles wat de mens Jezus op aarde onderrichtte, had als
inhoud alleen de liefde.
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Alles wat Hij deed waren werken van liefde voor Zijn medemensen. En Zijn
kruisoffer was de uitdrukking van Zijn overgrote liefde voor de mensheid. Alleen
de liefde bewoog de mens Jezus tot Zijn denken, spreken en handelen. Alleen de
liefde zette Hem aan tot een werk van erbarmen, zoals het maar één keer op aarde
is volbracht. Want Zijn liefde leidde tot een volledige vereniging met Mij. En zo
werkte Ik zelf door de mens Jezus en bijgevolg stierf Ik zelf de dood aan het
kruis, omdat het de Liefde was die zich voor de mensen opofferde.
De liefde heeft de meeste betekenis, zowel op aarde als ook in het geestelijke rijk.
En is een wezen zonder liefde, dan kan het niet behoren tot het rijk waar Ik als de
eeuwige Liefde heers. Dan plaatst het zichzelf buiten Mijn rijk en vegeteert in het
duister en in krachteloosheid. Want alleen de liefde is licht en kracht. De liefde is
de grondwet die nimmer omver kan worden geworpen. En wie in strijd handelt
met deze grondwet, moet ook de gevolgen dragen: beroofd te zijn van licht en
kracht, die gelukzaligheid betekenen. Daarom leert mijn evangelie steeds alleen
maar de liefde. En waar dus de liefde wordt gepreekt, daar word Ik zelf
verkondigd. En als u hart en oor opent, zal er voor u rijke zegen voortvloeien uit
de verkondiging van mijn woord.
Amen

BD.6414
29 november 1955
Het evangelie van de liefde (2)
Ik kan u steeds alleen hetzelfde zeggen wat Ik u leerde toen Ik op aarde
wandelde, want u bent slechts ter wille van één doel op aarde geplaatst: de liefde
in u te ontsteken en tot een alles verlichtende vlam te laten worden. Dit is uw
levensdoel en op dit doel heb Ik u mensen zelf gewezen. En steeds zult u
hetzelfde vernemen wanneer Ik tot u spreek door mijn geest. Steeds is het de leer
van de liefde die Ik boven al het andere stel, omdat zonder liefde ook geen ander
weten u van enig nut is, omdat u zonder liefde levenloos bent en dan dus het doel
van uw leven op aarde niet vervult.
Maar de mensen horen het niet graag, wanneer ze steeds weer tot liefde worden
aangemaand. Want ze voelen dat hun juist dat ontbreekt wat Ik als voornaamste
verlang. Ze zijn nog sterk gehecht aan de eigenliefde en ze zouden hun leven, hun
denken en handelen geheel moeten veranderen wanneer deze eigenliefde in
onbaatzuchtige naastenliefde moet worden veranderd. Het betekent voor de
mensen een innerlijke strijd die des te zwaarder is, hoe sterker een mens beheerst
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wordt door eigenliefde. En of Ik hun ook onophoudelijk de liefde preek, of ze
daar ook van alle kanten op worden gewezen, het is voor hen geen "blijde
boodschap". En daarom mijden ze meestal de plaats waar mijn leer van de liefde
wordt verkondigd. En zo was ook mijn schare maar klein ten tijde van mijn
verblijf op aarde. Het waren er steeds maar enkele die Mij navolgden omdat zij
de diepe waarheid beseften die in mijn woorden lag. En het zullen er steeds maar
weinige zijn die ook nu mijn woorden ter harte nemen en in daden omzetten, die
Mij dus "navolgen".
De liefde betekent alles en haar uitwerking is voor u mensen onvoorstelbaar.
Maar u doet geen poging de kracht van de liefde bij uzelf te beproeven. U hecht
te weinig betekenis aan mijn woorden en daarom moet Ik u steeds weer hetzelfde
prediken: leef in de liefde, want alleen door de liefde zult u zalig kunnen worden.
Zolang u mensen dit eerste en belangrijkste gebod niet vervult, zolang erkent u
Mij niet, ofschoon u zich christenen noemt, ofschoon u mijn naam in de mond
neemt. Zolang u zelf niet de liefde beoefent, kunt u ook niet Mij zelf
onderkennen als uw God en Verlosser, want daarvoor ontbreekt u elk begrip. Het
ontbreekt u aan de kracht van het geloof.
U bent zich er nog niet van bewust geworden wat een levend geloof is en hoe u
dit levend geloof kunt verkrijgen, daar u anders uw best zou doen, werken van
liefde te verrichten om tot een levend geloof te komen, om nu ook overtuigd Mij
te kunnen belijden voor de wereld. Onbaatzuchtige liefde baant u de weg naar
omhoog en elk werk van liefde is een stap vooruit. Maar dan zult u ook levend in
Mij kunnen geloven. En dan zult u ook de betekenis van mijn liefdesleer
begrijpen en zelf ijverig uw best doen deze liefdesleer van Mij te verkondigen in
mijn naam.
Al het weten baat u niets, wanneer u mensen de liefde niet hebt. Maar u zult tot
diepste wijsheid komen op de weg van de liefde. De liefde is het die u mensen
ontbreekt en die u in u zult moeten ontsteken. De liefde is het die u met Mij
verbindt, van Wie u zich eindeloos lange tijd gescheiden hield. De liefde is ook
de kracht om weerstand te bieden aan degene die u van Mij gescheiden wil
houden. Maar zonder liefde bent u zonder kracht, zonder licht en in zijn macht.
Alleen de liefde kan u redden en daarom zal mijn woord u steeds alleen liefde
leren. En Ik zal nooit ophouden u mijn woord toe te sturen om u te helpen
gelukzalig te worden.
Amen

Liefde het hoogste gebod
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BD.3755
29 april 1946

Gebod van de liefde leidraad voor het leven
Jullie wandelen vast en zeker volgens mijn wil, indien jullie de liefde beoefenen.
Mijn gebod van de liefde dient jullie als leidraad voor alles wat jullie doen,
denken en zeggen. Dan zullen jullie ook mijn welbehagen verwerven, en jullie
zullen zowel aards als geestelijk gezegend zijn, als dit voor jullie ziel
bevorderlijk is. En jullie moeten niemand uitsluiten van jullie liefde. Niemand die
deze nodig heeft, mogen jullie je hulp ontzeggen. Dan zullen jullie ook
doordringen in het geheim van de eeuwige Liefde die aan één stuk door de gehele
oneindigheid met haar kracht vult, die dus ook jullie overvloedig vullen kan,
zodat jullie op Mij gaan lijken, hetgeen jullie doel op aarde is. De liefde moet
beoefend worden en daarom laat Ik de grote nood over de aarde gaan, omdat zij
tot daden van liefde moet aansporen, omdat door de nood ontelbare mensen
hulpbehoevend worden en de naaste de gelegenheid wordt geboden, hen met
liefde bij te staan.
Laat daarom jullie harten niet verharden. Let op de noodsituatie om jullie heen en
help, waar en hoe jullie daartoe in staat zijn. Neem een voorbeeld aan Mij, die op
aarde geestelijke en lichamelijke nood lenigde, die de zwakken en zieken te hulp
kwam, hun zielen moed gaf en hun lichamen deed opleven en genas, die jullie
een levenswandel in liefde als voorbeeld heb gesteld en jullie tot navolging heb
gemaand. Wees barmhartig, vredelievend, zachtmoedig en geduldig, deemoedig
van ganser harte en oprecht in jullie denken en handelen. Beoefen al deze
deugden, want zij zijn de gevolgen van de liefde vanuit het hart. En dus moeten
jullie aan jezelf werken, jullie moeten jullie fouten inzien en proberen te
herstellen, jullie moeten alle liefdeloosheid uit jullie hart verbannen en streven
naar de hoogste volmaaktheid. En waar het jullie daartoe aan kracht ontbreekt,
daar staat jullie het gebed ter beschikking, de innige verbinding met Mij, die
jullie te allen tijde de toevoer van kracht waarborgt. Want Ik sla acht op de nood
van elke mens, maar het meest op de geestelijke nood. Ik ken de wil van iedereen
afzonderlijk en bedeel zijn ziel ook overeenkomstig deze wil met kracht en
genade.
Laat mijn gebod van de liefde steeds het richtsnoer van jullie denken en handelen
zijn, en jullie zullen mijn wil vervullen op aarde. Verhard jullie harten niet, want
dat is het grootste gevaar voor jullie, omdat jullie dan van elke kracht uit Mij
verstoken zijn. Maar als jullie Mij aanroepen om hulp, dan zullen jullie niet
zonder blijven. Ik zal jullie bijstaan, omdat mijn liefde voor jullie onveranderlijk
is en iedereen vasthoudt die naar haar verlangt. Maar zoals Ik jullie behandel,
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behandelen jullie zo ook jullie naaste, dan zal jullie levenswandel
overeenkomstig mijn wil zijn.
Amen

BD.7115
8 mei 1958

Het gebod van de liefde is het voornaamste gebod
Eén gebod is u mensen gegeven, waarvan de vervulling het enige doel van uw
aards bestaan is: het gebod van de liefde tot God en tot de naaste. Toen de mens
Jezus op aarde wandelde, heeft Hij dit gebod als het voornaamste en belangrijkste
verklaard, omdat de mensen het in deze tijd volledig buiten beschouwing lieten,
omdat ze zo diep in de eigenliefde waren geworteld, dat daardoor de weg was
geëffend voor alle zonden en begeerten en zij zich ook ontplooiden op de meest
afschrikkende wijze en zich ook volledig ongelovig gedroegen. En moest de
mensen nu hulp worden gebracht, moesten ze op de juiste weg worden geleid en
tot het vaste geloof in God, dan moesten ze op de eerste plaats hun sterk
ontwikkelde eigenliefde trachten te veranderen in naastenliefde, omdat alleen de
liefde redding betekende voor hun ziel en omdat uit de liefde zich ook het geloof
kon ontwikkelen en er dan ook pas begrip voor de betekenis van het
verlossingswerk van Jezus te verwachten was. De liefde is en blijft de grondwet
van eeuwigheid. Maar zodra de mensheid zonder enige liefde is, is ze ook
volledig uit de ordening getreden en dichtbij de ondergang.
Toen Jezus over de aarde ging, was Hij op de hoogte van het geestelijk
dieptepunt van de mensen en Hij wist ook hoe dit lage niveau was op te heffen.
En zo bestond Zijn missie eerst daarin de mensen vooralsnog een leven in liefde
voor te leven en de daaruit voortkomende geestelijke capaciteiten weer te
benutten tot zegen van de medemensen, om hun ook in aardse nood hulp te
brengen en ze daardoor ook te bewijzen welke kracht de liefde is. En daarom
predikte Hij ook voortdurend alleen de liefde. Hij trachtte de mensen op te
voeden tot een juiste levenswandel. Hij wilde hun tegelijk aardse en geestelijke
hulp brengen, omdat hun toestand betreurenswaardig was en onherroepelijk de
mensen in de afgrond stortte die ze in hun blindheid niet onderkenden. Jezus
leerde dus de liefde. En Zijn evangelie bestond eigenlijk alleen uit dat gebod van
de liefde tot God en de naaste, want alle aanwijzingen, alle details, hadden steeds
alleen betrekking op de juist geleide levenswandel die hun helder en duidelijk
werd aangewezen en die Jezus zelf voor alle mensen zichtbaar heeft ontplooid.
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Toch is het gebod van de liefde tot God en de naaste geen gebod in de eigenlijke
betekenis van het woord. Want liefde laat zich niet "gebieden". Ze moet uit vrije
wil worden beoefend. Ze is niet te vervangen door werken die ook zonder liefde
kunnen worden verricht, maar ze zal zich wederom uiten in werken, omdat de
liefde aanspoort tot werkzaamheid. Jezus heeft dus op aarde de mensen getoond
wat nodig is, wil de mens het eeuwige leven verwerven. Maar de mens moet nu
zelf de liefde in zich ontsteken. Het is niet voldoende dat hij liefde voorwendt
door werken die wel de naaste hulp brengen, hij moet in zich de behoefte hebben
zijn naaste te helpen. Dan pas wordt zijn eigenliefde geweld aangedaan en dan
pas bewijst hij daardoor ook de liefde tot God.
Maar de mens kan door vooralsnog mechanische werken de liefde in zich tot
ontplooiing brengen. De mens die aanvankelijk het "gebod" vervult, kan zich ook
zelf tot liefde opvoeden. En dat probeerde de mens Jezus door Zijn evangelie van
de liefde te bereiken, want een puur "ego-mens" heeft een overbrugging nodig
van zijn huidig standpunt naar onbaatzuchtige naastenliefde. Hij moet tevoren
worden aangespoord om hulp te verlenen aan zijn naaste, tot hij dit uit eigen
beweging zal doen. Maar dan heeft er ook al een langzame verandering
plaatsgevonden die nu steeds verder gaat, zodra God zelf nu door de liefde
invloed op hem heeft gekregen.
De liefde tot God en tot de naaste is het grootste en voornaamste gebod. En
daarom moet de liefdesleer van Jezus steeds boven alle onderrichtingen worden
gesteld, omdat de liefde ook de sleutel is tot al het verdere weten dat zonder
liefde onbegrijpelijk blijft voor de mens. De liefde is alles en wie de liefde heeft,
diens lot is al bezegeld voor alle eeuwigheid. En waar de liefde in alle
nadrukkelijkheid wordt gepredikt, daar wordt op aarde ook de eeuwige Liefde
zelf vertegenwoordigd. Daar zal ook de Geest der waarheid zijn en daar zal ook
begrip zijn voor het verlossingswerk van Jezus Christus en de betekenis ervan.
Want de liefde is ook het licht dat de geest verlicht van diegenen die liefde
prediken en zelf in de liefde leven.
Amen

BD.7905
30 mei 1961

De goddelijke geboden van de liefde - De ware kerk van Christus
Waar ook maar het evangelie van de liefde wordt gepredikt, daar is ook de geest
uit Mij werkzaam, vooropgesteld dat de mond er niet slechts dode woorden
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uitkraamt die zonder geest en leven zijn - dat de predikant alleen van dode letters
gebruik maakt waar zijn hart niets van weet. Doch zodra het evangelie levend
wordt verkondigd, ben Ik het zelf die door de mond van de predikant spreekt en
dan zal het woord ook niet nalaten indruk te maken. Het zal weer de harten
beroeren van de toehoorders die ook levend zijn en verlangen door Mij zelf te
worden toegesproken. Waar de liefde wordt onderricht, daar kan Ik - de Liefde
zelf - Mij zelf ook inmengen. En waar de liefde wordt onderricht, daar zijn dus
ook mijn arbeiders in de wijngaard werkzaam de harten van de mensen te
bewerken en ze goddelijk zaaigoed te doen toekomen. Want de geboden van de
liefde zijn door Mij zelf gegeven. Het zijn de belangrijkste geboden, waarvan het
vervullen onnoembare zegen oplevert. Waar de liefde wordt onderricht, daar is
het eerste gedaan om een levend geloof te verkrijgen dat de vervulling van die
geboden vooropstelt. En waar het levend geloof is, daar is mijn kerk die Ik zelf
op aarde heb gesticht. En dus behoren tot deze kerk alle mensen die in de liefde
en het geloof staan.
U zult dus nooit hoeven te vragen welke geloofsgemeenschap of geestelijke
richting de juiste is, want van ieder kunnen leden van mijn ware kerk worden
aangeduid, omdat er overal mensen te vinden zijn die in de liefde leven en
daardoor ook tot een levend geloof zijn gekomen. En dezen zullen weer hun geest
in zich tot leven hebben gewekt en ook het inzicht hebben. En dat is het teken
van het behoren tot mijn kerk, dat mijn geest in hen werkt. Dat in hen een helder
licht straalt, dat ze in staat zijn de zuivere waarheid te onderkennen en daarom
ook de dwaling afwijzen. Dat ze ook zeker zijn van hun oordeel, omdat mijn
geest ze onderricht en voor hen dat heldere licht ontsteekt. En zo zullen ook uit
elke geloofsgemeenschap of geestelijke richting ware aanhangers van de
waarheid voortkomen. En die dezelfde opvattingen hebben zullen elkaar
ontmoeten. En dezen zullen verblijd zijn wanneer ze elkaar treffen, wanneer ze
bijeenkomen en Mij zelf te midden van hen gewaar worden, zoals Ik het beloofd
heb. Want ze zullen mijn aanwezigheid voelen, omdat Ik zelf Me uit door de
geest van hen die van Mij getuigen, die samenkomen om van gedachten te
wisselen. Dezen zijn dus levend in het geloof en ook levend in hun handelen.
Want zodra ze Mij eenmaal hebben herkend, wat mijn geest in hen tot stand
brengt, zullen ze ook ijverig voor Mij opkomen. Hun overwegend geestelijk
gericht leven zal duidelijk zichtbaar worden en de medemensen er weer toe
aanzetten ook het ware leven te zoeken, dat echter bij hen alleen tot volle
wasdom kan komen door een leven in liefde.
De liefde is alles. Zonder liefde is elke geestelijke organisatie slechts een dood
bouwwerk, want de leden bepalen het leven ervan. Ze moeten de liefde
beoefenen. Ze moeten de goddelijke geboden van de liefde vervullen. Dan pas
zullen ze tot leven komen en dit leven ook eeuwig niet meer verliezen. Daarom
zou ieder mens steeds alleen maar moeten trachten de graad van zijn liefde te
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verhogen. Hij moet geen genoegen nemen met uiterlijke handelingen en
vervulling van menselijk uitgevaardigde geboden, hij zou alleen acht moeten
slaan op mijn goddelijke geboden van de liefde. Hij zou eraan moeten denken dat
Ik alleen maar deze twee geboden van de liefde voor God en de naasten gaf, toen
ik op aarde wandelde. En hij moet weten, dat uit de vervulling van deze geboden
al het andere voortkomt: een levend geloof, een diep geestelijk weten, een
verlicht denken en de toevoer van goddelijke kracht om de levensweg op aarde
met succes af te kunnen leggen. Want het doel is de vereniging met Mij, de totale
aaneensluiting, die echter alleen de liefde teweeg kan brengen. Want Ik zelf ben
de Liefde en wat zich met Mij aaneen wil sluiten, moet zich volledig tot liefde
hebben gevormd. Dit is zo eenvoudig en begrijpelijk, dat daarom als eerste in
liefde moet worden geleefd, dat de geboden van de liefde waarlijk de
belangrijkste moeten worden genoemd en dat dus mijn kerk alleen gebouwd is op
de liefde en het door de liefde levend geworden geloof. Doe dus altijd alleen uw
best om in de liefde te leven en weet dat Ik overal aanwezig ben waar mijn
evangelie van de liefde wordt verkondigd.
Amen

BD.8346
3 december 1962

Het naleven van de goddelijke geboden van de liefde
Naar u allen gaat de oproep uit, op aarde volgens mijn goddelijke geboden van de
liefde te leven, omdat geen mens die deze geboden van de liefde buiten
beschouwing laat, zijn voltooiing op aarde kan bereiken. En daarom zult u allen
naar het evangelie moeten luisteren dat mijn discipelen u brengen, omdat dit de
goddelijke geboden van de liefde als inhoud heeft en omdat u dan pas ook een
innerlijk licht verkrijgt, wanneer u ze vervult. Tevoren gaat u volledig onwetend
over de aarde en u streeft alleen naar het wereldse weten, dat echter geen enkele
opwaartse gang garandeert. Pas wanneer u geestelijk weten ten deel valt, wanneer
u inzage krijgt in een geestelijk gebied, zult u een bewust leven leiden. En dit
geestelijke gebied wil Ik u ontsluiten, maar Ik kan het alleen wanneer u tevoren
een liefdeslicht in u ontsteekt. En dat is weer het gevolg van een leven in liefde
op deze aarde.
U gelooft het niet hoe belangrijk de geboden van de liefde geacht moeten
worden. U gelooft het niet, dat ze eerst vervuld moeten worden, wil uw ziel zich
vooruitstrevend ontwikkelen. Maar de ziel gaat alleen als mens over de aarde om
haar voltooiing te bereiken, om geheel rijp te worden, om zich tot liefde te
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veranderen en weer haar oertoestand te bereiken. En dat kan alleen geschieden
door werken van liefde, door het vervullen van mijn geboden die liefde voor Mij
en voor de naaste verlangen. En daarom wordt u mensen steeds weer mijn
evangelie verkondigd. Daarom wordt u steeds weer mijn woord gebracht, omdat
Ik niet zal nalaten u aan te manen en u duidelijk te maken hoe buitengewoon
belangrijk het is mijn woord na te volgen dat u steeds alleen zal aansporen om in
liefde werkzaam te zijn.
Uw onvolmaaktheid, uw gebrekkigheid bestaat alleen daarin, dat u de kracht van
de liefde ontbreekt, dat uw wandel op aarde wordt bepaald door de eigenliefde,
dat u steeds alleen maar aan uzelf denkt en geen begrip hebt voor de nood van uw
medemensen, dat er een zekere onverschilligheid tegenover uw geestelijke taak
op aarde bestaat en de levenswandel bepaalt. Want al uw willen en denken is
alleen aards gericht en is er alleen op uit, het lichaam genoegens te verschaffen.
Maar de ziel krijgt geen aandacht, omdat u de voor haar nodige kracht niet
verwerft door werken van liefde. En zo blijft uw aards bestaan steeds onbenut. En
al verwerft en bezit u nog zoveel aardse goederen, ze zijn vergankelijk en u zult
ze niet mee over kunnen nemen in het rijk hierna wanneer u het leven op aarde
zult moeten afstaan.
Zolang uw ziel gebrek moet lijden, vervult u het doel van uw aardse leven niet.
En u zou alleen een poging moeten doen en liefde beoefenen. U zou eens niet op
eigenbelang uit moeten zijn, maar u geheel onbaatzuchtig bekommeren om uw
naaste in zijn nood. En u zult een gelukkig makend gevoel ondervinden dat aards
vervulde wensen u niet kunnen bereiden. Want uw naaste zal u weer liefde
betonen die u gelukkig stemt. En waarlijk, er is een klein lichtje in u ontstoken.
Daarom wordt u ook voortdurend de liefde gepredikt, omdat u moet worden
aangespoord. Want zodra u het probeert, zal het niet bij één poging blijven. U
zult uzelf innerlijk gedrongen voelen opnieuw in liefde werkzaam te zijn, omdat
elk werk van liefde voor u toevoer van geestelijke kracht betekent die u weer
gebruikt om in liefde werkzaam te zijn. Want dat is de zegen van elk liefdewerk,
dat de wil van de mens gesterkt wordt, omdat liefde altijd kracht oplevert.
Een ieder die het evangelie van de liefde verkondigt, die zijn medemensen ertoe
tracht te brengen onbaatzuchtig liefdadig te zijn, kan zeker zijn van mijn zegen.
Een ieder die ook zelf een goed voorbeeld geeft doordat hij de medemensen een
leven in liefde voorleeft dat steeds als weldadig zal worden ervaren door alle
mensen in zijn omgeving. Weet dat de liefde een grote kracht is, dat u allen uw
leven ook zult kunnen vergemakkelijken wanneer u de kracht van de liefde ten
volle benut, die u ook zal helpen een levend geloof te verkrijgen en dan bent u
ook aan elk gevaar ontkomen. Want liefde en geloof zijn de fundamenten van
mijn kerk die Ik zelf op aarde vestigde. Dan behoort dus ook u tot mijn kerk en u
krijgt ook het inzicht terug dat u had verloren door uw afval van Mij, die daarin
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bestond dat u de Liefde afwees, dat u zich zonder enige liefde van Mij afkeerde.
Pas wanneer de liefde uw hart weer vervult, zult u zich ook weer met Mij kunnen
verenigen. En dan is het doel van uw aardse leven vervuld.
Luister daarom naar mijn boden en wijs ze niet af wanneer ze u het evangelie van
de liefde verkondigen. Want Ik zend ze naar u allen toe die nog zonder licht en
liefde door het leven op aarde gaan. Luister naar hen en probeer mijn woord dat
ze u brengen na te leven en waarlijk, u zult veel winnen. En uw weg over de
aarde zal niet vergeefs zijn geweest wanneer uw ziel het lichaam zal verlaten en
het rijk hierna binnengaat, dat uw ware vaderland is.
Amen

Hoe ziet het er in de wereld uit? - Bekoelde liefde
BD.3144
2 juni 1944

Ongeschreven wet - Liefde bekoeld
Het is een ongeschreven wet dat de mensen elkaar moeten bijstaan, dat de sterke
de zwakke helpt, dat nood en ellende zal worden gelenigd en ieder zal uitdelen
wat hij bezit als het de ander ontbreekt. En deze ongeschreven wet wordt niet
meer nageleefd, omdat het niet door aardse macht is bekrachtigd. De mensen
vervullen alleen nog wat onder dwang van hen wordt geëist en dit is geen werk
van naastenliefde, ofschoon het werk van liefde moet voorstellen. Alleen wat de
mens uit innerlijke aandrift, uit gevoel van diepste liefde en erbarmen voor de
medemens doet, kan door God als een werk van naastenliefde worden
beschouwd. Maar deze innerlijke aandrang ontbreekt de mensen, omdat ze de
liefde niet meer kennen. En al wordt ook van hen geëist zich voor de
medemensen in te zetten, toch zijn dit werken waaraan het echt belangrijkste
motief ontbreekt.
Het is liefde die wetmatig wordt beoefend, geen liefde zoals God ze van de
mensen vraagt, zoals ze moet zijn om God gelijkende mensen te vormen die de
aaneensluiting met God vinden. En toch is deze wet van God uit de mensen in het
hart gelegd. Want ieder mens weet hoe hij moet handelen om welgevallig voor
God te leven op aarde. Doch de innerlijke stem die hem ertoe aandrijft, wordt
doodgezwegen. Ze wordt niet gehoord en het aanmanen ervan klinkt steeds
zachter, tot ze geheel verstomt. En al wordt de mensen nu ook door de dienaren
Gods de liefde gepreekt, al wordt hun ook de zegen of schade van hun
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levenswandel voorgehouden, ook op deze aanmaningen slaan ze geen acht. Ze
zijn alleen bedacht op hun eigen welbevinden en gaan aan de nood van de
medemens, aan zijn zwakheid en hulpeloosheid onaangedaan voorbij. Hun
innerlijk is dood. De liefdesvonk is verstikt. Ze vervallen in liefdeloosheid en
haat en zijn tot alle handelingen in staat die de medemens schade toebrengen aan
lichaam en ziel.
Dit is een toestand die geen verandering meer doormaakt, die niet ten goede keert
wanneer God zich niet met geweld openbaart. Wanneer Hij Zijn stem niet zo luid
laat weerklinken dat angst en verschrikking de mensen aangrijpt en ze zich nu
ernstig bezinnen op zichzelf en hun levenswandel. Want naar de stem van
gelovige mensen luisteren ze niet en uit zichzelf keren ze niet terug op de weg
van de liefde. En daarom openbaart God zelf zich, omdat Hij de mensen niet
verloren wil laten gaan die alleen maar een aansporing nodig hebben om zich
weer te bezinnen.
De liefde mag in het leven niet worden uitgeschakeld, of de mensheid gaat de
algehele ondergang tegemoet. Want als de liefde bekoelt, is God op eindeloos
verre afstand van het wezen dat Hij uit Zijn liefde liet ontstaan. Maar de
liefdeloosheid onttrekt elke kracht aan het wezen en dus stevenen de mensen op
de afgrond af, op de vernietiging, als ze de liefde buiten beschouwing laten die de
oer-substantie van de goddelijke scheppingswerken is. Waar geen liefde is, kan
God niet vertoeven. Maar God is de Behouder van alle dingen en zonder Hem en
Zijn kracht storten Zijn scheppingswerken ineen. Zo ook de aarde en met haar elk
schepsel, zodra de liefde ervan verdwijnt, zodra de mens zo liefdeloos is
geworden dat God - Die als pure Liefde alleen daar kan zijn waar liefde is - Zijn
liefde van hem terugtrekt.
Amen

BD.5687
29 mei 1953

Teken van het einde: bekoelde liefde
Dit moet u het nabij zijnde einde aankondigen: dat de liefde onder de mensen
bekoeld is, dat er een volledig goddeloze toestand heerst. Want God kan niet daar
zijn waar geen liefde is, ook al wordt het woord "God" in de mond genomen.
Maar zonder liefde is de wereld het rijk van de satan die bezit heeft genomen van
al deze mensen die zonder enige liefde zijn, zoals hijzelf is. En dezen zullen ook
spreken en handelen zoals hij het wil, want ze staan onder zijn invloed en worden
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op aarde ook door hem bedacht. Ze hebben dan hun beloning. Er wacht hun
echter een verschrikkelijk lot als ze deze aarde verlaten.
Maar ook bij de liefdeloze mensen moet nog alles worden geprobeerd om een
verandering van hun wezen te bewerkstelligen. Ook aan hen moet de liefde
worden gepredikt - is het niet met woorden, dan door het voorbeeld. Ze moeten
inzien dat de liefde een kracht is die overwint wat onoverwinnelijk schijnt. Want
het einde is nabij en zoals enerzijds het geestelijke verval duidelijk te
onderkennen is die de liefdeloosheid als oorzaak heeft, zo zal anderzijds ook
duidelijk merkbaar zijn hoe de geest van de liefde alles overwint, hoe zichtbaar
God diegenen bijstaat die door een leven in liefde zijn verbonden met Hem, Die
waarlijk sterker is dan Zijn tegenstander en ook Zijn macht en kracht bewijst.
De liefde onder de mensen is bekoeld en zo zijn ook de mensen van God
losgeraakt. Ze staan zo ver van Hem af en zijn zonder kracht, maar heffen hun
geestelijke krachteloosheid op met behulp van diegene die van beneden is, die
hen goed voorziet van kracht omdat ze hem ter wille zijn, dus terugkeren naar
hem van wie ze zich definitief zouden moeten losmaken in het leven op aarde,
om door God te worden opgenomen in Zijn rijk. Wie zonder liefde leeft, verspilt
zijn leven. Want hij gaat dood van geest het rijk hierna binnen. Het is
verdienstelijk aan deze zielen te werken, want de arbeid kan succesvol zijn
wanneer deze samengaat met een goed voorbeeld, wanneer de medemensen de
vrede en de kracht kunnen zien die in het levende geloof ligt besloten en het
gevolg is van een leven in onbaatzuchtige naastenliefde. Het einde is nabij en
daarom moet er nog om iedere ziel worden geworsteld. Iedere ziel moet het
evangelie worden verkondigd. Maar niet allen willen het aannemen wanneer het
hun in woorden wordt gepredikt. Doch aan een goed voorbeeld wordt aandacht
geschonken en dat kan eveneens succes opleveren. Want God zal zichtbaar
diegenen bijstaan die Hem trouw zijn en door een leven in liefde ook Hem hun
liefde bewijzen.
Amen

Eigenliefde en liefdeloosheid
BD.2268
18 maart 1942

Eigenliefde - Een geringe wil om verlossend bezig te zijn
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De wil om verlossend bezig te zijn op aarde is heel gering te noemen, omdat de
mensen door hun levenswandel de afstand tot God hebben vergroot en die steeds
groter wordende afstand ook steeds grotere wilszwakte betekent. Maar het
verwijderd zijn van God betekent ook gebrek aan inzicht en derhalve is de mens
niet op de hoogte van de noodzakelijkheid en de zegen van het verlossend
werkzaam zijn. Hij weet niets over de gevolgen in het hiernamaals en doet er
daarom niets aan de verre afstand van God te verkleinen. Dit is een zekere
gebondenheid van de wil, want ofschoon de wil van de mens vrij is, heeft de
tegenstander toch nog grote macht over hem en wel dan, wanneer de
levenswandel niet beantwoordt aan de goddelijke geboden.
Vrijheid van wil bezit de mens wel, doordat hij kan handelen en denken zoals het
hem goeddunkt, want gedwongen worden kan hij noch door de kwade macht,
noch legt God hem welke dwang dan ook op. Maar is zijn denken en streven
slecht, dan keert hij zich uit vrije wil naar hem toe, die zijn eigen wil eenmaal
heeft misbruikt en deze eigent zich nu ook de wil van diegene toe, die zich naar
hem toekeert. En nu is het voor de mens moeilijk de vrije wil te gebruiken en dit
wordt steeds lastiger, hoe meer macht hij de tegenstander van God over zich
verleent.
Wil nu de mens vrij worden van zijn macht en ook anderen verlossen of hen
behulpzaam zijn, dan moet hij liefde beoefenen. Want liefde is toch de
tegengestelde kracht aan die van de tegenstander, die totaal liefdeloos is
geworden. Elk werk van liefde maakt de mens vrij, want dan maakt hij zich los
van hem, die de ordening van God omver wilde werpen, die God als de eeuwige
Liefde niet erkende en wiens macht een heersen in algehele liefdeloosheid is.
Verlossende bezigheid is dus elk bezig zijn, waarvan de drijfveer liefde is.
Maar in de huidige tijd is voor elke bezigheid van de mensen de eigenliefde
bepalend. Ieder mens denkt alleen maar aan zijn eigen voordeel bij zijn werk,
doch het verlangen, de medemensen daardoor te helpen, is maar zelden aanwezig.
En daarom levert zulke arbeid weinig geestelijk resultaat op. Waren de mensen
meer met God verbonden, dan zou de liefde voor het "ik" steeds zwakker worden
en zou de liefde voor de medemens in dezelfde mate toenemen. En dan zou de
mens van binnenuit worden aangespoord om in liefde te werken. Hij zou nu
steeds willen helpen en geheel vrij worden van het gezag van de liefdeloze
macht. Maar daar de wil om verlossend bezig te zijn slechts zo zelden te vinden
is, heeft de tegenstander grote macht op de aarde.
En dit uit zich daarin, dat hij de mensen aanzet tot steeds grotere liefdeloosheid
en dat de mensen hem gewillig volgen en elkaar bijna overtreffen in werken van
verwoesting en in gevoelens van haat en wraak. En de verwijdering van God
wordt steeds groter tot ze weer geheel ten prooi zijn gevallen aan de invloed van
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de boze en dit een algehele geestelijke ondergang betekent, waaraan God echter
door Zijn macht paal en perk stelt. Hij ontwringt Zijn tegenstander opnieuw de
macht over het geestelijke, doordat Hij dit voor weer ondenkbaar lange tijd
kluistert in de vorm.
Amen

BD.2445
10 augustus 1942

Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde
Het gedrag van de mensheid is niet met de leer van Christus in overeenstemming
te brengen, want deze eist werken van liefde, ze vraagt te leven voor elkaar, ze
verlangt een verhouding van mensen met elkaar zoals die van broeder tot
broeder. De huidige mensen staan echter allen vijandig tegenover elkaar, naar
buiten toe vaak alsof ze elkaar bijstaan, evenwel in hun hart steeds alleen maar
bedacht op eigen voordeel en de medemens beschouwend als tegenstander omdat
hij zich door hem geschaad of benadeeld voelt. De mensheid is helemaal
gespeend van liefde en daarom keert ze zich tegen het christendom, tegen de
goddelijke leer van de liefde die ze niet meer in acht wil nemen. Want de liefde
beoefenen betekent voor de mensen zelfoverwinning. Het betekent afstand doen
van de materie, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten, een
opofferen van datgene wat de mens lief is.
De eigenliefde moet bestreden worden, de mens moet zichzelf opvoeden tot
bescheidenheid om daardoor zijn medemens behulpzaam te kunnen zijn, dat bij
hem geeft waarvan hij afstand doet. Dit is een offer dat alleen uit liefde gebracht
kan worden en daarom moet de liefde beoefend worden. Maar slechts zelden
brengt een mens nog dit offer voor zijn medemensen. Ieder denkt alleen maar aan
zichzelf en daarom vindt hij de leer van Christus lastig en is hij het eens met het
voornemen van de mensen deze uit te roeien.
Waar liefdeloosheid heerst, zal zonder bedenkingen de strijd tegen de goddelijke
leer van de liefde gevoerd worden. En de liefdeloosheid is over de hele wereld
verbreid, de mensen overtreffen elkaar in wreedheden die ze hun medemensen
aandoen en dus is de hele wereld schuldig te noemen aan het grote
wereldgebeuren, dat alleen maar in de liefdeloosheid van de mensheid begon en
dat steeds grotere liefdeloosheid als gevolg had en daarom als het werk van de
hel, als het werkzaam zijn van demonische krachten moet worden aangeduid. En
de mensen beseffen het geestelijk lage niveau niet waarin ze zich bevinden. Ze
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kijken alleen naar de puur uiterlijke uitwerking van het wereldgebeuren, echter
niet naar de geestelijke toestand van hen die door hun grote liefdeloosheid ook
hun medemensen aanleiding geven tot liefdeloos handelen. En zolang deze
wantoestand niet beseft wordt, kan hij ook niet worden opgeheven. Zolang de
mens de liefdeloosheid niet als grootste kwaad inziet, zal hij zich ook niet
inspannen om in de liefde te leven, dat wil zeggen: de medemens dit ten deel te
laten vallen.
En dus zal hij ook de leer van Christus niet goedkeuren. Hij zal er afwijzend
tegenover staan, omdat het naleven ervan hem aards geen voordeel oplevert.
Maar zijn handelen zal ook dienovereenkomstig zijn. Weer wordt de liefde
verdrongen en het gevolg ervan zal slechts weer grotere liefdeloosheid zijn. De
ene mens zal de vernietiging van de andere nastreven. Hij zal geen geremdheid
kennen, hij zal niet meer in staat zijn recht en onrecht te onderscheiden en
daarom zichzelf in hardheid en wreedheden overtreffen. En elke liefde zal
bekoelen en het geestelijke dieptepunt zal zakken tot het uiterste. En een wereld
zonder liefde kan niet bestaan. Ze is overgeleverd aan de ondergang en met haar
alles wat niet probeert zichzelf te verlossen door de liefde.
Amen

BD.8712
31 december 1963

Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde
Het grootste bewijs van het geestelijke dieptepunt van de mensen is de
liefdeloosheid, die overal onder de mensen te zien is. De eigenliefde is steeds
sterker geworden en de onbaatzuchtige naastenliefde wordt door bijna niemand
meer beoefend en daarom moet het op aarde ook een niet geestelijke staat zijn,
een staat van het werkzaam zijn van slechte krachten, waarin steeds de
tegenstander van God de opperheerschappij heeft en de mensen hem ter wille
zijn. De geestelijke duisternis wordt steeds dieper, lichtstralen zijn maar zelden te
zien en vaak worden ze zelfs voorgespiegeld als schijnlichten die geen uitstraling
hebben. De tijd van het einde is kennelijk gekomen wanneer de graad van liefde
van de mensen als criterium wordt genomen.
Er is een duidelijke teruggang te melden, de mensen zijn hecht met de materie
verbonden; voor hen gelden slechts het lichaam en zijn welbevinden, aardse
successen en vermeerdering van aardse goederen. Dat hun zielen in aardse nood
zijn geloven ze niet, omdat ze niet aan een voortleven van de ziel geloven, vaak
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zelfs een ziel in zichzelf loochenen. En ze kunnen niet gedwongen worden anders
te denken, hun vrije wil moet geëerbiedigd worden, maar daaraan beantwoordend
scheppen ze zich ook zelf hun lot na hun dood. En wie de gebeurtenissen in de
wereld, in zijn naaste omgeving beziet, weet ook dat deze toestand niet eeuwig
duren kan, omdat hij van dag tot dag verslechtert, omdat de hang naar de materie
steeds groter wordt, omdat geen enkel geestelijk streven kan worden
geconstateerd en omdat elke toestand eens ten einde is wanneer hij niet
overeenstemt met de goddelijke ordening.
De mensen dienen elkaar niet meer, veeleer wil ieder heersen en slechts bediend
worden, ieder eist van de ander wat hem genoegen verschaft maar niemand is
bereid ook voor de ander hetzelfde te doen. De liefde ontbreekt, de harten van de
mensen zijn verhard en steeds zijn het er maar weinige die in geval van nood
bereid zijn te helpen. En dit is de kleine kudde, want waar eenmaal de wil tot
liefde werkzaam is, wordt ook de verbinding tot stand gebracht met de eeuwige
Liefde. En Deze laat nu de mens niet meer los die vrijwillig werken van liefde
verricht.
U mensen bent niet op de hoogte van de zegen van een werkzaam zijn in liefde.
U weet niet hoeveel makkelijker u door het aardse leven zou kunnen gaan,
wanneer u maar de liefde wilde beoefenen en daardoor steeds meer ontvangt voor
uw ziel, maar ook aards zult ontvangen wat u nodig hebt. Maar de liefdeloze
mensheid mist dit weten. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf en iedereen
haalt uit het leven wat hij maar kan. En hij denkt er niet aan dat hij niet op de
hoogte is van het uur van zijn dood. Dat hij elk moment kan sterven en niets
meeneemt in het rijk hierna van wat hij op aarde bezit, maar dat hij naakt en
ellendig daarginds aankomt omdat hij niets bezit voor zijn ziel die hij op aarde
gebrek liet lijden, maar dat zij nu het enige is wat is overgebleven en nu in
bitterste armoede het geestelijke rijk binnengaat. En deze liefdeloze toestand kan
de mensen niet het geringste geestelijke resultaat opleveren. Daar echter alleen
met het doel het geestelijk geheel rijp worden van de ziel, deze als mens over de
aarde gaat, maar het doel niet wordt nagekomen, moet er een ingrijpen met
geweld van de kant van God volgen, een scherpe terechtwijzing en aanmaning,
opdat nog enkele weinigen zich bezinnen op het doel van hun aardse leven en
veranderen voor de laatste fase op deze aarde begint, die niet lang zal duren tot
het einde.
Op het zachte toespreken van God door slagen van het noodlot, catastrofen en
ongelukken van allerlei aard, op het woord Gods dat van boven weerklinkt, slaan
de mensen geen acht. En daarom moeten ze luider worden aangesproken, en zalig
hij die dit toespreken van God horen wil en het ter harte neemt. Want ook dan
zullen er nog veel mensen zijn die Hem niet willen herkennen, wanneer Hij door
de elementen van de natuur in enorme kracht tot hen zal spreken. Ook zij worden
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niet gedwongen maar kunnen in vrije wil kiezen. Maar ze zullen behoed zijn voor
het ergste, voor de hernieuwde kluistering in de vaste materie als ze nog maar de
weg naar God vinden en begaan, wanneer ze Hem nog erkennen en tot Hem
roepen om erbarmen. Maar dan is ook het einde gekomen. Want de aarde vervult
niet meer haar doel, ze wordt niet meer als plaats van rijpwording door het
geestelijke gebruikt. Ze wordt alleen nog gebruikt voor het lichaam en ieder
werpt zich op als heerser van de aardbol en richt zelf de grootste verwoestingen
aan in het geloof alle wetten van de natuur te beheersen en dus ook ongestraft te
kunnen experimenteren, wat dan ook tot de laatste vernietiging van de aarde zal
leiden.
Maar de mensen zelf willen het zo en zo zal het ook gebeuren, zoals het
verkondigd is in woord en geschrift: er zal een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde ontstaan en de goddelijke ordening zal worden hersteld, opdat het
terugvoeren van het geestelijke naar God kan worden voortgezet zoals het in Zijn
heilsplan is voorzien van eeuwigheid.
Amen

