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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.2199 
31 december 1941 
 
Uitwerking van de tegen God gerichte wil  
 
Tegenover de wil van God is de wil van de mens machteloos, ook al waant hij 
zich nog zo wijs en krachtig. Elk ingrijpen in de goddelijke orde straft zichzelf, 
want dan keert de menselijke wil zich tegen de goddelijke wil en dit heeft tot 
gevolg dat zo’n handelwijze zich op de mensen zelf uitwerkt in zo verre, dat door 
zijn wil leed en nood over hem komt. 
 
Het is geen toeval wanneer de mens vaak moet lijden onder wat hij zelf heeft 
veroorzaakt of nagejaagd. Want vaak heeft hij door eigen willen de wil van God 
tegengewerkt en hij moet nu zelf de gevolgen daarvan ondervinden. En deze 
toestand is thans op aarde overheersend, dat de menselijke wil geen acht meer 
slaat op de goddelijke wil, dat hij zijn vrijheid misbruikt voor handelingen die 
tegen de goddelijke orde indruisen en dat daar situaties uit voortkomen die voor 
de mens zelf buitengewoon smartelijk zijn. 
 
God duldt het niet dat Zijn wil veronachtzaamd wordt. Weliswaar hindert hij de 
wil van de mens niet, maar verstandelijk gezien kan niet iets goed zijn wat tegen 
de goddelijke wil is gericht. En van wat niet goed is kan ook de uitwerking de 
mens geen voordeel opleveren. Bijgevolg berokkent de mens zich zelf schade 
door zijn tegen God gerichte wil, zowel geestelijke als aards. Er is een geestelijke 
achteruitgang te constateren wanneer geen acht wordt geslagen op de wil van 
God. En aardse nood moet nu van de kant van God worden aangewend als 
tegenmiddel om de geestelijke achteruitgang te belemmeren, respectievelijk deze 
op te heffen. En tegenover zoiets is de mens machteloos. En hij kan ze pas 
verminderen wanneer hij tracht de wil van God te vervullen, dus zijn lage graad 
van geestelijke ontwikkeling inziet en tracht deze op te heffen. Dan keert zijn wil 
zich niet langer tegen de goddelijke wil. Hij leeft in de goddelijke orde en 
dientengevolge beperkt hij de toestand van lijden die alleen de uitwerking van 
zijn tegen God gerichte wil was. 
 
Amen 
 

 
 

BD.2757 
28 mei 1943 
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De wil van God en de toelating door God  
 
De wil van de mens strijdt tevergeefs tegen de goddelijke wil. Deze wil is wel 
vrij, dat wil zeggen: hij kan willen, maar hij kan niet altijd dat uitvoeren wat hij 
wil. En bijgevolg zal hij nooit op basis van zijn wil iets kunnen volbrengen als de 
wil van God daar tegenin gaat. Want naar Zijn wil met alles zich voegen. Zijn wil 
regeert hemel en aarde en Zijn wil zal nooit door menselijke wil overtroefd 
kunnen worden. Maar meestal stelt God Zijn wil niet tegenover de menselijke wil 
en Hij verhindert de mens ook niet zijn eigen wil ten uitvoer te brengen, dan kan 
hij zijn wil tot zijn recht laten komen, waarvoor hij zich dan echter ook moet 
verantwoorden. 
 
Wat God zelf wil is uitermate wijs en daarom ook altijd goed. Wat de mens wil 
kan door God wel worden toegelaten, maar hoeft daarom niet altijd goed te zijn. 
En daarom moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de wil van God en de 
toelating door God, want wat God toelaat heeft altijd de wil van de mens als 
beweegreden en ontbeert zeer vaak de wijsheid en ook de liefde. Dus geeft God 
in zekere zin Zijn toestemming voor een onvolmaakt voornemen, voor een 
voornemen waarvan het motief noch in de liefde noch in de wijsheid te vinden is 
en dat daarom in strijd moet zijn met de goddelijke wil. God duldt het, maar Hij 
keurt het nooit goed. Maar zou Hij Zijn eigen wil daar tegenover stellen, dan zou 
de vrije wil van de mens nooit tot zijn recht komen, dus ook niet worden erkend. 
Anderzijds zou de mens nooit ter verantwoording kunnen worden geroepen, 
omdat hij dan nooit iets zou kunnen doen wat slecht is. En hij zou het goede 
onder een zekere dwang moeten verrichten, daar hij van God uit gehinderd zou 
worden het tegendeel te doen.  
 