Liefde voor de wereld
BD.5517
26 oktober 1952

Liefde voor de wereld - Ernstige aanmaning
De mensen willen de wereld niet opgeven en daarom proberen ze compromissen
te sluiten die Ik echter niet kan laten gelden. Niemand kan twee heren dienen, in
het bijzonder niet dan, wanneer beiden in hun wezen volledig tegengesteld zijn.
En zo is de wereld met al haar vreugden en bekoringen volledig tegengesteld aan
dat waar u mensen naar zult moeten streven: het geestelijke rijk waar Ik Heer van
ben en zal blijven. Wel staat u midden in de wereld om u waar te maken, om te
leren de wereld te overwinnen, maar niet om er ten volle van te genieten zodat al
uw lichamelijke wensen bevredigd worden, want in gelijke mate laat u de ziel
onbevredigd.
U houdt bij uzelf rekening met een natuurlijke afname van uw begeerten en
wensen bij toenemende ouderdom en gelooft dan nog tijd genoeg te vinden om
aan uw ziel te denken. Maar weet u of u nog lang op aarde bent? Weet u of u een
ouderdom volgens uw wil beleeft? En weet u hoe arm en ellendig u het rijk
hierna binnengaat als u plotseling zult worden weggeroepen? Bijgevolg is het
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onverstandig het belangrijkste in het leven op aarde uit te stellen naar een voor u
nog onzekere tijd. En bijgevolg zult u ook moeten beseffen, dat de genoegens van
de wereld, een werelds bevredigend leven op deze aarde niet goed kan zijn in
mijn ogen, daar u er anders geen rekening mee zou hoeven te houden dat elke dag
uw laatste kan zijn.
Ieder mens die slechts een gering geloof heeft in Mij en aan een voortleven na de
dood, zal door een onbehaaglijk gevoel worden overvallen als hij zich een
plotselinge dood voor ogen houdt, omdat hij weet dat hij niet in
overeenstemming met mijn wil leeft, maar zichzelf verdooft met de wereld en
haar vreugden. Alleen geheel ongelovige mensen hebben geen enkele bedenking
of gewetensbezwaar, wanneer ze uit de wereld halen wat ze maar kunnen. Ze
hebben de stille maner in zich al lang verdoofd, die echter nog steeds zijn stem
zal laten klinken bij diegenen die niet zonder geloof zijn.
En voor dezen zijn mijn woorden bedoeld, dat ze moeten denken aan een
plotseling weggeroepen worden, dat de wereld hun niet dat geeft wat duurzaam is
voor de eeuwigheid, dat ze niets kunnen meenemen in het geestelijke rijk wat hun
op aarde begerenswaardig toeschijnt. Ze moeten er aan denken dat ze zich los
moeten maken van het wereldse en dat ze dat ook gemakkelijk kunnen, wanneer
ze de liefde in zich tot ontplooiing brengen. Dan is voor hen niets meer
begerenswaardig, wat toebehoort aan degene die een tegenstander is van Mij en
daarom zonder enige liefde is. De liefde geeft hem ook het juiste inzicht in de
waarde en waardeloosheid van de dingen. Alleen de liefde is het tegenwicht voor
de wereld, want wie de liefde heeft, knoopt ook de band aan met de eeuwige
Liefde en Deze wordt nu het doel van zijn wensen en begeerten. De wereld
verbleekt en bekoort niet meer. De ziel wordt nu meer bedacht dan het lichaam.
De mens leert de wereld overwinnen en dan leeft hij zijn leven ook zinvol en
doelmatig. En hij hoeft ook niet een plotseling weggeroepen worden te vrezen,
want de ziel heeft dan de weg gevonden die naar haar ware vaderland voert.
Amen

BD.6041
2 september 1954

De instelling van de wereldse mensen tegenover het evangelie
De wereldse mensen zult u niet veranderen, al staat u nog zoveel kennis ter
beschikking. Ze erkennen deze niet en volharden in hun instelling tegenover het
leven en tegenover God. De wereldse mensen het evangelie te brengen zal pas
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dan succes hebben wanneer dezen hebben ingezien dat ze zich slechts het
vergankelijke ten doel stellen en hun plotseling al het aardse streven nutteloos
voorkomt. Dan zullen uw woorden ook weerklank vinden en tot nadenken
stemmen. En dan bestaat er een mogelijkheid dat ze verlangen naar duurzaam
bezit en dat ze zich ernstig bezig houden met de toestand na de dood.
Daarom is het vaak zegenrijk wanneer zulke mensen door grote verliezen worden
getroffen, wanneer hun de vergankelijkheid van aardse dingen en ook van de
mens zelf voor ogen wordt gesteld. Een schijnbaar ongeluk dat de mensen van
hun bezit berooft, is zeer vaak juist de omstandigheid die in een mens de
verandering van zijn denken teweegbrengt en het in heel andere banen leidt. En
juist in de eindtijd moet dit paardenmiddel vaak worden aangewend. En daarom
zullen er nog veel mensen aanzienlijk worden getroffen.
Mogelijkheden tot aardse successen zullen verdwijnen. De plotselinge dood van
medemensen zal smart en ontsteltenis teweegbrengen en natuurrampen en
ongevallen zullen aards bezit verwoesten. Op elke manier zal de mensen de
vergankelijkheid voor de geest worden gesteld van datgene wat ze begeren en
zich tot aards doel stellen. En enkelen zullen daaruit leren. Ze zullen hun aardse
inspanningen opgeven en hun kracht alleen gebruiken om geestelijke resultaten te
behalen. Maar het zullen er steeds maar weinige zijn, omdat de heer van de
wereld de anderen verblindt en hun begeerten prikkelt, zodat ze nog verbitterder
aardse schatten najagen en ook door hem worden ondersteund, hoe meer ze zijn
eigendom zijn geworden. Dezen het evangelie te prediken werpt geen vruchten
af.
Maar het gaat om de weinigen die nog te redden zijn en daarom moeten er overal
pogingen worden gedaan, in het bijzonder in tijden waarin het verval en de
vergankelijkheid duidelijk zichtbaar zijn. Want het gaat er steeds alleen maar om,
de blik van de mensen van de materie af te wenden en op het geestelijke te
richten. En dit is mogelijk wanneer hij door verliezen van welke aard dan ook
wordt getroffen. En in de komende tijd zal de mensheid nog zeer worden
geschokt, want er moet nog veel van haar worden afgenomen, opdat ze de
waardeloosheid leert in te zien van datgene wat haar hele denken en streven
volledig in beslag neemt.
Amen

Het werken van de tegenstander
BD.4977
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1 oktober 1950

Valse christussen en valse profeten
En na Mij zullen valse christussen en valse profeten komen. Maar geloof hen
niet, ook niet wanneer ze tekenen geven en wonderen verrichten. Ik heb u op
aarde al de intriges aangekondigd van diegenen die mijn zuivere leer vervalsten
en zich bekend maakten als de brengers van het heil van de wereld die onder een
dekmantel van vroomheid predikten en toch allesbehalve mijn navolgers waren.
Want het was ze niet te doen om de liefde voor Mij en voor de naaste, maar
alleen om de macht. Overal waar valse christussen en profeten optraden werd een
doel nagestreefd dat ver van mijn wil af lag. Het vormen tot liefde werd wel
gepredikt, maar door de predikanten zelf niet nagestreefd. En daarom verloren
hun woorden ook aan kracht en waarheid en konden ze geen ware profeten zijn
en Mij juist verkondigen aan hun medemensen, ofschoon ze mijn naam in de
mond namen en Mij steeds weer naar voren wilden schuiven wanneer ze een doel
nastreefden.
Daarop kon alleen een tijd van verwarring volgen. Een tijd waarin ik ook niet
meer juist werd herkend door de mensen die nog meer van goede wil waren.
Want mijn geest was niet meer in de woorden van de verkondigers van het
evangelie. Het was een wereldse geest die nu de mensen regeerde, in plaats van
hen volgens mijn wil liefdevol op de goede weg naar Mij te leiden. De geest van
de antichrist was al zeer vertegenwoordigd en de vruchten van zijn werkzaam
zijn werden duidelijk zichtbaar: misvorming van mijn liefdesleer, machtswellust,
hoogmoed, verblind denken tegenover diegenen die naar mijn wil leefden en aan
wie Ik Me kon openbaren. Want deze openbaringen werden door hen helemaal
niet geaccepteerd. En ze werden onderdrukt, omdat ze ondermijnden wat door
mensen werd opgebouwd, omdat ze de zuivere waarheid waren die die anderen
niet konden verdragen. Want ze leefden voor de wereld en hun streven was
werelds. Want wie zich serieus van de wereld afwendde en zich op Mij richtte,
zag ook spoedig de dwaling in en het gevaar dat het voor de mensheid betekende.
Wie ze echter niet onderkent, is een prooi van de wereld en bijgevolg van degene
die de wereld regeert, die mijn tegenstander is en de mensen in het verderf wil
storten.
Valse christussen en valse profeten zullen opstaan. Ieder die niet in de waarheid
wandelt, is aan een valse christus ten prooi gevallen. Want hij liet zich misleiden
door zijn goddelijk schijnende woorden die gespeend waren van de waarheid
omdat de prediker zelf niet in de liefde en bijgevolg niet in de waarheid stond.
Toch pretendeerde hij mijn vertegenwoordiger te zijn en kondigde hij de mensen
tijdelijke en eeuwige straffen aan. Hij is een profeet in de slechte zin van het
woord, want hij misvormt daardoor mijn liefdesleer. Hij geeft de mensen een vals
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getuigenis over Mij - Die geen god van de toorn ben, maar een God van de liefde.
Hij spreekt niet de waarheid. En hij kan ze niet spreken, omdat hij ze zelf niet
bezit. En daarom onderricht hij de mensen verkeerd en voedt ze toch op in het
geloof de eeuwige waarheid te bezitten.
Mijn verwijzing naar de valse christussen en profeten heeft voornamelijk
betrekking op de leraren van de medemensen die de dwaling verspreiden. Want
ze spreken in mijn naam en getuigen toch niet juist van Mij. Maar Ik wil een licht
werpen op hun optreden en hun onjuiste leren brandmerken. Ik wil diegenen tot
inzicht brengen die van goede wil zijn. Ik wil dragers van het licht onder de
mensen zenden die gemachtigd zijn in mijn naam te spreken omdat Ik zelf hen
zal uitkiezen, die ook in staat zijn in mijn naam te spreken omdat Ik zelf hen zal
onderrichten. En dezen zullen zeer goed te herkennen zijn als mijn zendelingen,
als ware lichtbrengers. En niemand die van goede wil is en de leugen haat, zal ze
valse profeten kunnen noemen. Alleen wie in de dwaling wil volharden, zal hen
niet erkennen en ze als afgezanten van de satan neerzetten, omdat hij zelf de
waarheid ontvlucht.
De wereld gaat het einde tegemoet en dus zullen de valse profeten ook toenemen.
Maar evenzo zullen ook mijn boden optreden, voor hen tot tegenstanders
wordend, opdat de mensen de waarde en waardeloosheid van beide inzien als ze
willen onderzoeken. Indien men van valse christussen en profeten spreekt,
moeten er ook ware aanwezig zijn. En dezen zijn heel goed te herkennen, want ze
brengen de mensen licht en kondigen het laatste oordeel aan. De valse
daarentegen brengen de mensen in de war en leren hen leven, maar niet naar mijn
wil, integendeel, tot vreugde van zichzelf. De ware profeten verkondigen mijn
woord in de zuiverste vorm. De valse bedienen zich ook wel van mijn woord,
maar ze streven steeds aardse doelen na en trachten voordeel te behalen, machtig
te worden en rijkdom te vergaren.
Wie van Mij ontvangt, geeft het door aan de medemensen, zonder beloning te
vragen. Maar wie beloning verlangt, heeft de gave die hij uitdeelt niet van Mij
ontvangen. Ook dat is een kenmerk waaraan de valse christussen en profeten te
herkennen zijn. Want geestelijke goederen zijn onbetaalbare schatten die nooit
aards beoordeeld mogen worden, of degene veroordelen die zich ervoor zal laten
betalen. Want elke gave moet in liefde worden uitgedeeld. Zoveel te meer echter
geestelijke gaven die mijn liefde de mensen heeft toegedacht en hun steeds weer
toestuurt opdat ze zalig worden.
Amen
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BD.8662
2 november 1963

Strijd van de vorst der duisternis tegen licht
Dat er steeds weer aan de muur van het geloof wordt gewrikt, mag u, mijn
dienaren op aarde niet verwonderen. Want mijn tegenstander zal steeds
woedender tegen de waarheid strijden en het licht trachten te doven, waardoor
zijn ware aard wordt ontmaskerd. U zult niet mogen vergeten dat hij het weet hoe
kort zijn tijd nog is vastgesteld. En daarom is zijn werkzaam zijn zeer
angstaanjagend. Daarom zal hij trachten overal tussenbeide te komen en zich
camoufleren met het gewaad van een lichtengel. Hij zal als het ware optreden als
door Mij uitgekozen dienaar, om de mensen die aan zijn roeping geloven op een
dwaalspoor te brengen. U hebt geen flauw idee waar u hem overal zult kunnen
vinden. Want hij sluipt binnen waar een bestaande dwaling hem maar de
mogelijkheid biedt. Waar dwaling is, is ook zijn gebied. En daar kan hij over de
mensen heersen en ze steeds dieper in de dwaling voeren.
U mensen zult u daar tegen kunnen beschermen wanneer u zich maar innig aan
Mij overgeeft, wanneer u zich aan Mij toevertrouwt en om bescherming tegen
hem vraagt. Maar vaak beseft u zelf het gevaar niet. U waant u hoog boven de
dwaling verheven en bent toch geestelijk verblind, want juist deze
zelfoverschatting is al geestelijke verwaandheid die de tegenstander de beste
mogelijkheid biedt om binnen te sluipen. Steeds weer roep Ik u allen toe: Wees
levend in uw geloof, vervlak niet en laat de "godsdienst" geen gewoonte worden
die elk leven verstikt. Want dat is het grote gevaar bij hen die zich geroepen
wanen, leiders van hun medemensen te zijn, dat ze zelf voldoen aan alle
formaliteiten en innerlijk ver af zijn van de echte levende band met Mij die hun
pas het recht geeft zich tot mijn schapen te rekenen, die dan ook mijn stem horen
en ze herkennen als de stem van de Vader. Weet dat Ik van ieder mens
afzonderlijk een levend geloof verlang, dat Ik geen genoegen neem met een dood
geloof, maar dat de innerlijke, levende verbinding met Mij in de stille
binnenkamer tot stand moet worden gebracht, dat daar geen openlijke
manifestaties voor nodig zijn. Want deze zullen weer alleen de aandacht
verminderen, maar niet vergroten, zoals u het ten onrechte aanneemt.
"Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden." Denk
aan deze belofte en sluit u volledig af van de wereld. En alleen wanneer u hun het
evangelie van de liefde verkondigt, verzamel dan uw gemeente om u heen, maar
laat welke uiterlijke handelingen en gebruiken dan ook achterwege en streef er
alleen maar naar, een innige verhouding met Mij, de verhouding van een kind
met de Vader, tot stand te brengen. En waarlijk, dan zal Ik zelf bij u zijn en uw
gedachten juist richten. En u zult ook de waarheid als waarheid en de dwaling als
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dwaling herkennen. Schep geen behagen in toestanden van extase. Wees nuchter
en steeds alleen in innige liefde op Mij gericht. En waarlijk, u zult dan ook tot
zegen zijn van al diegenen aan wie u mijn evangelie brengt.
Maar hoed u ervoor, mijn tegenstander ter wille te zijn wanneer hij van u verlangt
bewijzen van liefde achterwege te laten. Dan zult u steeds als herkomst hiervan
hem herkennen die de vijand van al het leven is en die wil verhinderen dat u naar
Mij zult terugkeren. Want alleen door de liefde zult u zich weer met Mij kunnen
verenigen. Dus moet alles waartoe de liefde u aanzet, overeenstemmen met mijn
wil en door Mij gezegend zijn. Wordt u mensen dus een beperking opgelegd in
het werkzaam zijn in liefde, wordt u gehinderd bij het bidden voor de
overledenen of voor uw medemensen, dan weet u van wie deze voorschriften of
leerstellingen afkomstig zijn en dan weet u ook dat hij u nog beheerst wanneer u
gevolg geeft aan zijn verlangen. Het moet u toch duidelijk en helder zijn dat u
van Mij uit nooit een beperking wordt opgelegd om in liefde werkzaam te zijn en
dat elke liefdevolle gedachte ten gunste van iemand Mij welgevallig zal zijn en
zich laat voelen als kracht die het wezen ontvangt voor wie het liefdevolle
verzoek is bestemd.
Wanneer u mensen dus aan dit voornaamste gebod van de liefde voorbijgaat, dan
zult u toch duidelijk moeten inzien wie daar achter zit, wie u zulke dwaalleren
voorschotelt. En u zult zich tegen hem en zijn invloed moeten verweren, doordat
u zich des te inniger bij Mij aansluit Die u waarlijk ook tegen hem zal
beschermen. Maar weet dat u mensen zelf hem zijn werkzaam zijn toestaat,
omdat u zich al te zeer met hem heeft verbonden. U staat hem teveel rechten bij u
toe en hij benut ze goed, zodat u zich nu moeilijk van hem zult kunnen losmaken.
Maar tegenover de liefde is hij machteloos. Leef zelf een leven in liefde. Toon
uw onbaatzuchtige liefde voor de naaste. Draag steeds zorg voor alle
noodlijdenden op aarde en in het hiernamaals door liefdevolle voorspraak, en de
tegenstander zal u niet meer kunnen benaderen. Want tegenover de liefde is hij
machteloos. Maar vrees hem niet, daar Ik ook zijn Heer ben. Maar geef u innig
aan Mij over en in de band met Mij vindt ook het totale losmaken plaats van hem
die mijn en uw tegenstander is.
Amen

Kerkelijke dwalingen
BD.2221
25 t/m 27 januari 1942
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Opvolgers van Petrus - Kerkelijk wereldse macht
Lees in de bijbel en u zult inzien dat de geest der waarheid bij de meeste mensen
kennelijk verdrongen is. Het woord van God is u daarom onthouden, opdat u, die
de waarheid zoekt, niet ziende wordt. De kerkelijke overlevering wordt getrouw
opgevolgd, maar in hoeverre deze overlevering met de leer van Christus
overeenstemt, dat wordt niet onderzocht. En hoe vaak is de zin van het goddelijke
woord niet veranderd? Hoe vaak werd het woord van God verkeerd uitgelegd en
hoe zelden wordt de verkeerde uitleg bekritiseerd? Dit misleiden van de
mensheid kan niet genoeg naar voren worden gebracht, het is toch de oorzaak van
alle scheuringen en religieuze strijd geweest.
Toen Jezus op aarde leefde sprak Hij van het rijk Gods. Van een rijk dat niet van
deze wereld is. Hij sprak niet van wereldlijke macht, Hij sprak ook niet van
kerkelijke macht, van een organisatie. Hij had het ook niet over mannen die in de
plaats van God zouden heersen over Zijn gemeente. Hij sprak alleen tot Zijn
discipelen: "Ga heen en onderwijs alle volkeren". Hij gaf hen de opdracht de
mensen te onderwijzen in Zijn leer van liefde, en Hij beloofde hun Zijn
medewerking als ze in Zijn geest één bleven. Want zoals zij de liefde
onderwezen, moesten zij ook zelf in liefde leven, en dan was God, die de Liefde
is, ook zelf met hen.
Waar echter de liefde regeert daar is elke heersende macht overbodig. Waar de
liefde regeert dient de één de ander. Waar de liefde regeert daar zijn geboden
overbodig, behalve het gebod van de liefde, dat aan de mensen gepredikt moet
worden omdat God dat zelf heeft gegeven. Wat de liefde leert is volgens Gods
wil. Wat evenwel aan deze geboden werd toegevoegd is niet naar de wil van God,
want om te gebieden is een heersende macht vereist.
Maar de mensen moeten als broeders en zusters met elkaar leven, alleen
onderdanig aan de wil van God, als zij Gods rijk willen verwerven. Zij moeten
zich volstrekt niet tegen de wereldlijke macht verzetten, die God heeft ingesteld
voor tucht en orde als die overtreden wordt. Maar toch is Zijn rijk niet van deze
wereld. In Zijn rijk is Hij alleen de Heer en machthebber. Hij heeft waarlijk geen
mensen op aarde nodig die Hem vervangen en hun macht uitoefenen tegenover
de medemensen. Maar waar wijst een woord van de Heer gedurende Zijn leven
op aarde op zo'n macht?
Hij leefde in liefde, Hij gaf liefde en onderwees liefde. Ware liefde echter
schakelt een willen heersen uit. Het sterkere mag niet beslissen voor het
zwakkere, zelfs daar niet waar het vervullen van de goddelijke geboden
onderwezen wordt. Want wat onder dwang wordt gedaan heeft niet heel veel
waarde, al is het nog zo edel en goed. Pas als de vrije wil in de mens werkzaam is
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geworden, zijn deze handelingen waard door God gezien te worden. Zodoende
verlangt God alleen de vrije wil van de mensen. Nooit echter hebben de mensen
op aarde het recht om eigenmachtig bij de goddelijke geboden die van henzelf te
voegen. En nog veel minder mag het onderhouden van deze geboden de mensen
als een plicht worden opgelegd - dus geëist onder bedreiging van tijdelijke of
eeuwige straffen. Want om deze straffen te ontgaan wordt nu een gebod
nageleefd, waar anders geen aandacht aan zou worden geschonken. Dus kan het
onderhouden van zulke geboden onmogelijk een grote waarde hebben voor God
en voor de eeuwigheid.
Toen de discipelen de opdracht van Christus uitvoerden en het evangelie
uitdroegen in de hele wereld, was ook het werkzaam zijn van God duidelijk
zichtbaar. Want zij genazen zieken in Jezus' naam, zij dreven boze geesten uit en
deden wonderen, om te bevestigen wat zij onderwezen. Want Gods geest was met
hen en in hen. Alles wat zij volbrachten was het werken van Gods geest. Zij
verkondigden de leer van Christus, de goddelijke leer van de liefde, en leefden
hun medemensen eveneens deze liefde voor. En dat schakelde de wil tot heersen
geheel uit, want zij waren als broeders en zusters onder elkaar en dienden elkaar
in liefde. Dit was de taak die Jezus Christus Zijn discipelen opdroeg voor hun
verdere werkzaamheden. Maar Hij heeft niet één van Zijn apostelen aangesteld
als opperhoofd of als leider, naar wie alle anderen zich voegen moesten.
Maar wat nadien ontstond week geheel af van dat wat de Heer zelf
vertegenwoordigde. Er werd een kerkelijk-wereldlijke macht in het leven
geroepen die het gebod van de liefde in zo'n vorm goot, dat die niet meer overeen
kwam met hetgeen Jezus Christus de mensen zelf heeft geleerd. Het dienen in
liefde werd nog wel verlangd, maar het werd niet meer zelf beoefend. En dat was
van diepgaande betekenis, want er ontstond weer hetzelfde wat Jezus Christus
had gebrandmerkt tijdens Zijn leven op aarde. De mensen werden verplicht tot
dat wat zij uit eigen vrije wil moesten doen. En mannen van aanzien, rang en
waardigheid betitelden zich als opvolgers van de apostelen, die toch in grote
armoede hun ambt bekleed hadden. Evenzo bestempelde een bouwwerk met een
enorme ontplooiing van pracht zich als de "alleen zaligmakende kerk" die Jezus
Christus zou hebben ingesteld met de woorden: "Jij bent Petrus, de rots".
Deze woorden zijn door mensen die naar macht streefden zo uitgelegd zoals zij
ze zelf konden gebruiken. In geen geval hebben deze woorden de betekenis dat
Petrus de stichter van een kerkelijke macht is, en dat de machthebbers van deze
kerk de opvolgers van de apostelen zijn - van die apostelen, die zonder rang en
waardigheid alleen het evangelie van de goddelijke liefdesleer in de wereld
verkondigden. Petrus was de gelovigste van hen en Jezus plaatste zijn sterk
geloof op de voorgrond met de woorden: "Jij bent Petrus, de rots, op deze rots wil
Ik mijn kerk bouwen". Jezus noemt de gemeenschap van gelovigen Zijn kerk,
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want zij die het rijk Gods willen verwerven moeten zich in diepste gelovigheid
aaneensluiten en zo Zijn kerk vormen. Zo is het Zijn wil, en deze wil bracht Hij
in de genoemde woorden tot uitdrukking.
Het is echter niet Zijn wil, dat hoge en hoogste waardigheidsbekleders zich als
hoofd van zo'n gemeenschap voelen en ook hun macht zodanig gebruiken. En
ook niet dat talloze gebruiken en ceremoniën de eigenlijke kern onbelangrijk
laten worden, dat wil zeggen dat de goddelijke leer van de liefde onopgemerkt
blijft door louter uiterlijkheden waar teveel waarde aan wordt gehecht en
zodoende de eigenlijke zending van de apostelen, de wereld in te gaan om het
evangelie te verkondigen, niet meer erkend wordt. Wel kunnen er ook onder die
machthebbers nog mannen zijn naar Gods hart, en hun zal Hij ook waarlijk Zijn
geest en Zijn genade niet onthouden. Maar hun wijsheid is dan niet het gevolg
van hun positie of hun hoge ambt dat ze bekleden, maar hun juiste levenswandel
voor God. Dezen zijn dan de ware opvolgers van Petrus, want zij zijn sterk in het
geloof. En uit de sterkte van het geloof putten zij de wijsheid, want dan zijn zij
als een rots waaruit het levende water stroomt. Zij zijn dan de ware
vertegenwoordigers van de kerk van Christus, die bestaat uit de gemeenschap van
gelovigen.
Amen

BD.7903
28 mei 1961

Priesterambt - De ware discipelen
Eens zond Ik mijn discipelen uit in de wereld om mijn wil te verkondigen, mijn
evangelie van de liefde. En Ik heb hen tijdens mijn leven op aarde onderwezen.
Ik heb ze zelf een leven in liefde voorgeleefd en mijn leerlingen dus geschikt
gemaakt om ware verkondigers van mijn goddelijke leer van de liefde te zijn. Ze
dienden de mensen de dringende noodzaak van een leven in liefde voor de geest
te stellen en hun ook de uitwerking ervan begrijpelijk te maken en daarom
moesten ook de leerlingen voor zichzelf kunnen waarmaken wat ze hun
medemensen daarover verkondigden. Ze moesten zelf over ongewone kracht en
ongewoon weten beschikken, opdat de mensen daaraan de waarheid van mijn
leer herkenden en er nu zelf naar streefden tot voltooiing te komen. En de eerste
discipelen hadden ook buitengewone kracht en buitengewone kennis, omdat
mijn geest ze kon vervullen. Want ze waren door mijn offerdood aan het kruis
verlost en stonden door hun liefde in innige verbinding met Mij.
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Het zal u nu ook begrijpelijk zijn, dat alleen diegenen mijn ware discipelen en
de navolgers van dezen genoemd kunnen worden, die ook het bewijs leveren
van mijn geest vervuld te zijn, die door een leven in liefde en innigste
verbinding met Mij ook ongewone kracht van Mij betrekken en beschikken over
een waarheidsgetrouw weten dat ze van Mij zelf hebben ontvangen. Het zal u
begrijpelijk zijn dat niet ieder zich als navolger van mijn discipelen kan
bestempelen, aan wie door mensen een ambt werd toegekend dat alleen Ik kan
toekennen, omdat Ik op de hoogte ben van de toestand van rijpheid en de wil
van ieder mens, en daarom dus ook weet wie Ik voor zo'n ambt uitkies.
Het ambt van priester is niet door mensen toe te kennen. Het is een ambt
waarover alleen Ik te beslissen heb, omdat mensen niet in staat zijn te
beoordelen hoe het met de innerlijke rijpheid en de wil van diegene is gesteld,
die ze in zo'n ambt benoemen. En zo zult u vaak ware "priesters" - dat wil
zeggen: dienaren van God - aantreffen, waar u ze niet verwacht. En u zult
diegenen uw erkenning mogen weigeren, die zich zelf daartoe hebben
aangesteld, want daartoe is mijn benoeming nodig, die ook als zodanig is te
herkennen.
Het innerlijke leven van de enkeling is maatgevend voor de verhouding waarin
een mens tegenover Mij staat. En de overeenkomst wordt alleen tussen Mij en
de mens gesloten. En er is waarlijk geen derde voor nodig om te beslissen, waar
alleen Ik de keus maak wie Ik als mijn ware discipel in de wereld uitzend, om de
medemensen het evangelie te verkondigen. Als de capaciteiten niet aanwezig
zijn die het werkzaam zijn van mijn geest toelaten, dan zal ook de mens geen
echt missiewerk kunnen verrichten, dan zal hij voor Mij geen bruikbaar
werktuig zijn. Hij zal zich niet voor mijn discipel kunnen uitgeven en dan zal
ook zijn arbeid zonder resultaat zijn, hoewel hij meent arbeid in de wijngaard te
verrichten.
Ten tijde van mijn leven op aarde koos Ik zelf mijn discipelen uit. En Ik doe dit
ook nu nog. Maar een door Mij aangestelde dienaar die een hoge graad van
rijpheid heeft, zal ook kunnen beseffen welke taak hij nu moet volbrengen. En
hij zal deze nu bereidwillig vervullen, omdat Ik zelf door en met hem werk en
hij nu ook over buitengewone kracht en een buitengewoon weten beschikt, wat
hem aanspoort tot onvermoeibare arbeid in mijn wijngaard. En mijn discipelen
zullen de liefde prediken en de liefde ten volle ontplooien. Ze zullen het ware
inzicht hebben. Ze zullen in het openbaar voor Mij en mijn naam opkomen.
Hun positie in de wereld zal een andere zijn dan u mensen het verwacht, want ze
zullen in het verborgene actief zijn voor Mij, maar geen macht vrezen waaraan
ze zijn onderworpen. Want ze erkennen Mij als hun Heer, wiens opdrachten ze
vervullen. Ze dienen Mij uit vrije wil en zijn mijn trouwe knechten in de laatste
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tijd voor het einde. Ze zijn niet uit op uiterlijke eer en erkenning. Ze zoeken
geen aanzien en waardigheid, maar ze schrikken ook niet terug voor diegenen,
die in aanzien en waardigheid staan en erkend willen worden als navolgers van
de apostelen, als navolgers van de discipelen, die Ik eens uitzond in de wereld
met de opdracht: "Ga uit en onderricht alle volkeren". Want mijn ware
discipelen kennen hun missie en ze trachten getrouw het ambt uit te oefenen
waarin Ik ze heb aangesteld. En mijn ware discipelen zullen ook niet bang zijn
in de laatste tijd voor het einde, wanneer de geloofsstrijd zal ontbranden. Dan
zullen ze Mij en mijn naam belijden in het openbaar. Ze zullen van Mij getuigen
en, sterk in het geloof, opkomen voor Mij en mijn rijk.
Amen

BD.8687
28 november 1963

Kunnen de christelijke kerkgenootschappen één worden? - De
misvormde leer
Zolang de mensen niet kunnen besluiten de christelijke leer te zuiveren van alle
menselijke bijzaken, zolang niet ieder kerkgenootschap de ernstige wil heeft
geheel in de waarheid te wandelen en iedere dwaling uit de weg te ruimen,
zolang zal de eenwording van de kerken ook niet tot stand komen. Want alleen in
de zuivere waarheid kunnen de verschillende confessies elkaar ontmoeten en dan
zullen zij één zijn. Maar toch is geen enkele richting bereid van haar
leerstellingen iets prijs te geven. Meestal volharden zij juist in de valse
leerstellingen. En zolang zij alleen maar hun verstand laten spreken, zijn zij
vanuit zichzelf niet in staat onderscheid te maken. En het opvallende is, dat er
geen geestelijke richting is die het werken van de geest, het inwerken van God op
de mens belijdt en de alleen op deze wijze verkregen kennis erkent. Alleen dat
lijkt hun van waarde wat uit het verstand voortkomt en waarvan zij zich nu niet
meer kunnen losmaken. Dus is het kenmerk van de kerk die Ik zelf op aarde heb
gesticht slechts zelden te vinden als bewijs voor de geloofwaardigheid en de
waarheid van hetgeen verkondigd wordt. Juist dat wat de waarheid waarborgt
ontbreekt de kerkelijke organisaties, want anders zouden zij alle te vinden zijn bij
dezelfde waarheid en iedere onenigheid zou zijn uitgeschakeld.
En zo moet er tot groot leedwezen van de mensen worden vastgesteld dat de
zuivere waarheid nergens meer te vinden is waar men geestelijke kennis in
ontvangst hoopt te nemen. Het moet gezegd worden dat er overal alleen nog maar
een dunne draad doorheen loopt, wanneer de geboden van de liefde tot God en de
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naaste aangeleerd worden, dat deze zwakke glimp van dit stukje onderricht echter
ruimschoots voldoende zou kunnen zijn om toch de waarheid voor de mens
toegankelijk te maken, omdat het nakomen van deze geboden van de liefde ook
het inwerken van God op de mens garandeert, en dan de mens van binnen uit
wordt onderwezen en hij dan zeer goed in staat is te onderscheiden wat waarheid
en wat dwaling is. Maar toch is de pure leer van de liefde blijven bestaan als
goddelijke leer, en daardoor heeft nog iedere mens de mogelijkheid in de
waarheid te leven als hij deze leer maar opvolgt. Dan zal hij ook weten dat al het
andere mensenwerk is en slechts tot verkeerde veronderstellingen leidt, dat het
alleen maar aardse uiterlijke vormen zijn van dat, wat geestelijk van de kant van
God van de mens wordt verlangd.
De mensen zijn echter niet van plan een algehele zuivering uit te voeren van het
bouwwerk dat zij voor zichzelf in een toestand van geestelijke blindheid
oprichtten. Geen geestelijke richting laat zijn leerstellingen en voorschriften los
en zo blijft iedere geloofsgemeenschap een zuiver wereldlijke organisatie zolang
zij uiterlijke gebruiken en gewoonten voorstaan, die alleen als zinnebeelden
beschouwd kunnen worden waaraan echter de juiste verklaring ontbreekt. En
toch zijn ze allemaal geheel overtuigd van hun eigen geestelijke richting. En juist
dat is het onheil, want zij bekennen daardoor hun liefdeloze gezindheid die hen
verhindert de waarheid in te zien, alsook hun onverschilligheid en
onverantwoordelijkheid tegenover de zielen van hun gelovigen. Want ieder mens
die in de liefde leeft zal de waarheid zo hoog aanslaan, dat hij zich er ook serieus
van zou willen overtuigen of hij in de waarheid wandelt. En een ernstig vragen en
bidden om de waarheid zal hem al het licht van het inzicht opleveren.
Waar echter is twijfel aan de waarheid in die kringen aan te treffen die als leiders
die mensen bij zich hebben gevoegd, die zelf een leraarschap aanvaardden en
uitoefenen? Waar is eigenlijk nog het ernstige verlangen naar de waarheid aan te
treffen? Waarom stelt bijna geen mens meer de belangrijkste vraag: "Wat is
waarheid en ben ikzelf in het bezit van de waarheid"?
Iedereen verdedigt met een zekere onverzettelijkheid datgene, wat hijzelf heeft
aangenomen, en hij neemt daar geen eigen standpunt over in. Hij gelooft echter
"vroom" te zijn als hij zonder tegenspraak alles aanneemt wat hem door mensen
wordt overgedragen. Iedere eigen verantwoordelijkheid schudt hij van zich af.
Hij laat noch zijn eigen verstand, noch zijn hart actief worden om de
waarachtigheid te beproeven van dat, waar hij weer voor moet instaan. Hij
zondigt zelfs tegen de geest. Want deze is in hem en hij wil alleen gewekt worden
door de liefde, om zich dan ook te kunnen uiten, opdat het helder en duidelijk in
hem wordt, zodat hij echt wijs wordt omdat hij het licht van Mijzelf mag
aannemen, dat hem het zuiverste inzicht schenkt.
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Waarom echter bevinden zo weinig mensen zich in dit licht van het inzicht?
Waarom verdedigen de meeste mensen een geestelijk goed dat zo
ongeloofwaardig is als het aan een ernstige proef wordt onderworpen? Waarom
nemen de mensen genoegen met leerstellingen die waarlijk niet van Mij zijn
uitgegaan en waarom nemen zij niet de kostelijke geestelijke gaven uit mijn hand
aan, die een ieder kan vragen en ontvangen die het serieus om het bezit van de
zuivere waarheid gaat en die door een leven in liefde naar mijn wil zich ook
direct met Mij in verbinding kan stellen, om door Mij rechtstreeks onderwezen te
worden? Het is omdat u mensen allen de kennis over het "werken van mijn geest
in de mens" ontbreekt. En dat alleen al bewijst dat u niet juist onderwezen werd
en wordt. Dat ook degenen die onderwijzen die kennis ontbreekt en zij derhalve
in hun ambt van leraar niet door Mij werden aangesteld. Want wie Ik de opdracht
geef een leraar voor de mensen te zijn, die voorzie Ik ook van de juiste leringen.
Dit echter ontbreekt jullie die zich geroepen voelen aan het hoofd te staan van
een geestelijke richting of confessie, en als "leider" willen worden gezien.
U bent niet door Mij aangesteld. En u zult nooit uw medemensen met de
waarheid vertrouwd kunnen maken, omdat u haar zelf niet bezit. En u doet ook
niets om haar in uw bezit te krijgen. Sla daarom acht op wat Ik u zeg: Alleen
waar het werken van mijn geest in een mens zichtbaar is, alleen daar is de ware
kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht. En deze is niet aan de buitenkant te
herkennen. Maar ze omvat leden uit alle verschillende kerkelijke
gemeenschappen, uit verschillende geestelijke richtingen. Want zij hebben een
levend geloof dat zij door een leven in liefde hebben verkregen. Dezen weten ook
dat mijn kerk zich niet naar buiten toe presenteert, maar daarentegen de innigste
band met mijzelf garandeert, die Ik dan ook de waarheid geef, namelijk een
helder inzicht op geestelijk gebied. En dat ontbreekt al degenen die niet tot deze
kerk behoren, die zich niet kunnen losmaken van een geestelijke leer die nooit
van Mij afkomstig kan zijn, maar menselijke toevoeging is van mijn tegenstander
zelf uitgaande, die altijd tegen de waarheid zal ingaan, maar nooit erkend zal
worden door hen die zich in liefde en geloof aan Mij toevertrouwen.
En zo zult u ook begrijpen dat de eenwording van christelijke
geloofsgemeenschappen nooit tot stand zal komen, omdat ieder bij haar eigen
leringen wil blijven die ze tot nu toe voorstond. De strijd van al deze confessies
gaat altijd alleen over verkeerde geestelijke opvattingen, en ieder is er angstvallig
mee bezig deze verkeerde meningen te verdedigen omdat ze die niet op wil
geven. Doch alleen de waarheid kan tot zaligheid leiden en alleen wie deze
waarheid ernstig begeert die zal haar ook ontvangen, zodra hij de weg inslaat
rechtstreeks naar Mij en Mij er ernstig om vraagt.
Amen
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BD.8688
29 november 1963

Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus
Het denken van de mensen is aards gericht, en zo leggen zij ook alles werelds uit
wat een diepe geestelijke betekenis had, wat hun als geestelijke lering van Mij
uit is toegezonden. Ik heb altijd rechtstreeks of door boden tot de mensen
gesproken. De reden van mijn onderrichten echter was steeds het heil van de
ziel. En als Ik de mensen aansprak, zowel in vroegere alsook in recentere tijd,
dan heb Ik altijd een geestelijke betekenis in mijn woorden gelegd, die in het
begin ook juist begrepen werd. Maar het duurde nooit lang of deze geestelijke
betekenis werd met het wereldse vermengd, en op het laatst bijna alleen nog
maar op aardse wijze uitgelegd. En zodoende is mijn woord nooit zuiver
bewaard gebleven. Er zijn handelingen en gebruiken uit voortgekomen die niet
meer aan de geestelijke zin ervan beantwoorden. Mijn woord heeft daardoor zijn
genezende kracht verloren omdat het niet meer mijn zuivere woord gebleven is.
Wat geestelijk van u werd verlangd, omdat Ik door de vervulling ervan zegen
voor uw zielen verwachtte, hebt u mensen in aardse handelingen veranderd. U
hebt voor iedere vereiste die Ik aan uw zielen stelde een wereldlijke gebeurtenis
bedacht en gerealiseerd. U hebt deze ceremonies vervolgens sacramenten
genoemd en er een overdreven betekenis aan toegekend, zodat nu talloze
mensen met de grootste nauwkeurigheid de aan hen gestelde eisen nakomen en
geloven voor hun zielen een schat aan genaden te vergaren, door het vervullen
van deze door mensen gegeven geboden. Maar dit alles is slechts vorm en schijn
en daarom geheel zonder betekenis voor de voltooiing van de ziel. Maar u
mensen houdt met uiterste volharding vast aan zulke vormen die u zichzelf
geschapen heeft, die echter nooit door Mij van u mensen verlangd zijn.
Want al mijn woorden die Ik sprak toen Ik zelf als mens op aarde leefde hadden
diepe geestelijke betekenis en kunnen nooit door uiterlijke handelingen
vervangen worden. U hebt echter de diepe betekenis niet begrepen en u neemt
ook genoegen met deze uiterlijke gebruiken, die u echter nooit enig voordeel
voor uw ziel kunnen opleveren. Bedenk eens welk een uitwerking u alleen al aan
de doop toekent. Bedenk dat u een eenvoudige uiterlijke handeling uitvoert en
dan van de geestelijke gevolgen overtuigd bent - hetzij het vrij worden van de
erfzonde, hetzij de opname in mijn kerk; de opname in een religieuze
gemeenschap. Maar dit alles moet de mens zelf verwerven gedurende zijn aardse
leven. Hij moet zich uit vrije wil door Jezus Christus laten verlossen van de
zonde. Dus behoort daar meer toe dan alleen de handeling van het dopen die bij
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een kind voltrokken wordt. En evenzo kan de mens zich ook alleen in vrije wil
weer bij mijn "kerk" aansluiten door bewust Mij na te volgen in zijn leven, zodat
hij door de liefde tot een levend geloof komt - het merkteken van de door Mij
gestichte kerk.
Denk aan het sacrament van de biecht en dat van het altaar. Wat u daaruit
gemaakt hebt en door welke uiterlijkheden u de vergeving van de zonden
verwacht. Denk er over na hoe Ik dat wil hebben opgevat: dat u Mij binnen moet
laten komen opdat Ik avondmaal met u kan houden en u met Mij. En hoe u mijn
woorden: "doe dit tot mijne gedachtenis" tot een holle frase liet worden die ook
weer geen uitwerking op uw ziel kan hebben als u niet zo'n bezield leven in
liefde leidt dat u door de liefde innig met Mij verbonden bent en dat Ik dan ook
zelf in u tegenwoordig kan zijn.
Alles, wat geestelijk van u verlangd werd, waarmee alleen uw ziel zich moest
vervolmaken, hebt u mensen met wereldse begrippen samengesmolten en
derhalve iets voor uzelf samengesteld waarvan u nu ijverig de regels naleeft,
ofschoon het alleen door mensen verlangd wordt die het proberen te motiveren
als zijnde mijn wil. Steeds weer moet u daarover opheldering gegeven worden,
maar deze verduidelijkingen neemt u meestal niet aan. Steeds ijveriger komt u
de geboden na die u door mensen gegeven zijn, terwijl u op mijn geboden van
de liefde tot God en de naasten geen acht slaat. En daardoor verduistert u uw
geest alleen nog meer, zodat er tenslotte geen mogelijkheid meer bestaat dat u
het verkeerde van uw denken en handelen inziet. En u hebt u ook zelf boeien
aangelegd doordat u zonder tegenspreken alles als waarheid aanneemt wat u als
"mijn woord" werd gegeven.
Al mijn woorden legt u louter aards uit maar aan de geestelijke betekenis ervan
schenkt u geen aandacht. En daardoor zijn er dwalingen ontstaan die alleen uit
de weg geruimd kunnen worden als u van liefde vervuld bent. Want dan wordt
het in uzelf licht en u doorziet wanneer u dwalende bent. Dan zullen alle door
mensen gegeven geboden en sacramentele ceremonies door u worden ingezien
als misleiding, die alleen een verduisterde geest kon doen voorkomen als
"goddelijke wil". En u zult zich dan ook trachten los te maken van iedere
dwaling, vanuit het inzicht van de zuivere waarheid die alleen de ziel tot heil
kan strekken en die alleen maar die mens als waarheid zal onderkennen die in de
liefde leeft, die dus op de eerste plaats mijn geboden van de liefde vervult en die
dan ook juist zal denken.
Amen
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BD.8693
5 december 1963