En daarom kan er op aarde de grootste chaos bestaan, maar de goddelijke wil zal 
daar niet tegen optreden zolang de menselijke wil deze chaos zelf voortbrengt, 
want met Zijn gedogen heeft God ten doel dat de mens zelf tot inzicht komt en hij 
zijn wil verandert. Dat hij zich onder de goddelijke wil schikt en uit zichzelf tot 
de goddelijke orde terugkeert, dat wil zeggen: dat hij hetzelfde wil als God en 
daarnaar handelt. Alleen wanneer de menselijke wil steeds slechter wordt, 
wanneer hij zich steeds verder van de goddelijke orde verwijdert, dan stelt God 
hier Zijn wil tegenover. Dan is de wil van de mens machteloos en kan niet tegen 
de wil van God in gaan. Dan kan hij niet uitvoeren wat hij wil en toch moet hij 
zich voor de verkeerde wil verantwoorden, omdat deze vrij is. 
 
De kracht om dingen te verwezenlijken komt hem steeds toe van die kant naar 
welke zijn wil zich keert. God ondersteunt hem als zijn wil goed is, maar de 
tegenstander geeft hem zijn macht en kracht als de wil van de mens zich bereid 
verklaart voor hem te werken doordat hij gewillig is dingen te volbrengen die in 
strijd zijn met de goddelijke wil en de goddelijke orde. God zal echter Zijn wil 
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dan ten uitvoer brengen wanneer de menselijke wil geheel faalt en dit een gevaar 
betekent voor de gehele mensheid. Dan komt de wil van God zichtbaar in actie en 
de wil van de mens is niet in staat zich tegen de goddelijke wil te verzetten, want 
alleen deze regeert in de hemel en op aarde. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7122 
16 mei 1958 
 
Gods hulpmiddelen om de wil van de mensen op Hem te richten  
 
U mensen zou tijdens het leven op aarde een grote geestelijke vooruitgang 
kunnen bereiken, want waarlijk alle mogelijkheden worden u ontsloten om de 
arbeid aan uw ziel te verrichten. U zult door worstelingen worden geleid die u 
zegevierend zult kunnen doorstaan. Alle hulpmiddelen worden u toegestuurd, er 
wordt u raad gegeven en u wordt geleid. U hoeft alleen maar te willen dat u aan 
het doel van uw aards bestaan zult beantwoorden naar Gods wil en alles komt uit 
als vanzelf. U zou kunnen opklimmen tot een hoog geestelijk niveau en aan het 
einde van uw leven u blij in de armen laten vallen van Degene Die u over de 
aarde heeft geleid. Maar tevoren zou u op de hoogte moeten zijn van het doel van 
uw aards bestaan. U zou moeten geloven wat u daarover wordt verteld. En vooral 
dit geloof ontbreekt bij u mensen. Daarom legt u de weg over de aarde in 
onverschilligheid af en gaat voorbij aan alle gelegenheden die u vooruit zouden 
kunnen helpen. Maar u kunt niet tot een juiste levenswandel worden gedwongen. 
U moet uw wilsvrijheid behouden, al laat ze u ook meteen weer in de diepte 
zinken. 
 
U zult in alle vrijheid de weg naar boven moeten gaan. En daarom is er in de 
eindtijd zo’n afschrikwekkende geestelijke toestand onder de mensheid te 
constateren. En er kan anders niets gebeuren dan dat de mensen steeds weer 
vermaand worden aan hun leven na de dood te denken, dat ze steeds weer 
gewezen worden op de gebrekkige toestand van hun ziel en ze aangeraden wordt 
te luisteren naar het woord Gods en zich te voegen naar de hun daarin 
verkondigde wil van God. Maar ook nu is het aan hen overgelaten naar de 
woorden van de boden van God te luisteren en er naar te handelen of niet. 
 
De mensen kunnen niet gedwongen worden anders te denken. En ze worden ook 
niet gedwongen, maar toch op alle manieren nog beïnvloed of wakker geschud 
uit hun slaaptoestand. En daarom mogen u - die een gewekte geest hebt - ook niet 
de vele wederwaardigheden van het leven verwonderen waaronder u en alle 
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mensen moeten lijden. Wat het ook mag zijn, het behoort tot de middelen die 
God gebruikt om de mensen tot rede te brengen en begrijpelijkerwijs worden ook 
die mensen erdoor getroffen die hun best doen te leven naar Gods wil. Maar ze 
kunnen zich door hun verworven inzichten berustend en geduldig daarop 
instellen en ook zij zullen er nog voordeel uit halen voor hun positieve 
ontwikkeling. 
 
Tot de alleen werelds gerichte mens moet het als het ware steeds weer 
doordringen, dat hij zichzelf niet zijn leven kan vormgeven zoals hij het wil. Hij 
moet ook vaak inperkingen van zijn levensgenot ondervinden en hij moet inzien 
dat hij geen heer over zichzelf is, maar dat een Ander zijn lot in de hand houdt, 
aan Wie hij zich nu moet onderwerpen. Het zijn allemaal slechts middelen om 
zich aan te passen aan de wil van God, die ook dadelijk aan smartelijkheid zullen 
verliezen wanneer de mens zich vrijwillig voor Gods wil buigt. 
 
Het aardse leven is waarlijk een beproeving van de wil. En zolang de wil van de 
mens nog niet gekozen heeft voor God, zolang zullen ook de wezens van het licht 
en de wezens der duisternis strijd voeren om deze wil. En de mens staat te 
midden van deze strijd en hij zelf moet de doorslag geven door zijn 
wilsbeslissing. Maar een geestelijk succes is altijd pas het gevolg van het richten 
van de wil op God. En zolang de mensen het belang van hun bestaan op aarde 
niet inzien ten aanzien van de geestelijke ontwikkeling, zolang is hun leven op 
aarde tevergeefs. En zolang zal God ook trachten in te werken op de mensen door 
middel van het lot, omdat Zijn liefde Hem ertoe aanzet alle hulpmiddelen aan te 
wenden die het denken van de mens kunnen veranderen en op Hem zelf kunnen 
richten. 
 
En hoe dichter het bij het einde is, des te sterker zal Zijn werkzaam zijn op de 
voorgrond treden. Want het gevaar van de afval in de diepte neemt toe, maar kan 
niet gedwongen worden tegengehouden. Maar wederom is het ieder mens 
mogelijk een Macht te onderkennen Die sterker is dan hij zelf. En ieder mens zou 
zich uit eigen aandrang aan deze Macht kunnen onderwerpen. En heeft hij dit 
eenmaal gedaan, dan staan hem waarlijk onuitputtelijke genaden ter beschikking, 
zodat hij nog in de korte tijd tot aan het einde een grote vooruitgang kan boeken, 
omdat de liefde Gods altijd helpt en hem nu ook de weg omhoog ontsluit. 
 
Amen 
 

 
 
BD.2414 
18 juli 1942 
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Verandering van de wil - Gedwongen toestand - Bestemming - 
Oertoestand  
 
De tegen God gerichte wil was aanleiding tot de afval van het geestelijke van 
God. Bijgevolg moet de aan God gelijke wil voor het geestelijke verbondenheid, 
dat wil zeggen aaneensluiting met God betekenen. En daaruit blijkt dat de wil van 
he afgevallen geestelijke eerst moet worden veranderd, wil het zich weer met 
God kunnen verbinden. Deze ommekeer is zin en doel van het aardse leven die 
echter zonder dwang moet plaatsvinden en zich daarom voltrekt in de vorm van 
een langzame positieve ontwikkeling. 
 
Het wezenlijke wordt het zelfbeschikkingsrecht ontnomen. Dat wil zeggen: het 
moet zich schikken onder de wil van de Schepper, zolang het de gang over de 
aarde aflegt vóór de belichaming als mens in zoverre dat het in de voorstadia 
werkzaam moet zijn op de manier zoals God het elk scheppingswerk voorschrijft. 
Dit is geenszins een toestand van algehele willoosheid, maar het wezenlijke heeft 
zijn wil tevoren al tot uitdrukking gebracht en daarom werd het nu de taak 
opgelegd die overeenstemt met zijn wil. Het is alleen in zoverre een gedwongen 
toestand, dat het - nadat het eenmaal zijn wil te kennen heeft gegeven - niet meer 
kan tegenwerken maar nu de bezigheid moet uitvoeren waarvoor het zich tevoren 
heeft uitgesproken. Het wordt er in zekere zin toe aangezet te dienen, maar 
tevoren heeft het zich bereid verklaard te dienen, daar het anders niet werd 
toegelaten dienend bezig te zijn. Dus keerde zich de wil van het wezenlijke al 
meer en meer naar de eeuwige Godheid toe. De weerspannigheid werd 
opgeheven en de aaneensluiting met God werd in zekere zin onbewust 
nagestreefd. 
 