De uitwerking van onjuiste leren in het hiernamaals
Er zal nog veel dwaling door Mij moeten worden rechtgezet, vooraleer de
mensen zich in de waarheid zullen bewegen. Het denken van de mensen is
volledig op een dwaalspoor gebracht. Een onjuiste leer heeft vele andere
verkeerde leren tot gevolg. En de mensen zijn er niet van af te brengen. Ze
hangen als waarheid aan wat hun werd gebracht door mensen die zelf niet in de
waarheid konden wandelen, omdat hun geest niet gewekt was. En talloos vele
zielen gaan in deze toestand zonder licht het rijk hierna binnen. Ze verdedigen
ook dan nog hun leerstellingen en laten zich er niet van overtuigen dat hun
denken verkeerd was en is, zolang ze geen licht accepteren dat voor hen ook daar
boven schijnt, maar hun vrije wil nodig heeft het aan te nemen. Ook in het rijk
hierna is er een strijd tussen licht en duisternis, want steeds weer trachten
lichtwezens een licht te ontsteken voor hen die nog een verduisterde geest
hebben. Maar zeer vaak is hun moeite vruchteloos omdat de zielen in hun
dwaling volharden.
Deze laatsten kunnen evenwel niet begrijpen dat ze geen gelukzaligheid ervaren,
ofschoon ze menen op aarde alles gedaan te hebben om de hemelse
gelukzaligheid te verwerven. En niet voordat het hun helemaal duidelijk is, dat
mijn wil waarlijk een andere is dan Hij hun op aarde werd voorgesteld, niet
voordat ze de waardeloosheid inzien van datgene wat van hen werd verlangd, niet
voordat ze inzien dat Ik andere eisen aan een mens stel dan kerkelijke gebruiken
en uiterlijkheden na te komen - dat Ik alleen liefde vraag van de mensen en een
mens alleen beoordeel naar de graad van zijn liefde en overeenkomstig de graad
van zijn liefde ook zijn gelukzaligheid kan zijn, hebben al deze zielen geen
benijdenswaardig lot, zelfs wanneer ze zich niet in uiterste duisternis bevinden.
Maar ze maken ruzie en begrijpen hun ongelukkige toestand niet. Ja, ze maken
zichzelf vaak verwijten deze uiterlijkheden en geboden, door mensen
uitgevaardigd, niet voldoende te zijn nagekomen en daarom nog niet toegelaten te
worden tot de gelukzaligheid. En die zou in korte tijd hun deel kunnen worden
als ze maar de onderrichtingen van de lichtwezens zouden aannemen, of zich
daar een beetje licht verschaffen waar de straal van de liefde naar de aarde wordt
gestuurd, waar de zuiverste waarheid wordt uitgedeeld en door alle hongerende
zielen gretig in ontvangst wordt genomen.
Maar net als op aarde, zijn ze ook in het rijk hierna halsstarrig en wijzen alles af
wat hun opvattingen tegenspreekt. En juist bij deze fanatici heeft de tegenstander
nog steeds grote macht. Want ook in het rijk hierna verzuimen ze één ding: elkaar
helpend bij te staan, waardoor de graad van hun liefde zou worden vergroot en
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hun weerstand tegen het licht verzwakt. Ze kunnen in het geestelijke rijk geen
stap verder komen, omdat ook daar de liefde de kracht is die de ziel helpt
opwaarts te gaan. Maar de liefde is ook het licht en liefde kunnen ze ook elkaar in
het rijk hierna schenken, want waar nog geen gelukzaligheid is, is nog nood en
ellende, en steeds zal een ziel de andere kunnen bijstaan. Maar dan zal ook het
denken van de zielen steeds helderder worden en ze zullen ook vragend met
elkaar van gedachten wisselen en het antwoord zal hun zeker toekomen.
Maar steeds komt de liefde op de eerste plaats. En de grote geestelijke dwaling
bij die zielen bestaat daarin, dat ze datgene wat het menselijk verstand tot een
"goddelijke leer" heeft verheven, boven de liefde stellen - dat ze steeds eerst dat
navolgden wat mensen eisten en geen acht sloegen op goddelijke eisen. En er is
eeuwig geen verandering in hun toestand als ze de liefde niet op de eerste plaats
stellen en dus door een liefdevolle wil tegenover andere zielen om te helpen, ook
tot het inzicht van de zuivere waarheid komen, die hun dan ook onbeperkte
hemelse vreugden zal bereiden.
Daarom zal ieder mens wiens denken op een dwaalspoor werd gebracht op aarde,
maar wiens wil om lief te hebben en in liefde te werken een hoge graad bereikte,
plotseling in het rijk hierna tot inzicht komen en hij zal de dwaling bereidwillig
laten varen. Hij zal zijn best doen zijn weten ook aan andere zielen over te
dragen, omdat hij het grote onheil beseft dat de dwaling sticht en omdat hij de
geestelijke blindheid graag wil opheffen, want de liefde zet hem ook aan om te
helpen. En diens invloed kan daarom buitengewoon zegenrijk zijn, omdat hijzelf
op aarde net zo dacht maar wat hij hun nu als foutief kan aantonen en daarom ook
succes kan boeken bij die zielen die hem nu gehoor schenken.
De dwaling is het ergste vergif voor de zielen van mensen en daarom wordt er
door het licht onverbiddelijk strijd gevoerd tegen de duisternis. En het licht zal
ook eenmaal zegevieren. Maar het staat de ziel vrij of hij kiest voor het licht of de
duisternis. Hij wordt niet gedwongen en kan vrij zijn keuze maken, maar er wordt
alles aan gedaan dat hij nog op aarde tot het inzicht van de waarheid komt. Maar
ook in het hiernamaals verminderen de lichtwezens hun inspanningen niet, want
alleen die ziel kan zalig worden die vaststaat in de waarheid.
Amen

Het afweren van het goddelijke woord
BD.4539
14 januari 1949
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De wil van de mensen om het goddelijke woord af te weren
Het is opmerkelijk hoe weinig mensen zich aan de werking van het goddelijke
woord overgeven, hoe weinig ze er nota van nemen dat het hun op buitengewone
wijze wordt toegestuurd en hoe vaak ze er innerlijk tegen in opstand komen en
het stil of openlijk afwijzen. De mensen zijn al sterk beïnvloed door de
tegenstander van God die hun oordeelkundig vermogen benevelt en de wil heeft
verzwakt. En ze beseffen daarom niet - en willen niet beseffen - wat hun
mankeert en wat hun hulp zou kunnen bieden. Het belangrijkste komt ze als
geheel onbelangrijk voor. Ze hebben alleen aandacht voor de eisen van het
lichaam en zijn geestelijk weinig geïnteresseerd. En zo is het ook te verklaren dat
het goddelijke woord alleen sporadisch als waarheid wordt ingezien en als licht
zijn stralen uitzendt in de omgeving.
Er zullen maar weinig mensen zijn die bij zichzelf de kracht van het goddelijke
woord voelen en daardoor dus geestelijk rijpen. Het evangelie zal wel overal
worden uitgedragen, maar niet overal geopende deuren vinden. En zo gaan
slechts sporadisch de lichtjes stralen en ze kunnen het duister van de nacht dat
over de aarde ligt verspreid niet verdrijven. Het zal alleen daar helder en duidelijk
zijn, waar het licht van boven is ontstoken, waar het rechtstreeks aangeboden
woord in ontvangst wordt genomen, dat in zijn uitwerking op de mensen niet te
overtreffen is. En zo ligt het niet aan het woord zelf. Het ligt ook niet aan de
werkzaamheid van Gods boden, maar aan de afwijzende wil van de mensen dat
het goddelijke woord niet de verspreiding krijgt die nodig is, wil de mensheid
geestelijk gezond worden en zich voorbereiden op het laatste oordeel.
Ontelbare draden zijn gesponnen tussen hemel en aarde. Van de aarde zelf gaan
eveneens talrijke draden in alle richtingen. Het bericht van het buitengewoon
werkzaam zijn van God baant zich overal een weg. En het zou bijgevolg ook in
alle richtingen verspreid kunnen worden, maar steeds weer belanden de draden
op een dood spoor. En het is met inachtneming van de vrije wil onmogelijk, het
goddelijke woord de mensen te doen toekomen zolang de wil daar innerlijk
afkerig van is. Dus moet er onophoudelijk geworven en gearbeid worden. En
zodra een enkele mens maar de boodschap van boven aanneemt, is er een groot
reddingswerk volbracht. En ter wille van deze enkele zielen leidt God Zijn woord
naar de aarde, opdat zij de weg vinden naar Hem voordat het einde komt, voordat
het nacht wordt en elk licht dooft.
Amen
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BD.8851
11 september 1964

Het afwijzen van het goddelijke woord
Wanneer mijn evangelie u rechtstreeks van boven wordt aangeboden, wijs het
dan niet af. Want u bekent daardoor alleen dat u de schrift niet kent die van Mij
getuigt. En het zal u eens bitter berouwen, wanneer u beseft Wiens woord u hebt
afgewezen en hoeveel te meer u zou hebben kunnen vooruitgaan, de weg
omhoog. Weliswaar is uw wil goed, en u meent dat de bijbel is afgesloten en dat
elk verder woord van Mij overbodig is, maar Ik stel u hier iets tegenover dat
zuiver en onvervalst is: het is mijn woord zoals het u niet zuiverder kan worden
aangeboden. En dat zult u moeten aannemen en boven de schrift stellen die niet
meer in die zuiverheid bewaard is gebleven zoals ze van Mij is uitgegaan. En
denk aan dat ene, dat Ik mijn woord aan al diegenen laat toekomen die al een
zekere graad van rijpheid hebben verkregen. Dat ze mijn stem daarin goed
kunnen herkennen, dat alleen de wil nog bereid moet zijn door Mij te worden
aangesproken. Het is een groot geschenk van genade dat hun ten deel valt en dat
moet niet worden afgewezen. Doch nog duidelijker kan Ik de mensen niet meer
aanspreken, om hun vrije wil geen geweld aan te doen die volledig vrij moet
beslissen, daar het anders voor Mij gemakkelijk zou zijn om op mijn
openbaringen de stempel van de waarheid te drukken, maar dan ook het zelf
beslissen vervallen zou zijn.
Maar u mensen zult mijn stem kunnen herkennen als u maar de liefde beoefent.
Maar u zult u niet mogen laten leiden door hen die nog zwak in de liefde zijn en u
daarom afkerig willen maken van mijn woord dat u rechtstreeks wordt
toegestuurd. Ieder zal vrij uit zichzelf moeten beslissen en zich niet moeten laten
afbrengen van de weg die hij bereid is te gaan. En wanneer hij met heel zijn hart
de waarheid begeert, zal hij ze ook vinden door mijn rechtstreekse aanspreken,
omdat dit hem antwoord geeft op elke vraag die het hart maar uitspreekt en die
hij beantwoord wil hebben.
Heb Ik niet duidelijk genoeg gesproken door mijn apostel Paulus, dat Ik het
verstand van de verstandige wil verwerpen en de wijsheid van de wijze teniet wil
doen en dat Ik door eenvoudige prediking zalig maak die in Mij geloven? U allen
werkt u door de schrift heen en zult toch zonder opwekking van de geest niet op
de geestelijke betekenis kunnen komen. En wat voor u gemakkelijk is te
begrijpen, neemt u niet ter harte. U wilt niet dat laten gelden wat Ik u toch evenzo
niet mis te verstaan heb gezegd. En u zult evenzo veel verwijzingen naar het
werkzaam zijn van de geest in u in de schrift vinden, terwijl u zich echter die
passages uitzoekt die zogenaamd mijn rechtstreekse aanspreken als satanisch of
door Mij niet gewild kenmerken.
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Waarom neemt u de eerstgenoemde niet aan? Waarom houdt u zich aan de
laatstgenoemde en laat het denken van uw verstand overheersen? Mijn woord
spreekt alleen tot het hart en het kan ook alleen door het hart worden begrepen.
Daarom kan het alleen door een liefdevol mens worden begrepen. En daarom is
ook maar zelden een mens ervoor te winnen die over een groot verstandelijk
weten beschikt, wanneer hij niet tegelijkertijd in de liefde leeft. En mijn
rechtstreekse woord zal steeds afwijzing ondervinden van de kant van hen die
menen geroepen te zijn voor onderrichtende werkzaamheden, maar die Ik niet
zelf daarvoor heb aangesteld. Want hun ontbreekt de opwekking van de geest. En
zonder deze is het slechts een dood weten wat de mensen wordt toegevoerd. Het
kan niet levend zijn en daarom ook geen levend geloof tot gevolg hebben, terwijl
mijn woord al een levend geloof aantoont en een mens die mijn woord ontvangt,
waarlijk ook een door Mij aangestelde dienaar in mijn wijngaard is.
Amen

Onze oer-schuld
BD.8880
8 november 1964

Het afwijzen van de liefdeskracht was de "zonde"
Wanneer u van boven wordt aangesproken, is dit een teken van mijn nooit
eindigende liefde, die zich ontfermt over de mensen en hen te hulp wil komen.
En deze liefde gaat alsmaar naar u uit, want u maakt ook deel van Mij uit,
ofschoon u in vrije wil mijn tegenstander in de diepte bent gevolgd. Maar uw
oer-wezen is liefde en Ik rust niet eerder tot u zich weer geheel heeft veranderd
tot uw oer-wezen. En wordt u nu van boven aangesproken, dan zult u ook aan
mijn aanspraak herkennen, dat er alleen een goede kracht aan het werk kan zijn.
Want steeds doe Ik mijn best u tot liefde op te voeden en u te wijzen op Jezus
Christus en Zijn verlossingswerk, omdat u dan de juiste weg gaat, die een
verandering nog op deze aarde tot gevolg heeft.
U zult dus niet mogen twijfelen aan de herkomst van datgene wat u van boven
toekomt. De inhoud ervan kan niet anders dan goed zijn en dus moet het vrij zijn
van dwaling. Want de eeuwige Waarheid zelf onderricht u en op haar zult u
volledig kunnen vertrouwen, dat ze u geen verkeerde leerstellingen zal
aanbieden. Maar in de eindtijd is deze verzekering hard nodig, want zelfs mijn
lichtdragers wil men helemaal aan het twijfelen brengen over de waarachtigheid
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van hun boodschappen. Maar het moet voor u voldoende zijn te weten dat Ik
zelf mijn lichtdragers bescherm tegen dwaling. Want wie anders kan u de
garantie geven voor de zuivere waarheid dan alleen Ik zelf, die van ieder de wil
en het verlangen naar de waarheid ken?
En steeds weer zeg Ik u dat het werkzaam zijn van de tegenstander geheel in het
bijzonder u geldt, die het licht wilt verbreiden. Hij wil dit verhinderen en
daarom grijpt hij naar alle middelen om twijfel te zaaien in de harten van de
mensen over de waarachtigheid van deze ontvangsten. Maar ook mijn inwerken
zal steeds duidelijker zichtbaar worden. Ik zal steeds duidelijker de dwaling
belichten waarin hij u al heeft gedrongen. Want zijn doel is u verre te houden
van de waarheid, maar het zal hem niet lukken bij diegenen die ernstig de
waarheid begeren. En dus moet ieder serieus bij zichzelf nagaan of hij naar de
zuivere waarheid verlangt. Dan kan hij niet meer om de tuin worden geleid, dan
zal hij deze zelf inzien en zich bevrijden van dwaling.
Het moment van het scheppen was zowel voor Mij als voor mijn lichtdrager een
daad van onvergelijkbare gelukzaligheid. Want de voortbrengselen van zijn wil
en mijn liefdeskracht waren zo buitengewoon heerlijk gevormd, dat ze ons
beiden onuitsprekelijk gelukkig maakten en de liefde van de lichtdrager voor
Mij steeds helderder ontvlamde. Want in hen was dezelfde kracht om te
scheppen voorhanden. Ze konden ervan genieten en eveneens werkzaam zijn in
het scheppen van geestelijke scheppingen, waardoor ze hun gelukzaligheid tot in
het oneindige konden vergroten.
Wanneer Ik er dus van uitga dat het deze geschapen wezens aan niets ontbrak,
dat ze allen als mijn evenbeelden buiten Mij werden geplaatst en dat ze zolang
scheppend en vormend bezig konden zijn als ze door het licht van mijn liefde
werden doorstraald, dan moet het u ook duidelijk zijn dat hun activiteit schade
leed toen ze deze toevoer van kracht afweerden. Ze verloren daardoor hun licht,
hun inzicht, zodat hun denken in de war raakte en ze dus niet meer in staat
waren te scheppen. Ze verhardden, maar waren toch door Mij eens uitgestraalde
kracht, die Ik daarom omvormde tot scheppingen van de meest verschillende
soort.
Dit gebeuren is u al zo vaak beschreven en u zult dit als de zuiverste waarheid
kunnen aannemen. U zult zonder bezwaar kunnen aannemen, dat alleen het
afwijzen van mijn liefdeskracht de zonde was tegen Mij, daar het helderste licht
in hen werd ontstoken, waarin ze zich geheel en al van de draagwijdte van hun
opstand bewust waren. Daarom zal Ik ook elke voorstelling als onjuist belichten,
dat Ik zowel de lichtdrager alsook de gevallen wezens heb voorbeschikt of
aangezet tot deze afval. De wezens waren allen in mijn wil werkzaam tot aan de
tijd dat ze de stroom van mijn liefdeskracht afweerden. Maar toen vond ook de
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verharding van de geestelijke substantie plaats. En mijn kracht, die Ik eens als
wezens heb uitgestraald, moest nu op een andere manier werkzaam worden. Dat
gebeurde door het uiteen doen vallen van de substantie in kleine en hele kleine
partikeltjes en hieruit ontstond dus de schepping. Toen pas moest het wezenlijke
strijden tegen allerlei weerstanden, want het moest deze overwinnen om zich
weer positief te ontwikkelen.
De werkzaamheid van de wezens die niet waren gevallen bestond uit het
gebruiken van de kracht die uit Mij naar hen toestroomde. Maar deze wezens
bevonden zich in een staat van het helderste licht, dus inzicht, wat daarom niet
anders dan in mijn wil door de wezens werd gebruikt. Zolang het wezen Mij dus
trouw bleef, werkte en schiep het in mijn wil. Toen het zich van Mij afwendde,
verloor het de kracht om te scheppen en te vormen. Het verhardde en bleef
werkeloos, wat toen het ontstaan van de scheppingen tot gevolg had. Ik was wel
sinds eeuwigheid op de hoogte van de afval van Lucifer en de wezens, en Ik
hinderde hem niet vanwege zijn vrije wil. Maar toch was Ik er niet bij
betrokken, omdat Ik de lichtdrager - Lucifer - dezelfde macht had verleend, die
Ik hem ook niet beknotte. Hij kon dus uit zichzelf alles doen en laten. En zo was
het hem ook mogelijk, ook de wezens aan te zetten zich tegen Mij te keren, om
als het ware een tweede wereld te scheppen, een wereld vol weerstand tegen
Mij.
Maar dit alles was alleen maar mogelijk, doordat hij - en naderhand ook zijn
aanhang - zich voor de krachtstroom van mijn liefde afsloot. En zo is het
afwijzen van mijn liefdeskracht de eigenlijke zonde, want hij was tegen Mij zelf
gericht. Want de wezens hadden het volste inzicht dat ze eens hun oorsprong
hadden in Mij. Dat het denkvermogen van de wezens zich uitte in een wil die
volledig tegenovergesteld aan Mij was, dat deze iets voortbracht dat volledig
tegengesteld was aan God, had niet in Mij zijn oorsprong. Maar het afwijzen van
mijn liefdeskracht had deze verkeerd gerichte wil als gevolg, omdat het
verduistering van geest, geestelijke blindheid betekende.
Nu werd Lucifer mijn tegenpool, die alle slechte gedachten, waarvan hij zelf de
veroorzaker was, op de wezens kon overdragen. Want vanaf het moment dat ze
Mij bewust de liefde opzegden, had hij volledig macht over deze wezens. En hij
behield die tot Ik de schepping liet ontstaan om hen aan zijn macht te ontrukken
en het proces van de terugkeer op gang te brengen. Maar nu moesten deze
wezens een weg van kwellingen gaan, zolang, tot ze dan als mens in het stadium
van het zelfbewustzijn en de vrije wil, al hun verkeerde gedachten afwerpen,
hun wil weer geheel veranderen en zich volledig kunnen vergoddelijken. Dus
moeten ze het satanische afleggen en in vrije wil naar het goddelijke streven.
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Alleen dat al bewijst dat het kwade niet uit Mij kan zijn voortgekomen. Anders
kon Ik niet goddelijk worden genoemd, waaronder alleen het goede is te
verstaan. Er kan dus niet licht en duisternis, niet liefde en haat tegelijk zijn.
Kortom, al die tegenstellingen heb Ik niet in Mij. De vrije wil kon wel besluiten
voor Mij of mijn tegenstander. Deze was echter al slecht, toen hij mijn
tegenstander werd. Hij had dan ook alles voortgebracht wat tegen Mij gericht
was. Hij was een macht als Ik zelf, alleen had hij een oorsprong, een begin.
Dit is de ergste misleiding die mijn tegenstander toepaste: u te laten geloven, in
Mij ook de herkomst van al het slechte te zien. En daarom maak Ik u er steeds
weer op attent, dat dit de eigenlijke zonde is geweest: het afwijzen van mijn
liefdeskracht, omdat daardoor de toestand van verwarring over de wezens is
gekomen. De toestand, waarin ze elk werkzaam zijn naar mijn wil weigerden en
daarom als uiteengevallen gekluisterd werden in scheppingen van allerlei aard.
Want het is wet van eeuwigheid, dat door Mij uitgestraalde kracht werkzaam
moet worden, dat er in vrije wil weer om deze kracht moet worden gevraagd, om
de ommekeer terug tot een volmaakt wezen mogelijk te maken.
Dat deze gedachten, die in het gevallene zijn gelegd, in Lucifer hun oorsprong
hebben en daarom hiertegen moet worden gestreden in de tijd van de
belichaming als mens, is door mijn liefde een proces geworden, dat uit
"schepselen" van God, ware "kinderen" moet opleveren. En zo werkt Lucifer
ongewild aan dit proces van terugvoering. Ik voorzag dit wel sinds eeuwigheid,
maar Ik zelf heb hem nooit tot mijn tegenstander bestemd, want ook hij was een
vrij wezen dat in alle volmaaktheid uit Mij is voortgekomen.
Amen

BD.8652
22 oktober 1963

De grootte der oer-schuld vereist verlossing door Jezus Christus
Wanneer jullie kennis toegevoerd wordt van de eindeloos lange
ontwikkelingsgang die jullie moesten afleggen voor jullie laatste belichaming als
mens en jullie daarover nadenken, dan zouden jullie ook moeten inzien hoe groot
de schuld geweest is waarmee jullie je opgezadeld hadden door jullie toenmalige
afval van Mij. Want mijn gerechtigheid zal jullie waarlijk niet een overmaat aan
kwellingen laten verduren wanneer jullie ze niet zelf verschuldigd waren. En
wederom is het geen strafmaatregel mijnerzijds, maar slechts weer een werk van
mijn eindeloze liefde omdat Ik jullie gelukkig wil maken, maar jullie niet tegen
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mijn wet van eeuwige ordening een zalig leven bereiden kan, zolang jullie je in
een tegen Mij weerspannige toestand bevinden, wat echter het geval is door jullie
toenmalige verzet tegen Mij. Jullie kunnen als mens echter niet de grootte van
jullie schuld meten, want jullie denken is slechts beperkt. Echter het weten van
het wezen dat eens gevallen is, was niet begrensd zoals dat van jullie nu als mens,
maar het waren volmaakte schepselen, die in het helderste licht van het inzicht
stonden.
En daarom is hun schuld zo onmetelijk groot dat deze een zoenoffer vereist, wat
zelfs niet door de eindeloos lange gang door de schepping gebracht worden kon,
doch eerst moest het grootste werk van liefde en erbarmen volbracht worden door
de mens Jezus om voorgoed de delging van de grote schuld mogelijk te maken,
die echter ook de erkenning van Jezus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld
vereist. Keren jullie weer terug in het lichtrijk waaruit jullie zijn voortgekomen,
dan zullen jullie de grootte van de schuld kunnen meten die een opstand tegen
Mij betekende. En jullie zullen ook begrijpen, dat jullie alleen op deze manier
door de schepping weer de graad van rijpheid konden bereiken, waarin jullie dan
ook het verlossingswerk van Jezus zullen kunnen begrijpen en aannemen.
Als mens echter kunnen jullie niet overzien welke grote betekenis dit
verlossingswerk voor jullie - voor iedere ziel afzonderlijk - heeft. En daarom
moeten jullie "geloven" wat jullie daarover wordt voorgehouden en zonder
bewijzen de goddelijke Verlosser Jezus Christus erkennen. Dan bevrijden jullie je
daardoor ook van jullie voormalige schuld. Jullie vertrouwen je weer aan Mij toe
- die in Jezus belichaamd was - en keren als het ware vrijwillig terug tot Hem die
jullie destijds niet wilden erkennen en tegen wie jullie in opstand kwamen. Jullie
kan als mens weliswaar over alles de meest volledige opheldering gegeven
worden, maar jullie zijn niet in staat alles te bevatten in jullie nog onvolkomen
toestand. Vandaar dat het steeds een daad van geloof voor jullie mensen zal zijn
wanneer jullie de weg nemen naar het kruis, die echter ook jullie enige en zekere
redding is. Want Jezus neemt dan de schuld van jullie over. Want Hij is vanwege
de zondenschuld ter wille van de mensen gestorven aan het kruis. Hij heeft deze
op zich genomen en door Zijn bloed tenietgedaan, opdat jullie daarvan verlost
worden. En toch kan jullie deze grootste en belangrijkste leer van het
verlossingswerk niet bewezen worden. Jullie moeten vrijwillig geloven zonder
iedere dwang. Maar jullie kunnen het ook, omdat Ik nooit iets van jullie verlang
wat onmogelijk zou zijn en omdat Ik jullie steeds help het juiste inzicht te
verkrijgen.
Maar één ding mogen jullie niet overslaan of uitschakelen: dat jullie een leven in
liefde zullen moeten leiden, omdat de liefde de kracht is die jullie tot alles in staat
stelt, omdat jullie door de liefde het innerlijke licht van inzicht bereiken en omdat
jullie je door de liefde ook weer met Mij in verbinding stellen en de toestand
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herstellen die er vóór jullie zondeval was, toen Ik jullie voortdurend doorstralen
kon. Zo ook kan Ik jullie als mens toestralen wanneer jullie zelf daartoe bereid
zijn, wanneer jullie de liefde beoefenen en jullie vrijwillig tot Mij wenden en
jullie niet meer verzetten tegen de straling van mijn liefde zoals destijds, maar
jullie openstellen voor Mij en nu onbeperkt de stroom van mijn liefde zich in
jullie kan uitgieten. Maar steeds zal dit pas mogelijk zijn wanneer jullie vooraf de
weg naar het kruis genomen hebben, dat jullie bevrijd worden van jullie
zondenschuld, omdat jullie anders nog in de boeien van de tegenstander
smachten, die jullie zal hinderen bij het werken in liefde en die jullie ook in
geestelijke duisternis gevangen houdt omdat hij jullie niet wil verliezen.
Jullie schuld is overgroot geweest, maar ze is gedelgd door Jezus Christus die
voor jullie mensen nu de zichtbare God geworden is, op voorwaarde dat jullie je
door Hem laten verlossen. Want jullie kunnen in eeuwigheid niet zelf de schuld
aflossen. Ik kan jullie echter ook niet met jullie schuld opnemen in mijn rijk,
want Ik ben weliswaar een God van liefde, maar ook een God van
rechtvaardigheid. En deze rechtvaardigheid vereist totale vergeving van de
schuld, die jullie alleen bij Jezus Christus kunnen vinden, in wie Ik zelf het
verlossingswerk volbracht.
Amen

Jezus Christus - Een leven in liefde
BD.6951
21 oktober 1957

Jezus kwam als Redder in de nood
Vanwege de grote geestelijke nood ben Ik neergedaald naar de aarde, want Ik had
medelijden met de mensen die door mijn tegenstander gekluisterd waren. Zij
konden hem geen weerstand meer bieden en riepen hun God om een redder.
Doch slechts weinigen geloofden nog vast en onwankelbaar dat de Messias zou
komen zoals het geschreven stond. Maar die weinigen verwachtten Hem met
vurig verlangen, zij verwachtten Hem als hun Redder uit de diepste nood en
verdrukking. En ter wille van hen ben Ik neergedaald, omdat hun roep om hulp
mijn oor bereikte, omdat Ik hun geloof niet wilde teleurstellen. Bovendien was de
tijd voor de zending van de mens Jezus gekomen. Ik wilde de gehele mensheid
verlossen uit de boeien van de tegenstander en Ik wilde ook verlossing brengen
aan degenen die reeds gestorven waren, maar nog niet mijn rijk konden
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binnengaan voordat de grote zondeschuld teniet was gedaan, die aanleiding was
voor het bestaan der mensen op aarde.
In deze mens Jezus kwam Ikzelf op de aarde om alle mensen het heil te brengen,
om hen te bevrijden uit de keten die al voor eeuwig lange tijd op hen drukte en
voor hen de weg naar mijn rijk vrij te maken - naar het rijk van eeuwige vrede en
zaligheid. Toen Ik naar de aarde afdaalde, waren maar weinig mensen bereid Mij
op te nemen, dat wil zeggen: alleen weinige erkenden Mij omdat zij een leven in
liefde leidden. Zodoende was de schaar van mijn aanhangers niet erg groot,
ofschoon Ik voortdurend bezig was de mensen tot werken in liefde aan te sporen,
met als gevolg dat zij Mij dan ook hadden kunnen herkennen als hun God en
Vader van eeuwigheid. Want de grote nood bestond daarin dat er onder de
mensen weinig liefde was, dat zij al geheel vastgebonden waren door degene die
zelf zonder enige liefde was en als vijand tegenover Mij stond. Tegen hem wilde
Ik de strijd opnemen om hem door de overwinning de zielen te ontrukken die hij
gebonden hield.
Daarom leefde Ik zelf de mensen een leven voor van onzelfzuchtige liefde, omdat
de liefde het wapen was dat Ik tegen mijn tegenstander gebruiken wilde en dat
ook de mensen de kracht gaf hem tegenstand te bieden. Zonder liefde behoorden
zij hem geheel en al toe. De liefde echter kan hij niet weerstaan. De liefde is het
enige wapen waar hij voor bezwijkt, die echter in de tijd van mijn komst op aarde
slechts bij weinig mensen te vinden was. De liefde was de enige verbinding met
Mij, hun God en Vader van eeuwigheid. En deze verbinding moest tot stand
worden gebracht, wilden de mensen mijn woord vernemen. Mijn woord kon in
hen niet meer weerklinken, omdat zij door hun gebrek aan liefde ook geen geloof
meer hadden aan een God die tot hen wilde spreken. En daarom kwam Ikzelf
naar de aarde om de mensen aan te spreken, om hun opnieuw mijn wil te
verkondigen, om hun opnieuw mijn geboden van de liefde te geven, om hun
opnieuw het evangelie te verkondigen - de goddelijke leer, die hen tot zaligheid
zou voeren.
Maar Ik moest de mensen nog een grote hulp verschaffen. Ik wilde hen eerst
bevrijden uit de macht die hen gebonden hield, die hun wil verzwakte en de
mensen verhinderde mijn wil te vervullen. Ik wilde hen verlossen uit zijn macht.
En daarvoor koos Ik Mij de vorm van de mens Jezus, om in Hem een werk van
liefde en barmhartigheid te volbrengen dat de mensen bevrijding bracht uit alle
nood. Alle mensen die van hun beul verlost wilden worden, moesten zich aan
mijn zijde scharen.
Die vrijwillig bij hem bleven, kon Ik geen redding brengen. Maar die zich tot Mij
wendden, ontvingen van Mij ook de kracht om zich uit zijn ketenen los te maken.
Maar dit verlossingswerk moest ook op menselijke wijze plaats vinden, omdat er
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geen dwang mocht worden uitgeoefend op de wil van de mensen. Zij moesten
geheel vrij zijn of zij het verlossingswerk van de mens Jezus, in wie Ik mijzelf
belichaamde, wilden aanvaarden of afwijzen.
Daarom heb Ik als mens Jezus op de aarde geleefd en heb Ik de mensen
voorbereid op het grote offer van verlossing, dat de grote zondeschuld, om welke
reden zij op de aarde zijn, zou verzoenen. Doch slechts weinigen herkenden Mij
en zagen in Mij de Redder, de Messias, die zieners en profeten steeds weer
hadden aangekondigd. De nood was overgroot toen Ik naar de aarde kwam, maar
het verlossingswerk is volbracht omdat ook mijn liefde overgroot was en de
liefde zodoende de zondeschuld teniet deed, doordat zij zichzelf offerde aan het
kruis.
En deze liefde zal steeds weer proberen die mensen hulp te bieden, die tot nog toe
geen verlossing vonden. Die van de genade van het verlossingswerk nog geen
gebruik maakten en daarom nog steeds in de netten van de vijand smachten en
zich zonder hulp nooit zouden kunnen bevrijden. Die Ik echter nooit zal opgeven
maar steeds tegemoet treed en hen dan wijs op het verlossingswerk van de mens
Jezus. Op Hem, die als mens op grond van Zijn liefde de nood van Zijn
medemensen inzag en die op grond van Zijn liefde het offer gebracht heeft onder
onmetelijke kwellingen te sterven aan het kruis. En Ik zal ook steeds weer in het
woord tot de mensen komen en hun melding maken van het grote werk van liefde
en erbarmen van Jezus - die Mij zelf opnam, die zich door de liefde geheel
verenigde met Mij en die voor u allen tot Redder en Verlosser werd van zonde en
dood.
Amen

BD.8454
31 maart 1963

Jezus onderrichtte op aarde de liefde
De Liefde bracht de ziel van Jezus mee naar de aarde. En daarom was Hij ook in
staat een overmaat aan lijden op zich te nemen. Want de Liefde gaf Hem daartoe
de kracht. En Hij wist dat juist de liefde bij de mensen ontbrak en dat ze daarom
zwak en hulpeloos waren. Ze hadden weliswaar ook een liefdesvonkje in zich,
dus waren ze in staat liefde te geven, maar de bereidwilligheid om liefde te geven
ontbrak hun, omdat mijn tegenstander die verstikte. Omdat hij de eigenliefde
steeds meer ontstak en elke onbaatzuchtige liefde verhinderde door te breken. En
Jezus leefde daarom de mensen een leven in liefde voor. Jezus deed voor Zijn
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medemensen alleen het goede. Hij genas hun gebreken. Hij troostte hen en hielp
ze waar er maar hulp nodig was. Hij was onbaatzuchtig en er steeds toe bereid het
lot voor de mensen te verlichten.
En Hij leerde ze waarom ze een leven in liefde moesten leiden. Hij waarschuwde
hen voor de gevolgen van een liefdeloze levenswandel, zoals Hij hun ook de
uitwerking van een leven in liefde steeds voor ogen hield en hun het bewijs gaf
met Zichzelf. Hij was tot de hoogste krachtsinspanning in staat. Hij genas zieken
en verrichte wonderen op grond van Zijn liefde die voortdurend in Hem toenam.
Want Hij had een innige band met God die de eeuwige Liefde zelf is. En daarom
leerde Jezus ook de mensen de band met God, hun Vader van eeuwigheid, tot
stand te brengen, wat weer alleen kon gebeuren door de liefde en door innig
gebed tot Hem.
Dit alles was de mensen vreemd geworden en slechts weinige leidden een leven
in liefde. En dezen herkenden Jezus ook spoedig als de beloofde Messias. Ze
herkenden in Hem de Vader. In hen was door de liefde een klein lichtje
ontstoken, dat nu gevoed werd door de leer van Jezus. En de duisternis week van
de mensen. En deze leer moet worden verbreid onder de mensheid en daarom
onderwees Hij zelf Zijn leerlingen, die Hij in de wereld uitzond met de opdracht
getuigenis af te leggen van Hem zelf, van Zijn werk van verlossing en van het
evangelie van de liefde. Want de mensen moest de juiste weg worden
aangewezen die naar het leven leidt dat eeuwig zal duren.
Jezus zou echter nooit dit verlossingswerk hebben kunnen volbrengen wanneer
Hij niet van liefde vervuld zou zijn geweest. Maar de liefde is tot alles in staat.
Voor de liefde bestaat er geen begrenzing. Er bestaat niets onmogelijks. Er
bestaat niets wat ze niet zou kunnen overwinnen. Want als mens zou het
onmogelijk geweest zijn, zo’n mate van lijden en kwellingen te doorstaan als
Hem werd opgelegd. Maar de kracht van de liefde hielp Hem te zegevieren. Op
grond van de liefde heeft Hij het bitterste lijden en de pijnlijkste dood aan het
kruis verdragen. En Hij gaf Zijn geest pas prijs toen het werk was volbracht.
En nu pas werd het de mens mogelijk zich vrij te maken van de tegenstander, die
hem geketend hield zolang de zondenschuld niet teniet was gedaan. Pas na de
kruisdood van Jezus konden de mensen voor zich kracht afsmeken en versterking
door Jezus Christus, in wie God zelf als de eeuwige Liefde voor de mensheid is
gestorven. De mensen zijn niet meer aan de tegenstander van God overgeleverd
en aan zijn willekeur. Ze kunnen zich van hem losmaken wanneer ze Jezus om
hulp vragen en nu door een leven in liefde de kracht verwerven om de wil van
God te vervullen.
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En daarom is het ’t belangrijkste in het leven op aarde, dat de mensen het
evangelie van de liefde wordt verkondigd dat van de mensen de dichte duisternis
afneemt, dat hen tot geloof laat komen in Jezus Christus als Gods Zoon en
Verlosser van de wereld en dat steeds de kracht zal schenken om de weg over de
aarde met succes af te leggen. Want de liefde is kracht. En zonder liefde blijft de
mens krachteloos en kan hij zijn doel niet bereiken ten behoeve waarvan hij op
aarde leeft. Maar zonder liefde kan er ook geen licht zijn op deze aarde, want die
is het rijk van de tegenstander van God, die dichte duisternis verspreidt, opdat
God niet wordt herkend en hij zijn aanhang niet verliest, maar die in het licht
herkend wordt als vijand.
Waar daarom de liefde wordt verkondigd, daar zal ook het geloof in Jezus
Christus gewekt kunnen worden, wanneer de mensen maar de wil hebben de
geboden van de liefde na te komen. En daarom moeten de arbeiders in de
wijngaard van de Heer ijverig bezig zijn en het woord Gods, dat altijd alleen
maar de goddelijke geboden van de liefde als inhoud heeft, verbreiden. Want de
mensen moeten ervan op de hoogte zijn dat alleen de liefde hun geestelijke
vooruitgang kan opleveren, dat alleen de liefde hun kracht schenkt aan zichzelf te
werken en dat de liefde ook het licht schenkt en de mensen een omvangrijk weten
ontsluit, zodat ze nu bewust hun weg over de aarde gaan, zich bewust van hun
taak en hun doel, en dit nu ook nastreven met alle kracht. En zodra ze Jezus
Christus erkennen, zodra ze weten dat God zelf in Jezus het verlossingswerk
heeft volbracht en zij zich nu bewust aan Hem overgeven, zullen ze ook vrij
worden van hun oer-schuld en het doel op aarde bereiken en definitieve
aaneensluiting met hun God en Vader van eeuwigheid.
Amen

BD.7986
7 september 1961

De Liefde volbracht het werk van verlossing
De liefde van de mens Jezus voor Zijn medemensen was zo groot, dat ze Hem
bewoog het zwaarste leed op zich te nemen en hen daardoor te helpen, omdat Hij
hun grote geestelijke nood onderkende, hun ongelukkige toestand en hun
hulpeloosheid zich uit eigen kracht van mijn tegenstander te bevrijden. De liefde
van de mens Jezus gaf Hem het helderste licht over de toestand van de mensen,
over de oorzaak ervan en de enige mogelijkheid tot redding. De liefde offerde
zich dus zelf op om hen te verlossen, want op grond van Zijn liefde zag Hij ook
de missie in die Hij zelf had ondernomen. Hij wist dat Hij zich zelf aan Mij had
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aangeboden om naar de aarde af te dalen, in een menselijk omhulsel verblijf te
nemen en dit zo te vormen dat het Mij zelf als omhulsel kon dienen - de grote
Geest van de oneindigheid, die onbegrensd was maar een menselijk omhulsel
volledig en helemaal kon doorstralen.
En dus werd Ik zelf mens. Dat wil zeggen: de kracht van mijn liefde - mijn oersubstantie - vervulde totaal een menselijke vorm, die een zuivere ziel van boven
in zich droeg, een ziel uit het rijk van het licht, die zich zelf had aangeboden om
voor de grote oer-schuld van de gevallen geesten een werk van genoegdoening te
verrichten, zoals mijn gerechtigheid verlangde om de gevallen wezens weer te
kunnen opnemen in mijn rijk. De mens Jezus was deze ziel van het licht. Hij was
de menselijke gedaante die Ik tot mijn verblijfplaats koos en in welke Ik zelf het
verlossingswerk voor u heb volbracht.
Onmetelijk leed moest de mens Jezus verduren tijdens Zijn leven op aarde, omdat
Zijn ziel de duisternis ervoer waarin ze moest vertoeven, en omdat Hij Zijn
lijdensweg bekroonde met Zijn dood aan het kruis, die onmetelijk kwellend was
en de mensen uit het verleden, de tegenwoordige tijd en de toekomst bevrijdde uit
de handen van de macht die Mij vijandig gezind was en het geestelijke eens naar
beneden had getrokken, de diepte in.
Maar Hij moet worden erkend als Verlosser Jezus Christus, in wie de eeuwige
Godheid zelf het werk van het delgen van de grote zondenschuld had volbracht.
Want pas deze erkenning levert de mensen de bevrijding van mijn tegenstander
op. De erkenning van Jezus als omhulsel van Mij zelf betekent voor de mensen
ook het vrij worden van de vroegere schuld. En deze erkenning moet levend zijn,
niet slechts dode woorden die de mond uitspreekt, maar een overtuigd geloof dat
Hij en Ik één werden, dat Jezus God is, dat Ik zelf in de mens Jezus ben geweest
en Ik dus zelf de mensen verloste van zonde en dood.
Om tot dit levend, dat wil zeggen: overtuigd geloof te komen, zult u in de liefde
moeten leven. U zult de mens Jezus moeten navolgen, wiens leven een
onophoudelijk werkzaam zijn in liefde was. En wanneer u maar de wil hebt, zal
Hij deze wil ook sterker maken, opdat u overtuigd uw geloof in Hem belijdt en
daardoor ook aanspraak zult mogen maken op de genaden van het
verlossingswerk, die u algehele verlossing waarborgen.
U zult de grote betekenis moeten kennen van Zijn geboorte, van Zijn missie en
van het geheim van mijn menswording in Hem. U moet weten dat Hij alleen het
zichtbare omhulsel is geweest voor Mij zelf, die als oneindige Geest voor u niet
zichtbaar kon zijn en daarom zelf een omhulsel uitkoos dat Ik volledig kon
doorstralen, opdat u Mij nu zult kunnen zien wanneer u mijn verlossingswerk
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erkent en het offer van de mens Jezus wilt aannemen, wanneer u zelf het teniet
doen van uw oer-schuld begeert en daarom onder het kruis vlucht met uw schuld.
En ze zal waarlijk van u worden afgenomen. U zult vrij zijn en weer mijn rijk van
licht en gelukzaligheid kunnen binnengaan. En u zult Mij zelf dan kunnen zien in
Hem, in Jezus Christus, in wie Ik zelf voor u aan het kruis ben gestorven. Want
het was de Liefde die in Jezus naar de aarde afdaalde. Het was de Liefde die Hem
vervulde en die voor u mensen het zwaarste offer volbracht. En deze Liefde was
Ik zelf.
Amen