Maar het wezenlijke moet nog een laatste wilsproef doorstaan waar elke dwang 
wordt uitgeschakeld en het wezen geheel vrij en bewust kan beslissen of het de 
weerspannige wil opgeeft of hier nog verder in verhardt. En dit is de tijd van de 
belichaming als mens die ieder wezen kan gebruiken in vrije wil. In deze tijd gaat 
het alleen om de wil, of hij zich naar God toe of van Hem af keert. En het zal de 
mensen nu duidelijk zijn dat alleen dan van een succesvol leven op aarde kan 
worden gesproken wanneer de eertijds aan God weerspannige wil geheel is 
veranderd, zich dus volledig onderwerpt aan de goddelijke wil en bijgevolg de 
verwijdering van God wordt verminderd. Want dit laatste betekent een 
toenadering tot God in bewuste staat. Het betekent een algehele verandering van 
het geestelijke dat zich eens in vrije wil van God afkeerde en nu deze vrije wil 
weer gebruikt voor de aaneensluiting met God. 
 
Het geestelijke herstelt nu weer zijn oertoestand zonder dat het door God daartoe 
wordt gedwongen. En dit betekent verlossing van het geestelijke uit het omhulsel 
dat God als keten bij het geestelijke heeft gevoegd om het weer naar Zichzelf toe 
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te leiden. Het betekent voor het geestelijke een vrije, onvoorstelbaar gelukkig 
makende staat die met zijn oorspronkelijke bestemming overeenstemt en daarom 
het doel van al het niet verloste geestelijke is. 
 
Amen 
 

  
BD.5486 
14 september 1952 
 
Verandering van wil - Het overwinnen van de materie  
 
De geest die u nog aan de aarde gekluisterd houdt staat vijandig tegenover Mij. 
Want alles wat u begeert behoort hem toe. Het geestelijke dat hij nog bezit is nog 
ver van Mij verwijderd en hij wil verhinderen dat het naar Mij terugkeert. U zelf 
bent als mens al aanzienlijk vooruitgegaan in uw ontwikkeling en toch bent u nog 
in zijn macht zolang u nog niet de materie hebt leren verachten als hem nog 
geheel en al toebehorend. U zult weet moeten hebben van de geestelijke 
samenhang. U zult moeten weten dat alles wat voor u zichtbaar is, onvolmaakt 
geestelijks is, dus deel van mijn tegenstander. 
 
Houdt dit nu echter uw zinnen gevangen, dan bevindt u zich nog in zijn gebied, 
wilsmatig op hem gericht. Kunt u zich daar echter vrij van maken, van de 
begeerte naar dat wat hem toebehoort, dan ontsnapt u ook aan zijn macht. Dan 
verheft u zich als het ware van de aarde naar het rijk van de geest dat Mij 
toebehoort en dat u overeenkomstig uw bestemming zult mogen bewonen om 
daarin te kunnen doen en laten in overeenstemming met mijn wil. 
 
Op aarde zult u nu deze verandering van uw wil moeten volbrengen. U zult de 
materiële wereld moeten leren verachten. U zult ze moeten zien als dat wat ze in 
werkelijkheid is: een opeenhoping van onrijp, zich nog tegen Mij verzettend 
geestelijks dat zich moet louteren. U zult daarom boven de materie moeten gaan 
staan, omdat u in de ontwikkeling het hoogste geestelijke bent op deze aards 
materiële wereld. En u zult moeten proberen nog de laatste banden met deze 
wereld te verbreken en daarvoor in de plaats de band aanknopen met het rijk waar 
Ik Heerser ben, waar alles vergeestelijkt en onnoemelijk gelukkig is. U zult u 
bewust moeten bevrijden uit de heerschappij van mijn tegenstander en naar Mij 
moeten komen. 
 
Maar zolang de materie u nog gevangen houdt, zolang u er verlangen naar 
bespeurt, bent u nog niet vrij van zijn heerschappij en daarom nog niet geschikt 
voor het geestelijke rijk. Want Ik wil uw ongedeelde liefde bezitten. Ik wil heel 
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uw denken in beslag nemen. Ik kan pas dan in u werkzaam zijn, als u geheel vrij 
bent van zijn wezen. Maar dan is vrijheid, kracht en licht uw deel. Dan heeft het 
geestelijke in u zich bevrijd uit zijn macht en zich tot Mij verheven, van Wie het 
zich nu eeuwig niet meer kan scheiden. Zolang u op aarde verblijft, zal hij u 
voortdurend verleiden. Maar zonder het verlangen naar de materie bent u 
gevrijwaard van zijn verzoekingen. Dan hebt u de materie overwonnen, dan 
verlangt u alleen nog maar naar de goederen van het geestelijke rijk. En in het 
bezit van deze goederen bent u sterk en dus ook overwinnaar op degene die mijn 
tegenstander is. Hem overwonnen te hebben betekent echter mijn kind te zijn 
geworden, kandidaat te zijn voor mijn rijk dat niet van deze wereld is, dat u 
gelukzaligheden schenkt die onmetelijk zijn en die waarlijk opwegen tegen de 
zware strijd op aarde tegen de tegenstander, doch anders dan door strijd nooit te 
verwerven zijn. 
 