BD.6367
29 september 1955

Het openen van de poort naar de gelukzaligheid
Volg Mij in het rijk dat Ik voor u heb geopend. Ga dezelfde weg die Ik ben
gegaan en u zult uw doel bereiken: de vereniging met de eeuwige Liefde, een
leven in eeuwige gelukzaligheid. Als mens ging Ik op aarde bewust deze weg,
want Mij trok de eeuwige Liefde, tegen welke Ik me niet verzette, omdat Ik met
alle liefde mijn hemelse Vader was toegedaan. De liefde voor Hem was in Mij en
werd steeds groter, hoe langer Ik op aarde vertoefde. En door deze liefde die Mij
vervulde, zag Ik ook de onuitsprekelijke nood van de medemensen bij wie de
liefde helemaal ontbrak en die daarom krachteloos op de grond lagen, gekluisterd
door een macht die totaal zonder enige liefde was. Ik verkreeg dit weten door
mijn liefde en het weten vermeerderde weer mijn liefde. Want nu gold ze ook de
ongelukkige broeders die eens in het licht stonden en onmetelijk diep in de
duisternis waren gestort.
Ik werd door de toevloed van liefde steeds machtiger en Ik voelde me daarom
sterk genoeg te strijden tegen hem die mijn broeders gevangen hield. Want Ik
wist dat mijn hemelse Vader Mij nooit de liefdeskracht zou onttrekken, maar
alleen zou vermeerderen, omdat Ik Hem Zijn kinderen terug wilde brengen, aan
wie Zijn liefde ook toebehoorde, maar die Zijn tegenstander in zijn macht had.
Maar de strijd tegen hem betekende een ongelofelijk liefdesoffer. Ik moest hem
overwinnen met een daad van liefde, waardoor zijn macht gebroken werd. Ik
moest voor alle gevallen broeders iets offeren om hen vrij te kopen van degene
die hen pijnigde. Ik moest het losgeld betalen, want hij liet de zielen nooit los die
van hem waren sinds de val in de diepte. En zo offerde Ik mijn leven aan het
kruis.
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Mijn overgrote liefde zette me daartoe aan en Ik verlangde vurig naar de liefde
van de Vader. En Hij schonk ze Mij doordat Hij Mij totaal vervulde en zo nam de
Vader helemaal bezit van Me. En alles wat Ik nu deed, volbracht de Vader in Mij.
En zo ging Ik de weg naar het kruis, weliswaar als mens, maar gedreven door de
liefde in Mij, die niet anders kon dan redding brengen aan de gevallenen die
smachtten in grote nood. En mijn kruisweg voerde rechtstreeks naar de Vader. De
poort was geopend en hij blijft geopend voor ieder die dezelfde weg gaat als Ik:
de weg van liefde.
De weg van de liefde te bewandelen betekent voortdurend dichterbij komen bij
de eeuwige Liefde en dus ook het binnengaan in het rijk van licht en
gelukzaligheid. Want de liefdevolle mens is vervuld van de kracht van God en hij
zal zich uit de boeien kunnen bevrijden wanneer hij Mij navolgt, wanneer hij naar
Mij kijkt, wanneer hij Mij in zijn hart draagt, wanneer hij Mij liefheeft zoals de
mens Jezus Mij heeft liefgehad. Want door de liefde trekt hij Mij dan tot zich en
ontvangt onbeperkt kracht om de weg van de navolging van Jezus te gaan.
Er is geen andere weg naar Mij dan die van de goddelijke Verlosser Jezus
Christus. Hij was mijn Zoon, die Ik naar de aarde zond, die met een van liefde
vervuld hart voortdurend naar Mij en mijn liefde verlangde en in wie Ik - als de
eeuwige Liefde - me dan ook kon belichamen. Hij heeft het werk van verlossing
volbracht, omdat Zijn liefde uitging naar u als Zijn gevallen broeders. En ter
wille van deze grote liefde heb Ik de poorten naar het paradijs geopend, naar de
eeuwige gelukzaligheid, door welke u allen binnen zult kunnen gaan; u, die Jezus
Christus, de Verlosser van de mensheid, navolgt, die de weg van de liefde gaat
welke onherroepelijk naar Mij leidt.
Amen

Het navolgen van Jezus
BD.3920
1 november 1946

Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en
zelfverloochening
Wie niet net als Ik zachtmoedig en geduldig is, wie zich niet wat betreft de
navolging erin oefent, dat hij alle eigenschappen aflegt die passen bij het wezen
van mijn tegenstander, wie niet onophoudelijk streeft naar de deugden die hem
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tot een goddelijk wezen bestempelen, die zal moeilijk het doel bereiken, de
vereniging met de Vader van eeuwigheid te vinden, die in zich pure liefde is en
die zich alleen met die schepselen aaneen kan sluiten, die aan Hem gelijk, tot
liefde zijn geworden. Mijn leven op aarde moest u tot voorbeeld dienen, want als
mens was Ik aan dezelfde verzoekingen blootgesteld als u, omdat Ik de weg
moest gaan die alleen een ziel tot volmaaktheid kon leiden.
Net als u moest Ik strijden tegen alle begeerten van het vlees, zoals ook tegen alle
eigenschappen van een niet goddelijk wezen, daar anders mijn levenswandel u
niet als voorbeeld kon dienen, wanneer Ik, vrij van alle menselijke fouten
geboren, de beproeving van mijn wil zou hebben kunnen omzeilen. Ik moest het
leven op aarde in zijn diepte bewust ervaren, dat wil zeggen met betrekking tot
dezelfde zonden vanuit het lichaam de mogelijkheid hebben om ze in vrije wil
achterwege te laten en alle prikkels daartoe te vermijden.
Ik moest tegen vleselijke begeerten strijden en daardoor de ziel in Mij sterk
maken en gewillig om zich met Gods geest te verenigen. De zondigheid van de
mensen om Me heen stelde mijn liefde en geduld vaak zwaar op de proef, toch
wilde Ik zachtmoedig en van ganser harte deemoedig blijven, mocht Me ook niet
ergens op laten voorstaan. En Ik had medelijden met de zwakheid van de
medemensen, dat ze geen weerstand boden aan de verzoekingen, en mijn liefde
nam toe. Ik wilde diegenen helpen, die terneer lagen en zelf niet overeind konden
komen. Want als zelf mens was Ik op de hoogte van alle zwakheden van een
mens en deze kennis versterkte mijn zachtmoedigheid en geduld.
Als zelf mens kon Ik Me altijd verplaatsen in de ziel van degene die zondigde,
ofschoon Ik zelf zonder zonde was, hoewel Ik zelf op grond van mijn wil
overwinnaar was gebleven bij alle verzoekingen van het vlees en van de ziel.
Maar Ik ontleende de kracht daartoe aan de liefde en ieder mens die de liefde
beoefent, zal ook de kracht en de wil opbrengen tegen zijn fouten en zwakheden
te strijden en ook hij zal de zege behalen, want de liefde zelf is de kracht. En wie
dus in liefde werkzaam is zal ook alle deugden beoefenen die een goddelijk
wezen kenmerken: hij zal zachtmoedig en geduldig zijn, barmhartig,
vredelievend, deemoedig en rechtvaardig. Want als hij de medemensen liefde
geeft is ook zijn denken vol liefde en hij bestrijdt alle zwakheden en fouten met
gemak.
Volg Mij na, leid een levenswandel net als Ik in liefde en zelfverloochening en u
zult u bevrijden van alle zondige begeerten. U zult zelfs niet in zonde vervallen, u
zult u aan het Wezen van de eeuwige Liefde aanpassen en de vereniging met
Haar al op aarde vinden en u zult zeker uw doel bereiken. En dus zult u ook te
allen tijde uw kruis op u moeten nemen, net als Ik, en u zult niet ongeduldig
mogen worden, want als u Mij ernstig vraagt om bijstand, help Ik het u dragen en
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uw ziel zal zich des te eerder bevrijden van aardse begeerten, hoe gewilliger ze
het kruis draagt, dat de liefde van de Vader haar heeft opgelegd opdat ze
helemaal rijp zal worden. Volg Mij na en neem mijn levenswandel op aarde als
voorbeeld en nooit meer zult u in zonde geraken. U zult u verlossen als gevolg
van uw wil en de liefde. U zult vrij worden, oneindig gelukzalige wezens worden,
voorzien van alle goddelijke eigenschappen. U zult vol licht en kracht zijn in het
geestelijke rijk en gelukzalig leven in eeuwigheid.
Amen

BD.5927
12 april 1954

Navolging van Jezus - Leven in liefde
Neem allen een voorbeeld aan mijn levenswandel op deze aarde, aan mijn leven,
dat alleen een leven in onbaatzuchtige naastenliefde was. Probeer Mij na te
volgen en tracht altijd alleen maar evenzo een leven in liefde te leiden, dan gaat u
over dezelfde weg en u bereikt zeker uw doel. Ik daalde daarom naar de aarde af
omdat de mensen verkeerde wegen gingen die nooit omhoog, maar steeds verder
de diepte in voerden. Daarom toonde Ik u de juiste weg en roep alle mensen op
Mij op deze weg na te volgen. Ik onderwees de mensen omdat hun iedere kennis
ontbrak waarom zij alleen door een leven in liefde zalig zouden kunnen worden,
waarom zij zwak en krachteloos waren en hoe zij deze krachteloosheid konden
opheffen. Ik onderwees hen over de "kracht van de liefde" en bewees hun ook de
waarheid van mijn leer doordat Ik hun mijn kracht bewees en daarmee ook de
uitwerking van een levenswandel in liefde, zoals Ik die op de aarde leidde. Ik
kende de grote geestelijke nood van de mensen, maar Ik wist ook de middelen
om deze op te heffen. En zo was het mijn voortdurende zorg de mensen ertoe te
bewegen deze middelen aan te wenden.
De nood is in de laatste tijd voor het einde dezelfde - en ook de hulpmiddelen zijn
dezelfde, waarvan het gebruik de waarborg is dat de mens uit de diepte omhoog
kan klimmen. Maar zij slaan geen acht op wat Ik hun leer. Zij volgen Mij niet na
omdat zij niet in Mij en mijn leer geloven. Zij leiden een aards leven dat veraf
staat van het mijne. Zij laten de liefde geheel buiten beschouwing en bevinden
zich derhalve niet op de weg die omhoog voert. Want zonder liefde is er geen
verbinding, zonder liefde bestaat er een wijde kloof tussen u mensen en uw God
en Vader van eeuwigheid.
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Alleen de liefde overbrugt deze kloof. Alleen de liefde is de weg tot het hart van
de Vader, en alleen de liefde is de kracht die u deze weg laat gaan, die kracht en
inspanning kost. Wie de weg van de liefde niet wil gaan, die zal nooit uit de
diepte opstijgen. En mijn hand kan zich ook niet naar hem uitstrekken om hem
omhoog te trekken, want hij zou ze niet vastpakken zolang hij zonder liefde is.
Hij moet Mij uit vrije wil navolgen, want Ik gebruik nooit dwang als een mens
Mij nog weerstreeft. Liefde duldt geen dwang maar verlost hen die nog
gekluisterd zijn.
Ik kan u mensen alleen maar onderrichten en u dringend aansporen u te oefenen
in de naastenliefde. U zult moeten willen dat u het Mij kunt nadoen opdat Ik u
dan helpen kan, omdat u de wil hebt Mij na te volgen. Stel u daarom altijd mijn
levenswandel voor ogen en doe moeite het Mij na te doen, en u zult dan ook
zeker mijn hulp ervaren. Want wie zijn ogen op Mij richt die zal ook de kracht
ontvangen de weg van de navolging van Jezus te gaan en hij zal ook zijn doel
bereiken met Mij verenigd te zijn.
Amen

BD.8680
21 november 1963

Het navolgen van Jezus: het kruis dragen
U zult de brug in het geestelijke rijk altijd betreden wanneer u Jezus navolgt, de
goddelijke Verlosser, die deze brug voor u mensen heeft gebouwd en u de weg is
voorgegaan. Hij zelf heeft deze brede kloof tussen de aarde en het geestelijke rijk
overbrugd door Zijn werk van verlossing, Hij is de zwaarste en meest pijnlijke
weg naar het kruis gegaan en heeft daardoor de brug geslagen in het lichtrijk, die
ieder mens betreden kan en die altijd naar het juiste doel zal leiden.
De weg van de navolging van Jezus moet worden gegaan, dat wil zeggen: zoals
Hij al het leed op zich nam uit liefde voor de ongelukkige mensheid, zo moet ook
de mens de weg van de liefde en het lijden gaan, moet - ofschoon de mens Jezus
alle schuld van de gevallen broeders op zich had genomen en dus door de
kruisdood, door het werk van verlossing, de grote oer-schuld teniet heeft gedaan om zijn ziel te louteren Hem trachten na te volgen. Zijn ziel kan alleen van
aanklevende onzuiverheden ontdaan en gekristalliseerd worden door liefde en
leed en ze moet deze loutering nog op aarde realiseren, wil ze een graad van licht
bereiken die haar gelukzaligheid garandeert. Want de mens verblijft op de aarde
met het doel dat zijn ziel zich kan bevrijden van elke onreinheid, van alle zonden
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en begeerten, zwakheden en ondeugden, die nog als gevolg van haar vroegere
afval aan haar kleven, waarvan ze vrij moet worden en dat ook kan, wanneer ze
de weg over de aarde vol leed geduldig gaat en zij haar best doet een leven in
liefde te leiden. Want de liefde is het zekerste middel om van onrijpheid vrij te
worden. De liefde lost alle aanklevingen en omhulsels op die een ziel nog
bezwaren. En het leed in berusting gedragen, is eveneens geschikt de ziel te laten
kristalliseren, die dan ontvankelijk voor licht en licht doorlatend is geworden
wanneer ze het rijk hierna binnengaat.
Daarom sprak Jezus de woorden: "Wie Mij wil navolgen, neme zijn kruis op
zich". Geen mens zal geheel gespaard zijn voor leed, al is dit ook de mensen
verschillend opgelegd. Maar het leven op aarde is niet de laatste verwezenlijking.
Het is steeds alleen maar een plaats om zich voor te bereiden op het eigenlijke
leven in het geestelijke rijk. En wat de ziel op aarde nog wordt opgelegd, kan
alleen haar gelukzaligheid in het hiernamaals verhogen, vooropgesteld dat het
overgegeven aan de goddelijke wil wordt verdragen. De mens moet dus vrijwillig
de weg van de navolging van Jezus gaan. Het moet hem zelf erom te doen zijn,
dat zijn ziel op aarde een grotere rijpheid verkrijgt. Hij moet bewust besluiten
Jezus na te volgen, hij moet ook Zijn werk van verlossing erkennen en er voor
zichzelf een beroep op doen. Want nooit zal een bestaan op aarde dat nog zo vol
leed is, de ziel voltooiing bezorgen, wanneer de mens zich niet bij Jezus aansluit.
Wanneer hij geen beroep doet op Zijn werk van verlossing en de genade ervan,
wanneer hij niet in Hem gelooft en niet gelooft dat het God zelf is geweest, die in
de mens Jezus het werk van verlossing heeft volbracht. Dan kan zijn weg over de
aarde nog zo vol leed zijn, maar hij zal er voor zijn ziel geen voordeel uit halen,
want hij is dan Jezus niet vrijwillig nagevolgd.
Maar hoe meer u mensen van liefde vervuld bent, des te minder zal het leed u
terneerdrukken. Want de liefde is het beste oplosmiddel. De gloed van de liefde
zal alle omhulsels van de ziel oplossen, ze zal al het onreine en verharde doen
smelten. De liefde zal in korte tijd de zuivering van de ziel tot stand brengen en
de mate van lijden zal verminderd kunnen worden, waar de liefde de reiniging
van de ziel al begonnen is.
En daarom zal de mens uitermate actief dienstbaar moeten zijn, om daardoor de
liefde tot uitdrukking te brengen. Want liefde spoort aan tot werkzaamheid en
zodra ze dus in onbaatzuchtigheid de naaste geldt, zal de mens voortdurend
werken van liefde verrichten en dan zal hij dus de weg van de navolging van
Jezus gaan, die eveneens door de liefde steeds weer werd aangespoord tot werken
van hulpvaardigheid, die leed en nood van de medemensen trachtte te lenigen en
ongewone kracht gebruikte om de medemensen te helpen.
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En zo zal ook een voortdurende hulpvaardigheid een weg zijn om Jezus na te
volgen, omdat ze liefde bewijst die altijd alleen maar een zegenrijke uitwerking
kan hebben, zowel bij de gever als ook bij hem die een beroep doet op de hulp.
Want de liefde is het machtigste, het goddelijke, dat onherroepelijk naar de
voleinding van de ziel moet leiden, dat een ziel moet reinigen en ontvankelijk
maken voor licht. De liefde is het laatste doel op de aarde, omdat ze tot
aaneensluiting met de eeuwige Liefde voert, omdat ze de staat van heel in het
begin herstelt, waarin het wezen werd geschapen en daarom ook hoogste
gelukzaligheid moet garanderen, die het wezen dan vindt in de innigste
aaneensluiting met zijn God en Vader van eeuwigheid, uit wiens liefde het eens is
voortgekomen.
Amen

Onze taak op aarde
BD.6086
22 oktober 1954

De taak op aarde: Het vervullen van de geboden van de liefde
U allen is een opdracht gesteld. En ieder vervult die naar eigen wil, want ieders
wil is vrij. Het is echter nodig dat u deze opdracht kent, en deze kennis komt tot u
door mijn woord - dat nu weliswaar kan worden aangehoord en opgevolgd, maar
ook kan worden verworpen. Maar u hebt zelf ook daarmee overeenkomstig de
gevolgen te dragen. Wie doet wat mijn wil verlangt, vervult mijn wil, dus ook
zijn taak op aarde, en die kan dus ook van een geestelijke vooruitgang spreken.
Maar ook de wereldsgezinde mens moet weten dat hij zich eens verantwoorden
moet voor zijn falen. Dat hem niet voor niets het woord als verkondiger van mijn
wil wordt aangeboden, dat ook hij het ter harte moet nemen, wil hij zijn taak op
aarde vervullen. Hij moet weten dat zijn leven niet eeuwig duurt en dat hij het
korte leven op aarde moet benutten voor de eeuwigheid. En benutten wil zeggen:
in de eerste plaats mijn geboden van de liefde vervullen, waardoor hij zich nu
ook mijn liefde waardig maakt en kracht ontvangt om aan zichzelf te werken om het werk aan zijn ziel te verwezenlijken, dat het doel is van zijn aardse
bestaan.
Ieder die moeite doet om in de liefde te leven zal ook weten dat hij niet zomaar of
zonder doel op deze aarde werd gezet, maar dat daarmee het bereiken van een
doel verbonden is. En hij zal ook ernstig naar dat doel streven, naar de vereniging
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met Mij. Wie echter de liefde buiten beschouwing laat, wie alleen eigen voordeel
tracht te behalen, die blokkeert voor zichzelf de toegang tot het eeuwige leven.
Want hem ontbreekt de liefde, die de enige sleutel is tot de zaligheid. Hem
ontbreekt ook het inzicht, hij weet niets over de zin en het doel van zijn bestaan
op aarde en hij neemt er ook geen verklaring over aan.
Het vervullen van mijn geboden van de liefde tot God en de naaste verzekert
ieder mens dat inzicht. En daarom moet ook ieder mens tot het licht komen, die
zich mijn geboden tot richtsnoer van zijn aardse leven maakt. Deze kan niet
verdwalen, want zijn weg voert onherroepelijk naar het rijk van de eeuwige
zaligheid. Want hij onderwerpt zich geheel aan mijn wil. Hij leidt een leven in
mijn eeuwige ordening, hij staat in voortdurende verbinding met Mij en neemt
daarom kracht in ontvangst in overvloed. En hij gebruikt deze kracht weer alleen
om werkzaam te zijn in liefde, want hij wordt ertoe aangedreven door mijn geest,
die in rechtstreekse verbinding staat met Mij en niet anders dan positief op hem
kan inwerken.
Hij zal dus zijn taak op aarde vervullen doordat hij zichzelf en ook zijn
medemensen in de eeuwige ordening probeert in te passen, doordat hij zelf in
zich de goddelijke ordening tot stand brengt en op grond van zijn liefde en zijn
inzicht ook de uit de ordening getreden medemensen weer helpt zich aan mijn wil
te onderwerpen, zodat ook dezen de verbinding met Mij tot stand brengen en het
doel van hun aardse leven bereiken.
Amen

BD.6696
23 november 1956

Het doen ontvlammen van de liefdesvonk - Aanwijzingen daarvoor
Verstik de liefdesvonk in u niet, als hij tevoorschijn wil komen. Geef toe aan
elke opwelling van het innerlijke gevoel als ze goed is en weer elke vijandelijke
gedachte af die u van het werkzaam zijn in liefde zou willen afhouden. Want dit
laatste is de invloed van mijn tegenstander die - omdat hij zelf zonder liefde is ook u mensen graag in liefdeloosheid wil houden, om u niet aan Mij te
verliezen. Denk eraan dat Ik zelf me om u bekommer, zodra u als mens de aarde
betreedt. Dat Ik in u een liefdesvonk leg, die het u mogelijk maakt weer naar Mij
terug te keren na een eindeloos lange tijd van scheiding. En voor deze
liefdesvonk zult u moeten zorgen als voor het kostbaarste goed. Want het is een
vonkje van Mij zelf. Het is een deel van Mij. Het is dat wat u al eeuwige tijden
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ontbeert, maar wat beslist noodzakelijk is als u gelukzalig wilt worden. Deze
liefdesvonk schenk Ik u bij het begin van uw aardse leven, maar u zult hem zelf
nu ook in u moeten ontsteken en laten opvlammen, om u weer met Mij te
verenigen.
En dat wil mijn tegenstander verhinderen. Hij wil elke daad van liefde
tegengaan. Hij wil dat u zult blijven zoals hij zelf is, dat uw hart steeds meer
verhardt en u dus in zijn macht blijft. Hij wil u niet aan Mij verliezen. Maar Ik
zelf wil u winnen. Het ligt echter alleen aan u welke heer aan zijn trekken komt.
Want beoefent u de liefde, dan stuurt u in vrije wil op Mij aan en hij kan het u
niet verhinderen. Maar hij kan u beïnvloeden af te zien van het werken in liefde.
Hij kan u ophitsen tot liefdeloos handelen. Hij kan in u liefdeloze gedachten
opwekken. En steeds zult u dan moeten weten, dat hij het is, uw grootste vijand
die u alleen in een ongelukkige toestand wil houden of opnieuw erin wil storten,
omdat hij zelf niet in staat is liefdevolle gedachten te hebben, omdat zijn wezen
slechts haat is en hij al zijn slechte gedachten op u probeert over te dragen.
Laat u niet door hem opnieuw kluisteren. Bied hem weerstand. Maak u vrij van
hem en houd u steeds alleen aan Mij vast, die u met alle liefde wil bijstaan opdat
u vrij wordt van hem. En u zult dit alleen maar kunnen bereiken wanneer u de
liefdesvonk in u ontsteekt, wanneer u hem voeding geeft, opdat hij zich zal
uitbreiden als een helder vuur dat nu uw hart vervult en u steeds dichter bij Mij
brengt. Nu vraagt u wat u zult moeten doen om deze liefdesvonk in u tot een
heldere straal van vuur te laten worden?
Voor alles zult u de eigenliefde moeten terugdringen. U moet minder aan uzelf
en uw welzijn denken dan aan dat van uw naaste. En u zult alle mensen die u
omringen toegenegen moeten zijn en ze gelukkig willen maken, ze helpen en
met raad en daad terzijde staan. U zult offers moeten brengen om de naaste te
kunnen geven wat hem ontbreekt. In alle onbaatzuchtigheid moet u uw dagelijks
werk verrichten, er steeds op bedacht, tot welzijn van de medemensen bezig te
zijn, geen eigen voordelen na te streven ten koste van de medemens. Dan zal het
verlangen om liefde te geven, steeds sterker worden, omdat Ik dan zelf u van
binnen aanspoor en omdat u mijn aansporen als gelukkig makend ervaart.
Omdat u nu ook door mijn liefde wordt bestraald en u opent en u nu de terugweg
naar Mij hebt aanvaard, die zeker ook naar het doel voert.
Wanneer u maar niet de liefdesvonk in u verstikt, maar hem laat opvlammen,
dan zult u nooit meer bang hoeven te zijn in de handen van de vijand van uw
ziel te vallen. Want daar de liefde een deel van Mij is, zal dit deel ook steeds
naar Mij toe dringen. En Ik zelf zal u in bezit kunnen nemen. Ik zelf zal u
kunnen bijstaan met mijn liefdeskracht en de vlam in u zal steeds groter worden.
En u allen zult dit tot stand kunnen brengen, omdat u allen deze goddelijke
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liefdesvonk in u draagt, omdat u allen dit geschenk van genade ontvangt, zodra
u als mens deze aarde betreedt. Doch aan ieder afzonderlijk is het overgelaten,
of en hoe hij dit geschenk van genade benut. En evenzo moet ieder zich eens
verantwoorden, wanneer het uur van zijn heengaan van deze aarde gekomen is.
Amen

BD.6846
5 t/m 7 juni 1957

Het werkzaam zijn in liefde duidt op verandering van wezen
U allen moet alleen streven naar een levenswandel, waarin onbaatzuchtige
naastenliefde tot uitdrukking komt. U allen zult dan nog zeer veel fouten moeten
afleggen. U zult nog erg tegen uw zelfzucht moeten strijden. U zult uzelf moeten
overwinnen, afstand doen en offers brengen, om uw medemensen te hulp te
komen in hun nood. Maar u zult daardoor stap voor stap omhoog klimmen, want
alleen een leven in liefde verzekert u van vooruitgang. Een leven in liefde
betekent dus ook een verandering van uw wezen. De verandering van eigenliefde
tot naastenliefde, het omvormen tot de vroegere geaardheid. Het betekent de weg
naar de vervolmaking. Niets anders kan aan hetzelfde doel beantwoorden. Niets
anders dan alleen een levenswandel in liefde kan u naar uw bestemming brengen.
En u hebt er voortdurend gelegenheid voor, want het samenleven met mensen
verschaft u zulke gelegenheden waarin u in dienende liefde werkzaam zult
kunnen zijn.
Steeds weer zult u nood aantreffen en uw medemensen te hulp komen. U zult hen
door bemoedigende woorden, goede raad en liefdevolle deelneming kunnen
bijstaan en ook in hun harten wederliefde kunnen opwekken. En u zult steeds
weer in situaties komen, waarin u uw offervaardigheid zult kunnen tonen, waarin
u de eigenliefde zult moeten achterstellen en meer aan de naaste denken, wilt u
zich houden aan de wil van God. En daardoor zult u zelf opwaarts gaan, want dan
vervult u uw taak op aarde, u verandert uw wezen tot liefde. Deze verandering is
voor vele mensen weliswaar moeilijk en vraagt een sterke wil, en toch zou u
maar een poging hoeven te doen. U zou maar eenmaal de ernstige wil hoeven te
hebben, dat uw aardse leven niet tevergeefs geleefd zou zijn, en het zou u steeds
gemakkelijker vallen uw "ik" achter te stellen en voor de naaste te zorgen. Want
elke daad van liefde bezorgt u kracht en versterkt uw wil. En spoedig zou het ook
geen offer meer voor u zijn, maar u zou in werken van liefde uw geluk vinden,
omdat u met elke daad van liefde dichter bij God komt, die zelf de Liefde is, en
omdat u de toenadering tot God als gelukzaligheid ervaart.
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Een mens die in de liefde tot de naaste opgaat, zal in stille tevredenheid en
innerlijke vrede voortgaan. Hij zal geen aardse begeerten kennen, want hij zal
ook hebben wat hij nodig heeft. De liefde die in hem is zal ook geen slechte
gedachten in hem boven laten komen. Hij gaat met opgewekt gemoed door het
aardse leven en oefent ook op zijn omgeving een goede invloed uit, want een
liefdevol mens is al dicht bij zijn doel, omdat hij de aaneensluiting met God heeft
gevonden door de liefde. Maar dit is alleen in geringe mate duidelijk voor de
medemensen, die zich ook zonder enige dwang deze wezensverandering ten doel
moeten stellen. Maar zijn voorbeeld - de in de daad omgezette leer van de liefde zal heel wat meer tot navolging aansporen dan alleen maar waartoe woorden in
staat zijn.
Het gaat in het aardse leven steeds alleen om deze verandering van wezen, om de
omvorming tot liefde, om het bestrijden van de eigenliefde en het opgaan in de
zorg voor de medemens. Maar de werken waaraan de liefde ontbreekt, volstaan
niet. Want de "werken" doen het niet, maar de liefde die aan de werken ten
grondslag moet liggen. En een waarachtig paradijselijk leven op aarde kan
daarom alleen een menselijk geslacht verwachten, dat van liefde voor elkaar is
vervuld. En elk werk van liefde draagt zijn zegen in zich. Het heeft zijn
uitwerking op zowel de naaste als ook op de mens zelf die zijn liefde schenkt,
terwijl al het denken en streven, al het werkzaam zijn en scheppen geen waarde
heeft, wanneer niet de liefde daaraan ten grondslag ligt.
En dat is wat de mensen in de laatste tijd ontbreekt, wat hun steeds alleen maar
onderwezen kan worden, maar wat ze bij zichzelf moeten beproeven, om de
zegen van een onbaatzuchtige liefde te ondervinden. De mensheid is bijzonder
sterk aan de eigenliefde ten prooi gevallen. En dit betekent hetzelfde als stilstand
of achteruitgang. Maar het kan nooit een vooruitgang brengen en daarom moet
steeds weer de liefde worden gepredikt en ook als goed voorbeeld de
medemensen worden voorgeleefd, want zonder liefde kan geen mens tot
voltooiing komen.
Amen

BD.6924
20 september 1957

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

BD.6984
4 december 1957

Het belang van een leven in liefde
De aanmaningen van God zullen steeds alleen neerkomen op een levenswandel in
liefde. Juist het belang van een leven in liefde is u mensen minder bekend. En
toch is een leven in liefde de enige factor die u de gelukzaligheid, een eeuwig
leven, verzekert. En daar denken de mensen niet aan. En ze houden met al het
andere meer rekening dan met hun eigen houding tegenover het voornaamste in
het leven op aarde, tegenover de liefde. Ze dragen dag in dag uit zorg voor hun
aardse plichten, maar ze doen alles meer met hun verstand dan met het hart. Ze
overwegen al het voor en tegen, ze trachten voordelig te werken en tot stand te
brengen en plichtmatig hun aardse arbeid te verrichten, maar ze geven zich er
geen rekenschap van in hoeverre het hart daarbij betrokken is, in hoeverre liefde
bepalend is bij hun doen. En toch is elk werk dat zonder liefde wordt uitgevoerd,
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nutteloos. En zelfs de dagelijkse bezigheden moeten een graad van liefde laten
zien aan de mensen voor wie ze worden gedaan.
Maar hiervan zijn zich maar weinig mensen bewust. En daarom kan voor velen
het hele leven een nutteloze bezigheid zijn, wanneer er niet een langzame
verandering van het menselijk wezen is begonnen. Een verandering vanuit de
eigenliefde naar de liefde voor de naaste, of ook: een ommekeer naar het
vroegere wezen dat liefde was. Meestal wordt elke daad alleen volbracht ter wille
van een zeker voordeel. Onbaatzuchtig werkzaam zijn is echter zeldzaam en
alleen dit laatste heeft waarde voor de ziel van de mens.
En de mensen zouden zich eens rekenschap moeten geven van datgene, wat ze
des daags in volledige onbaatzuchtige liefde hebben gedaan. Het zal
buitengewoon weinig zijn, want de eigenliefde is nog te sterk overheersend, daar
het anders op aarde niet zo’n toestand zou kunnen zijn - zoals die echter
ontegenzeglijk bestaat. De mensen zouden zich ook rekenschap moeten geven in
hoeverre ze zelf nog in staat zijn liefde te geven, dat wil zeggen: hoe ze door het
lot van de medemens worden geraakt en bereidwillig zijn hem te helpen. Ieder
mens denkt alleen maar aan zijn eigen lot en probeert dit naar mogelijkheid te
verbeteren, maar niemand denkt aan zijn in nood levende medemens. En zo mag
ook geen mens zelfvoldaan zijn, wanneer hij alleen maar zijn plicht vervult. Zijn
geestelijke toestand blijft steeds op hetzelfde niveau, want alleen een daad uit
liefde zal hem verbeteren. Alleen werkzaam zijn in liefde levert zijn ziel
geestelijke rijpheid op.
Wat baat het u mensen dus wanneer u zich ook alle genoegens van het leven
verschaft, wanneer u plichtmatig alles doet om zulk welzijn te verwerven? Wat
baten u alle moeiten en inspanningen in het leven op aarde wanneer ze zonder
liefde worden verricht en u op het einde van uw leven geen stap verder bent
gekomen in uw ontwikkeling, wanneer u alleen voor uw welzijn op deze aarde
hebt gezorgd? De ziel kon alleen door werken van liefde gezond en rijp worden.
En het is alleen de ziel die blijft bestaan wanneer u uw aardse bestaan hebt
voltooid. De ziel kan alleen haar oorspronkelijke vorm terugkrijgen door werken
van liefde. En u verwaarloost juist het werkzaam zijn in liefde op de meest
schromelijke manier. U voegt er eerder nog liefdeloze werken aan toe en belast
daarom de ziel uitermate. En u maakt daardoor uw aardse bestaan geheel
nutteloos. U leeft niet doelmatig en zult eens bitter berouw voelen dat u een
genadegave onbenut liet en u daardoor een heerlijk lot in de eeuwigheid
verspeelde.
Maar u mensen bent ook niet toegankelijk voor de onderrichtingen over het
belang van een leven in liefde. U bent al zo diep gezonken door uw eigenliefde,
dat uw geest verduisterd is en u het licht niet meer ziet dat u tegemoet straalt
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wanneer de goddelijke liefdesleer u wordt bijgebracht. De liefde onder de mensen
is bekoeld en dat betekent ook nutteloosheid van het aardse bestaan voor de ziel,
een miskennen van het doel van het leven op aarde en verduistering van de
geestelijke toestand van de mensen. En alleen degene die zelf zijn best doet om
een leven in liefde te leiden, ziet ook het onheil in dat de mensheid bedreigt die
zonder liefde leeft. Alleen hij weet, dat dan ook de vorst der duisternis macht
heeft over een liefdeloze mensheid, dat deze hem horig is en zich in zijn macht
bevindt, waaruit ze zich alleen kan bevrijden wanneer ze de wapens van de liefde
tegen hem gebruikt. Want wie de liefde in zich ontsteekt, wordt door de
tegenstander gemeden omdat in diens nabijheid God zelf is Die de eeuwige
Liefde is en Die diegene ontvlucht die zonder enige liefde is.
Amen

BD.7360
10 mei 1959

Loutering van de ziel door de liefde
Het draagt veel bij aan uw loutering wanneer u zich maar steeds weer de geboden
van de liefde voor God en voor de naaste voorhoudt en u afvraagt in hoeverre u
deze geboden nakomt. Want als u eerlijk bent tegen uzelf, zult u nooit met uzelf
en uw levenswandel tevreden zijn, omdat u steeds ijveriger werkzaam in liefde
zou kunnen zijn en u vaak een gelegenheid verzuimt. Maar al de wil om juist te
handelen en ook al het feit zich die zelfbeschouwing voor te nemen, is gunstig
voor uw ziel. Want elke goede wil heeft een zegenrijke uitwerking. En u wordt u
bij zo’n serieus onderzoek ook van uw zwakheden bewust - die ieder mens heeft,
zelfs wanneer hij van goede wil is, totdat hij zo ijverig werkzaam is in liefde, dat
hem nu de kracht van de liefde vervult, die ook de wil werkelijke versterking
geeft.
Geloof alleen nooit een loutering van uw ziel niet meer nodig te hebben. Geloof
nooit dat u al die graad hebt bereikt die u het binnengaan in het lichtrijk
garandeert. U zult moeten streven en werken aan uzelf, zolang u op aarde leeft.
En u zult er alleen goed aan doen wanneer u zich vaak aan zulke beschouwingen
overgeeft en probeert uw fouten en zwakheden te doorgronden. En uw wil zal
ook gesterkt worden om de arbeid aan uw ziel onophoudelijk uit te voeren, omdat
zulke zelfbeschouwingen al blijk geven van uw ernstige wil om volmaakt te
worden.
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Elk nalaten van een goede daad zal bij een zelfbeschouwing in u boven komen.
Elke weigering of veronachtzaming van de goddelijke geboden van de liefde zal
u in herinnering komen en dan moet u toch steeds het vaste voornemen opvatten
u te beteren en elke gelegenheid te benutten om het verzuimde in te halen. En er
zal voor u alleen maar zegen uit voortvloeien dat u steeds gemakkelijker de
geboden van de liefde voor God en de naaste zult vervullen, omdat u kracht zult
ontvangen als u het serieus meent.
De mens moet zich eens intensief verdiepen in zijn plichten tegenover de naaste,
wanneer hij juist dat gebod wil nakomen. Hij moet steeds voor ogen houden dat
hij de naaste moet helpen in elke nood en benauwenis, zij het van materiële of
geestelijke aard. En hij moet daarom zijn ogen niet gesloten houden voor diens
nood. Hij moet er steeds aan denken hoe hem in dezelfde nood hulp van pas zou
komen en hoe dankbaar hij die zou aannemen. En hij moet er steeds aan denken
waar de medemens behoefte aan heeft, hetzij geestelijk of lichamelijk. Want ook
geestelijke nood moet hij trachten op te heffen waar dat mogelijk is, omdat dit
een werk van liefde is met een bijzondere uitwerking voor de ziel van de
medemens.
Daarom kan de mens niet vaak genoeg in zichzelf keren en over alles nadenken
wat God door Zijn geboden van de liefde van hem verlangt. Want steeds zijn
deze het richtsnoer voor een juist geleefd aards bestaan. Steeds kan hij zich aan
deze geboden houden, wil hij juist en naar de wil van God zijn aardse leven
afleggen, steeds zichzelf en zijn medemensen tot zegen. Want God verlangt niets
anders van de mens dan dat deze zich verandert tot liefde. Hij verlangt alleen dat
hij Zijn geboden onderhoudt, om hem een gelukzalig leven in licht en kracht en
vrijheid te schenken, wat echter zonder liefde ondenkbaar is. En elke
volmaaktheid van de ziel hangt alleen maar af van de omvorming (van de
eigenliefde) tot onzelfzuchtige liefde, die dan ook de liefde voor God garandeert
en de vereniging met Hem tot stand brengt, waar alle gelukzaligheid in het
geestelijke rijk van afhankelijk is.
Amen

BD.8639
8 oktober 1963

De vrije wil - Het inzien van goed en kwaad - Liefdesvonk
Het hele aardse bestaan als mens heeft alleen maar één doel: het nog
onvolkomen geestelijke dat zich als ziel in een lichamelijk omhulsel bevindt, tot
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de uiterste voltooiing te brengen. En daarom moet de hele levenswandel zo zijn
ingericht, dat hij beantwoordt aan het principe van de goddelijke ordening. De
mens moet steeds alleen maar goed denken en willen. Hij moet steeds alleen
maar goede handelingen verrichten. Dat wil zeggen: al het denken, willen en
handelen moet gedragen zijn door de liefde.
Want de mens kan, daar hij een vrije wil heeft, deze in alle richtingen gebruiken.
Hij kan zowel een goede als ook een slechte levenswandel leiden en hij zal op
geen enkele manier gedwongen kunnen worden. Ieder mens heeft ook het gevoel
van goed en kwaad in zich, omdat hij een stille maner in zich heeft - de stem van
het geweten - en omdat hij de uitwerking van goed of slecht handelen zelf voelt,
weldadig of vol leed. En daarom wordt er ook gezegd: bemin uw naaste als
uzelf. Doe voor hem hetzelfde wat u gelukkig maakt en berokken hem geen
schade, omdat u zelf ook niet benadeeld wilt worden. Ieder mens is in staat
onderscheid te maken tussen goed en kwaad, wanneer hij maar eerlijk is tegen
zichzelf.
Maar heeft hij een kwade wil, dan probeert hij ook de wet van de eeuwige
ordening te verdraaien. Dan loochent hij zelfs het gevoel voor goed en kwaad.
Maar dan liegt hij alleen zichzelf iets voor. En hij zal voor zichzelf deze
bewering nooit kunnen handhaven. Zodra het de mens aan elk
verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt, is zijn hele levenswandel alleen een
leugen tegen zichzelf. Hij wil niet goed zijn, omdat hij nog stevig aan de
tegenstander van God is vastgeketend.
Maar hij weet ook zelf dat hij slecht is, ook wanneer hij dit tegenover de
medemensen niet wil bekennen en in steeds diepere zonden vervalt. Een mens
die het bewuste gevoel voor goed en kwaad zou missen, zou later niet ter
verantwoording kunnen worden geroepen voor zijn levenswandel op aarde.
Maar het is steeds alleen zijn vrije wil, hoe hij zijn levenswandel leidt en
hiervoor moet hij zich verantwoorden. Wordt hem zelf onrecht aangedaan, dan
zal hij daartegen ook in opstand komen. Dus kent hij recht en onrecht.
Doch de tegenstander is in staat zijn gevoel zo af te stompen, dat hij uiteindelijk
alleen nog maar een blind werktuig is voor hem, dat hij zich volledig willoos zal
laten gebruiken voor alle slechte handelingen en hij dan al een duivel wordt,
ofschoon hij nog als mens over de aarde gaat. Maar zijn ziel is helemaal
beheerst door de vijand, door hem die alle zielen in het verderf tracht te sleuren.
Dat zulke zielen geen ander lot beschoren kan zijn dan de hernieuwde
kluistering in de vaste materie, zal dan ook begrijpelijk zijn voor u mensen die
uw best doet in de goddelijke ordening te leven.