Amen 
 

  
BD.5067 
20 februari 1951 
 
De op God gerichte wil - Liefdesbanden  
 
Voor Mij volstaat het dat uw wil op Mij is gericht, dat u naar de waarheid 
verlangt en, om met Mij in verbinding te kunnen treden, er naar streeft op Mij te 
lijken. Dan is ook mijn wil bereid u te bedenken en u zult moeiteloos uw doel 
bereiken: de uiteindelijke vereniging met Mij die u licht en kracht verzekert tot in 
alle eeuwigheid. Het zich in gedachten op Mij richten levert voor uw ziel 
resultaat op, want Ik laat Me niet tweemaal roepen. Ik kom als er maar een 
gedachte van u naar Mij uitgaat. Want deze gedachte is al het uitstrekken van uw 
handen naar boven. Uw wil beslist ten gunste van Mij. U keert u zelf van mijn 
tegenstander af en deze gelegenheid grijp ik aan om u helemaal naar Mij toe te 
trekken omdat u uw weerstand hebt opgegeven zodra u in gedachten Mij zoekt. 
 
Mijn rijk is niet van deze wereld. Zoekt u Mij in gedachten, dan zet u de aardse 
wereld al bewust op de tweede plaats, want de wereld laat geen gedachten aan 
Mij opkomen. Dat wil zeggen: wie in haar is gevangen die denkt niet aan Mij, 
maar hij is geketend aan degene die in de wereld regeert. Een mens die nog 
geheel aan de wereld toebehoort kan niet met Mij in verbinding treden, omdat Ik 
voor hem niet besta zolang hij zijn liefde op de wereld richt. Hij kan mijn leer 
wel kennen, maar hem ontbreekt het geloof aan de waarheid van deze leer. En 
dus besta Ik in zijn gedachten ook niet anders dan als een fantasiefiguur van 
wiens bestaan hem elke overtuiging ontbreekt. Tracht hij echter serieus Mij te 
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doorgronden, dan heeft hij zich al van de wereld losgemaakt. En dan kan Ik hem 
ook omhoog trekken. Dan hindert hem niets om tot het juiste inzicht te komen, 
dan richt zijn liefde zich op Mij, op Degene die hij tracht te bereiken. 
 
Ik weet het dus wanneer de scheiding van mijn tegenstander zich heeft 
voltrokken. En dan kan Ik ook mijn invloed doen gelden, terwijl tevoren de wil 
eerst moet beslissen tot wie hij zich aangetrokken voelt. Steeds weer zet Ik 
iemand de voet dwars opdat hij een andere denkrichting zal mogen inslaan die 
niet alleen de aardse wereld betreft. Ik maak Me op de één of andere manier aan 
hem bekend opdat hij nadenkt over het Wezen dat hem liet ontstaan. En is hij 
eenmaal bij deze gedachte aanbeland, dan laat die hem niet meer los. Dan heb Ik 
hem lichtelijk vastgepakt, wat hem echter niet belast, maar wat hem Mij 
onafgebroken zal laten volgen zonder weerstand. Hij wil zichzelf niet meer uit 
deze band bevrijden. Hij heeft zich vrijwillig door Mij gevangen laten nemen, 
omdat zijn wil Mij zocht en Ik Me liet vinden. 
 
Het is de band van de liefde, de kracht die hem doorstroomt, die van Mij uitgaat 
en nu in zijn hart weerklank vindt. En deze liefdeskracht wil hij nooit meer 
ontvluchten, omdat ze zijn wil goed doet. En dat is mijn "vastpakken". Met mijn 
liefde houd Ik vast wie maar zijn gedachten op Mij richt, want de liefde is geen 
dwang, omdat ze alleen maar werkzaam is waar de weerstand is opgegeven. 
 