91

Ieder mens kan op aarde tot voleinding komen. Maar alleen zijn wil beslist, of
hij bij wilszwakte steun zoekt en om versterking vraagt, of hij het verlangen in
zich heeft goed en rechtvaardig te leven. Dan valt hem elke denkbare hulp ten
deel. En dit verlangen zou in ieder mens kunnen zijn, omdat God niemand
overslaat als Hij Zijn genade aanbiedt. Deze genade echter moet ook vrijwillig
worden aangenomen en gebruikt. En dat bepaalt de mens zelf.
Maar het is een verkeerde gedachte, dat een mens in het geheel niet in staat zou
zijn, zijn doel op aarde te bereiken, omdat hij buitengewoon belast zou zijn met
zwakheden in aanleg en begaafdheid. De toevoer van genade is hiermee ook in
overeenstemming. En ook bijzonder belaste mensen zullen in
levensomstandigheden terechtkomen, waar ze nadenken en zich aan hun God en
Schepper kunnen overgeven. Dat ze het niet doen, ligt weer aan de vrije wil.
Maar dat ze het kunnen valt niet te ontkennen, daar anders de rechtvaardigheid,
de wijsheid en de liefde van God zou moeten worden betwist. Hij worstelt echter
om elke ziel, om ze voor zich te winnen en laat daarom waarlijk geen middel
onbeproefd om haar te helpen.
Maar schenkt de ziel van een mens de tegenstander gehoor en sluit ze haar oren
voor Hem die haar werkelijk liefheeft, dan wordt ze ook door de tegenstander
naar beneden getrokken. En ze verweert zich niet, maar is hem in alles
onderworpen. En dat betekent ook dat ze weer helemaal aan hem vervalt en aan
hem toebehoort, weer voor eindeloos lange tijd. Want dat ene zult u mensen niet
mogen vergeten, dat de goddelijke liefdesvonk aan ieder mens wordt
toegevoegd bij het begin van zijn belichaming op aarde. Dat deze dus alleen
ontstoken hoeft te worden en het gevaar van een neerstorten in de diepte
daarmee is opgeheven.
Ieder mens kan in liefde werkzaam zijn. Maar of hij gewillig is liefdevol te zijn,
dat staat hem vrij. Het beslist echter het resultaat van het leven op aarde en zijn
verdere lot, dat geluk en gelukzaligheid kan zijn in het lichtrijk, of ook weer
verbanning in de vaste materie, omdat anders het uiteindelijke doel niet bereikt
kan worden, dat God zich heeft gesteld in het allereerste begin.
Amen

Een mate van eigenliefde
BD.4105
14 augustus 1947

92

Eigenliefde - Houd van uw naaste als van uzelf
God heeft u opgedragen elkaar lief te hebben. Hij heeft u een gebod gegeven dat
u zult moeten nakomen als u gelukzalig wilt worden. En dit gebod vraagt niets
dan liefde voor Hem en voor de naaste. Maar het omvat het hele werk aan uw
ziel, die u zult moeten laten overgaan in de graad van volmaaktheid zolang u nog
op aarde leeft. Al uw denken, spreken en handelen moet in overeenstemming zijn
met dit gebod van de liefde. Het moet tot uitdrukking komen in het geven en
gelukkig willen maken, in helpen, troosten, opbeuren en beschermen. De mens
moet voor zijn medemens doen, wat hem zelf gelukkig zou maken als hij in
dezelfde mate hulpbehoevend zou zijn.
Bemin uw naaste als u zelf. En dus heeft God de mens een graad van eigenliefde
toegekend, waaraan hij steeds kan afmeten in hoeverre hij het gebod van de
naastenliefde nakomt. Is de liefde van de mens voor zichzelf groot, dan heeft hij
ook de plicht de medemens in vergrote mate te bedenken, als hij de wil van God
wil vervullen. Dan moet dus ook zijn liefdadigheid vergroot zijn. Is de
eigenliefde minder en is er de mens veel aan gelegen de goddelijke wil te
vervullen, dan zal de naastenliefde de graad van eigenliefde overtreffen. En dit
zal de mens gemakkelijker vallen, want hij kan zich gemakkelijk van aards goed
losmaken en dit de medemens doen toekomen.
Maar steeds wordt van u mensen gevraagd dat u zich oefent in onbaatzuchtige
naastenliefde. En dus zult u ook moeten kunnen opofferen. U zult offers moeten
kunnen brengen ten gunste van de medemens, die u gelukkig wilt maken. En u
zult dit des te gemakkelijker kunnen, hoe meer liefde u tegenover de medemens
zult voelen. Maar opdat het gevoel van liefde voor de medemens in u wordt
gewekt, zult u zich moeten indenken dat u allen kinderen van één Vader bent, dat
u allen uit dezelfde kracht bent voortgekomen en dus allen schepselen uit Gods
liefde bent. Dan zult u de medemens als uw broeder leren zien. U zult hem liefde
betonen. U zult hem willen helpen als hij in nood is en uw hulpvaardigheid zal u
gelukkig maken, want ze maakt op zich gelukkig en levert u geestelijk inzicht op.
Geeft u de naaste wat voor uzelf begerenswaardig is, dan geeft ook God u wat het
Zijne is. Hij geeft u de waarheid. Hij geeft u licht en kracht en genade. Hij maakt
u gelukkig en bedenkt u op dezelfde wijze alleen met goederen die afkomstig zijn
uit Zijn rijk, die u aards niet kunnen worden gegeven. Maar Hij zegent ook uw
aards bezit, doordat Hij vermeerdert wat u offert, wanneer het voor uw zielenheil
dienstig is. Als u dus in liefde voor de naaste weggeeft, zult u geen gebrek
hoeven te lijden. Want de liefde Gods geeft u op dezelfde wijze als u in nood
bent. En Hij bedenkt de zijnen niet karig, veeleer deelt Hij Zijn gaven onmetelijk
uit, wanneer ook u offert zonder angstig te rekenen wat u zult kunnen missen. Zet
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de liefde u aan om te geven, dan zult u niet aarzelen of karig uitdelen en dus ook
rijkelijk door de eeuwige Liefde worden bedacht.
En bent u niet in staat liefde te voelen, dan zult u zich moeten opvoeden tot
onbaatzuchtige liefdadigheid. U zult om u heen moeten kijken en waar u nood
ziet ingrijpen en helpend bijstand verlenen. Zo is het Gods wil en deze wil zult u
zich eigen moeten maken, dan zal de liefdadigheid tegenover de naaste u op elke
manier gelukkig maken. U zult zelf de liefde in u ontsteken tot ze een heldere
vlam wordt die alles vastpakt wat in haar nabijheid komt. Want de liefde is
goddelijk. Ze gaat van God uit en leidt naar God terug. En daarom is het gebod
van de liefde tot God en de naaste het voornaamste gebod, dat zowel op aarde als
in het hiernamaals moet worden nagekomen om met de eeuwige Liefde verenigd
te worden en daardoor tot de eeuwige gelukzaligheid te komen.
Amen

BD.7411
18 september 1959

Barmhartige naastenliefde
Tegenover de nood van de medemens zult u in barmhartige liefde moeten
ontbranden, wanneer u om hulp zult worden gevraagd en hun deze hulp zult
kunnen bieden. U zult hun nood moeten voelen alsof ze van uzelf is, om dan naar
vermogen te helpen. En u zult wederliefde in de naaste opwekken en de vlam van
liefde zal zich uitbreiden in steeds grotere kringen. De liefdevolle mens zal ook
zijn hulpvaardigheid versterken en de wederliefde in de medemens zal eveneens
steeds nieuwe voeding vinden. De vlam van liefde zal groter worden en zich met
kracht een weg banen naar Mij, de eeuwige Liefde.
De liefde voor Mij kan alleen door onbaatzuchtige naastenliefde worden
bewezen. Want Mij lief te hebben, als het volmaaktste Wezen in de oneindigheid,
is niet moeilijk. Maar van de medemens te houden, met al zijn zwakheden en
gebreken, is er pas een bewijs voor, dat de mens een meevoelend hart heeft, dat
bereid is liefde te geven en dat hij de in hem sluimerende liefde graag tegenover
deze zwakke, hulpeloze naaste kenbaar zou willen maken, die in zijn nood tot
hem komt. Deze liefde dus is mededogen en waarlijk in het hart van de mens
geboren. En ze bewijst de liefde voor Mij, want van een gebrekkig wezen te
houden, bevestigt pas de liefde voor het volmaakte Wezen, dat Schepper is van al
datgene, wat de mens omringt. Dus ook van de naaste, die daarom op ware
broederliefde aanspraak kan maken naar Gods wil.
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De naastenliefde zal ook nooit kunnen worden geveinsd, want de mens bewijst de
naaste of liefde of hij laat hem in zijn nood. Maar hij zal nooit diens nood
lenigen, wanneer hij er niet toe is gedwongen door andere materiële voordelen,
die dan echter niet meer in het gebied van de naastenliefde thuishoren, zoals ze
door Mij van u mensen gevraagd wordt. Ter wille van aards voordeel hulp te
bieden is in mijn ogen hetzelfde als een verzuim. Want alleen de
onbaatzuchtigheid is echte naastenliefde, zoals Ik ze door mijn gebod vraag. Wat
uit berekening wordt gedaan, valt niet onder de vervulling van dit gebod, maar is
een dood werk, dat niet mijn aandacht trekt.
Maar u mensen zult Mij niet kunnen misleiden, want Ik kijk in uw hart. En
daarom vraag Ik een gloed van barmhartige liefde. Een gevoel van barmhartige
liefde, die uitgaat naar uw naaste die zich in nood bevindt. Alleen deze zal Ik
beschouwen en waarderen als een bewijs van uw liefde voor Mij, uw God en
Vader, die u met Zijn nooit aflatende liefde volgt en u tot zich wil trekken in
erbarmende liefde. En er is u aangegeven, welke mate van liefde u de naaste zult
moeten schenken. U moet van hem houden als van uzelf. Hetzelfde waarop u
aanspraak maakt voor uzelf, zult u hem ook moeten laten toekomen. Dat wil
zeggen: u moet hem naar vermogen helpen en er steeds aan denken, dat het ook u
goed zou doen wanneer u van uw medemens dezelfde hulp zou ondervinden. U
zult nooit moeten denken geen verplichtingen tegenover uw naaste te hebben.
Want deze verplichting heb Ik u opgelegd door mijn gebod, door de toevoeging:
"als uzelf".
Ik sta u mensen een mate van eigenliefde toe en daarmee in overeenstemming
moet u de naaste beminnen "als uzelf". En deze toevoeging verplicht u steeds aan
de naaste te denken, zoals u immers ook voornamelijk aan uzelf denkt en dit u
ook niet is verboden. Maar zodra u zich ook om de naaste bekommert, is ook uw
eigenliefde gerechtvaardigd en ze zal ook spoedig niet meer de juiste maat
overschrijden. Want u zult toenemen in barmhartige naastenliefde en zo ook
steeds diepere liefde voor Mij bewijzen. U zult mijn geboden vervullen en
daardoor waarlijk gelukzalig worden.
Amen

Daadwerkelijke naastenliefde
BD.2783
22 juni 1943
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Opofferingsgezinde liefde
De liefde stelt de mensen in staat tot het brengen van elk offer. En zo moet de
aard van uw liefde zijn, dat u graag en met plezier alles weggeeft als u de naaste
daarmee van dienst kunt zijn. Een opofferingsgezinde liefde is van onnoemelijke
zegen voor uw ziel, evenals voor de ziel van de medemens die daardoor eveneens
tot liefde wordt opgevoed. Want de liefde die op hem overslaat, ontsteekt ook in
hem de liefdesvonk die tot vlam kan worden. De liefde moet de mens ertoe
brengen daden te verrichten. Want pas dan is het de ware liefde die niet alleen in
woorden en gevoelens, veeleer in daadwerkelijke zorg tot uitdrukking komt. Het
is een overgroot gevoel van vreugde dat de mens gelukkig stemt als hij een daad
van liefde heeft verricht en de medemens daarmee heeft gediend. Dus loont de
liefde al vanzelf de moeite, omdat ze gelukkig maakt en aanspoort tot steeds
nieuwe werken van liefde.
Een offervaardige liefde denkt niet aan zichzelf. De mens geeft zonder te
overwegen van zijn eigendom wat de ander van nut is. Hij geeft weg en is
gelukkig de medemens te kunnen helpen. Zo’n liefde levert hem pas de
zielsrijpheid op die zijn doel is op aarde. Want zijn hart wordt daardoor
ontvankelijk voor de goddelijke liefde zelf die een zo gereedgemaakte ziel als
woning nodig heeft om in de mens te kunnen verblijven en werkzaam zijn. De
mens trekt door zijn liefde God als Liefde zelf tot zich en hij zal nooit meer
zonder liefde zijn, want de goddelijke liefde vervult zijn hart en zijn hele wezen
verandert tot liefde. Hij past zich aan God aan, hij vindt al op aarde de
aaneensluiting met Hem, die zin en doel is van zijn aards bestaan.
Hoe weinig geeft de mens op als hij een offer brengt uit liefde voor de naaste en
hoeveel krijgt hij daarvoor terug. Zolang hij nog aan het aardse bezit hangt,
zolang de goederen van de wereld alles voor hem betekenen, is hij tot geen enkel
werk van liefde in staat. Want de eigenliefde is te groot en ze belet hem zich
ervan te ontdoen ter wille van de medemens. Pas de liefde zet hem ertoe aan, de
liefde voor de medemens doet hem zijn bezit waardeloos voorkomen. Hij tracht
alleen maar te helpen en vraagt er niet meer naar, welk voordeel er voor hem uit
het bezit voortvloeit. Hij geeft graag en met vreugde, omdat de liefde hem
daartoe aanzet. Maar wie de liefde niet heeft, is niet in staat zich los te maken van
de goederen van de wereld. En hij zal ook eeuwig geen pure vreugde hebben, hij
zal het geluk niet leren kennen dat een werk van liefde in de mens teweegbrengt.
En om diegenen bij te staan, om hen tot werkzaamheid in liefde op te voeden,
laat God de nood over de aarde komen. Een nood die ieder mens ertoe zou
moeten brengen zich in de liefde te oefenen. Een nood die de liefdesvonk in het
hart van ieder mens moet ontsteken, opdat hij in liefde werkzaam zal zijn. Zodra
hij eenmaal het geluk van het werkzaam zijn in liefde heeft ondervonden, is zijn
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hart niet meer verhard. En daarom moet u mensen de liefde beoefenen. U moet
geven wat u dierbaar is, als u daarmee in staat bent de nood van de mens te
lenigen. U moet er niet lang over nadenken of het u voordeel of nadeel oplevert,
de liefde van het hart moet uw drijfveer zijn en deze overlegt niet lang. Ze brengt
offers, ze doet vrijwillig afstand van haar bezit, ze wil alleen maar helpen en het
lot van de medemens verlichten. En als u offers kunt brengen, zult u niet armer
worden maar des te rijker, want Gods liefdeskracht die alle aardse goederen in
waarde overtreft, stroomt nu naar u toe. U geeft aards bezit weg en neemt daar
geestelijk bezit voor in ontvangst. En dit bezit is uw eigendom dat u niet meer
wordt ontnomen, dat van u blijft, ook wanneer u de aarde zult verlaten en het
geestelijke rijk zult binnengaan.
En elk offer dat u uit liefde voor de medemensen hebt gebracht, vermeerdert de
goederen van de eeuwigheid. Daarom moet uw leven op aarde een
ononderbroken werkzaamheid in liefde zijn, een dienstbaar zijn en geven, een
helpen en raad geven aan diegenen die nog zwak zijn en lichamelijk en geestelijk
hulp nodig hebben. U moet offers brengen, opdat ook in de medemens de liefde
wordt gewekt, opdat u uw missie op aarde zult vervullen.
Amen

BD.4706
7 augustus 1949

Naastenliefde
In de christelijke naastenliefde ligt de beweegreden voor de vrede en de
eendracht, zowel in het groot als in het klein. Dat wil zeggen: volkeren en staten
zullen met elkaar in vrede leven, zoals echter ook de mensen onderling
eendrachtig samen zullen leven, als hun gedrag uitgaat van het beginsel van
naastenliefde, ze elkaar alleen het goede ten deel willen laten vallen en hun best
doen van de medemens leed en zorg verre te houden. Dan zal er op aarde
werkelijk vrede zijn.
Maar hoe ver zijn de mensen daar nu van verwijderd. Ze krenken elkaar en zijn
totaal meedogenloos, ofschoon ze ook niet bewust de mens schade willen
berokkenen. Maar van liefde voor elkaar is niets te merken. En daarom is ook het
grote geestelijke verval zo duidelijk zichtbaar. Want zonder liefde kan de mens
ook niet geestelijk streven. Zonder liefde is er geen geestelijke vooruitgang. De
mensen bereiken het doel niet. Slechts weinigen laten nog de wet van de liefde
gelden, die echter moet worden nagekomen, daar er anders geen vrede kan zijn.
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En zo moet ieder afzonderlijk zich ernstig afvragen, hoe hij zich gedraagt
tegenover deze wet. Hij moet zich afvragen of hij alles doet wat in zijn vermogen
ligt om iemand een plezier te doen, om leed te lenigen en de nood tegen te gaan
die hem duidelijk wordt en zijn hulp vereist. De mens moet meer aan anderen
denken dan aan zichzelf, dan zal hij ook zien waaraan het ontbreekt en hulp
kunnen verschaffen. De mens moet alles vermijden waardoor hij zijn
medemensen krenkt, daarentegen alles doen waarmee hij hun een plezier doet.
Vraag u serieus af of u zich zou kunnen rechtvaardigen als er zo'n
rechtvaardiging van u gevraagd zou worden. En u zult veel nalatigheden
ontdekken die een zonde zijn, wanneer de medemens daardoor leed ondergaat of
gebrek lijdt, hetzij geestelijk of lichamelijk.
Help waar u kunt helpen en behoed de naaste voor leed waar het in uw vermogen
ligt. Laat nooit de eigenliefde overheersen. Laat nooit de naaste honger lijden als
u het uzelf goed laat gaan. Dit is letterlijk en ook figuurlijk te verstaan, want ook
een vriendelijk woord, een aardige blik, een behulpzame daad kunnen de
medemensen verkwikken en sterken. Laat het daarom daar niet aan ontbreken.
Beoefen de naastenliefde en uw aards bestaan zal harmonieus verlopen. Er zal
vrede zijn en eendracht in en om u. En als alle mensen overeenkomstig dit gebod
zouden leven, zou waarlijk het paradijs op aarde zijn. Maar hoe ziet het er in de
wereld uit?
Alle slechte eigenschappen, hebzucht, haat, nijd, tweedracht, onoprechtheid en
eigenliefde, beheersen de mensen. Ze zijn geen vrienden van elkaar, maar
vijanden. Ze hebben geen achting voor elkaar, maar trachten zichzelf op de
voorgrond te plaatsen. Ze leggen geen verzachtende hand op wonden, maar slaan
nieuwe. En dus neemt het kwaad steeds toe en stort het de mensen in het verderf.
De liefde onder de mensen is bekoeld en dat is het einde. Want waar geen liefde
meer is, wordt elke substantie hard. Waar het hart geen liefde meer kan voelen,
daar gaat ook elk inzicht verloren. Dus zal ook al het leven sterven, want alleen
de liefde is leven.
U mensen zult daarom nog wel lichamelijk kunnen leven, maar geestelijk bent u
dood als u helemaal zonder liefde bent. Steeds weer wordt u de liefde gepredikt,
laat deze aansporingen niet voor uw oor wegsterven. Weet veeleer dat het de
laatste aanmaningen zijn van boven. Weet dat er niet veel tijd meer is tot aan het
einde, maar dat u geoordeeld wordt naar uw liefde. Zorg er daarom voor dat u het
oordeel niet hoeft te vrezen. Oefen u in naastenliefde en verwerf daardoor de
eeuwige vrede.
Amen

98

BD.8601
30 augustus 1963

Alleen dienende liefde leidt naar de volmaaktheid
In elke fase van uw positieve ontwikkeling moest u dienen, want elk
scheppingswerk had zijn doel en bestemming. Niets is doelloos geschapen door
de macht van de Schepper Die het eens gevallen wezenlijke weer opwaarts wil
voeren. Als mens zult u weliswaar niet overal een dienend doel kunnen
herkennen, maar de Schepper zelf liet zich door Zijn wijsheid en liefde leiden, al
Zijn scheppingen een taak toe te wijzen. En door de vervulling hiervan werd toch
steeds het doel bereikt dat het daarin gebonden geestelijke stap voor stap
opwaarts ging. Het wezenlijke legt dus in de gebonden toestand een eindeloos
lange weg van ontwikkeling af, zoals u mensen dit al menigmaal bekend werd
gemaakt. Maar beslissend voor de uiterste voltooiing kan alleen datgene zijn wat
in vrije wil door het wezen wordt volbracht. Beslissend is alleen het dienen als
mens, het dienen van het eens gevallen wezen in het stadium van de vrije wil. De
mens moet dienen in liefde, dan wordt hij in vrije wil werkzaam naar Gods wil en
wordt hij nog op aarde volmaakt.
De liefde zal altijd tot uitdrukking komen in het dienen, omdat de liefde steeds
haar best doet het voorwerp van de liefde gelukkig te maken, het te helpen. En de
dienende liefde is een zuiver goddelijke liefde. Ze is niet verkeerd gericht zoals
vroeger toen ze alleen zichzelf bevredigde. Integendeel, ze heeft altijd alleen het
welzijn van de naaste tot doel en uit zich daarom steeds in dienen. Wat nu de
mens in dienende liefde onderneemt, zal altijd gezegend zijn en steeds naar de
uiteindelijke volmaaktheid leiden. Maar laat hij werken van dienende
naastenliefde achterwege, dan blijft hij onherroepelijk op hetzelfde niveau van
zijn ontwikkeling staan en dreigt er bovendien gevaar dat zijn eigenliefde sterker
wordt en dat hij terugzinkt, dat zijn aards bestaan nutteloos is omdat hij als mens
niet meer wordt gedwongen.
Wie dienstbaar is in onbaatzuchtige liefde, vervult ook de goddelijke wil. En hij
komt weer dichter bij zijn God en Schepper, omdat dienende liefde ook een
bewijs van deemoed is, omdat de mens nu niet meer aanmatigend is, wat eens
zijn val teweeg heeft gebracht. De gehele schepping dient, al is het ook in
gebonden toestand, en het eens gevallen geestelijke legt in deze gebonden
toestand nu de weg naar God af. Het kan echter niet in deze toestand het
uiteindelijke doel bereiken dat de vrije wil als voorwaarde heeft, daar anders het
wezen eeuwig een geoordeeld wezen zou blijven en niet meer overeen zou
komen met de oertoestand waar het zich vrij kon ontwikkelen en vrij kon
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scheppen en werken. Het is noodzakelijk dat het deze vrijheid weer verkrijgt en
zich weer strikt in de goddelijke wil ophoudt, ofschoon het ook zijn wil verkeerd
kan gebruiken. En deze beslissing moet de mens gedurende zijn aards bestaan
nemen om weer te worden wat hij was in het allereerste begin. Daarom moet hij
dienen. En dit vereist een achterstellen van de eigenliefde, een zich vormen tot
onbaatzuchtige goddelijke liefde die steeds alleen maar gelukkig wil maken. En
dit is voor de mens in het begin niet gemakkelijk, maar kan gedurende het aardse
bestaan worden bereikt, omdat hem alle hulpmiddelen worden geboden om zijn
eigenliefde geheel te veranderen. Dan zal de mens alleen nog aan zijn naaste
denken en daardoor ook de liefde tot God bewijzen en dus weer dichter bij Hem
komen, zoals hij zich eens uit vrije wil van Hem verwijderde. En al meent u
mensen ook u te vervolmaken door het verrichten van handelingen en gebruiken,
zolang deze niet bestaan uit werken van dienende naastenliefde, zijn ze
waardeloos voor God en dragen ze niet bij tot uw positieve ontwikkeling.
U zult u alleen door dienende liefde kunnen vervolmaken, want alleen deze
getuigt van uw vrije wil om naar God terug te keren. En Hij zal u ook steeds weer
gelegenheden verschaffen waar u aanleiding zal worden gegeven tot dienende
liefde, waar u de naaste zult kunnen bijstaan in geestelijke en aardse nood, waar u
allen die in een benarde positie geraken en zichzelf daar niet uit kunnen
bevrijden, zult kunnen helpen, troosten en beschermen.
De gang over de aarde tevoren door alle scheppingen was wel zwaar en
smartelijk, maar u kwam daardoor zeker hogerop, omdat u volgens de natuurwet
werd genoodzaakt tot dienen. Maar in het stadium als mens is het voor u veel
moeilijker, want u zult uzelf moeten overwinnen. Uw vrije wil moet actief
worden dat te doen, waartoe u voorheen was gedwongen door de natuurwet. U
zult moeten dienen, maar wordt daar niet meer toe gedwongen. Alleen uw wil
beslist. En daarom draagt u ook grote verantwoordelijkheid voor uw leven op
aarde als mens. U zult weer kunnen afglijden, maar u zult ook het allerhoogste
kunnen bereiken. U zult u door dienende liefde kunnen verbinden met de
eeuwige Liefde zelf en dan is uw doel op aarde bereikt. U hebt de aaneensluiting
gevonden met uw God en Schepper. U keert als kinderen terug naar de Vader van
Wie u als schepsel eens bent weggegaan.
Amen

Hulp in geestelijke nood
BD.1504
5 juli 1940
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De zorg voor het heil van de ziel - Onbaatzuchtige naastenliefde
Elk ongestoord uur moet worden gebruikt voor een werk dat het welzijn van de
mensheid betreft. Het geestelijke welzijn moet boven het aardse welzijn worden
gesteld, want er is geen tijd te verliezen. Ook de duivel gebruikt elke gelegenheid
om de mensheid geestelijk schade toe te brengen en daarom moet de kracht die
hier tegenin gaat onophoudelijk bezig zijn om zijn werkzaam zijn te verhinderen.
De goede geestelijke kracht moet zich verenigen in het werkzaam zijn tegen deze
macht en daarom mag er zich geen onverschilligheid en geen nalatigheid
voordoen, die de tegenstander alleen maar tot voordeel zou strekken. Want des te
sterker zet hij nu zijn optreden in, hij verzwakt ook de wilskracht van hen die niet
ijverig zijn bij het werken tegen hem en maakt dat ze moe worden.
Tegen het gebod van de naastenliefde zondigt ook, wie verslapt in de strijd om
het heil der zielen van degenen die hulpbehoevend zijn. Het moet uw ijverigste
zorg zijn hen te helpen, die de geestelijke ondergang nabij zijn. U mag hen niet
aan de duisternis van geest overlaten en u niet onverschillig van hen afwenden,
want ze hebben uw hulp nodig. Ze zijn zwak en niet meer in staat zich uit de
macht van de tegenstander te bevrijden. Ze beseffen de nood van hun ziel niet,
want alles om hen heen is donker en zonder licht en daarom begeren ze ook het
licht niet.
Maar het moet uw streven zijn, het lichtje aan te steken en deze armen een klein
lichtschijnsel te brengen, opdat ze opletten en uw werk in acht nemen. U moet
alles proberen om de onverschilligheid tegenover het geestelijk weten te
veranderen in opmerkzaamheid. U moet hun gedachten de goede weg wijzen. U
moet ze onderrichten en ze met klem vragen aan hun ziel te denken en de zin van
het leven te begrijpen. U moet proberen ze te bewegen om het geloof in Jezus
Christus aan te nemen en hun voorhouden hoeveel zegenrijker een gang over de
aarde in liefde is, dan alleen maar te leven voor de eigenliefde, voor de vervulling
van aardse wensen. U moet ze niets onthouden van wat u de weg omhoog liet
vinden. U moet hun de leer van Christus in overweging geven, dat ze alleen maar
door dienen in liefde opwaarts kunnen gaan. U moet alles doen wat deze zielen
uit de nacht van de geest naar de helderheid van de dag kan voeren. Dan bent u in
de meest ware zin van het woord liefdadig.
Dit is de meest onbaatzuchtige naastenliefde die alleen het heil van de ziel van de
medemens geldt. Dit is een taak die oneindige liefde en geduld vraagt, want de
wezens die zich in de duisternis bevinden zijn moeilijk te bewegen het woord
Gods aan te nemen. Ze zullen er allen weerstand tegen bieden, omdat de vijand
zelf uw sterkste tegenstander is en de wil van deze mensen aanzet tot zeer sterke
weerstand. En toch kan de liefde van de mens overwinnaar zijn, als met
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onvermoeibaar geduld steeds weer om deze zielen wordt gestreden, juist met de
middelen der liefde. Er moet niet op de uiterlijke kant van de mens worden gelet,
maar op zijn ziel, die zich in een beklagenswaardige toestand bevindt en zelf niet
meer de kracht opbrengt zich uit de boeien te bevrijden, waarin de tegenstander
haar heeft geslagen.
Wie zich nu in het licht bevindt - dat wil zeggen: bekend is met de waarheid diens liefde zal de nood van zulke zielen herkennen en niet ophouden zich voor
dezen in te spannen. Hij zal door innig gebed proberen hun hulp te brengen. Hij
zal de nood van deze ziel voorleggen aan de Vader in de hemel en Hem om
kracht vragen voor het verlossingswerk, als de eigen kracht niet voldoende zal
zijn en de wil van de mens vermoeid raakt, voordat de ziel voor het eeuwige
leven is gewonnen. Wees daarom onophoudelijk werkzaam in liefde en doe alle
liefde toekomen aan de mens van wie de ziel zich in nood bevindt. Laat u niet
door mislukkingen terneerdrukken, maar verlang te allen tijde naar de kracht uit
God, dan zult u in staat zijn de moeilijkste taken te volbrengen. U zult de
tegenstander de zielen ontrukken en ze naar de hemelse Vader leiden. En deze
zielen zullen u er dankbaar voor zijn tot in alle eeuwigheid.
Amen

BD.3960
24 januari 1947

Verlossend werkzaam zijn is de grootste daad van naastenliefde
Verlossend werkzaam te zijn op aarde is de grootste naastenliefde en dus God
welgevallig. Het is een werkzaamheid die zowel het lichaam als ook de ziel van
de medemens betreft. Want de nood van het lichaam zal afnemen, hoe ijveriger er
aan de ziel wordt gewerkt. Maar verlossend werkzaam zijn is alles wat de ziel
helpt om vrij te worden, alles wat ertoe dient dat ze zich aan de macht van de
satan ontwringt en zich positief ontwikkelt, alles wat haar helpt om volmaakt te
worden. Maar ieder mens kan dit verlossende werk verrichten en daarom een
buitengewoon zegenrijke naastenliefde beoefenen, in het bijzonder in de laatste
tijd voor het einde, waar ontelbare zielen zich in geestelijke nood bevinden aan
wie hulp moet worden geboden. Want zonder hulp zijn hun zielen reddeloos
verloren, daar ze zelf geen kracht meer hebben om zich te bevrijden.
Wanneer u mensen het voor ogen houdt dat een geheel verzwakte ziel dringend
hulp nodig heeft, dan moet uw hart tot deze hulpverlening besluiten als u maar
een vonkje liefde in u bespeurt. Want deze zwakte van de ziel is geen
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voorbijgaande toestand, maar houdt eeuwig aan, tot haar van buitenaf hulp wordt
geboden. De ziel is in het stadium als mens weliswaar in staat zichzelf te
verlossen als ze zich aan de wil van God onderwerpt en Zijn geboden
onderhoudt, maar omdat ze dat niet heeft gedaan, is ze zonder enige kracht. En de
hulp kan haar alleen van de kant van de medemensen ten deel vallen, omdat een
rechtstreeks werkzaam zijn van God een onmogelijkheid is geworden, juist door
de wil van de mensen zelf die geheel verkeerd is gericht. Maar God probeert in
de laatste tijd ook deze wil nog te veranderen en daarom zendt Hij Zijn boden
naar de mensen. Daarom maant Hij hen voortdurend aan op aarde verlossend
bezig te zijn, doordat ze de medemensen opheldering brengen en door goed
voorbeeld tot een levenswandel in liefde aansporen, want alleen daardoor kunnen
de zielen zich verlossen.
De liefde is dus nodig om op aarde aan het verlossingswerk deel te nemen. En
ieder mens die deze liefde bij de naaste beoefent, zal door God gezegend zijn,
want deze liefde is waarlijk onbaatzuchtig. En verlossende arbeid kan alleen
verricht worden door diegenen die zichzelf verloochenen, die de hang naar de
wereld hebben overwonnen en die dus in waarheid arbeiders zijn in de wijngaard
van de Heer. Die zichzelf voor een werk hebben aangeboden dat geen aardse
successen tot gevolg heeft, maar enkel en alleen het geestelijk welzijn van de
medemensen betreft. En zulke naastenliefde moet succes opleveren, ze zal niet
zonder uitwerking blijven. Het werk aan de ziel bij de naaste zal niet tevergeefs
zijn gedaan, voor zover diens wil niet geheel weerspannig is tegen God en hij dus
ook aan de inspanningen van de medemensen weerstand biedt. Anders is diens
ziel verloren voor de eeuwigheid, want de geestelijke nood is te groot om op
aarde te kunnen worden opgeheven in de korte tijd die de mensen nog rest voor
de verlossing van de zielen. Dan is een nieuwe kluistering het lot van de tegen
God weerspannige ziel. Een gang door de nieuwe schepping van de aarde, die
weer eindeloos lange tijden zal duren.
Amen

BD.7509
27 januari 1960

Geestelijke nood van de naaste
En wanneer u zich bekommert om uw naaste in zijn geestelijke nood zal dat voor
u zelf tot zegen worden. Weliswaar is het lenigen van de aardse nood het gebod
van de naastenliefde, dat u voor deze zult moeten doen wat u zult willen dat voor
u wordt gedaan wanneer u zich in dezelfde nood bevindt. Maar ook in geestelijke
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nood zult u hem moeten helpen en dit zal zowel op diens ziel als ook op uw eigen
ziel effect hebben. Want de geestelijke nood is nog veel erger dan de aardse
nood, omdat deze laatste eens ten einde is als het aardse leven voorbij is, maar de
geestelijke nood wordt mee overgenomen in het rijk hierna en heeft voor de ziel
een vreselijk kwellende uitwerking.
En u zult de naaste in geestelijke nood kunnen helpen wanneer u hem op de
eerste plaats helpt een levend geloof te krijgen, wanneer u hem op Jezus Christus
wijst, zonder Wie geen mens zalig kan worden. Wanneer uw naaste nog helemaal
geen geloof heeft, bevindt hij zich in grote geestelijke nood en het zal voor u
geen gemakkelijke taak zijn hem te helpen tot geloof te komen. Maar u zult hem
kunnen aansporen werken van liefde te verrichten. U zult hem vooreerst zo
kunnen beïnvloeden dat hij de liefde beoefent en dan zal het hem ook al
gemakkelijker vallen datgene te geloven wat u hem uiteenzet. En het is allereerst
het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk dat u zult moeten
voorleggen aan uw naaste die dit weten nog niet bezit. En hij zal het spoedig
kunnen geloven, wanneer hij van goede wil en daarom ook in liefde werkzaam is.
Maar het moet hem wel geheel naar waarheid worden overgebracht, opdat het
zijn afwijzing niet tevoorschijn roept en het dan erg moeilijk is hem ooit het
verlossingswerk begrijpelijk te maken. Alleen de waarheid heeft de kracht in zich
op een goedwillend mens in te werken, maar dwaling zal hij meteen afwijzen en
zal elke arbeid in de wijngaard aan hem gedaan teniet doen.
Daarom is het op de eerste plaats nodig dat u zelf in de waarheid staat, voordat u
uw naaste geestelijke hulp zult kunnen bieden. Maar u die door Mij rechtstreeks
wordt onderricht, hebt veel geestelijke lering bij de hand, die u op hem zult
kunnen overdragen. En uw liefde zal u ook succes verzekeren, want wat u in
liefde voor de naaste onderneemt, blijft niet zonder resultaat. Het zal zijn ziel tot
voordeel strekken, zoals ook uzelf des te meer ontvangt, hoe meer u van uw
geestelijke rijkdom weggeeft, want de nood is groot.
Aardse nood trachten de mensen zelf op te heffen, zelfs wanneer ze u als een
broeder om hulp vragen. Maar aan de geestelijke nood denken ze niet en daarom
vragen ze ook niet om hulp. En daarom moet u hun deze zelf aanbieden. U moet,
waar u dat maar kunt, uw gesprekken richten op het geestelijke vlak. U moet
proberen de instelling van uw naasten op geestelijk gebied te weten te komen en
u moet hun het evangelie verkondigen, dat wil zeggen: hen aansporen om werken
van liefde te doen. En dan zult u ook gelegenheid vinden over Jezus en Zijn werk
van verlossing te spreken en vernemen welke indruk dit op de mensen maakt die
u dus onderricht.
En al zult u maar een gering resultaat kunnen boeken, toch hebt u de naaste een
dienst bewezen van onschatbare waarde, want de woorden die u aan hem hebt
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besteed, gaan niet verloren. Ze zullen wortel schieten en eens zal het zaad
opkomen en daaruit kan zich een krachtig geloof ontwikkelen, al naar de
gewilligheid van degene aan wie u ware naastenliefde betoont. Denk daarom
vaak aan de geestelijke nood van uw naaste en tracht hem te hulp te komen. En
het zal hem en u waarlijk tot zegen strekken, want Ik zelf zal u steunen. Ik zal
zelf bij hun harten aankloppen en zalig zijn zij die de deur van hun hart voor Mij
openen wanneer Ik wens te worden toegelaten.
Amen

Werken van liefde voor zielen in het hiernamaals
BD.5901
12 en 13 maart 1954

Het brengen van het evangelie aan de zielen in het hiernamaals Liefde
Houd de zielen in het hiernamaals het evangelie voor. Herinner hen aan mijn
geboden van de liefde die ook in het hiernamaals vervuld moeten worden, wil de
ziel opwaarts gaan. Geef hun kennis van mijn wil, die van hen altijd een zich
richten op Mij vereist en die in acht moet worden genomen, om dan door mijn
liefde te worden gegrepen. Op aarde zowel als in het rijk hierna geldt hetzelfde:
de omvorming van de wil van het wezen die aanvankelijk tegen Mij gericht is en
daarom ook veranderd moet worden, wat steeds alleen door de liefde geschieden
kan. Want een onzelfzuchtig werk van liefde is reeds de eerste stap naar Mij en
levert het wezen kracht op.
De zielen die krachteloos zijn in het hiernamaals zijn arm aan liefde. En u moet
hun uitleggen dat zij pas dan hulp verwachten kunnen als zij bereid zijn liefde uit
te delen aan hen die net als zij arm en ongelukkig zijn. Zonder liefde is hun
denken verkeerd. En ook hier, evenals op de aarde, kunnen hen wezens
benaderen en verkeerd onderrichten, zonder dat zij de dwaling inzien. Pas een
ziel die hulpvaardig is herkent ook de waarheid. Daarom moet u de zielen op de
eerste plaats mijn geboden van de liefde voorhouden, en hen opmerkzaam maken
dat die alleen gegeven werden opdat de mensen de verbinding met Mij tot stand
brengen door het vervullen van de geboden der liefde. Want een werk uit liefde
gedaan geeft hun de kracht die hen steeds verder omhoog helpt.
U kunt de zielen keer op keer onderrichten, maar zij zullen u niet geloven of
begrijpen zolang zij niet bereid zijn lief te hebben. En wilt u hen nu helpen, dan
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moet uw grootste en eerste zorg zijn hen aan te sporen tot liefdevolle
hulpverlening aan andere zielen die in nood zijn en zich tot hen wenden. Pas deze
bereidheid tot liefhebben opent hun ogen en oren, en dan kunnen zij alles
begrijpen wat u hun in overweging geeft.
Mijn evangelie is alleen de leer van de liefde, omdat al het andere vanzelf komt
als deze liefdesleer wordt opgevolgd. Aan de ziel in het hiernamaals kan niet
alleen kennis worden gegeven. Want die begrijpt ze niet, zolang ze niet bereid is
tot liefdewerk dat in het rijk hierna net zo moet en kan worden verricht als op
aarde. Maar steeds is bereidwilligheid een vereiste, daar anders de ziel zonder
kracht is. Zolang een ziel zich alleen bewust is van zichzelf en haar treurig lot tot
zich door laat dringen, is er geen mogelijkheid gegeven tot hulpverlening of
toevoer van kracht. Zij moet eerst haar blik op haar omgeving richten, of, als zij
eenzaam in een woeste omgeving is, moeten haar gedachten op die mensen op
aarde gericht zijn die zij had kunnen helpen maar dit achterwege heeft gelaten.
Zij moet er berouw over hebben en het door haar gedane onrecht goed willen
maken. Dan zullen er ook wezens zich bij haar aansluiten die in grote nood zijn.
En zodra zij nu gewillig is hen te helpen, krijgt zij onverwijld de kracht om haar
voornemens uit te voeren. Eerst moet de liefde in haar ontstoken worden, wat
echter vaak een lange tijd kan duren, maar wat door liefdevolle ondersteuning
van de kant van een mens mogelijk is, wanneer hij de ziel opheldering geeft over
wat haar ontbreekt, als hij tracht haar te onderrichten, steeds daartoe aangedreven
door een liefhebbende wil om te helpen.
De liefde bereikt alles en de liefde overwint alles. De liefde zelf is de kracht die
een ziel verlossing verschaft. Zolang de ziel alleen aan zichzelf denkt kan ze
bezwaarlijk uit haar hachelijke toestand worden bevrijd. Zij kan echter gevoelig
worden en bereid tot liefhebben als zij door kleine lichtstralen wordt getroffen,
omdat die steeds alleen maar vonken van liefde zijn die haar hart moeten raken
om te ontvlammen. Iedere ziel die de duisternis als een kwelling ervaart, wordt
door zulke lichtstralen weldadig getroffen. En bij haar is er ook hoop dat zij dat
licht kan volgen, dat ze dus ook bereid is andere zielen dat licht te bezorgen. En
aan deze zielen moet steeds de liefde gepredikt worden die in Jezus Christus en
Zijn verlossingswerk haar bekroning vond. Andere kennis hebben deze zielen
voorlopig niet nodig, maar zij moeten de achtergrond van hun ellendige positie
kennen en ook weten hoe zij die noodsituatie kunnen verhelpen.
En pas als zij dit inzicht hebben is hun opgang verzekerd. Pas als zij zelf
liefdadig willen zijn ontvangen zij kracht. Zij kunnen dan in liefde werken om nu
steeds meer kracht te ontvangen en een steeds helderder licht binnen te gaan. Dat
licht maakt de zielen buitengewoon gelukkig. En vanuit die blijdschap wordt ook
hun wil om lief te hebben steeds groter en kan een enkele ziel in het hiernamaals
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verlossingswerk tot stand brengen van de grootst mogelijke omvang. Want zodra
zij zelf het besef heeft, draagt ze ook aan andere zielen haar inzicht over en
probeert hen tot hetzelfde streven in liefde aan te sporen. Want net zoals op aarde
geldt ook in het geestelijke rijk alleen het gebod: "Heb God lief boven alles en
uw naasten als uzelf!"
Amen

BD.6157
7 januari 1955

Voorbede voor zielen in de duisternis
Ik wil barmhartigheid betrachten jegens allen die uw liefde aan Mij toevertrouwt.
Er is een grote nood in het rijk hierna, in het bijzonder voor de zielen die geen
voorspreker hebben op aarde, die vergeten zijn door de mensen of zo weinig
liefde hebben verworven dat er alleen met misnoegen aan hen wordt gedacht. Al
deze zielen hebben een bitter lot. Ze bevinden zich in kwellende duisternis en zijn
geheel zonder kracht, zodat ze zich alleen niet kunnen redden en aangewezen zijn
op hulp. Ze oogsten wat ze hebben gezaaid en hun lot is niet onrechtvaardig. Het
is niet onverdiend, want zulke zielen kunnen niets anders verwachten dan wat ze
zelf hebben verworven in het leven op aarde, waar ze geheel zonder liefde waren.
Toch moeten ook zij worden geholpen. En de hun ontbrekende liefde moet van
andere zijde worden geboden, die Ik echter ook aanneem en ten gunste van deze
zielen laat komen. Wat u deze zielen aan liefde schenkt, komt hun weer als kracht
toe die ze nu kunnen gebruiken in overeenstemming met hun wil.
Een ziel die door uw liefde kracht krijgt toegevoerd, weet echter ook met welk
doel haar dit toekomt. En ze is zo dankbaar voor de hulp, dat ze ijverig haar best
doet de kracht te laten toenemen, dat ze nu de kracht eveneens gebruikt om in
liefde werkzaam te zijn. Ze zal nooit de liefde van een mens afwijzen, terwijl ze
dezelfde pogingen van de kant van de lichtwereld vaak weerstand biedt omdat ze
niet gelooft aan datgene wat deze haar zeggen. Want de lichtwezens staan in
dezelfde hoedanigheid voor hen en daarom wordt er niet naar ze geluisterd. Maar
mensen op aarde, in het bijzonder zij met wie ze nauwe betrekkingen hadden,
bereiken veel meer. Want tegen hen zien die ongelukkige zielen op, omdat ze de
liefdeskracht als een straal van dezen zien uitgaan, die voor hen een weldaad is.
U mensen hebt grote macht over die zielen in de duisternis, wanneer u in liefde
aan ze denkt, wanneer u ze wilt helpen. Want dit voelen ze en ze hebben
vertrouwen in u en luisteren naar u als u ze verwijten maakt of ze het evangelie
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verkondigt. En al is een ziel nog zo koppig, al is ze nog zo blind en onwetend, uw
liefde verandert deze toestand. Ze begrijpt u meteen wanneer uw gedachten
vervuld zijn van liefde en dan neemt ze ook aan. Zonder liefde is er geen
vooruitgang, niet op aarde en ook niet in het geestelijke rijk. Zonder liefde is er
geen verlossing uit de diepte. En Ik schenk de zielen in de duisternis de grote
genade, dat de liefde die hun vanaf de aarde wordt geschonken, als licht duidelijk
zichtbaar is, als licht dat hun hoop geeft en nooit tevergeefs straalt. Degenen waar
u aan denkt, wier nood u aanzet om naar Mij om hulp te roepen, zijn waarlijk niet
verlaten. Want wat u Mij geeft door uw liefde voor deze zielen, geef Ik ook door.
En Ik draag mijn boden in het geestelijke rijk op om hulp te bieden van
bijzondere aard. En het zal niet zonder succes zijn.
Aan de zielen in het rijk hierna wordt van de kant van de mensen slechts weinig
gedacht. Het geloof aan een verder leven is niet zo sterk vertegenwoordigd en
daarom zijn voor de meeste mensen ook de verbindingen opgeheven. De zorg
voor het geestelijk welzijn houdt hen niet bezig en er volgen de zielen maar
weinig gedachten na. Ook om de mensen op aarde heen is het duister en de zielen
keren niet terug naar waar ze niets vinden wat ze goed doet.
Denk ook aan die zielen die geen voorbede krijgen. Roep ze tot u met de wil hen
te helpen. Laat uw liefde ook in de diepte stralen, want steeds zal een ziel zich
aan deze lichtstraal vastklampen en omhoog klimmen en ze zal tot u komen
vanwaar het licht naar haar toe straalde. Geef haar datgene waaraan ze gebrek
lijdt: licht en kracht. Leer haar mijn woord kennen en het is u al gelukt haar
redding te brengen, omdat mijn woord deze kracht heeft dat ze het steeds wenst
te horen en ze zich daarom steeds daar zal ophouden waar haar spijs en drank
wordt aangeboden dat uw liefde voor hen toegankelijk kan maken. En die
verloste zielen zullen u eeuwig dankbaar zijn.
Amen

BD.7444
2 november 1959

De uitwerking van het goddelijk woord op zielen in het
hiernamaals
U bevindt zich te midden van een schare zielen wanneer u mijn woord ontvangt
of het verder doorgeeft aan uw medemensen. U zult ze niet kunnen zien, maar u
zou bovenmate gelukkig zijn als u hun dankbaarheid zou kunnen ervaren die hen
steeds meer aansluiting bij u zal laten zoeken. Ze voelen dat er van u voeding
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uitgaat die hen verzadigt, die hun goed doet en die hun kracht bezorgt waaraan ze
dringend behoefte hebben. Elk woord dat hen in het hart dringt, ervaren ze ook
als door Mij zelf uitgesproken. En daarom zijn zij bijzonder gelukkig gestemd dat
Ik hun een toespreken waardig acht en ze ontbranden in vurige liefde voor Mij. U
doet geen geestelijke arbeid die door deze zielen onopgemerkt blijft, want
wanneer ze eenmaal spijs en drank van u in ontvangst hebben genomen, wijken
ze niet meer van u. En ze wachten er steeds alleen maar op dat u de band met de
geestelijke wereld tot stand brengt die zij als een lichtstraal waarnemen. En ze
volgen dan met de grootste oplettendheid alles wat u door Mij wordt geboden en
nemen daaraan deel.
U bent niet op de hoogte van de grote zegen van geestelijke banden door het
aanhoren of doorgeven van mijn woord. U weet niet welke schare u daarmee
gelukkig zult kunnen maken en welke uitwerking mijn woord op al deze zielen
heeft die dringend licht en kracht nodig hebben, maar ook bereid zijn licht en
kracht in ontvangst te nemen. Gretig nemen ze elk woord op en ze denken erover
na. En wanneer een ziel eenmaal deze levensbron heeft ontdekt, gaat ze er niet
meer vandaan. Want ze doet er steeds meer haar voordeel mee, hoe meer
verlangend ze de spijs en drank tot zich neemt. En ze werkt er dan zelf mee,
omdat ze niet anders kan dan steeds weer gewag te maken van de genade die haar
geboden is doordat ze mag deelnemen aan het spijzigen van ontelbare zielen.
En wanneer u mensen aan deze zielen denkt, voor wie u het goede zult kunnen
doen alleen doordat u zelf u laat onderrichten, dat u mijn woord rechtstreeks of
indirect in ontvangst neemt, wanneer u bedenkt dat elk geestelijk onderhoud
steeds helderder licht om de ziel verspreidt, dan zou u ook geen gelegenheid
voorbij mogen laten gaan mijn woord te horen of te lezen en steeds weer aan de u
omringende zielen voedsel uit te delen dat hen helpt in korte tijd rijp te worden.
U zult in erbarmende liefde aan deze zielen moeten denken en weten dat u hen
zult kunnen helpen verlost te worden wanneer u mijn woord verkondigt, stil of
ook hardop zoals de gelegenheid zich voordoet. Nooit zult u zonder toehoorders
zijn, want ofschoon de mensenkinderen niet naar u willen luisteren, zijn de
wezens in het rijk hierna steeds bereid u aan te horen. Ze wachten erop,
aangezien een geestelijk gerichte gedachte zich al als een lichtvonk vertoont die
ze buitengewoon vlug tegemoet snellen om maar niets te missen. Deze zielen
hongeren en dorsten waarachtig naar het brood des hemels en het water des
levens.
U zult ze kunnen verzadigen en hun steeds weer kracht toezenden. En het
daarvan op de hoogte zijn moet u aansporen heel vaak mijn woord in de
oneindigheid te laten weerklinken, het zij door rechtstreekse inontvangstneming,
door het toesturen van mijn woord van boven, het zij door het doorgeven, door
verkondiging van het zuivere evangelie dat u van Mij ontvangt wanneer u het
109

maar begeert. U hoort het nooit alleen, maar u bent steeds omgeven door een
schare die het buitengewoon dankbaar in ontvangst neemt. Ze doen zich eraan
tegoed en zijn gelukkig dat ook zij er nu mee kunnen werken tot welzijn van de
zielen die ze graag licht willen brengen. Hun geestelijke armoede zal verdwijnen.
Ze zullen zich kunnen bevrijden uit de duisternis. Ze zullen gelukzaligheid
bespeuren, want het licht dat van Mij uitgaat - Die het Licht ben en de Waarheid
van eeuwigheid - zal hen toestralen en doorstralen.
Amen

BD.7839
2 maart 1961

Het wijzen van de zielen in het hiernamaals op Jezus Christus
Wie Mij in het rijk hierna belijdt die is ook voor alle eeuwigheid gered. Zodra de
zielen die nog in duisternis of in de schemering vertoeven zich niet meer afzetten
tegen mijn naam, als hun door lichtboden in vermomming of door middel van
gedachtenoverdracht van liefdevolle mensen over Mij en mijn verlossingswerk
getuigenis wordt afgelegd, wijkt ook de duisternis van hen. De kracht van mijn
naam zal reeds op hen inwerken en ze tot Mij drijven. Zij zullen Mij gaan zoeken
en Ik zal Mij ook laten vinden. Maar de wil van de zielen is en blijft vrij. En
daarom kan er ook een lange tijd voorbij gaan voordat zij Mij aannemen, voordat
de kracht van de voorspraak van mensen werkzaam wordt, of de lichtboden
succes hebben die hen vergezellen zonder herkend te worden en hun mijn
evangelie brengen.
Maar de inspanningen voor deze zielen worden niet opgegeven. En het is daarom
tot grote zegen als zielen er opzettelijk bij worden geroepen, daar waar
geestelijke gesprekken plaatsvinden. Waar van het verlossingswerk gewag wordt
gemaakt, opdat ook deze zielen steeds weer op Jezus Christus gewezen worden,
opdat ze toch vrijwillig de weg nemen tot Mij en Mij om vergeving van hun
schuld vragen. Want zolang zij nog onzalig zijn, zijn ze ook nog belast met hun
schuld. En hun ellende kan hen aansporen een verbetering in hun toestand na te
streven en na te denken over zichzelf, over hun leven op de aarde en hun
verhouding tot Mij - hun God en Schepper van eeuwigheid.
Hun weerstand wordt al verminderd als zij liefdevolle voorspraak van de kant
van de mensen ondervinden, als er met liefde aan hen gedacht wordt en zij de wil
om te helpen bespeuren. Dan wordt ook hun weerstand tegen de hulp die hun in
het hiernamaals steeds weer geboden wordt minder, en het opgeven van die
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weerstand is reeds het begin van vooruitgang. Want met iedere opwelling van
zo'n ziel wordt rekening gehouden en er wordt haar een klein lichtje geschonken
dat haar verblijdt en haar verlangen ernaar vergroot. De zielen in het hiernamaals
moeten de weg naar Mij vinden, als zij Mij op aarde nog niet gevonden hebben.
En u mensen kunt daar veel toe bijdragen als u vaker denkt aan die zielen die in
nood zijn, wanneer u iedere ziel die uw gedachten binnendringt steeds weer erop
wijst zich aan Mij toe te vertrouwen, aan de goddelijke Verlosser Jezus Christus,
die alleen haar zalig kan maken.
Uw liefdevolle gedachten die naar deze zielen uitgaan, zijn als lichtvonken die
vreugde in hen opwekken en waar zij altijd acht op slaan en waar zij op
toesnellen. Op aarde hielden zij zich ver van ieder geestelijk onderricht. Zij
leefden alleen hun aardse leven en zo gingen ze na hun dood geheel zonder
geestelijke goederen het rijk hierna binnen. Nu moeten zij zich in vrije wil eerst
geestelijke goederen verschaffen. Ze mogen geen weerstand bieden als hun in
liefde het evangelie uiteengezet wordt en ze moeten dit ook in liefde doorgeven
aan degenen die er net zo aan toe zijn als zij en die hun toestand graag willen
verbeteren. Zodra u mensen zich over deze zielen ontfermt, zijn ze niet verloren.
Uw gedachten zullen hen altijd tot u trekken en ze zullen door u in ontvangst
kunnen nemen wat ze tot nog toe afwezen, maar nu als een weldaad ervaren
omdat uw liefde het hun doet toekomen. Want de liefde is een kracht die niet
zonder uitwerking blijft.
Denk vaak aan deze zielen die nog in de duisternis smachten, die de weg naar Mij
in Jezus nog niet gevonden hebben. Toon hun de weg en maak hen vertrouwd
met het evangelie en u zult zegenrijke verlossingsarbeid verrichten dat zeer
belangrijk is, in het bijzonder in de eindtijd, want dan moeten nog veel zielen
zich bevrijden uit de diepte, opdat zij niet aan een hernieuwde kluistering ten
offer vallen wanneer het einde gekomen is.
Amen

De gevolgen van een leven in liefde
BD.6118
24 november 1954

De geest van liefde is bescherming tegen verzoeking en
tegenstander Gods
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Verblijf voortdurend in de geest van de liefde. Alleen dan bent u gevrijwaard van
de aanvallen van de vijand. Want hij vlucht weg voor liefde en naar een mens die
altijd vervuld is van liefde gaat hij niet. Maar zodra er maar een vonkje
liefdeloosheid in het hart van een mens merkbaar is, kan hij binnensluipen en
probeert hij alles om zich nog meer ruimte te verschaffen. Hij brengt hem ertoe
onverdraagzaam, eigengereid en hoogmoedig te zijn, om de liefde in hem te
verstikken, om dan de vrije hand te hebben en de wil van de mens aan hem te
onderwerpen. Dat zal hem nooit lukken waar liefde is. Want daarop heeft hij
geen vat. Ze weert hem en heeft ook de kracht hem af te weren.
Doch steeds weer komt de mens in situaties waarin hij zich waar moet maken,
omdat hij alleen opwaarts kan gaan wanneer hij strijdt of dient. En dus zal hij
weerstanden moeten overwinnen. Hij zal zich moeten buigen naar de hulpeloze
om hem overeind te helpen. Hij zal dus in dienende naastenliefde werkzaam
moeten zijn. Doet hij dit, dan zal zijn strijd minder worden, omdat dan de liefde
hem kracht geeft zich waar te maken wanneer hij weerstand ondervindt.
Maar de mens moet ervoor oppassen dat het liefdesvuur niet minder wordt,
wanneer hij zich niet aan de verleider wil overleveren, die dan direct bereid is een
handje te helpen en het liefdesvuur helemaal te smoren. Hij zit vol list en bedrog
en hij verstaat het meesterlijk u valstrikken te zetten, waarin u niets vermoedend
terecht komt wanneer niet het licht van liefde in uw hart zo helder brandt dat u
hem herkent, al vermomt hij zich nog zo goed. Daarom kan u steeds alleen maar
worden toegeroepen: "Blijf in de geest van liefde, dan bent u verbonden met God
en hebt u de vijand niet te vrezen." En u zult ook elke verzoeking succesvol met
liefde het hoofd kunnen bieden, wat het ook is.
Wanneer mensen u willen vernederen, wanneer ze u tot ongeduld willen
aansporen, wanneer ze in u afgunst en nijd trachten te wekken, steeds steekt de
verleider erachter en steeds zult u hem verslaan en verjagen wanneer u in de
liefde blijft. Dan zal alles zonder uitwerking op u blijven. Dan zult u de
medemensen alleen maar beschouwen als zieke zielen die zich bij zulke pogingen
aan de vijand overgeven. En u zult hen met liefde tegemoet treden en soms ook
bereiken dat ze in zichzelf keren en ophouden met onheus spreken en handelen.
Want liefde is kracht en blijft niet zonder uitwerking waar ze geen weerstand
ondervindt. Daarom zult u uw medemensen een leven in liefde moeten
voorleven, dat vaak meer resultaat heeft dan woorden die niet door daden worden
bewezen. Blijf in de liefde en denk eraan dat u dan in Hem blijft, die zelf de
Liefde is, en dat Zijn aanwezigheid voor u een veilige bescherming is tegen alle
aanvallen van de vijand van uw ziel.
Amen

112

BD.3187
11 juli 1944

Liefde is het beste wapen tegen het kwade
Het machtigste wapen van de mens tegen al het kwaad is de liefde. Wie de liefde
heeft, hem staat God terzijde, omdat Hij in hem is en alles zich moet buigen voor
Zijn macht. En het kwade vlucht voor dit wapen, of het laat zich overwinnen.
Want de liefde is zijn heftigste tegenstander, waartegen het niet kan standhouden.
De liefde maakt voor zich dienstbaar wat met haar in aanraking komt, als het niet
duidelijk de liefde ontvlucht. En daarom zal steeds de liefde het beste wapen zijn
voor de mens. Daarom zal hij steeds succesvol strijden en niet hoeven te vrezen
als hij met dit wapen ten strijde trekt.
Dit zal ter harte moeten worden genomen in elke levenssituatie, bij elke
onenigheid en vooral in de laatste tijd van strijd, daar er zelfs tegen de liefde zal
worden ingegaan. Want de tegenstander Gods zal er geheel in het bijzonder op
aandringen, dat ook het werkzaam zijn in liefde wordt onderdrukt en dus
onuitvoerbaar wordt gemaakt. Hij zal de mens ertoe brengen geboden uit te
vaardigen die remmend werken op het werkzaam zijn in liefde wat door God
wordt gevraagd. Hij zal er niet voor terugschrikken de mensen datgene als
onrecht te betitelen wat alleen overeenstemt met de wil van God. Hij zal
liefdeloosheid eisen waar God het werkzaam zijn in liefde verlangt, omdat hij
alleen dan kan zegevieren over de mensen, wanneer dezen de wapens van de
liefde niet meer gebruiken. En dit betekent een groot gevaar voor de menselijke
ziel, waar heel bewust tegen opgetreden moet worden.
En daarom spoort God de mensen aan om in liefde werkzaam te zijn. Hij stelt
hun de zegen ervan voor de geest en de kracht die de mens zal creëren als hij
ononderbroken in liefde werkzaam is. Hij mag zich niet van zijn stuk laten
brengen door wereldse voorschriften en hij moet steeds alleen doen wat zijn hart
hem ingeeft. Want zonder liefde zinkt hij weg in de duisternis en heeft de
tegenstander zijn doel bereikt. De liefde is goddelijk en wie in de liefde blijft
draagt God in zich. En hij zal geen macht hebben te vrezen, al bedreigt die hem
in nog zo erge mate. Wie in de liefde blijft, diens diepste wezen biedt weerstand
aan de eisen van de wereld die door de tegenstander van God wordt geregeerd.
En deze weerstand kan niemand breken, want de kracht van de tegenstander is
zwak en kan de kracht van de liefde niet evenaren. De liefde mag niet worden
uitgebannen, daar het anders de totale ondergang betekent.
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Alleen wie liefheeft zal leven, maar de liefdeloosheid heeft onvermijdelijk de
dood van de ziel tot gevolg. En dit is het doel van de vijand, dat hij al het
geestelijke, dat het licht tracht te bereiken, in de duisternis wil storten. Maar wie
in de liefde leeft, tegen hem is hij machteloos. En wie in de liefde leeft, moet ook
de liefde uitstralen op zijn naaste, opdat deze de kracht van de liefde beseft en er
eveneens naar streeft, doordat hij de liefde beoefent, waar hem steeds
gelegenheid voor wordt geboden.
Alleen wie zich heeft gevormd tot liefde, zal sterk zijn in de komende tijd. Niets
zal hem angst aanjagen. Hij zal elke aanval met de liefde trachten goed te maken
en hij zal een muur om zich oprichten die niemand kan afbreken. De liefde is de
machtigste factor op aarde. Ze is de sleutel tot de wijsheid, ze is de brug naar het
leven in het hiernamaals, ze is de waarborg voor de liefde Gods. En dus betekent
ze licht en kracht en beide is leven; in alle wijsheid werkzaam te kunnen zijn tot
in alle eeuwigheid. Alleen de liefde leidt naar het doel. Alleen de liefde geeft het
geestelijke in de mens de oorspronkelijke staat terug. Alleen de liefde brengt hem
dichter bij God en mag daarom nooit worden uitgeschakeld. En nooit mogen de
mensen zich onderwerpen aan voorschriften die het in praktijk brengen van de
liefde onderdrukken en die daarom steeds het werk zijn van diegene, die als
tegenstander Gods geheel zonder enige liefde is en haar daarom bestrijdt.
Amen

BD.5371
21 april 1952

Versterking van het geloof door werken van liefde
U wordt in uw geloof geweldig gesterkt als u een leven in liefde leidt en er steeds
op bedacht bent Mij en de naaste te dienen. Wat u ook onderneemt, steeds moet
de wil om te helpen u aandrijven. Steeds moet de liefde u bepalen en u aansporen
om te denken, spreken en handelen. Dan komt u in nauwe verbinding met Mij en
het gevolg daarvan is een vast en onwankelbaar geloof dat uw hele wezen
vervult. Een geloof dat u de innerlijke rust en zekerheid geeft dat u onder mijn
bescherming staat, dat u - als kind van uw Vader - nooit verlaten en eenzaam
bent, dat u niets kan gebeuren dan datgene wat Ik goed acht voor u. De liefde in u
moet dieper worden, opdat uw geloof sterker zal worden.
U zult uw medemens moeten willen helpen en gelukkig maken. U zult leed
moeten lenigen en nood verkleinen. U zult hem met raad en daad moeten willen
bijstaan en afstand moeten doen van wat hem ontbreekt wanneer de nood
114

daardoor wordt verminderd. U zult hem geestelijk moeten bijstaan, zijn ziel
helpen te geloven, hem door werken van liefde een goed voorbeeld geven. U zult
hem moeten onderrichten en u over hem ontfermen als zijn geloof zwak is en hij
Mij niet juist ziet. U zult alles moeten doen wat u zult wensen dat u geschiedt in
dezelfde nood.
En u zult daardoor zelf de grootste zegen hebben, want u ontsteekt daardoor een
licht in u dat nu afstraalt op allen die u omgeven. U zult uw medemensen de
kracht van een sterk geloof kunnen bewijzen. U zult tot grote dingen in staat zijn
als gevolg van de liefde en van het uit u voortkomende geloof. Voor u bestaan er
dan noch krachteloosheid noch angst, noch zorgen noch bange vragen. U voelt
zich in Mij geborgen, omdat Ik daar moet zijn waar liefde is en mijn nabijheid u
rust en zekerheid geeft. Laat niet af van het werkzaam zijn in liefde. Geef en
maak gelukkig en laat u dan gelukkig maken door Mij, die u alles geeft en u niets
weigert als u maar gelooft.
Amen

BD.5358
9 april 1952

De kracht van de liefde - Genezing van zieken -Wonderwerken
Wie in de liefde leeft die heeft ook kracht in zich. Hij zal daarom tot iedere daad
in staat zijn, als het vaste geloof hem niet ontbreekt. De liefde maakt weliswaar
het geloof levend, maar het moet eerst worden gewekt. Dat wil zeggen: de mens
moet zich eerst met dat wat hij geloven moet bezighouden en de liefde zal hem
dan ook de kracht geven, zodat hij niets meer in twijfel trekt en dus ook in staat is
alles tot stand te brengen. De liefde is dus het waardevolste, want zij maakt alles
mogelijk.
U mensen echter weet de kracht van de liefde niet op waarde te schatten. U zou
wonderen kunnen verrichten. U zou zieken kunnen genezen. U zou iedere zorg
kunnen uitbannen. En voor u zou niets onmogelijk zijn, zodra u de liefde in u
volledig zou ontwikkelen en in haar kracht geloofde. En zo is het niet een gave
die Ik u verleen als u dit alles vermag, maar de uitwerking van de kracht van uw
liefde. Het is het vanzelfsprekende gevolg, wanneer u zich door de liefde mijn
kracht heeft eigen gemaakt. U mag dus niet weloverwogen naar zo'n gave streven
zieken te genezen, wonderen te doen enzovoort, daar het geen bekwaamheid is
die u ontwikkelen kunt, maar u moet alleen de liefde in u sterker laten worden. U
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moet geestelijke voltooiing nastreven die dan door deze bekwaamheden wordt
bewezen.
Alleen de liefde vermag alles. Wie zich totaal tot liefde vormt en daardoor ook
een overtuigd geloof heeft, die put uit mijzelf. Hij voelt zich als mijn kind, als
een deel van Mij, en hij kan daarom niet anders denken dan dat hem iedere taak
gelukt omdat Ik hem bijsta. De liefde echter moet in het hart opvlammen. Zij
moet de mens geheel en al vervullen, het moet hem zalig maken zich dat alles te
ontzeggen wat de medemens ontbreekt. De ware liefde is totaal onzelfzuchtig, zij
eist niets meer voor zichzelf, zij deelt onophoudelijk uit. De stelregel om te geven
beheerst haar en toch is zij onbeschrijfelijk zaligmakend. En zo'n liefde kan alles
wat ze wil, wat als gevolg van haar intensiteit als opwelling van het hart in de
mens tevoorschijn komt, wat ze wenst dat er gebeurt. Een sterk levend geloof
hoopt bij Mij op de vervulling van zijn wens en het zal niet tevergeefs vragen.
Ook een mens kan zich van mijn kracht bedienen en hetzelfde volbrengen. Maar
hij kan dat alleen als hij is vervuld van liefde. Dan geef Ik hem niet de kracht,
maar hij heeft ze zich dan zelf eigen gemaakt door werken van liefde en dat geeft
hem het recht. Hij is dan in zijn oorspronkelijke toestand teruggekeerd en heeft
zich niet onrechtmatig iets toegeëigend, maar hij is weer dat geworden wat hij in
het allereerste begin was, vervuld van licht en kracht, daar de liefde in zich licht
en kracht is en de mens dus ook met licht en kracht doorstroomd moet zijn als hij
de liefde heeft. Er is dus alleen een zichzelf vormen tot liefde nodig, zodat u
mensen gelijk goden alles kunt volbrengen. En dat u dan alleen dat wilt wat
volgens mijn wil is, is begrijpelijk, omdat de liefde tegelijkertijd ook de bron van
de wijsheid is en niet anders kan handelen dan volgens mijn wil.
Amen

BD.6499
12 maart 1956

Het licht van de liefde: inzicht in de waarheid
Nooit zal het u lukken tot het ware inzicht te komen, zolang u nog zonder liefde
bent. Want pas het licht van de liefde in u stelt u in staat juist te oordelen, omdat
dan uw denken verlicht is, omdat u dan niet anders dan juist zult kunnen denken
en bijgevolg ook dadelijk inziet wat verkeerd is. En zo zullen mensen die tot
liefde bereid zijn, steeds in de waarheid verkeren en een innerlijke afweer voelen
zodra hun iets verkeerds wordt voorgehouden. Maar evenzo zal het vergeefse
moeite zijn uit liefde een mens de waarheid te willen doen toekomen die geheel
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zonder liefde is. Deze stelt er evenzo hevige afweer tegenover, omdat zijn denken
nog onder invloed is van degene die tegen de waarheid is, die voortdurend tegen
de waarheid zal strijden omdat deze hem en zijn doen en laten ontmaskert.
Daarom kan de waarheid geen veld winnen bij een liefdeloze mensheid.
Integendeel, daar wordt de dwaling verkondigd en niemand zal proberen zich van
de dwaling los te maken zolang hij zelf een liefdeloos hart heeft.
Zodra een mens van binnen uit de liefde beoefent, zodra zijn wezen zelf liefde is
en liefde uitstraalt, zal hij nooit voor de dwaling opkomen, want de liefde in hem
waarschuwt hem daarvoor. Hij zal aanvankelijk gaan twijfelen en steeds meer
afweer voelen tegen een leer die niet overeenstemt met de waarheid. En hij zal
ook de kracht opbrengen openlijk stelling te nemen voor of tegen een leer, omdat
deze kracht, tegelijk met de liefde, hem vervult en omdat hij nu innerlijk wordt
aangespoord door zijn geest, de waarheid te vertegenwoordigen en de dwaling
aan te vechten. Een mens die vervuld is van liefde, zwijgt niet tegenover een
openlijke onwaarheid. En hij zal ook niet voor de schijn iets erkennen wat
duidelijk tegen de waarheid is gericht. Maar dat er wordt stilgezwegen dat zoveel
dwaling onder de mensen veld won zonder op afweer te zijn gestuit, is alleen
maar een bewijs dat ook de liefde onder de mensen is bekoeld, die de zekerste
verdediging is tegen leugen en dwaling. En ofschoon steeds weer enkele mensen
dit inzien, ofschoon dezen juist denken als gevolg van hun leven in liefde, zo is
toch het merendeel van de mensen volledig onwetend aangaande de waarheid, en
ze voelen zich daar goed bij. En wordt dezen de liefde gepredikt, dan sluiten ze
hun hart en oren en blijft het duister in hen, juist omdat er zonder liefde geen licht
kan zijn.
Maar de waarheid is licht. De liefde is licht. En wie in het licht wil wandelen,
moet zich tevoren tot liefde vormen. Maar dan zal hij ook inzien dat er maar één
weg terugvoert naar het vaderhuis, naar het eeuwige vaderland: de weg van de
liefde, omdat deze ook de weg van de waarheid is. Maar wie deze weg heeft
betreden, die gaat hem vrolijk verder. Voor hem bestaat er geen aarzelen en
dralen. Voor hem bestaat er geen twijfel en moedeloosheid, want de kracht van
de liefde drijft hem voortdurend omhoog en hij neemt alle hindernissen met
gemak. Wie de waarheid heeft gevonden, heeft ook Mij zelf gevonden. En Ik ben
en blijf voor hem het doel waar hij op aanstuurt. Maar nooit ben Ik te bereiken
zonder liefde. Nooit voert de weg omhoog via dwaling. Nooit is de waarheid in te
zien door een mens die zonder enige liefde is.
Maar Ik wil u allen te allen tijde daartoe helpen, dat u de hoogte zult bereiken. En
daarom wordt u voortdurend aangemaand om in liefde werkzaam te zijn. U zult
rechtstreeks worden toegesproken door predikers, maar ook door nood rondom u
tracht Ik het ijs om uw hart te laten smelten. Want zolang de liefde onder u
mensen is bekoeld, gaat u geheel nutteloos door het aardse bestaan. U leeft als het
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ware tevergeefs, zonder de geringste vooruitgang te boeken, omdat het
voornaamste u ontbreekt in het leven op aarde: het liefdesvuur dat uw geest
verlicht, uw hart verwarmt, dat u kracht geeft om alle weerstanden te
overwinnen. Maar nog is het niet te laat om het vonkje in u te ontsteken. En Ik
help ieder die voornemens is tot het juiste inzicht te komen. Want mijn liefde
geeft u niet op. Mijn liefde straalt u steeds weer toe. Mijn liefde zendt dragers
van het licht onder u die u aanmanen en waarschuwen en u liefdevol het licht
aanbieden. Want u wordt niet zonder hulp gelaten, tot aan uw dood zal Ik
trachten u en uw liefde winnen.
Amen

BD.7650
18 juli 1960

Uit het vuur van de liefde straalt het licht van de wijsheid
Alleen de liefde is de sleutel tot wijsheid en het zal moeilijk zijn de dwaling te
scheiden van de waarheid voor diegene die de liefde niet heeft, want hij zelf
bevindt zich buiten de waarheid en hij kan deze niet herkennen. Het zal echter
weer mogelijk zijn tot de waarheid te geraken, wanneer daartoe een ernstige wil
voorhanden is en wanneer de mens op de hoogte is van de uitwerking van de
liefde. De liefde is het licht zelf en een hart dat gewillig is lief te hebben, wordt
door het innerlijke licht verlicht. Want de liefde wekt de geest tot leven, die, daar
hij een deeltje is van de geest van de Vader van eeuwigheid, ook alle wijsheid in
zich draagt en deze nu van binnen uit op de mens kan overdragen.
Het vuur van de liefde straalt het licht van de wijsheid uit. Als u mensen deze
diepe waarheid toch zou kunnen begrijpen, dat er geen weten volgens de
waarheid, dus wijsheid kan bestaan wanneer de liefde in het hart van de mens
niet is ontvlamd. Want alleen waar liefde is, kan de mens binnendringen in de
diepste diepten van de goddelijke wijsheid. En dan zal hij ook het weten van zijn
medemens veruit overtreffen, omdat hij, wanneer hij de liefde in zich heeft, God
zelf in zich draagt en nu door Hem kan worden ingeleid in alle waarheid.
De mens zou zich er altijd van bewust moeten blijven dat hij in zichzelf alle
waarheid draagt, dat hij in zijn oertoestand zich in het helderste licht heeft
bevonden en dus ten volle het inzicht had en dat dit licht alleen maar bedolven
werd door zijn zondeval, maar te allen tijde weer de oppervlakte kan bereiken,
wanneer hij vrij is van zijn zondeschuld, wanneer hij verlost is door Jezus
Christus en nu door een leven in liefde de geest in zich heeft laten ontwaken. En
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dan zal hij ook dwaling van waarheid kunnen onderscheiden. Hij zal een wijs
oordeel kunnen vellen, zodra er zich geschilpunten voordoen die een geestelijk
weten betreffen. En naar deze moet aandachtig worden geluisterd als het er om
gaat te onderzoeken of een geestelijke lering volgens de waarheid is.
Maar er zullen veel mensen uit eigen beweging beweren hun geest tot ontwaken
gebracht te hebben. Veel mensen zullen zich tot de gewekten van geest rekenen
en men zal van elkaar afwijkende opvattingen als waarheid verdedigen, die echter
nooit de waarheid uit God kunnen zijn wanneer ze van elkaar afwijken. En de
mensen zelf kunnen van hun medemens de graad van liefde ook niet beoordelen
en dan is er maar een uitweg: tot God zelf te gaan, die zelf de eeuwige Waarheid
is, en Hem om opheldering te vragen. Want dit moet u gezegd worden, dat ook de
tegenstander van God zich kan camoufleren onder de dekmantel van de liefde,
maar dat dan niet van onbaatzuchtige naastenliefde gesproken kan worden.
Integendeel, er wordt aan liefde gedaan ter wille van een zeker voordeel, waarvan
de medemens meestal niets merkt. Maar dit gevaar bestaat en dan kan niet van
overdracht van de waarheid, van de "wijsheid", gesproken worden, van het licht
dat uit het vuur van de liefde straalt.
Daarom moet u mensen onderzoek verrichten, en u niet op een dwaalspoor laten
leiden door leren waarvan u denkt dat u ze moeilijk kunt aannemen. Dan wordt u
innerlijk gewaarschuwd. Want wie de waarheid verlangt, hoeft niet te vrezen een
prooi te worden van de dwaling. Hij zal een juist gevoel van weerstand hebben
wanneer hem soms geestelijke leringen worden aangeboden en hij zal ook
onderkennen wanneer de tegenstander heeft ingegrepen en waar hij tussenbeide
kan komen. En hij moet zich alleen maar des te inniger met God verbinden en
Hem vragen om bescherming tegen dwaling en om een juist inzicht. En zijn
denken zal juist zijn, hij zal zich niet vergissen in zijn oordeel.
Amen

BD.7947
22 juli 1961

Een leven in liefde beschermt tegen dwaling
Steeds weer moet Ik er de nadruk op leggen dat alleen de waarheid u gelukkig
kan stemmen. Hoe vaak al is u dwaling bijgebracht en ziet u deze niet als zodanig
in. Ik spreek hier alleen van geestelijke leringen die geen aards weten betreffen
maar in geestelijke gebieden oprijzen, die u mensen nooit zult kunnen bewijzen,
die alleen geloofd kunnen worden. Deze leringen moeten echter overeenstemmen
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met de waarheid, willen ze een zegenrijke uitwerking hebben. U zult geheel
zonder weten kunnen zijn en er ook geen moeite voor doen iets te weten te
komen, maar dan gaat u geheel doelloos over de aarde als mens, want u zult dan
nooit het doel bereiken: uw voltooiing. Maar wordt u onjuist weten gebracht dan
kan uw aards bestaan eveneens doelloos zijn geleefd, want onjuist weten is
duisternis van de geest. Maar u zult in het licht moeten wandelen. Dan pas
vervult u het doel van uw aards bestaan: uw ziel wordt geheel rijp, want u zult
dan bewust leven en een levenswandel leiden naar mijn wil. Dus is het brengen
van de waarheid en het aannemen ervan de eerste voorwaarde om uw doel te
bereiken.
Maar u hebt een vrije wil en deze alleen bepaalt uw instelling tegenover de
waarheid. Deze alleen bepaalt of u naar de waarheid verlangt en de dwaling zult
willen afwijzen. En dan wordt u ook met zekerheid de waarheid aangeboden. En
in haar licht zult u op aarde nu alle wegen bewandelen en uw doel bereiken. Deze
wil is echter maar zwak aanwezig onder de mensen. Ze nemen meestal
onverschillig alles aan en vanwege hun onverschilligheid blijft de dwaling veel
meer bij hen vastzitten. Ze zien haar niet in als zodanig en hun aards bestaan kan
dan nutteloos zijn geweest wanneer ze niet door een leven in liefde verlichting
van de geest ondervinden en dan gered zijn van de ondergang. En het is
doorslaggevend voor de mens dat hij besluit tot een leven in liefde, omdat hij dan
ook in staat is de waarheid van de dwaling te onderscheiden.
En zo moet hij als eerste en belangrijkste waarheid de goddelijke leer van de
liefde laten gelden. Neemt hij deze als zuivere waarheid aan en volgt hij ze na,
dan zal het hem ook gemakkelijk vallen, dwaalleren op geestelijk gebied als
onjuist te herkennen en hij zal ze afwijzen. Maar worden de mens andere leren
als geloofwaardig voorgehouden die van menselijke oorsprong zijn, dan kunnen
deze leren er heel gemakkelijk toe leiden dat de liefde voor Mij en voor de naaste
terzijde wordt geschoven of dat Ik niet meer als hoogst volmaakt Wezen word
beschouwd en dat Mij daarom ook de liefde niet kan worden betoond. En dan
heeft de dwaling al gewonnen. Ze heeft donker verspreid en het denken van de
mens verduisterd.
Alleen de waarheid brengt u het juiste licht. En u allen zult tot de waarheid
kunnen komen, want Ik onthoud haar geen mens die haar begeert. En u moet toch
steeds weten dat ook het verlangen naar waarheid in u zal groeien wanneer u de
goddelijke geboden van de liefde vervult. Waar daarom u de liefde wordt
gepreekt, wordt u ook in de waarheid onderricht. Want zodra de liefde voor Mij
en voor de naaste door een prediker op de voorgrond wordt geplaatst, kan er ook
gesproken worden van een verlicht denken van hem en zijn woorden zullen dan
ook steeds alleen maar waarheid zijn. Hij zal onjuiste leerstellingen opzij dringen
en ze u nooit voorhouden, omdat de liefde hem ertoe aanzet alleen de zuivere
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waarheid te verkondigen. En daarom blijf Ik u voortdurend aanmanen, mijn
goddelijke leer van de liefde te ontplooien. Dan loopt u niet het gevaar een prooi
te worden van de dwaling en zal ook zeker uw aards bestaan geen nutteloos
bestaan zijn. U zult heldere wegen gaan. U zult nadenken en zelf een verlichte
geest hebben, want de liefde is het goddelijke in u. De Liefde ben Ik zelf. En
altijd zal Ik bij u aanwezig zijn, wanneer u in de liefde blijft. En waar Ik ben,
kunnen ook alleen juiste gedachten zijn, omdat Ik zelf u zal verlichten door de
geest die steeds alleen de zuivere waarheid aan u overbrengt.
Amen

Hulp van Jezus Christus
BD.5667
4 mei 1953

De juiste weg met Jezus als Leidsman
De wegen naar Mij hoeven niet altijd dezelfde te zijn, maar Ik moet van de
mensen steeds het doel zijn dat ze willen bereiken en alle wegen moeten naar
boven leiden. Wie over een vlakke weg gaat kan het doel niet bereiken en de
wegen omlaag leiden onvermijdelijk naar het verderf. Maar wie er naar streeft
opwaarts te gaan, wie Mij wil vinden, die trek Ik zelf omhoog. Maar wanneer is
de richting van uw weg omhoog? Wanneer u Jezus Christus als Leidsman kiest,
Die zelf de Weg is. Ieder mens dus die Jezus Christus erkent, die in Hem gelooft
als de Zoon van God en Verlosser van de wereld, heeft de juiste weg betreden.
Hij wordt nu verder geleid door Degene die heeft gezegd: Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven. En onder de leiding van Jezus Christus te staan, betekent
dus ook met de waarheid vertrouwd te worden gemaakt en door de waarheid het
leven te bereiken dat eeuwig duurt. De waarheid is het licht dat de weg helder
verlicht, zodat een afdwalen van deze weg onmogelijk is, terwijl duisternis van
geest, dus dwaling en leugen, de juiste weg verduisteren en het gevaar groot is,
op een andere weg te geraken die op een dwaalspoor leidt.
Daar Jezus Christus zelf de Waarheid is, moet wie met Jezus de weg wil gaan
ook de waarheid aannemen. Hij moet het woord van God dat Jezus op aarde heeft
gepredikt in alle zuiverheid in ontvangst nemen. Hij moet het op zich in laten
werken en dus nu ook de wil van God doen. Want dat is de juiste weg, dat de
mens Zijn geboden zal nakomen om het eeuwige leven binnen te kunnen gaan.
Wanneer Jezus zelf op aarde zegt: Ik ben de Waarheid, dan is onvoorwaardelijk
ook alles als waarheid aan te nemen wat Hij heeft gesproken en onderricht. En
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elk afwijken van deze grondleer is dwaling, is onwaarheid en is dus niet Gods
woord. Bijgevolg kan het ook niet de weg zijn die naar Mij leidt, omdat deze weg
alleen kan worden begaan door middel van de waarheid.
Begrijp dat Ik het doel ben. De weg naar Mij is Jezus Christus. De mens Jezus
was de Vertegenwoordiger van de waarheid op aarde. In Hem was Ik zelf en Ik
kan bijgevolg niets anders dan de waarheid laten gelden. En Ik zal deze waarheid
steeds weer aan diegenen doen toekomen die in dwaling voortgaan. Ik zal deze
waarheid steeds verkondigen door Jezus Christus, doordat steeds weer Zijn op
aarde gesproken woord, het evangelie, aan de mensen wordt gebracht die daar
dan het juiste begrip voor hebben, zodra ze zich uitspreken voor Jezus Christus,
in het hart en voor de wereld. Zodra ze Hem dus erkennen als mijn Afgezant, als
Middelaar die hen naar Mij zelf wil voeren. En Zijn woord is leven, want Zijn
woord onderricht de liefde die pas het ware leven is, die de geest opwekt en de
mensen in alle waarheid leidt.
In Jezus Christus geloven betekent Zijn geboden nakomen. En dan gaat de mens
de juiste weg die naar het eeuwige leven leidt. Want hij gaat dan over de weg van
de liefde die gegaan moet worden om tot het licht en tot de waarheid te komen.
En zo hebt u het kenmerk van de juiste weg: een leven van onbaatzuchtig in
liefde werkzaam zijn.
Elke weg die de liefde zal laten zien, voert dus naar het doel. En elke weg die
zonder liefde wordt gegaan is vlak of leidt omlaag. Want de liefde is de
wegwijzer. De liefde is de schenker van kracht om moeilijk begaanbare wegen
die opwaarts leiden aan te kunnen. De liefde is het teken van verbondenheid met
Jezus Wiens leven op aarde alleen een werkzaam zijn in liefde was en bijgevolg
ook het teken van de aaneensluiting met Mij - Die in Jezus Christus voor de
mensen zichtbaar ben geworden, Die u dus zelf leidt als u Jezus Christus tot
Leidsman kiest. De Liefde zelf treedt u tegemoet en wil u de weg tonen die naar
de aaneensluiting met Mij leidt.
De eeuwige Liefde zelf leert u de liefde, omdat u de zuivere waarheid pas zult
kunnen aannemen en inzien wanneer door de liefde de geest in u gewekt is,
omdat Ik dan pas levend in u zal worden, omdat Ik dan pas in u aanwezig kan
zijn wanneer de Liefde u tot opnamevat van mijn geest heeft gevormd, die u
bekend maakt met de waarheid. En mijn geest onderricht u waarlijk juist. En wie
deze weg van de liefde gaat, zal leven in eeuwigheid. Want zijn levenswandel is
de navolging van Jezus.
Amen
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BD.6311
14 juli 1955

Echte liefde is leven
De wet van de ordening is liefde. De essentie van gelukzaligheid is liefde en God
in Zijn oer-substantie is Liefde. En alles wat zich aan deze wet onderwerpt, zal
zalig en met God verenigd zijn. En dat betekent in het bezit van kracht te zijn en
in het licht van de waarheid te staan. Het betekent als goddelijk wezen te kunnen
scheppen en vormen in grootste wijsheid en te kunnen heersen over werelden en
hun bewoners die onder de bescherming worden gesteld van een door liefde
volmaakt wezen dat nu bij dezen werkzaam kan zijn in verlossende zin. De
volmaaktheid kan dus alleen worden bereikt door liefde en bij de volmaaktheid
hoort de ononderbroken ontvangst van licht en kracht uit de Oerbron - uit God.
Zo’n staat van volmaaktheid is de mens op aarde bij benadering niet te
beschrijven zolang hij zelf niet dichtbij deze voltooiing is. Hij kan die nog op
aarde bereiken, want ieder mens kan in de liefde leven. Maar geen mens wordt
daartoe gedwongen en maar weinigen streven vrijwillig dit doel na. Want hun
verkeerd gerichte liefde hindert hen daarbij en deze verkeerd gerichte liefde is
dus de muur tussen licht en duisternis, tussen gelukzaligheid en kwelling, tussen
vervuld te zijn van kracht en totale zwakte en onbekwaamheid gelukkig makend
bezig te zijn. Waar nu de liefde nog verkeerd is gericht, heeft noch licht, noch
kracht toegang. Want de verkeerd gerichte liefde is het meest werkzame middel
van de tegenstander van God om de terugkeer naar Hem te verhinderen en dus de
Krachtbron voor de mensen ontoegankelijk te maken.
De verkeerd gerichte liefde is de erfelijke kwaal waaraan de mensen lijden sinds
de val van Adam en waarvan ze niet eerder bevrijd zijn dan dat ze die Ene om
hulp vragen Wiens liefde juist gericht was en Die alle mensen aanmaant Hem na
te volgen. Deze heeft de mensen geleerd waarop ze hun liefde moeten richten.
Hij heeft hun het ware evangelie verkondigd toen Hij op aarde wandelde. Hij
heeft de mensen de echte liefde voorgeleefd en Hij is voor de versterking van de
wil van de mensen gestorven aan het kruis, om hun te tonen waartoe echte liefde
in staat is en wat ze tot gevolg heeft: de opstanding tot het eeuwige leven. Want
leven betekent: in het bezit van licht en kracht te kunnen werken en scheppen in
hoogste gelukzaligheid, omdat de eeuwige Levensbron nu ononderbroken het
licht en de kracht uitstraalt op het wezen dat zich door de liefde geheel bij Hem
heeft aangesloten. Deze Krachtbron nu is u mensen ontsloten door de kruisdood
van Jezus. Maar de liefde zult u zelf moeten beoefenen om bij de Bron te komen
die u nu voortdurend voedt, die u een eeuwig leven schenkt in gelukzaligheid.
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Strijd daarom tegen de eigenliefde, tegen de verkeerd gerichte liefde die als doel
slechts al datgene kent wat behoort bij de tegenstander van God. Strijd ertegen,
want het brengt u alleen de dood. Maar vraag Jezus Christus dat Hij u helpt in de
liefde te leven die Hij heeft gepredikt. Vraag Hem om kracht en versterking van
uw wil. Sluit u bij Hem aan en volg Hem na, en uw weg over de aarde zal zeker
leiden naar de vallei van het leven. Want daarvoor is Hij gestorven aan het kruis,
dat u daar de kracht voor kan worden geschonken die u als gevallen wezens
ontbreekt zolang u nog in de boeien bent van diegene die Gods tegenstander is.
Jezus Christus zal u uit deze ketenen losmaken. Jezus Christus zal u op de weg
naar God leiden, naar de definitieve vereniging met God die Hij zelf op aarde al
had gevonden. Want de mens Jezus leidde op aarde een juist leven in liefde en
vormde zich zelf daardoor tot het omhulsel dat God zelf nu kon betrekken om
voor de mensen te lijden en te sterven, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen.
Amen

BD.7497
10 januari 1960

Hulp van Jezus Christus bij de levenswandel op aarde
Ieder mens heeft de hulp van Jezus Christus nodig, wil hij zijn doel in het leven
op aarde bereiken: het tot stand brengen de aaneensluiting met de God en
Schepper van eeuwigheid, met zijn Vader. Hij bevindt zich nog op verre afstand
van God wanneer hij het leven op aarde als mens begint. Want hij moet de
aaneensluiting met Hem in vrije wil tot stand brengen en deze wil moet dus eerst
beslissen voor Hem, wat een zekere strijd kost die ook negatief kan eindigen. De
mens moet leren inzien dat er twee heren zijn die hem willen bezitten en dat zijn
eigen wil doorslaggevend is, welke heer zich nu van hem meester zal maken. De
ene heer heeft al een zeker recht op hem, maar kan hem niet dwingen bij hem te
blijven. Integendeel, hij moet de mens vrijlaten wanneer deze het zelf wil en zich
naar de andere Heer keert. Maar eer het tot deze definitieve beslissing komt, kan
er een lange strijd aan voorafgaan, omdat de eerste niet zonder strijd de ziel
opgeeft. Veeleer worstelt hij gedurende het hele aardse bestaan er nog om dat ze
aan hem gebonden blijft.
Maar ook God zelf strijdt om iedere ziel, al is het ook op een andere wijze dan
Zijn tegenstander. Hij weet dat de mens moet worden geholpen bij deze
beslissing van de wil, omdat hij zelf te zwak is om zijn wil juist te richten en te
gebruiken. En opdat de mens wilskracht kan worden toegevoerd is de goddelijke
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verlosser Jezus Christus zelf aan het kruis gestorven onder vreselijke kwellingen
en lijden, om daardoor voor de mensen een versterkte wil te verwerven. Maar het
vruchtgebruik van deze versterking van de wil moet hij voor zich afsmeken bij
Jezus Christus. Hij moet onvoorwaardelijk de weg naar Hem nemen en voor zich
de nodige kracht bij Hem halen om juist te willen en juist te handelen. Hij moet
dus vooreerst willen zijn leven op aarde nuttig te gebruiken volgens Gods wil.
Daardoor spreekt hij zich al uit voor de juiste Heer en dan wordt hij op alle
manieren geholpen.
Alleen via Jezus Christus gaat de weg naar de Vader. En daarom moet de mens
op aarde op de eerste plaats kennis verkrijgen over Jezus Christus en Zijn werk
van verlossing. En deze kennis brengt het evangelie aan hem over, de blijde
boodschap over de weg, de waarheid en het leven. De goddelijke leer van de
liefde die een duidelijke wegwijzer is om vooralsnog tot een juist denken te
komen en dan ook de wil op te brengen met hulp van Jezus Christus deze weg te
gaan. Want de blijde boodschap leert de liefde. De liefde onderkent Jezus en
erkent Hem ook. De liefde brengt de aaneensluiting met Hem tot stand. De
toevoer van kracht is verzekerd en de weg naar de Vader is betreden en voert ook
zeker naar het doel, naar de definitieve vereniging met God Die zich in Jezus
Christus op aarde heeft belichaamd om de mensen de weg te bereiden naar Hem,
hun God en Vader van eeuwigheid.
Als de mens op aarde zijn doel wil bereiken, dan betekent dit echter ook een
strijd tegen de heer die ook recht op hem heeft en hem niet wil vrijlaten. De strijd
eist kracht en de kracht is alleen te verkrijgen bij Jezus Christus, de goddelijke
Verlosser. Zonder Hem is de mens niet in staat de strijd zegenrijk te beslissen.
Hij zal steeds verliezen en zijn wil zal ook zo zwak zijn dat hij niet in staat is de
tegenstander weerstand te bieden. Hij zal door hem worden overwonnen. Hij zal
niet overeind kunnen komen, omdat het hem aan kracht ontbreekt.
En daarom moet hij Jezus te hulp roepen en Hem vragen om versterking en
toevoer van kracht. En hij zal niet tevergeefs roepen, want zodra het hem ernst is,
aan de macht van de tegenstander te ontsnappen, staat Jezus Christus als Strijder
naast hem en hij zal waarlijk overwinnaar zijn en blijven. Want daarvoor is Jezus
de bittere dood aan het kruis gestorven en heeft Hij de losprijs betaald voor alle
zielen die naar Hem verlangen. Dus is alleen de wil noodzakelijk en opdat deze
sterk zal worden, moet de mens dit ook aan Jezus Christus vragen. En hij zal
waarlijk versterking van wil gewaarworden.
De mens komt zonder kennis ter wereld en er wordt hem velerlei kennis
aangeboden en dan moet hij innerlijk kiezen voor het juiste. En zodra hij maar
van goede wil is, zal hij ook het juiste willen en zich tot een hogere Macht
wenden, opdat Ze hem zal helpen te allen tijde het juiste in te zien en te doen. En
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dan wordt hem ook het juiste weten over Jezus Christus toegezonden, over Zijn
goddelijke leer van de liefde en over de weg die hij te gaan heeft om het doel van
zijn leven te bereiken: de aaneensluiting met God in Jezus Christus die weer de
verhouding tot stand brengt die in het allereerste begin bestond, dat ware
evenbeelden van God Hem omringen en scheppen en werken naar Zijn wil die nu
ook de wil van al Zijn kinderen is.
Amen

De tegenwoordigheid van God
BD.5025
21 december 1950

Vrijwillige terugkeer in liefde naar God - Onlosmakelijke band
U zult Mij in eeuwigheid niet meer verliezen als u eenmaal in vrije wil de weg
naar Mij hebt gevonden. Dan zult u er nooit meer naar kunnen streven van Mij
weg te gaan, want de band tussen u en Mij is onverwoestbaar. Ze is sterker dan
elke vijandelijke poging om u van Mij weg te rukken. Mijn liefde houdt u
gevangen ofschoon u wezens blijft die vrij willen en denken. Maar de liefde is
een bindmiddel dat eeuwig blijft bestaan. U zult u niet meer van Mij los kunnen
maken, zoals ook Ik u nooit meer laat gaan, omdat u een deel van Mij bent dat Ik
Mij zelf tot vreugde heb geschapen.
Maar mijn vreugde is pas onbegrensd wanneer u zelf naar Mij bent teruggekeerd,
wanneer uw liefde voor Mij u ertoe bracht terug te keren, wat dan het geval is
wanneer u vrijwillig tot Mij komt. Daarom kan een wezen dat eenmaal de band
met Mij is aangegaan door de liefde niet meer terugzinken in de diepte, omdat
Mijn eeuwige liefde het vasthoudt. Zolang de vereniging met Mij nog niet heeft
plaatsgevonden, is wel een afval mogelijk, maar dan streeft een wezen uit vrije
wil ernaar van Mij weg te gaan. Dan kan het Mij dus nog niet als gevonden
aanvaarden. En daaraan zult zien, hoe onuitsprekelijk belangrijk het is dat u zich
tot liefde verandert, omdat alleen daardoor de aaneensluiting met Mij kan
plaatsvinden, die u voor eeuwig aan Mij bindt, die u ervoor behoedt weg te
zinken in de diepte.
De liefde betekent alles. Ze is in zekere zin de sleutel tot de eeuwigheid, tot het
rijk van het licht. Ze is de weg naar Mij, naar de Vader Die u verwacht om met u
gelukzalig te zijn. Hebt u de liefde, dan hebt u ook Mij, de eeuwige Liefde zelf. U
zult dus zeker kunnen zijn van Mijn tegenwoordigheid, zodra u de liefde
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beoefent. En dan zal Ik nooit meer van u weggaan. Elk werk van liefde stelt
echter de vrije wil voorop. En bijgevolg is de wilsproef doorstaan, u hebt
gekozen tussen Mij en mijn tegenstander die u elk werk van liefde verhindert als
uw wil niet sterker is.
Wie in de liefde leeft heeft zich aan de macht van mijn tegenstander ontworsteld.
Hij heeft Mij in zich opgenomen, Ik zelf heb bezit genomen van zijn hart en kan
in hem werkzaam zijn. Ik ben in diegene die in de liefde leeft en wat van Mij is
geef Ik in eeuwigheid niet meer op. De satan heeft wel grote macht, maar het lukt
hem niet een mens die in de liefde leeft van Mij te ontvreemden, omdat deze Mij
zelf in zich draagt en hij mijn tegenstander heel goed herkent. Schenk uzelf aan
Mij door de liefde. Laat u door Mij gevangen nemen door voortdurende werken
van liefde, en een gelukzalige gevangenschap zal uw lot zijn. Mijn liefde zal u
nooit meer opgeven, u zult aan Mij toebehoren en toch vrij zijn.
Amen

BD.5276
19 december 1951

Communie - "Wie in de liefde blijft"
Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem. De liefde is dus het eerste
middel om zich van mijn kracht te verzekeren. Dat wil zeggen: Ik kan
rechtstreeks in u zijn. U hebt Mij zelf in uw hart opgenomen als u werken van
liefde verricht, als de liefde uw hart vervult. Zo en niet anders dient de verbinding
tussen ons - de communie - te worden verstaan, want zonder liefde kan Ik nooit
in u vertoeven, omdat Ik zelf toch de Liefde ben. Mijn oer-wezen is liefde. Niet
dat de liefde alleen maar een eigenschap is van mijn Wezen, maar de Liefde ben
Ik zelf.
Dit te begrijpen is voor u mensen op aarde niet mogelijk, want daartoe behoort
een zielenrijpheid van de hoogste graad. Daartoe behoort een bovenaards
begrijpen om mijn wezen te doorgronden. Maar helemaal te doorgronden zal het
ook nooit zijn. Er is immers tussen de Schepper en Heerser van de hele
oneindigheid en Zijn schepsel een geweldig onderscheid dat wel sterk verkleind,
maar nooit helemaal opgeheven kan worden. En alleen de liefde brengt dit
kleiner worden tot stand. Alleen de liefde brengt een voortdurend Mij naderbij
komen tot stand, dat tot een volledige versmelting kan komen, maar toch de
individualiteit van een ziel niet opheft. Maar daarin ligt ook de grenzeloze
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gelukzaligheid die uit het voortdurend vurig verlangen naar vereniging met Mij
en de vervulling ervan bestaat.
Op aarde kan de vereniging met Mij al plaatsvinden door onzelfzuchtige
werkzaamheid in liefde, omdat Ik zelf dan steeds door u genood word
rechtstreeks in u werkzaam te zijn. Maar Ik laat Me heel graag door u noden,
omdat mijn liefde Mij naar u toe trekt en naar beantwoording van uw liefde
verlangt. Een verbinding van u mensen met de eeuwige Liefde is op geen andere
wijze mogelijk dan dat u de liefde beoefent, opdat Ik dan zelf in u tegenwoordig
kan zijn. Welke uitwerking dan mijn aanwezigheid op u heeft, dat zult u dan allen
zelf kunnen ervaren. Want ieder die Mij toegang tot zijn hart verleent door
werkzaam te zijn in liefde, voelt Mij ook in een bepaalde vorm en zal de vrede
van zijn ziel vinden.
Waar Ik tegenwoordig kan zijn, werk Ik van binnen op de mens in. Zijn levend
geloof, zijn verlicht denken, zijn inzicht in de waarheid, helder schouwen in de
toekomst of gave van de profetie, of ook de kracht om zieken te genezen - het
zijn alle uitwerkingen van mijn aanwezigheid. Mijn liefde voor degene die Mij
liefheeft, zodat Ik Me aan hem kan openbaren, openlijk of ook in het verborgene,
in diepe, stille gelovigheid, een zachtaardig, bovenmate liefdevol wezen, in
geduldig lijden en voortdurende overgave aan mijn wil.
Dit alles kan de mens alleen wanneer hij door mijn kracht is doorstroomd die
altijd een teken is van mijn aanwezigheid in hem, een gevolg van de liefde die
hem vervult. Ik zelf als de eeuwige Liefde kan alleen daar vertoeven waar liefde
is. Maar Ik kan ook nooit ver weg van diegenen zijn die in liefde leven en moet
bijgevolg ook herkenbaar zijn. Want de liefde is kracht en kracht zal steeds
werkzaam zijn, dus voortdurende veranderingen duidelijk zichtbaar laten worden
die in het wezen van een mens of in diens geestelijke vermogens tot uitdrukking
komen in de vermeerdering van het weten en inzien van de goddelijke waarheid,
in voortdurend toenemende zielenrijpheid en het uiteindelijk bereiken van het
laatste doel op deze aarde, van de hoogste graad van rijpheid die de mens tot mijn
kind zal laten worden dat het nu blijft tot in alle eeuwigheid.
Amen

BD.8409
11 februari 1963

"Wie in de liefde blijft"
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"Wie in de liefde blijft, blijft in Mij en Ik in hem." Aan deze woorden van Mij
zult u steeds moeten denken om de grote betekenis te beseffen van elk werk van
liefde dat u verricht. Daar Ik de Liefde zelf ben, zult u zo in rechtstreekse
verbinding met Mij moeten staan wanneer u de liefde betracht. Want dan doet u
ook een beroep op de kracht die zijn oorsprong heeft in Mij. Dat zult u echter
steeds alleen dan kunnen zeggen, wanneer een bezigheid van u de liefde als
beweegreden heeft.
Want u zult ook uw levenskracht kunnen gebruiken wanneer u op aarde
werkzaam bent ter wille van aardse doelen. Maar alleen wanneer liefde u aanzet
om werkzaam te zijn, is de band met Mij, de eeuwige Liefde, gegarandeerd. Dan
zal Ik bij u aanwezig zijn. Ik zelf zal in u werken en mijn aanwezigheid is het
grootste resultaat dat u zult kunnen bereiken. Uw liefde trekt Mij tot u, of ook:
liefde is mijn oer-substantie en u bent hetzelfde in uw oer-wezen. Wanneer u
werken van liefde verricht, neemt u dus Mij zelf in u op. Uw liefde verenigt zich
met Mij en uw wezen keert langzaam terug in de oertoestand, waarin het geheel
doorstraald was door en in verbinding stond met Mij.
U zou zich steeds weer mijn woorden moeten voorhouden, dat u Mij aanleiding
geeft tot mijn voortdurende aanwezigheid wanneer u voortdurend werken van
liefde verricht. En wat het betekent, steeds zeker te zijn van mijn
tegenwoordigheid, wil Ik u uitleggen, opdat u deze band met Mij met heel uw
vermogen nastreeft.
Ik richt dan al uw gedachten. Ik overreed u tot uw doen en willen. Ik leid u op al
uw wegen. Ik bescherm u tegen elk gevaar van lichaam of ziel. Ik schenk u
kracht in overvloed, zowel geestelijk als ook aards. Ik houd mijn tegenstander
ver van u, want hij kan nooit daar zijn, waar Ik ben. Ik verlicht uw geest en Ik
leid u ook heel zeker naar het doel. Dat alles brengt de liefde in u tot stand.
Want zodra u werken van liefde verricht, behoort uw wil Mij ook toe. En u gaat
bewust de weg die terugvoert naar Mij, uit wiens liefde u bent voortgekomen.
Van mijn aanwezigheid zeker te zijn, zal uw weg over de aarde gemakkelijk
maken. Want dan vreest u niets, omdat u zich veilig en geborgen voelt in mijn
tegenwoordigheid. "U blijft in Mij en Ik in u" zodra u zich in de liefde ophoudt,
zodra u werkzaam bent in mijn wil en met mijn kracht. En u zult zich hiervan
bewust moeten zijn, dat Ik alleen liefde van u verlang en u dan geheel het doel
van uw aardse leven vervult. Dat u deze weg over de aarde dan niet tevergeefs
gaat, maar zeker het doel bereikt.
Want u zult op aarde alleen dat ene moeten toelaten, dat de kracht van mijn
liefde u weer kan aanstralen. En dat gebeurt wanneer u zelf werken van liefde
volbrengt, wanneer u in onbaatzuchtige liefde de naaste gedenkt. Wanneer u
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hem bijstaat in elke nood en benauwenis, hetzij geestelijk of ook aards. Wanneer
u zich over al diegenen ontfermt die nog ver van Mij af staan en probeert ze naar
Mij te leiden en steeds alleen de liefde u drijft werkzaam te zijn op aarde.
Elke bezigheid die liefde als drijfveer heeft, is door Mij gezegend. Want steeds
opent u daardoor voor Mij zelf de deur naar uw hart, waar Ik nu met mijn liefde
naar binnen kan stralen, waarin Ik zelf kan binnengaan en er mijn intrek in kan
nemen, omdat Ik, als de eeuwige Liefde, alleen daar kan vertoeven waar liefde
is. U zult nu ook begrijpen, dat de mensen die geen enkel werk van liefde
verrichten, nog heel ver van Mij af staan. Want alleen de liefde laat mijn
aanwezigheid toe. Maar zonder liefde blijft de afstand bestaan, die u gedurende
het leven op aarde zult moeten verkleinen en helemaal opheffen, wil dit leven
door u niet voor niets geleefd zijn.
Maar in de eindtijd is de liefde onder de mensen bekoeld. Daarom is mijn
aanwezigheid bij hen ook onmogelijk. Daarom is er ook geen geloof in Mij als
God en Schepper meer te vinden. En voor velen is het aardse bestaan nutteloos
en zal daarom voortijdig voor dezen beëindigd zijn. Want zonder liefde is er
geen geestelijke vooruitgang. Er is geen band met Mij en geen verlossing uit de
vorm. Zonder liefde is er geen licht en blijft de mens in de macht van mijn
tegenstander, van de vorst der duisternis. Want zonder liefde leeft de mens
zonder God. Hij blijft van God verwijderd en gaat een smartelijk lot tegemoet
wanneer het einde is gekomen.
Amen

BD.8674
15 november 1963

Het aanroepen van de "heilige geest"
U mensen roept vaak de "heilige geest" aan, dat hij tot u zou willen komen, en u
weet niet dat hij in u is en slechts uw vrije wil nodig heeft om zich tegenover u
ook te kunnen uiten. De geest is een deel van Mij, hij is onlosmakelijk met de
Vadergeest verbonden, dus een goddelijke vonk die aan uw ziel werd toegevoegd
toen u zich als mens belichaamde op deze aarde, of ook wel: Eens bent u als een
uitstraling van mijn liefde van Mij uitgegaan en u bent dus van dezelfde oersubstantie als Ik zelf. Weliswaar verhardde deze substantie zich na uw afval van
weleer van Mij en zo werd u die eens vol van leven bent geweest, tot dode
wezens. Want de kracht van mijn liefde doorstraalde u en deze kracht kon niet
anders dan onophoudelijk werkzaam zijn. Daar u nu de kracht van mijn liefde
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weerde, was u ook niet meer in staat tot enige werkzaamheid. En in deze
krachteloze toestand bevindt u zich ook nog wanneer u als mens de aarde
betreedt.
Opdat u nu de taak die u voor het leven op aarde gesteld is, zult kunnen
vervullen, straalde Ik in het hart van ieder mens een vonk van mijn eeuwige
liefdeskracht naar binnen, die dus weer een deeltje van Mij is. U bent bezield met
de eens als wezen uitgestraalde kracht en dat betekent dat u levenskracht bezit,
dat u aards werkzaam zult kunnen zijn en bijgevolg ook uw taak als mens kunt
vervullen. Maar de eigenlijke taak is en blijft uw vergeestelijking, het opnieuw
vormen van uw wezen tot zijn oertoestand. En deze taak zult u alleen kunnen
volbrengen wanneer u zich geheel omvormt tot liefde. En om dat te kunnen, moet
er eerst weer een vonkje liefde in u worden binnen gestraald, daar u door uw
vroegere afval van Mij helemaal zonder enige liefde bent. Deze liefdesvonk is
dus de uitstraling van Mij zelf, het is de uitstraling van mijn geest in uw ziel, die
echter pas door de wil u mensen tot leven wekt.
U allen bezit de geestvonk die een deeltje van Mij zelf is. Hij hoeft dus niet eerst
naar u toe te komen, hij is in u, maar kan zich pas uiten wanneer u hem door een
leven in liefde daartoe de mogelijkheid geeft, omdat hij zich niet opdringt en u
tegen uw wil op een of andere manier beïnvloedt. U kunt dus te allen tijde de
geest in u tot leven wekken, maar wordt daar niet toe gedwongen. Door uw gebed
dat de heilige geest tot u moge komen, bewijst u uw onwetendheid over de juiste
samenhang en u bewijst verder dat u zich een verkeerd beeld hebt gevormd,
omdat u hem als het ware als persoon voorstelt en hem als wezen aanroept. Hij is
echter mijn "uitstraling", want Ik zelf ben de heilige Geest van eeuwigheid en Ik
ben ook bij ieder die Mij roept.
Maar nooit is de geest die u roept gescheiden te denken van Mij. En hij zal en kan
ook niet gevolg geven aan uw roep, zolang u uzelf nog niet tot liefde hebt
gevormd. Want ofschoon de kracht van mijn liefde van Mij uit geen beperking
kent, kan ze toch nooit in een gesloten hart binnen stralen. En gesloten blijft een
hart zolang als het niet gewillig is liefde te geven, want in staat tot liefde is het
juist door het eraan toegevoegde geestvonkje of liefdesvonkje uit Mij. Maar de
bereidwilligheid om liefde te geven zet de geest ertoe aan zich in u te uiten, ook
wanneer u hem niet extra roept. Hij is in u, maar hij zal zich stil houden zolang u
de liefde buiten beschouwing laat, omdat Hij zelf liefde is en daarom zich alleen
maar tegenover de liefde kan uiten. En hij is onlosmakelijk met de Vadergeest
van eeuwigheid verbonden, en daarom kan "mijn geest" ofwel het goddelijke
liefdesvuur, in alle volheid in u mensen binnenstromen en zo de geestvonk ertoe
brengen, u onophoudelijk innerlijk te onderrichten. Want het goddelijke
liefdeslicht moet nu ook uw harten verlichten en dat betekent het helderste
inzicht. Het betekent het verkrijgen van een weten dat volgens de waarheid is,
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omdat mijn geest overal van op de hoogte is en u daarom alleen zuivere waarheid
kan overbrengen.
U zult dus alleen maar altijd kunnen vragen, of Ik zelf bij u aanwezig wil zijn,
wat echter ook vereist dat u zich tot liefde vormt, omdat anders de eeuwige
Liefde niet bij u aanwezig kan zijn. U zult dus alleen kunnen bidden om kracht
om mijn geboden te kunnen onderhouden en dan zult u zich ook bewust worden
van mijn aanwezigheid. Want met elk werk van liefde trekt u Mij tot u, omdat Ik
zelf de Liefde ben. En dan zal Ik ook door mijn geest werkzaam zijn in u, zoals
Ik het beloofd heb.
Amen

Liefde is de sleutel tot gelukzaligheid
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 voelen binnen
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.3636
25 december 1945

De band van de liefde - Aaneensluiting met God
Er wordt een onlosmakelijke band gewonden om God en het wezenlijke dat
probeert zich bij Hem aan te sluiten door de liefde. Onafscheidelijk blijft het nu
met God verbonden, steeds dichter bij Hem komend, voortdurend op Hem
aansturend, door Hem vastgepakt wordend en in gelukzaligheid samensmeltend
met de eeuwige Liefde als het volmaakt is geworden. Deze band is het doel van
al het wezenlijke dat eens uit Zijn kracht is voortgekomen. God is het Middelpunt
van kracht van eeuwigheid van Wie alles afkomstig is en tot Wie ook alles weer
terugkeert volgens Gods eeuwige ordening. Pas wat weer bij God is, is
gelukzalig. Het is volmaakt, doorstraald met kracht en licht en aldus scheppend
en vormend bezig. Nooit zal deze toestand een verandering meer ondergaan in
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zoverre dat de gelukzaligheid van het wezen wordt verminderd. Veeleer neemt
deze voortdurend toe, omdat het volmaakte geen grenzen kent, omdat op God, als
hoogst volmaakt Wezen, voortdurend wordt aangestuurd tot in alle eeuwigheid.
Het met de eeuwige Godheid te zijn samengesmolten betekent deelname aan het
vormgeven van de scheppingswerken. Het betekent leiding en verzorging van het
wezenlijke dat zich in deze scheppingen ophoudt. Het betekent verlossende
werkzaamheid aan het onvrije wezenlijke. Het betekent gelukzaligheid en
harmonisch samen streven met gelijk rijpe wezens, en openbaringen van
onvermoede heerlijkheden die onrijpe wezens onmogelijk kunnen schouwen.
Het is het eeuwige leven, geen toestand van krachteloosheid en duisternis meer,
maar alleen nog werkzaam zijn in het licht en ongekende volheid van kracht. Het
is het eeuwige leven dat Jezus Christus heeft beloofd aan diegenen die in Hem
geloven en Zijn geboden onderhouden. Die door het nakomen en opvolgen van
Zijn liefdesleer al op aarde de verbinding met God aanknopen, de band die steeds
nauwer de ziel met God aaneensluit, tot ze zich geheel verenigd heeft met de
eeuwige Liefde.
En zo moet dus onvermijdelijk de mens tot het geloof komen in Jezus Christus
als de Verlosser van de wereld, omdat anders de band met God in eeuwigheid
niet tot stand kan worden gebracht. Want de afstand door de onvolmaaktheid van
het wezen is te groot en kan door het wezen zelf niet worden verkleind omdat de
afstand van God tegelijkertijd krachteloosheid betekent. Maar door Zijn dood aan
het kruis verwierf Jezus voor de mensen de kracht. Hij daalde af naar de aarde
om de mensen te verlossen van hun wilszwakte en krachteloosheid en om hun de
weg te tonen die al op aarde naar de aaneensluiting met God leidt. Maar zonder
het geloof in Hem en Zijn werk van verlossing kan de mens nooit de
krachteloosheid en wilszwakte overwinnen. Hij kan nooit opwaarts gaan, omdat
de tegenstander van God hem tegenhoudt en zijn leven in eeuwigheid wil
verhinderen.
Maar wie in Jezus Christus gelooft, zal zalig worden. Hij zal Zijn geboden
nakomen. Hij zal zijn best doen een levenswandel in liefde te leiden en daardoor
kracht ontvangen om de verbinding met God tot stand te brengen. En God zal
hem nooit laten vallen. Hij knoopt de band van de liefde om hem heen en zal niet
toelaten dat die losraakt. Integendeel, deze omstrengelt steeds vaster degenen die
op Hem aansturen, tot ze onafscheidelijk met Hem zijn verenigd.
Amen
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BD.3754
28 april 1946

Gods heerlijkheden - Aaneensluiting op aarde
En hebt u op aarde het uiterste doel bereikt, dat u in aaneensluiting met Mij het
rijk hierna binnen zult kunnen gaan, dat u Mij hebt erkend als Vader van
eeuwigheid en u als mijn kinderen vol van liefde op Mij afstevent, dat u zich op
aarde hebt gevormd tot mijn evenbeeld, dan wachten u gelukzaligheden zonder
grenzen. Dan zult u de heerlijkheid Gods aanschouwen en uw zielen zullen
vertoeven in het licht.
Hoe weinig vraag Ik van u om u uitermate veel te kunnen geven. Ik verlang
alleen uw omvorming tot liefde, omdat de liefde uw hele wezen moet vervullen
opdat u Mij in uw nabijheid zult kunnen verdragen - Die in mijn oer-substantie
Liefde ben en alles verteer wat niet eveneens liefde is. Indien u echter zou weten
hoe vol van kracht u al op aarde kon zijn als u de liefde in u machtig tot
ontplooiing brengt, dan kon u ook begrijpen in welke heerlijkheden u zich zou
ophouden als u het lichtrijk bent binnengegaan. Maar dit inzicht is weer alleen
een gevolg van ijverig werkzaam zijn in liefde, daar anders het gevaar zou
bestaan dat u ter wille van de beloning opwaarts streeft en dit uw vervolmaking
zou schaden. Toch moet u geloof schenken aan mijn woord dat u onvermoede
heerlijkheden belooft. En als u sterk van geloof bent, bestaat er geen gevaar meer
dat u zich alleen in de liefde oefent om gelukzalig te worden. Veeleer hebt u lief
met het hart, omdat u uw Vader hebt herkend Die door uw ziel bemind moet
worden.
Probeer op aarde de aaneensluiting met Mij te bereiken door werkzaam te zijn in
liefde, en een gelukzalig lot zal u beschoren zijn in het geestelijke rijk. Wees te
allen tijde hulpvaardig voor uw medemensen die zich in nood van lichaam en ziel
bevinden, en lenig hun nood naar uw kunnen. En u zult ook al op aarde het geluk
van de liefde voelen, want geven is zaliger dan nemen. De gever maakt zichzelf
gelukkig en ofschoon hij zich ontdoet van aardse of geestelijke goederen, wordt
hij daardoor dan toch niet armer. Integendeel, Ik zelf zegen zijn handelen en laat
het toenemen, zodra hij vrijwillig geeft. Want een vriendelijke gever heb Ik lief.
Indien u zou weten welke kracht er in de liefde ligt, dan wist u ook dat er op
aarde geen nood zou hoeven te zijn. Want dan zou u allen in goddelijke ordening
leven, omdat de liefde zich daar niet tegen kan verzetten. Maar zolang het de
mensheid ontbreekt aan liefde, kan ook aardse en geestelijke nood niet uitblijven.
Want ze is dan ver weg van Mij. Ze is zonder kracht en daarom ook zonder
uitzicht op een gelukkig leven na de dood. Zonder liefde is er geen
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gelukzaligheid, omdat zonder liefde geen wezen in mijn nabijheid kan vertoeven
en het voor eeuwig van mijn heerlijkheden is uitgesloten.
Benut daarom de tijd op aarde en wees werkzaam in liefde. Neem mijn leer aan,
luister naar mijn boden die in mijn naam u de liefde prediken. Denk na over hun
woorden en volg ze na. En u zult bij uzelf bemerken welke kracht er in de liefde
ligt. U zult dichter bij Mij komen en op Mij aansturen, en uw einde zal er een van
gelukzaligheid zijn.
Amen

BD.7627
20 juni 1960

Aaneensluiting - De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods
Het einddoel van uw aardse leven is de vereniging met Mij. U moet de
aaneensluiting met Mij gevonden hebben wanneer het uur van de dood in
aantocht is. U moet zonder vrees en schrik heengaan naar het rijk hierna, u moet
alleen van verblijfplaats wisselen en weer belanden in het vaderhuis dat u
eeuwigheden geleden verlaten hebt. U moet weer de weg naar huis, naar Mij,
gevonden hebben en nu ook weer gelukkig zijn zoals u dat was in het allereerste
begin.
Dit is de zin en het doel van uw bestaan op aarde en uw voortdurend streven moet
zijn dit doel te bereiken, want het is u mogelijk. Het is niet iets onmogelijks wat
Ik van u verlang. U bent mijn kinderen, u bent van Mij uitgegaan en het moet
heel vanzelfsprekend zijn dat u er naar streeft weer naar Mij, uw Vader terug te
keren, omdat de liefde van de Vader u trekt en omdat u in het allereerste begin
toch geschapen was als mijn evenbeelden. En daarom moet de vereniging met
Mij meer beantwoorden aan uw wezen dan de verwijdering van Mij. En daarom
bent u ook op deze verre afstand nooit gelukkig geweest en kunt u ook pas na
onze vereniging weer gelukkig genoemd worden, want met Mij verenigd te zijn,
betekent ook: weer door mijn liefde doorstraald te worden, wat een
onvoorstelbare gelukzaligheid betekent.
U bent mijn schepselen en hoort onherroepelijk bij Mij. Uw afval van Mij was
een daad van verkeerd willen en verkeerd denken. Zodra uw willen en denken
maar weer in de juiste ordening verkeren, zult u ook weer de aaneensluiting met
Mij zoeken, u zult weer alles doen om de afstand van weleer te verkleinen. En dit
zal u in het aardse leven ook lukken, omdat Ik zelf vurig verlang naar deze
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aaneensluiting en u daarom ook help omdat mijn liefde u trekt en u deze liefde
van Mij niet vermag te weerstaan, als u weer de juiste ordening bent
binnengegaan.
Het is waarlijk een heerlijk lot dat u wacht wanneer u zich met Mij verenigd
heeft. Het lichtrijk opent zich weer voor u, u kunt werken in kracht en licht en
vrijheid naar uw wil, die echter toch ook mijn wil is. U zult zaligheden kunnen
genieten waarvan u nooit gedroomd zou hebben. U zult zien en horen wat uw
ogen en oren nog nooit op aarde gezien en gehoord hebben, want Ik heb allen die
van Mij zijn onmetelijke zaligheden bereid, allen die Mij liefhebben en zich
daarom met Mij voor eeuwig verbonden hebben. Want het is de liefde die deze
innige band vlecht om Vader en kind. De liefde die in u ontstoken moet worden
tijdens uw leven op aarde en die dan het hart van de mens zo doorstraalt dat het
de verbinding met Mij, als de eeuwige Liefde, tot stand brengt, dat de mens nu
zijn oer-wezen weer aanneemt, dat hij wordt wat Ik zelf ben van eeuwigheid:
Liefde.
En zo moet een mens die zichzelf weer verandert tot liefde onafscheidelijk met
Mij verbonden zijn. Hij moet weer zoals in het begin door mijn liefde worden
doorstraald. Hij moet zo dicht bij Mij zijn, dat we innig versmolten zijn door de
liefde en dus moet zijn terugkeer naar Mij hebben plaatsgevonden, die zin en doel
van zijn aardse leven was.
En met deze band is er geen terugval meer naar de diepte. Het wezen heeft zijn
wilsproef doorstaan, het is van schepsel Gods tot kind van God geworden. Het
heeft de volmaaktheid op aarde bereikt, het heeft weer alle eigenschappen en
vermogens opnieuw verworven die het eens door zijn afval van Mij prijsgaf. En
Ik heb nu mijn doel bereikt. Mijn heilsplan van eeuwigheid is bij dit wezen met
succes gerealiseerd, dat wil zeggen: wat Ik niet kon scheppen is door dit heilsplan
toch bereikt: wezens die aan God gelijk zijn - kinderen die tot volmaakte wezens
werden door de vrije wil, niet door mijn almacht.
Nu pas heb Ik ware kinderen die in alles mijn evenbeeld zijn, die naast Mij en in
mijn wil scheppen en werken kunnen en toch hun eigen wil gebruiken, die echter
gelijk gericht is als de mijne omdat de volmaaktheid zoiets garandeert.
En u mensen kunt dit doel bereiken, want Ik zelf verlang vurig naar de
aaneensluiting met u en Ik zal waarlijk alles doen wat u naar het doel voert,
wanneer uw wil zich maar aan de mijne onderwerpt, wanneer u zich gewillig
onder mijn leiding stelt, wanneer u volledig bewust streeft naar de vereniging met
Mij en wanneer u in de liefde leeft, en dat al hier op aarde. Dan komt u met elk
werk van liefde dichter bij Mij, dan laat u mijn tegenwoordigheid in u toe, en dan
moet ook de vereniging plaatsvinden, want: "Wie in de liefde blijft, die blijft in
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Mij en Ik in hem". De liefde dus is de band die ons aaneensluit en nu eeuwig
onverbrekelijk is.
Amen

BD.8977
18 en 19 mei 1965

Gelukzaligheid - Lichtrijk
U allen bent mijn schepselen, voortgekomen uit mijn liefde. En deze liefde wordt
niet minder, ze is en blijft van dezelfde kracht en zal zich altijd om u
bekommeren, ook wanneer u zich door uw wil van Mij hebt gescheiden. Liefde is
mijn oer-substantie en daarmee is al het geschapene door Mij zelf doorstraald en
het kan dus niet minder worden. Maar wat wil de liefde eigenlijk? Het wil niets
anders dan zich weggeven en gelukkig maken wat weer liefde wil ontvangen.
Alles is door de liefde in het leven geroepen. Elk scheppingswerk is liefdeskracht
en dus is ook alles onvergankelijk wat Mij zelf als oorsprong heeft. Maar wat
stelt u zich voor als liefde? Ze is en blijft steeds het verlangen naar
aaneensluiting, alleen kan uw verlangen ook een verkeerd gerichte liefde zijn.
Maar in u is het verlangen dat te bezitten wat u liefhebt.
Wanneer u nu uit een buitengewoon zuivere liefde bent voortgekomen, dan is
mijn verlangen naar u ook in overeenstemming met deze liefde. Ik wil u alleen
gelukkig maken, u gelukkige omstandigheden verschaffen, u dus al datgene
teruggeven wat u vrijwillig had opgegeven. Ze wil u weer in de toestand plaatsen
die - daar u voortbrengselen van de liefdeskracht bent - een toestand van hoogste
gelukzaligheid was. En wanneer u nu in de toestand van onvolmaaktheid elke
mogelijkheid ontbreekt om te vergelijken, dan zult u zich ook niet kunnen
voorstellen waarin deze gelukzaligheid bestaat.
U zult steeds worden bedeeld naar de graad van liefde waarin u zich zelf bevindt
en met toenemende liefde zult u ook steeds grotere gelukzaligheid mogen
ervaren. Deze gelukzaligheden bestaan in ontelbare geestelijke belevenissen, in
een soort scheppend bezig zijn, in het aanschouwen van geestelijke scheppingen,
in voortdurend verlangen en voortdurend vervullen, in het horen van mijn woord.
Dit alles veroorzaakt een gelukzaligheid waarvoor u mensen elk begrip ontbreekt.
Want steeds wil mijn eindeloos diepe liefde u gelukkig maken, u iets schenken
dat u vroeger bezat.
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Maar de hoogste gelukzaligheid zal voor u steeds het doorgeven van de
krachtstroom van mijn liefde zijn. Want steeds zullen er plaatsen zonder licht zijn
die u met licht zult moeten bedelen. En het doorgeven van mijn liefdeskracht
betekent diegenen de waarheid te brengen die u in alle overvloed bezit, die u ook
onbeperkt wordt toegestuurd. Daarin bestaat uw gelukzaligheid die voor u nog
totaal onbegrijpelijk is, want licht verder leiden in de duisternis is in zekere mate
gelukkig makend, want het neemt voortdurend toe en wordt door zo’n wezen niet
meer opgegeven.
Steeds zal de ziel willen helpen en steeds zal ze ook hulpbehoevende zielen
vinden. En deze hulp is voor haar gelukkig makend en zal toch nooit ter wille van
de eigen gelukzaligheid worden uitgevoerd, maar steeds zet alleen de liefde de
ziel aan tot deze hulp. Maar de liefde is in iedere ziel zo sterk dat zij alleen al
gelukzaligheid bereidt die onmetelijk is. Er wordt dus door geen ziel de
gelukzaligheid nagestreefd wat ze zou kunnen ervaren als beloning, want daar
verlangt geen ziel naar. Maar de overgrote liefde zet haar onophoudelijk aan tot
een werkzaamheid die op zichzelf gelukzaligheid is, of deze in het scheppen en
vormgeven bestaat, of in het uitdelen van de waarheid. Ze zal steeds als
gelukzaligheid worden ondervonden omdat ze steeds bestaat in het gelukkig
stemmen van andere wezens, dus kan er van een eigen beloning niet meer worden
gesproken.
De geestelijke wereld biedt u zoveel heerlijkheden - die echter oorspronkelijk uw
aandeel zijn geweest en die u nu weer in bezit zult mogen nemen, die u daarom
onmetelijk gelukzalig stemmen. Het is dus de oorspronkelijke toestand waarin u
zich bevond. En als mens bevindt u zich nu in een zeer gebrekkige toestand,
zodat u een eeuwige gelukzaligheid wordt voorgesteld als waard om naar te
streven. U zult zich er echter geen voorstelling van kunnen maken wat onder deze
gelukzaligheid is te verstaan. Maar zoveel zult u moeten weten, dat u niet meer
terug zou willen keren in die gebrekkige toestand waarin u de liefde nog niet
volledig hebt doorgrond - die u alsmaar zou willen uitstralen op die wezens die
licht nodig hebben. Want zelf weer gelukkig te kunnen maken zal voor u de
grootste gelukzaligheid zijn. En daar zult u steeds gelegenheid voor hebben
wanneer mijn liefdesstraal u zelf kan raken, die u altijd weer verder zult kunnen
leiden in de gebieden waar nog duisternis is. En dan is het voor u de taak die u
zelf gelukkig stemt.
Amen

God zelf leidt Zijn leerlingen op
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BD.3456
3 maart 1945

Het onderrichten van de leerlingen - Evangelie
Mijn leerlingen moeten van Mij het evangelie ontvangen en overal verspreiden.
En daarom onderricht Ik zelf degenen die op aarde voor Mij willen werken opdat
ze werkzaam kunnen zijn volgens mijn wil, opdat ze mijn wil kunnen
verkondigen zoals Ik deze zelf aan mijn leerlingen bekend maak. Want mijn wil
moet vervuld worden, willen de mensen zalig worden. En daarom moeten ze op
de eerste plaats mijn wil kennen. Het weten daarvan moet verspreid worden. Dan
pas kan Ik de mensen ter verantwoording roepen of en hoe ze mijn wil nakomen.
En daarom spreek Ik tot de mensen op de aarde die naar Mij willen luisteren. En
Ik geef hun de opdracht mijn woord door te geven. En wie Mij dus dient, dat hij
luistert naar mijn stem om dan in mijn plaats te spreken tot zijn medemensen, die
is in waarheid mijn leerling. Want Ik onderricht hem op alle gebieden.
Ik wijd hem in Mijn eeuwig heilsplan in. Ik laat hem een kijkje nemen in mijn
heersen en werkzaam zijn, in mijn aardse en geestelijke schepping, al naar gelang
zijn opnamevermogen en -bereidwilligheid. Maar tevoren moet hij Mij uit vrije
wil zijn diensten hebben aangeboden. Hij moet bereid zijn voor Mij te werken op
aarde en door zijn levenswandel ernaar streven mijn welgevallen te verkrijgen.
Dan neem Ik hem aan als dienaar, als discipel, en leid hem op voor zijn werk op
aarde. Want dit werk is bitter nodig.
De mensheid gaat voort in totale duisternis van geest. Ze herkent Mij niet meer
en mijn wil is haar vreemd. Ze zoekt alleen aards voordeel en denkt niet aan de
ziel. Ze gebruikt het leven niet voor het doel waarvoor het de mensen is gegeven,
omdat elk weten daarover voor hen verloren is gegaan. En daarom moet het de
mensen opnieuw worden voorgehouden. Het moet hun worden aangeboden in
overeenstemming met hun bevattingsvermogen. Ze moeten attent worden
gemaakt op Mij als hun Heer en Schepper. Hun denken moet op Mij worden
gericht. En dit alles vraagt bereidwillige leraren op aarde die hun weten van Mij
zelf ontvangen en aan de medemens willen doorgeven uit zuivere naastenliefde.
De liefde moet hen aanzetten tot hun werk en dus kunnen alleen zulke mensen
Mijn discipelen zijn die in liefde voor de naaste leven, de grote geestelijke nood
inzien en hulpvaardig hun bijstand willen verlenen. Ze moeten dat wat ze voor
zichzelf vragen - de zuivere waarheid - ook de medemens willen doen toekomen,
daar ze anders niet in staat en waardig zijn kostbare geestelijke gaven van Mij te
ontvangen. Maar als ze in de liefde leven zijn ze mijn discipelen die hun best
doen Mij na te volgen en dus nu ook het evangelie van Mij in ontvangst nemen
om het overal te verspreiden. Want ze moeten de mensheid mijn geboden
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verkondigen. De geboden van de liefde tot God en de naaste, waarvan de
vervulling hun de eeuwige gelukzaligheid oplevert. Want wie deze geboden
nakomt, leeft volgens mijn wil. Hij zal voortdurend geven en daarom ook
voortdurend mogen ontvangen. Hij zal Mij nu eveneens willen dienen en met
kracht worden vervuld. En zijn levensweg over de aarde zal hem geestelijke
rijpheid opleveren die het uiteindelijke doel van de mens op aarde is.
En daarom zend Ik mijn leerlingen uit over de wereld. Ik roep in alle gebieden
mensen op die zich door Mij laten onderrichten uit vrije wil. Aldus wordt de
mensen het evangelie uit de hemelen verkondigd zodra ze het maar willen
vernemen. Want de mensheid is in grote nood en ieder die Mij zijn diensten
aanbiedt om zijn medemensen te helpen, zal als mijn discipel gezegend zijn. Hij
zal van Mij kracht ontvangen om zijn ambt te kunnen uitoefenen en mijn liefde
en genade zullen hem begeleiden op al zijn wegen.
Amen

BD.7716
1 oktober 1960

Opleiding van de leerkrachten van Gods zijde
Alles wat u wenst te weten en wat nuttig is voor uw ziel wordt u door mijn geest
bekend gemaakt. Want die Ik zelf onderricht, moeten weer als leraar werkzaam
zijn. Ze moeten het weten dat Ik hun schenk doorgeven aan hun medemensen. En
dat het aan diegenen wordt overgebracht die er naar hongeren, daar zal Ik zelf
voor zorgen. Want Ik weet waarlijk wier zielen spijs en drank nodig hebben en
hun geef Ik dus het brood des hemels, het water des levens, door u. De mensen
moeten bekend worden gemaakt met de waarheid. Er moet hun een weten
ontsloten worden dat hun de zin en het doel van het aardse leven begrijpelijk
maakt. De mensen moeten onderricht worden in de waarheid. En daarom moet Ik
zelf - de Waarheid van eeuwigheid - Me om hen bekommeren.
Het weten moet van Mij uitgaan wanneer het de mensen naar Mij moet
terugleiden. Er wordt de mensen nu weliswaar ook onderwijskundig een weten
overgebracht, en ook dit hoeft niet verkeerd te zijn wanneer de leraren door mijn
geest verlicht zijn en hun taak serieus nemen de mensen naar het licht te leiden,
maar het kan ook een methodisch overgebracht geestelijk goed zijn, erg met
dwaling doorspekt, waarvan de ontvanger niet in staat is dit te onderscheiden of
te scheiden van de waarheid. En dan raken de gedachten van de mensen in de
war. En het gevolg is dat de mensen onderlinge strijd voeren en uiteindelijk
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geneigd zijn alles te verwerpen en geen werkelijk contact meer tot stand kunnen
brengen met Mij, met hun God en Schepper van eeuwigheid. En dan doet zich de
noodzaak voor dat Ik Me zelf weer mensen moet uitzoeken die Ik opleid als
leraar. Het doet zich voor dat de zuivere waarheid door Mij rechtstreeks naar de
aarde wordt geleid en dat Ik mijn leerlingen nu de opdracht geef tegenover hun
medemensen actief te zijn als leraar opdat de zuivere waarheid weer wordt
verspreid, opdat de mensen weer kennis van de zin en het doel van hun bestaan
wordt gegeven, opdat Ik zelf aan hen word voorgesteld als een God van liefde,
wijsheid en almacht Die ze moeten erkennen en liefhebben, willen ze zalig
worden.
Verkeerde leren zijn niet in staat in de mensen liefde op te wekken, maar de
waarheid kan de liefdesvonk hoog laten opvlammen. En wanneer dit is gebeurd,
dan is ook de verbinding met Mij tot stand gebracht en de zin en het doel van het
leven op aarde als mens vervuld. Daarom zal Ik steeds weer leerkrachten
opleiden die als taak hebben Mijn zuivere evangelie te verkondigen en die alle
gelegenheden te baat moeten nemen in mijn naam te spreken, in het bijzonder
wanneer verkeerde geestelijke leren worden verdedigd. En zo’n leraar zal niet
bang hoeven te zijn dat hij daar niet toe in staat is, want mijn kracht werkt in hem
en Ik zal hem de woorden in de mond leggen, zodat hij niet anders kan dan dat
zeggen wat mijn wil is. Want dan spreekt mijn geest door hem. Dan is hij voor
Mij alleen de spreekbuis waarvan Ik Me bedien om de mensen de waarheid te
brengen. En u zult u gelukkig kunnen prijzen wanneer uw ziel nu gevoed wordt
met het juiste voedsel, wanneer u het levende water aan de bron wordt
aangeboden. U zult steeds alleen maar hoeven te putten en uw ziel zal zich
kunnen laven en krachtig worden voor uw pelgrimstocht op deze aarde.
Maar waar Ik zelf u zo’n bron heb ontsloten, ga daar niet aan voorbij. Dat zeg Ik
u steeds weer, omdat u de weg van de waarheid zult moeten gaan om het doel te
bereiken en omdat de waarheid u alleen door Mij zelf kan worden aangeboden.
En Ik zal Me waarlijk de juiste vaten uitkiezen waarin het levende water kan
binnenstromen. En voor u allen die maar ernstig begeren zalig te worden, zal Ik
de levensbron toegankelijk maken.
Amen

Het verspreiden van het evangelie van de liefde
BD.7708
24 september 1960
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Ware naastenliefde: Het doorgeven van het goddelijk woord
U kunt geen groter werk van naastenliefde verrichten dan met het belangeloos
verspreiden van mijn woord, het evangelie dat uw medemensen moeten
vernemen om ook hun aardse weg met succes af te kunnen leggen. Geestelijke
arbeid wordt echter van de kant van de medemensen niet gewaardeerd omdat ze
geen aards succes oplevert. Doch zodra u geestelijk werkzaam bent, niet op aards
loon rekent en altijd alleen maar aan de medemens overbrengt wat Ik zelf u van
boven aanbied, verricht u waarlijk werken van naastenliefde die tot in de
eeuwigheid reiken. Want ze helpen de zielen rijp te worden, ze kunnen hen
voorbereiden om het lichtrijk binnen te gaan als de ziel haar stoffelijk lichaam
aflegt en alles moet achterlaten. Dan kan ze in het bezit zijn van geestelijke
rijkdommen die ze met zich meeneemt in de eeuwigheid.
U moet geven en het brood des hemels en het water des levens uitdelen, net zoals
Ik aan mijn discipelen heb uitgedeeld. Dit is de grootste vriendendienst die u uw
medemensen op aarde kunt bewijzen. Het is ware naastenliefde als u
onbaatzuchtig de werken verricht die nodig zijn om mijn woord door te geven.
Want Ik zelf wil door u de mensen aanspreken omdat zij mijn stem niet
rechtstreeks vernemen kunnen.
De mensen zijn in grote nood, want zij gebruiken hun aardse leven alleen voor
aards gewin, terwijl zij toch aan hun ziel moeten denken die tijdens het leven op
aarde rijp moet worden. Wat u nu doet om uw medemensen op de weg van het
geloof te brengen, wat u in mijn opdracht onderneemt om hun dus het evangelie
te verkondigen, is onbaatzuchtige naastenliefde - en door Mij gezegend.
U bent uzelf nog niet bewust van de grote gave die u dagelijks van Mij ontvangen
mag. U kunt haar waarde en betekenis nog niet inzien, want anders zou u allen die op de hoogte bent van mijn werken door de geest - ijverig werken aan de
verspreiding van datgene wat u door mijn liefde en genade wordt toegestuurd. U
begrijpt het niet dat u een zaadje kunt uitstrooien dat heerlijke vruchten kan
afwerpen. U mag het zaad niet ongebruikt laten liggen en u moet u steeds op mijn
hulp verlaten. Want waar u in nood raakt, daar staan mijn engelen en
beschermers gereed om u te helpen en u te beschermen opdat uw geestelijke
arbeid toch gedaan kan worden, opdat u diegenen hulp brengt die zonder u de
juiste weg niet vinden. Want er zijn er nog vele die Ik door u wil aanspreken en
Ik heb daartoe alleen uw wil nodig om Mij ijverig te dienen.
Ik neem uw diensten aan, want Ik kan alleen bij monde van mensen spreken
omdat de geestelijke gesteldheid van de mensen al een te laag niveau heeft
bereikt om hen op een andere wijze te kunnen aanspreken en omdat hun
wilsvrijheid gehandhaafd moet blijven. Maar het moet u kracht geven dat Ik u
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mijn bescherming en ondersteuning verzeker zodra u maar de wil hebt u om uw
naaste te bekommeren in geestelijke nood. De tijd dringt en steeds indringender
zullen mijn woorden klinken die Ik tot u richt. Maar u hoeft Mij alleen uw wil te
schenken en zult dan ook handelen volgens mijn wil. En alles regelt zich vanzelf
als u zich maar in vol vertrouwen aan Mij overgeeft en Mij maar altijd laat
begaan.
Neem dus mijn zegen aan, allen die Mij dienen, en blijf onvermoeibaar
werkzaam in mijn wijngaard. Want de dag is nog maar kort en dan volgt de
nacht. Er komt een ommekeer, aards en geestelijk. De tijd van de oogst is in
aantocht, de dag van het oordeel komt eraan. Maar voor die tijd wil Ik nog zielen
winnen en u moet Mij daarbij helpen. U moet uw naaste in liefde gedenken en u
moet bezig zijn voor Mij en mijn rijk. U moet mijn naam verkondigen in de
wereld en getuigenis afleggen van mijn werkzaam zijn in u, opdat de mensen
geloven kunnen en zalig worden.
Amen

BD.6165
15 januari 1955

Het verspreiden van de goddelijke leer van de liefde is belangrijk
Al uw zorg moet alleen uitgaan naar het verspreiden van de goddelijk leer van de
liefde. Het gaat om niets anders dan om de verandering van de mensen tot liefde.
En ze hoeven alleen maar te weten dat de geboden van de liefde voor God en de
naaste moeten worden nagekomen om het doel van hun leven op aarde te
bereiken: na de dood de eeuwige gelukzaligheid binnengaan in het rijk van het
licht. De mensen geloven weliswaar niet aan een verder leven, toch zouden ze
een leven in liefde moeten leiden omdat dit hun al het bewijs zou leveren van
datgene wat ze niet kunnen geloven omdat hun de liefde ontbreekt. Ieder mens
moet toegeven dat zijn weten gebrekkig is, dat hij nog voor onopgeloste
raadselen staat wat de zin en het doel van zijn leven op aarde evenals van de
schepping aangaat. En ieder mens kan daarom alleen de serieuze raad gegeven
worden, de liefde in zich te ontsteken omdat het dan ook in hem zelf licht en
helder zal worden, omdat voor hem dan veel begrijpelijk wordt wat hem zonder
liefde nog onbegrijpelijk is.
Ieder mens zou deze "proef op de som" moeten nemen, en hij zou het in
eeuwigheid niet betreuren de raad te hebben opgevolgd. Want alleen door de
liefde kan hij dat bereiken wat hem op aarde al gelukkig zal maken en eens in de
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eeuwigheid. De liefde is de sleutel tot het inzicht, de liefde is de sleutel van de
poort naar het lichtrijk. De liefde is alles: licht, kracht en gelukzaligheid. Daarom
moet steeds de liefde worden gepredikt die de mens Jezus tot inhoud van Zijn
leer maakte toen Hij op aarde wandelde. Hij kende de uitwerking van een
levenswandel in liefde. Hij was op de hoogte van de nood van de mensen die
zonder liefde voortgaan. Hij wist van de geestelijke duisternis die alleen door
werken van liefde kon worden doorbroken omdat de liefde zelf licht is dat ook de
donkerste nacht helder verlicht. Daarom heeft Hij de mensen een leven in liefde
voorgeleefd en ze tot navolging aangemaand. Daarom zond Hij Zijn leerlingen
uit in de wereld met de opdracht het evangelie te verkondigen. Hij preekte steeds
de liefde en toonde de mensen zo de juiste weg naar de waarheid en naar het
leven.
De mensheid bevindt zich in de meest donkere nacht. Ze leeft in verward denken,
in dwaling, en bijgevolg in de geestelijke dood. De mensen moeten er steeds op
worden gewezen dat hun aards bestaan doelloos is wanneer ze zonder liefde
leven en dat ze het hoogste kunnen bereiken wanneer ze geheel veranderen,
wanneer ze steeds maar aan Diegene denken Die de liefdesleer verkondigde en
die zelf ook ten volle heeft ontplooid. De duisternis wordt steeds groter, hoe meer
het naar het einde toe gaat, omdat de liefde onder de mensen steeds meer bekoelt.
En daarom moet alles worden gedaan om de mensen op de juiste weg te brengen,
op de weg van de liefde die moet worden begaan om levend te worden. De
mensen moeten worden aangespoord tot helpen waar deze hulp nodig is, tot
geduld en barmhartigheid. Ze moeten acht slaan op de nood van hun naaste en er
niet aan voorbij gaan. Uit liefde moeten ze elkaar wederzijds diensten bewijzen.
Ze moeten hun best doen de naaste voor schade te behoeden en hem als vriend en
broeder beschouwen die aanspraak maakt op liefdevolle zorg. Want alle mensen
zijn kinderen van één Vader. En ter wille van deze Vader moeten ze elkaar ook
liefhebben en zo het doel van hun bestaan op aarde vervullen. Ze moeten hun
wezen veranderen, de eigenliefde veranderen in naastenliefde, en hun ziel de
rijpheid verschaffen die nodig is voor een leven in het licht, voor een gelukzalig
leven in eeuwigheid.
Amen

BD.6610
31 juli 1956

Het verkondigen van de leer van de liefde van Jezus is dringend
nodig
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Mijn evangelie moet worden uitgedragen in de hele wereld. Deze opdracht gaf Ik
mijn leerlingen toen Ik nog op aarde wandelde en dezelfde opdracht geef Ik ook
nu aan mijn leerlingen van de eindtijd. Want het is nodiger dan ooit geworden, de
mensen het evangelie te doen toekomen, het evangelie van de liefde dat ieder
onbekend is geworden of niet meer serieus wordt genomen, ofschoon het bekend
is. De mensen hebben zich van Mij verwijderd, want ze leven niet meer in de
liefde, dus kan Ik ook niet bij hen zijn. En een leven zonder liefde brengt hun de
zekere dood. Dus is het urgent geworden dat de mensen opheldering moet
worden verschaft, dat hun opnieuw mijn leer van de liefde wordt verkondigd, dat
hun voor de geest wordt gesteld in welk gevaar ze zich bevinden wanneer ze het
nalaten in overeenstemming met mijn geboden van de liefde te leven en wat ze
bereiken wanneer ze zich vormen tot liefde.
Mijn leer van de liefde moet worden verkondigd aan alle volkeren der aarde en
daarom zend Ik mijn leerlingen opnieuw uit in de wereld. Ik geef hun
voortreffelijke leerstof die ze overal moeten verbreiden opdat de mensen opnieuw
kennis nemen van hetzelfde wat Ik als mens Jezus op aarde predikte, om de
medemensen verlossing te brengen uit hun dode, gekluisterde toestand.
Het is noodzakelijker dan ooit geworden de goddelijke liefdesleer naar voren te
brengen, want hieraan wordt te weinig aandacht geschonken. Wat
vanzelfsprekend moest zijn - dat de mensen elkaar als broeders liefhadden en hen
lieten blijken wat onder broeders gebruikelijk is - kennen ze niet meer. Ieder
denkt alleen maar aan zichzelf, ieder beschouwt zijn medemens meer als zijn
vijand dan als zijn broeder. Het ontbreekt aan elke gemeenschap die zich in liefde
aaneensluit. De onzelfzuchtige naastenliefde is bijna verdwenen, maar de
eigenliefde en zelfzucht is des te sterker geworden. En daarom zijn de mensen in
groot gevaar zichzelf aan de dood uit te leveren en eeuwigheden weer in deze
doodsslaap te moeten blijven, waaraan ze echter zouden kunnen ontsnappen
wanneer de liefde maar weer in hun harten wordt ontstoken en beoefend. Daarom
plaats Ik steeds weer de liefde op de voorgrond. Ik zelf preek ook nu voortdurend
de liefde. Mijn woord dat rechtstreeks van boven tot u komt, heeft steeds alleen
de liefde tot inhoud, die Mij ertoe brengt u te helpen en die ook door u moet
worden beoefend, wilt u uit de nood van uw ziel een uitweg vinden, als u wilt
ontwaken ten leven en dit leven eeuwig niet meer wilt verliezen.
En op alle plaatsen roep Ik me dienaren op. Leerlingen die Ik weer onderricht
zoals in de tijd van mijn leven op aarde, leerlingen aan wie Ik mijn zuivere
evangelie verkondig met de opdracht het verder te verbreiden, omdat Ik weet dat
de mensen nota moeten nemen van het evangelie van de liefde, van hun taak op
aarde om zich door onzelfzuchtige liefde te verlossen uit hun onvrijheid en
duisternis. Want al kennen de mensen mijn geboden van de liefde, ze spreken ze
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zonder na te denken uit, ze overwegen ze niet in hun hart en handelen er niet
naar.
En daarom moet hun aandacht daar weer op worden gevestigd, ze moeten steeds
weer worden aangesproken en aangespoord om in liefde werkzaam te zijn. Ze
moeten te weten komen dat ze alleen door de liefde gelukzalig kunnen worden,
omdat ze alleen door de liefde dichter bij Mij kunnen komen en de vereniging
met Mij tot stand kunnen brengen die onvoorwaardelijk moet worden verkregen
om gelukzalig te zijn. En daarom bestaat er geen opdracht die dringender zou zijn
dan deze: mijn leer van de liefde te verkondigen of weer opnieuw tot leven te
wekken met de verwijzing naar die Ene die uit liefde leed en stierf aan het kruis.
Want alle mensen moeten horen van Hem, Die hun een leven in liefde
voorleefde, Die er door de liefde toe werd gebracht het zwaarste leed en een zeer
smartelijke dood te verduren om de mensen te redden uit de nacht van de dood.
De mensen moeten alleen ertoe worden opgevoed zich in onbaatzuchtige liefde
om hun medemensen te bekommeren, hen werkelijk als broeders tegemoet te
treden en hen als broeders te behandelen. Alleen dan is voor hen hun eigen
redding zeker. Maar een liefdeloze levenswandel drijft de mensen reddeloos in
handen van mijn tegenstander die zonder enige liefde is. Maar tot op de laatste
dag op deze aarde zullen mijn boden nog liefde prediken. Tot op de laatste dag
zullen ze als mijn leerlingen van de eindtijd het evangelie van de liefde
verkondigen, want alleen wie dit aanneemt zal aan de ondergang ontsnappen en
ook mijn liefde en barmhartigheid in dezelfde mate ondervinden als hij ze zelf
heeft betracht.
Amen

BD.7528
22 februari 1960

Het uitdragen van het evangelie - Jezus Christus
Ieder mens draagt bij tot verlossing van de zielen, die dezen het evangelie preekt,
die probeert mijn woord dat de goddelijke leer van de liefde tot inhoud heeft, aan
de medemensen over te brengen. Ieder die de medemensen aanspoort tot liefde,
verkondigt het evangelie wanneer hij tegelijkertijd leert dat dit de voornaamste
geboden zijn die Ik de mensen heb gegeven en wanneer hij ze in kennis stelt van
de uitwerking van het nakomen van die geboden. Alles wat ertoe bijdraagt de
mensen tot liefde op te voeden is al verlossingswerk, omdat alleen door de liefde
de mens zich zal verlossen en omdat de liefde moet worden beoefend om dus de
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verlossing van de eigen ziel mogelijk te maken. Want de liefde zoekt dan ook
steeds de verbinding met Jezus Christus, de goddelijke Verlosser die nu pas
werkelijke verlossing kan brengen aan de mens die in Hem gelooft.
De mens moet onherroepelijk de weg naar Jezus Christus vinden, omdat een
verlossing zonder Hem niet mogelijk is. En daarom doet ieder mens
verlossingswerk die de medemensen wijst op of leidt naar Jezus Christus. Dit is
een arbeid in de wijngaard, het is een uitstrooien van het zaad - dat de goddelijke
leer van de liefde is - in de harten van de mensen. Het is een bewuste arbeid die
de mens verricht tot heil van de zielen van de medemensen.
Wie zelf Jezus Christus heeft gevonden, wie door Hem de verlossing vond van
zonde en dood, zal het nu ook niet moe worden tegenover de medemens
getuigenis af te willen leggen en ook hem te helpen verlost te worden. Wie zelf
Jezus Christus gevonden heeft rust niet eerder dan dat ook de medemens Hem
vindt en hij zal daarom steeds weer spreken over de liefde en de medemens
aansporen ook de weg van de liefde te gaan die Jezus Christus als doel heeft. Hij
zal niet eerder rusten dan dat ook die ander verlossing heeft gevonden van zonde
en dood.
Zolang de mens ver van de goddelijke Verlosser Jezus Christus afstaat is ook de
liefde in hem nog niet krachtig geworden, want deze zal de goddelijke Verlosser
kennen en erkennen en kan niet anders dan van Hem getuigen. En wie Jezus
Christus gevonden heeft kan niet anders dan Zijn evangelie van de liefde
verkondigen aan allen met wie hij in aanraking komt. Hij zal onophoudelijk
werkzaam zijn voor Hem en hij zal Mij daardoor veel zielen brengen, omdat hij
hen nader brengt tot mijn woord, zoals het de taak is van ieder die zelf mijn
woord ontvangt, die het begeert en die Ik daarom ook aanspreek, ongeacht of dit
rechtstreeks gebeurt of door het lezen of horen van mijn woord. Want steeds ben
Ik het zelf die u mensen aanspreekt wanneer u mijn woord begeert te horen. En
daarom is het verkondigen van het evangelie bovenal nodig. En ieder zal
gezegend zijn die deze missie op zich neemt dat hij helpt de zielen van de
medemensen te verlossen, dat hij dezen vertrouwd maakt met het weten dat en
waarom hij moet worden verlost, wil hij eens gelukzalig worden.
Wie in de liefde leeft heeft Jezus Christus gevonden en in hem straalt het licht
van het inzicht. Wie echter nog niet is verlost moet onderwezen worden. Het
beeld van de goddelijke Verlosser Jezus Christus moet hem voor ogen worden
gesteld en hij moet worden aangespoord zich tot Hem te wenden en Hem te
vragen dat ook hij verlost wordt door Hem en Zijn werk van verlossing. En
daarom is ieder mens gezegend die mijn evangelie uitdraagt in de wereld, want
hij brengt me zielen die lange tijd verloren waren en die gered zullen worden
door Jezus Christus zelf die ook hem heeft verlost met Zijn bloed.
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Amen

BD.6607
27 juli 1956

Het belijden voor de wereld
Als u tegenover de wereld voor Mij uitkomt, wil Ik u belijden voor mijn Vader.
Deze woorden sprak Ik als mens Jezus tot mijn leerlingen en bijgevolg dus tot
alle mensen, omdat al mijn woorden bedoeld waren voor de hele mensheid,
omdat al mijn woorden hoorden bij de goddelijke liefdesleer die Ik verkondigd
wilde hebben onder alle volkeren. En juist deze woorden moet men beoordelen
als buitengewoon, want ze leggen u mensen een verplichting op: niet alleen zelf
moet u in Mij geloven, maar ook tegenover uw medemensen moet u blijk geven
van uw geloof. U zult Mij voor de wereld moeten belijden, u zult dus in het
openbaar voor mijn naam moeten opkomen. Dan pas zult u door Mij, de Vader,
worden opgenomen zoals Ik het u beloofd heb.
Ik neem er dus geen genoegen mee dat u innerlijk wel in Mij gelooft, dat u niet
twijfelt aan Mij en mijn verlossingswerk, dat u Mij wellicht ook aanroept of Ik u
de zonden wil vergeven, want Ik vraag een geheel levend geloof in Mij. En een
levend geloof kan niet anders dan voor Mij uitkomen voor de wereld. Want zodra
de mens een levend geloof heeft, wordt hij van binnen uit aangedreven,
voortdurend aan Mij te denken in Jezus. En dan zal ook zijn mond niet kunnen
zwijgen. Hij zal overstromen van innerlijke dankbaarheid en liefde voor Mij, die
in de mens Jezus het verlossingswerk heb volbracht om u mensen te redden uit de
nacht van de zonde. En Ik wist heel goed waarom Ik deze woorden heb
gesproken, want Ik kende de grote geestelijke nood die over alle mensen komt
die Jezus niet herkennen en erkennen. En in deze nood moeten de medemensen
zich om hen bekommeren en hen helpen te geloven in Jezus Christus. En daartoe
is het nodig dat ze Mij bekendmaken, dat ze Mij in Jezus belijden en nu ook
hardop getuigen van Mij en mijn naam.
Wat de mens innerlijk beleeft, wat hem in gedachten bezighoudt, daar neemt de
medemens geen nota van. Hij moet geheel openlijk worden gewezen op de
goddelijke Verlosser en dit kan het beste gebeuren door het getuigenis van liefde
van degenen die Hem hebben gevonden en die nu hun levend geloof in Mij
bewijzen door te spreken over het werk van mijn barmhartigheid, dat ze
tegenover alle mensen openlijk opkomen voor Mij en mijn naam, dat ze mijn
naam prijzen en zichzelf als aanhangers van Jezus Christus bestempelen en ook
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trachten hun medemensen voor Mij te winnen. De mensen leven op deze aarde
om eindelijk bevrijding te vinden uit de stoffelijke vorm. Maar hoe hun aardse
bestaan ook is, het kan niet tot het doel leiden zonder de goddelijke Verlosser
Jezus Christus, omdat Ik in Hem het werk van de verlossing heb volbracht en
ieder die verlost wil worden van zijn boeien, zich dus tot Mij zelf in Jezus
Christus moet wenden.
Wie nu waarachtig bevrijd is, wie verlossing heeft gevonden door Hem, die prijst
ook luid Zijn naam. Hij zal steeds alleen maar spreken van Hem en Zijn
onmetelijke daad van liefde. Hij kan niet anders dan van Zijn naam gewag
maken, want van hem zijn alle banden afgevallen. Hij is vrij van de vijandige
macht, hij heeft zich aan Mij overgegeven in Jezus Christus en zo'n daad van
verandering wordt niet stil en in het verborgene verricht, zij is voor alle
medemensen duidelijk zichtbaar. Want de mond zwijgt niet indien het hart
vervuld is van de liefde en genade van Jezus Christus. En de mens belijdt Hem
dus in het openbaar als zijn Redder en Verlosser, en hij tracht ook zijn
medemensen naar Hem toe te leiden. Hij verloochent Hem niet, ook al dreigt hem
zelf gevaar, omdat hij weet dat ook elk gevaar kan worden bezworen door de Ene
die macht heeft over hemel en aarde, wiens ademtocht volstaat om alles te
vernietigen, zoals echter ook Zijn wil volstaat dat wat al een prooi was van de
dood, opstaat tot leven. En wie tot leven gewekt werd, vreest ook de dood niet.
Hij zal zich ook voor Mij en mijn naam inzetten wanneer de laatste beslissing
geëist wordt, maar hij zal het doen uit liefde voor Mij en daarom zal Ik hem
opnemen, omdat hij Mij belijdt tegenover iedereen.
Amen

De liefde is het hoogste
BD.5681
22 mei 1953

De liefde is het hoogste
De liefde is het hoogste. Wat bent u zonder liefde? Krachteloze, verharde
schepselen die Mij niet herkennen. Voor hen besta Ik niet omdat ze de kracht van
mijn liefde niet voelen die hen alleen kan treffen wanneer ze zelf liefde zijn
geworden. De liefde is de sleutel tot de gelukzaligheid, want gelukzaligheid is
vrijheid, licht en kracht. Gelukzaligheid is aaneensluiting met Mij die alleen door
de liefde kan plaatsvinden. Dus kan geen wezen zalig worden wanneer het niet de
liefde in zich tot ontplooiing brengt. En ieder wezen dat liefde is geworden moet
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zalig zijn. Daarom is al het andere waardeloos, wat u ook meent te bezitten, al
zijn het ook buitengewone talenten waarvan u op aarde als mens gewag zult
kunnen maken, of het zijn aardse schatten. Alles is waardeloos als u de liefde niet
hebt. Want dat alles vergaat, maar de liefde blijft als het eigenlijke van uw ziel
bestaan en volgt u na in de eeuwigheid.
Hoe arm kunnen daarom de mensen op aarde worden genoemd, ofschoon ze
aards in aanzien staan en vele goederen bezitten. Hoe arm zijn ze wanneer ze
zonder liefde zijn. Het ontbreekt hun aan inzicht in hun eigen bestaan en hun
taak, zoals ook aan kennis van Mij zelf. Ze staan ver van Mij af en ook van de
waarheid. Hun leven is slechts een drogbeeld van hun verstand dat ophoudt te
bestaan op het moment van de dood.
De liefde is het hoogste. En als u de liefde niet hebt, bent u dode gedaanten
zonder geest en zonder leven. Want de liefde is het goddelijke dat u tot goden zal
vormen. De liefde is mijn aandeel dat u met Mij één zal laten worden. De liefde
is het eigenlijke leven, een staat van licht en kracht en vrijheid die u dus uzelf
verschaft als u onzelfzuchtig in liefde werkzaam bent. Dan zult u wetend zijn. U
zult het juiste inzicht hebben. Alles zult u kunnen doorgronden, niets zal voor u
verborgen blijven. U staat in het licht als u in de liefde leeft.
Maar u zult ook vervuld zijn van kracht, want de liefde is kracht. Ze is de oersubstantie van Mij zelf - van de Krachtbron van eeuwigheid. U zult dus tot alles
in staat zijn als u door werken van liefde, doorstroomd door mijn kracht, nu ook
met mijn kracht zult kunnen scheppen en werken. Deze kracht stroomt u
onbeperkt toe en daarom zult u ook alles kunnen verwezenlijken naar uw wil. U
zult vol van kracht zijn. U zult ongehinderd actief kunnen zijn, want de kracht
van de liefde kent geen beperking omdat de goddelijke Krachtbron nooit
opdroogt en de mens die in de liefde leeft altijd ter beschikking staat. En u zult
alles kunnen realiseren in volledige vrijheid, omdat de liefde elke keten losmaakt.
Zodra u in liefde werkzaam bent, heeft u zich bevrijd uit de keten van uw
tegenstander. En de aaneensluiting met Mij beperkt niet uw vrijheid of uw wil. U
past alleen vanzelf uw wil aan die van Mij aan. U gaat op in mijn wil en werkt
dus in vrijheid van wil en toch in volledige overeenstemming met mijn wil wat u
bovenmate gelukkig maakt en steeds meer met liefde vervult. De liefde is het
hoogste en wie zich heeft gevormd tot liefde, heeft waarlijk de hoogste
gelukzaligheid gevonden en mijn liefde verworven die hij nooit meer zal
verliezen. Want wie zich eenmaal door de liefde met Mij heeft aaneengesloten,
die laat Ik eeuwig niet meer los. Hij is van Mij geworden en zal dat blijven tot in
alle eeuwigheid.
Amen
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BD.5690
1 juni 1953

Rijp worden alleen door liefde
Verricht steeds werken van liefde, dan is uw geestelijke vooruitgang
gegarandeerd. U zult niet anders rijp kunnen worden dan door de liefde. Ik kan u
wel bijstaan met mijn genadegaven, maar steeds moeten deze u alleen aansporen
om werkzaam te zijn in liefde omdat uit de liefde al het andere voortkomt: een
sterk geloof, een omvangrijk weten en de alles overwinnende kracht die in Mij
haar oorsprong heeft. Of Ik u nu mijn woord doe toekomen, of Ik u door het lot
de voet dwars zet om op u in te werken zodat u zich tot Mij zult wenden in
gebed, steeds is het de liefde die uw hart moet vervullen. Die zowel mijn woord
leert als ook Mij ertoe aanzet uw gebed te verhoren omdat de liefde u pas het
geloof oplevert dat u ook het juiste gebed zal laten spreken.
U zult alleen door de liefde rijp kunnen worden. En uw geestelijke vooruitgang
hangt alleen af van uw bereidheid om lief te hebben. Om deze reden zouden al
uw inspanningen om Mij u toegenegen te maken nutteloos zijn, als u niet uw best
doet om in liefde te leven. En u hebt daar elke dag en elk uur de gelegenheid
voor. Uw medemensen zult u met vriendelijkheid moeten benaderen. U zult u
moeten bekommeren om hun nood. U zult met hen mee moeten voelen, ze
helpen, troosten en steun bieden. U zult niet onverschillig aan de nood van de
medemensen voorbij mogen gaan, u zult geestelijk en aards voor hen moeten
zorgen waar het u mogelijk is.
Een vriendelijk woord, een lieve blik, een beetje hulp leveren u al liefde van de
medemens op. Ze verhinderen dat de liefde helemaal bekoelt. Want de liefde
moet verzorgd worden als een plantje opdat het niet zal wegkwijnen. De liefde is
alles en als de liefde onder de mensen wegvalt, is er voor hen ook geen redding
meer.
Probeer daarom overal een vonkje liefde te ontsteken. Geef veel liefde opdat u
wederliefde ondervindt. Want alleen dan kan mijn rijk komen, ook in deze
wereld. Want mijn rijk is waar de liefde is, omdat Ik daar zelf kan vertoeven.
Omdat Ik zelf dan in mijn rijk ben als Ik mijn intocht kan houden in uw harten
die zich tot liefde hebben gevormd. De liefde is het goddelijke in de mens dat u
echter ook de volmaaktheid garandeert. Want wie de liefde in zich heeft, heeft
ook de waarheid, het volledige inzicht. Hij staat in het licht.
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Er is geen andere weg naar de volmaaktheid dan de weg van de liefde. Want
alleen door de liefde vindt u de aaneensluiting met Mij en dus ook de eeuwige
gelukzaligheid. Als u in de liefde leeft, zal ook uw leven op aarde gemakkelijk
zijn. Want dan betrekt u kracht van Mij en u zult alles aankunnen. U hebt een
onwankelbaar geloof in Mij en u zult door dit geloof elke nood kunnen afwenden.
Als u in de liefde leeft bent u voortdurend met Mij verbonden en alles wat u maar
wilt, zult u met Mij en vanuit mijn kracht volbrengen.
Amen

BD.8627
26 september 1963

Volledige overgave aan God
Vertrouw u steeds aan Mij toe en maak Me zo tot uw Leidsman, tot uw
voortdurende Begeleider die u stuurt en u beweegt tot al uw denken en doen. En
waarlijk, dan zal uw aards bestaan zegenrijk zijn voor uzelf en ook voor uw
medemensen. Want steeds zal dan mijn wil in u werkzaam zijn omdat u uw wil
ondergeschikt maakt aan mijn wil. Daarom is de totale overgave aan Mij ook de
zekerste garantie dat u uw voltooiing zult bereiken, want dan is elke weerstand in
u gebroken. U erkent Mij weer vrijwillig en niets staat de aaneensluiting nu meer
in de weg omdat een volledige overgave aan Mij zonder liefde voor Mij
ondenkbaar is en omdat de liefde in u nu ook niet werkeloos zal blijven, omdat
nu uw wandel over de aarde een werkzaam zijn in liefde zal zijn. De volledige
overgave aan Mij kan niet plaatsvinden zolang de eigenliefde in u nog overheerst,
want dan laat u steeds nog uzelf gelden en uw wezen zal blijk geven van
aanmatiging, terwijl de overgave aan Mij een daad is van deemoed en uw
eigenliefde al veranderd is in onbaatzuchtige naastenliefde. U zult zich ook alleen
dan aan Mij overgeven, wanneer u Mij volledig vertrouwen schenkt, wanneer u
Mij al heeft onderkend als een Wezen dat in zich Liefde, Wijsheid en Kracht is.
Dan gaat u vanzelf de verhouding aan van een kind tot de Vader. U brengt de
oorspronkelijke verhouding weer tot stand en zult dus ook weer gelukzalig
worden, want u vervult de wet van de eeuwige ordening. U bent weer liefde
geworden, u zult de straling van mijn liefde kunnen ontvangen en als mijn
kinderen nu terugkeren in uw vaderhuis.
Steeds weer tracht Ik uw liefde te winnen, heel uw vertrouwen, uw totale
overgave aan Mij. En daarom openbaar Ik mijn wezen aan u. U zult over mijn
wezen naar waarheid onderricht moeten zijn, want pas wanneer u mijn eindeloze
liefde in haar volle omvang zult kunnen beseffen, pas wanneer u zult weten dat
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ze altijd en eeuwig naar u uitgaat omdat u uit mijn liefde bent voortgekomen, zult
u het begrijpen dat Ik vurig naar u verlang. En wanneer u in deze grote liefde van
Mij zult geloven, zult u haar ook beantwoorden. Want liefde wekt wederliefde
op.
Daar u echter als mens nog een verduisterde geest hebt, denkt u vaak nog
verkeerd. U vreest Mij Die u met alle liefde tegemoet komt. U zult u niet door
Mij laten aanspreken omdat u mijn strengheid vreest, omdat u zich niet als
kinderen van een Vader voelt die steeds op de liefde van de Vader kunnen
vertrouwen en in alle moeilijkheden tot Hem mogen vluchten. Er is u een
verkeerd beeld van Mij gegeven, waarbij Ik u wel als machtig en rechtvaardig
werd voorgesteld, maar er van mijn eindeloze liefde te weinig melding werd
gemaakt. En daarom ontbreekt u het vertrouwen van een kind in de Vader - dat
echter door de Vader nooit beschaamd zal worden. En in uw geestelijke
duisternis gaat u vaak zo ver dat u zich van de gedachte aan een God en Schepper
los zou willen maken om van alle verantwoordelijkheid af te zijn. En steeds zult
u door mijn tegenstander bekrachtigd worden, want hij zal elk geloof in Mij van
u af willen nemen. En wanneer u dus zelf zonder liefde bent, zult u ook niet
kunnen geloven in een Wezen dat in zich Liefde is.
Maar u zult het kunnen geloven dat Ik u steeds weer zal aanraken om liefde in u
op te wekken. Want Ik wil u graag gelukzaligheden bereiden die u al eeuwige
tijden lang moest ontberen. Doch Ik kan niet tegen de wet van de ordening in
handelen. Ik kan u niet gelukkig maken zolang u Mij weerstaat, zolang u mijn
liefde niet beantwoordt. Want zolang bevindt u zich buiten de stroomkring van
mijn liefde. Elke weerstand stelt de straal van mijn liefde buiten werking en pas
wanneer u weer liefde bent geworden zult u de gelukzaligheid van de straal van
mijn liefde gewaar worden. Maar dan zult u Mij eeuwig niet meer opgeven,
evenals Ik ook u niet meer zal afstaan wanneer Ik u eenmaal voor Mij heb
gewonnen.
En eenmaal zal het Mij ook lukken. Eenmaal zult u uit uzelf de weg naar Mij
nemen en Ik zal u de handen toesteken waar u naar zult grijpen en die u niet meer
los zult laten. Want uw ware vaderland is het rijk van het licht en van de
gelukzaligheid. Uw vaderhuis is bij Mij en u zult gegarandeerd eens weer naar
uw oorsprong terugkeren. Daarom zal Ik u ook steeds weer het evangelie van de
liefde uiteenzetten. En wie Mij op aarde wil dienen, moet ook weer de goddelijke
leer van de liefde verder uitdragen. Hij moet de medemens aansporen tot liefde
en zelf hem een goed voorbeeld geven. Want zodra de liefde eenmaal wordt
ontstoken in het hart van de mens, sluit hij zich ook bij Mij aan en dan kan ook
de volledige overgave aan Mij plaatsvinden die hem een gelukzalig leven
garandeert in alle eeuwigheid.
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Amen

BD.7586
25 april 1960

Het evangelie van de liefde
Steeds zal u weer mijn evangelie worden verkondigd. Want Ik zal nooit
ophouden u de geboden van de liefde bekend te maken, omdat het nakomen
ervan het belangrijkste is in uw aards bestaan. Daarom zal Ik u steeds weer mijn
boden toesturen die u de goddelijke leer van de liefde overbrengen. U zult steeds
weer het evangelie van de liefde moeten horen opdat u mijn wil zult kennen en in
overeenstemming hiermee uw levenswandel zult kunnen leiden. Ik zal niet
nalaten liefde te prediken, want alleen door de liefde zult u zalig kunnen worden.
Heel uw aards bestaan is nutteloos wanneer u nalaat in liefde werkzaam te zijn.
En u kunt aardse successen boeken in overvloed, doch ze zijn waardeloos voor
uw ziel die alleen door werken van liefde rijp kan worden.
En wanneer Ik mijn leerlingen uitzend in de wereld, dan geef Ik hun alleen als
taak de goddelijke leer van de liefde te verkondigen, omdat deze het belangrijkste
is wat de mensen moeten weten, omdat al het andere weten zo lang onbegrijpelijk
blijft, totdat de mens streeft naar een leven in liefde. U zult dus steeds weer
hetzelfde horen: heb God lief boven alles en de naaste als uzelf. En een
levenswandel die aan deze twee geboden beantwoordt zal gezegend zijn. Hij zal
u resultaten opleveren. U zult het leven op aarde niet tevergeefs afleggen, maar
het doel bereiken ten behoeve waarvan u op aarde bent. Want de vervulling van
deze geboden brengt de verandering van uw wezen tot stand. U zult in uw laatste
belichaming als mens de staat bereiken waarin u zich in het allereerste begin
ophield en u zult geheel rijp geworden deze vorm kunnen verlaten. U kunt na de
dood van uw lichaam vrij en onbezorgd het geestelijke rijk binnengaan.
De liefde beoefenen is het voornaamste gebod. Het is het eerste en belangrijkste
waarvan de vervulling uw lot in de eeuwigheid bepaalt. Elk succes dat u aards
zult bereiken, elk nog zo omvangrijk weten, aardse eer en roem - het is allemaal
van generlei waarde wanneer de liefde niet in u is die u pas het juiste inzicht
geeft, die van al het aardse op de juiste wijze gebruik maakt, die u op de
geestelijke weg leidt waarvan het doel Ik zelf ben. Want alleen de liefde voert u
weer terug naar Mij van Wie u eens bent weggegaan. Alleen de liefde vormt u
zodanig, dat u weer in mijn nabijheid kunt komen en alleen de liefde brengt de
verbinding met Mij tot stand die u tot gelukzalige wezens maakt. En wanneer u
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de liefde buiten beschouwing laat, dan is uw ziel dood. Want alleen de liefde
wekt haar tot leven.
Maar in het leven op aarde zult u weer het eeuwige leven moeten verwerven dat
alleen door de liefde kan worden verkregen. U moet de toestand van de dood
ontvluchten, u moet tot leven komen. En daarom doe Ik u steeds weer mijn
evangelie toekomen. Ik spreek zelf tot u. Ik stel u het belang van de geboden van
de liefde voor ogen en zal nooit ophouden mijn boden in de wereld te zenden met
de opdracht de goddelijke liefdesleer te verkondigen, want daar hangt uw lot in
de eeuwigheid van af. Het hangt van het nakomen van mijn geboden van de
liefde af of de gang over de aarde de afsluiting is van een eindeloze tijden
durende gang in de vorm, of u ook de laatste vorm zult kunnen afleggen en als
vrije geest zult kunnen binnengaan in de eeuwigheid. Ik wil u daarbij helpen en
daarom spreek Ik u steeds weer toe. En steeds weer is het mijn nadrukkelijke
aanmaning aan alle mensen: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.
Amen
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