Amen 
 

  
BD.6885 
2 augustus 1957 
 
De beslissing van de wil voor God  
 
U wordt voortdurend voorzien van leven gevende kracht als u maar tot leven wilt 
komen. U moet u alleen eens bezighouden met het lot van uw ziel. U zult niet 
alleen aan uw aardse leven moeten denken, veeleer aan het leven van de ziel, dat 
u dit op aarde zult moeten verkrijgen. U moet erover nadenken wat uw ziel 
ontbreekt en haar honger en dorst trachten te stillen. U moet in het aardse leven 
geestelijke streven. Meer verlang Ik niet van u, want als deze wil in u begint door 
te breken, wordt u nu ook geholpen opdat u het doel zult bereiken. 
 
En zo hangt het dus alleen van uw wil af of uw Vader zich nu om u bekommert 
en u leidt. Waar deze wil serieus is bestaat ook geen gevaar meer mijn 
tegenstander in de handen te vallen, omdat Ik nu het recht heb u tegenover hem te 
beschermen. Wie dus wil dat Ik hem aanneem, is al door Mij aangenomen en hij 
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zal nu ook de kracht ontvangen op aarde te leven naar mijn wil. En daarom kan 
ieder mens die het serieus wil zich in mijn zorg en mijn bescherming geborgen 
weten. En daarvan moet hij zich rekenschap geven. 
 
Is zijn denken en streven nog erg op de wereld gericht, dan is zijn wil niet 
serieus. Dan bedriegt hij zichzelf wanneer hij door woorden probeert zijn wil te 
betuigen. Want het op Mij richten van de wil is al het zich afkeren van de wereld, 
omdat niemand tegelijk twee heren kan dienen: Mij en mijn tegenstander die heer 
van de wereld is. De mens staat weliswaar in de wereld en zal ook aan vele 
verplichtingen moeten voldoen, maar het maakt verschil of hij met zijn hart aan 
de goederen en vreugden van deze wereld hangt, of ze zijn denken en streven 
vervullen, of dat hij de goederen van de wereld alleen gebruikt voor zover dit 
vereist is voor de arbeid dat hij op aarde moet verrichten. 
 
Alleen het diepste verlangen in het hart is doorslaggevend welke heer bezit van 
de mens kan nemen. En deze vraag moet de mens voor zichzelf beantwoorden en 
in alle oprechtheid. Want voor Mij kan de geringste opwelling van het hart niet 
verborgen blijven. Ik weet daarom ook wiens wil uitsluitend Mij toebehoort en 
wie Ik nu voortaan kan leiden en naar Mij toe trekken. Ik weet ook wie slechts 
woorden uitspreekt waarbij deze volle ernst van de wil ontbreekt. Maar Ik 
bekommer Me toch ook nog om deze, alleen is pas dan het succes gegarandeerd, 
wanneer het hart zich onverdeeld voor Mij heeft uitgesproken. Want dan komt de 
mens tot Mij als een kind tot de Vader. En dan grijpt het ook mijn vaderliefde 
vast en geeft het Mij nimmer meer op. 
 
Maar dan is de mens ook bereid zijn ziel te helpen rijp te worden. Dan zal hij 
haar verzorgen met spijs en drank en hij zal niet alleen een aards, maar ook een 
geestelijk leven leiden. Hij zal niet meer hoeven te vrezen verloren te gaan, want 
dan gaat hij aan mijn hand vastberaden zijn doel tegemoet. 
 
Amen 
 

  
BD.8233 
4 augustus 1962 
 
Het bewust op God richten van de wil  
 
Ik geef u wat u nodig hebt voor uw pelgrimstocht op deze aarde opdat u deze 
succesvol kunt afleggen en uw ziel rijp kan worden. Want alleen Ik weet hoe ze 
is geaard en wat bevorderlijk is voor haar voltooiing. Toch kan niet aan uw vrije 
wil worden voorbijgegaan en deze moet dus mijn genade aannemen en benutten. 
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Dat u mensen een vrije wil bezit wordt zeer vaak betwijfeld, omdat de mens zelf 
niet in staat is zich zijn aards bestaan naar zijn eigen wil vorm te geven en hij 
daarom de vrijheid van de wil ontkent. En steeds weer moet het u duidelijk 
worden gemaakt dat uw wil niet gedwongen wordt beïnvloed, ook al is de 
mogelijkheid tot verwezenlijking niet aanwezig. Maar het willen en denken zult u 
altijd zelf bepalen en het diepste willen en denken kan u door niemand worden 
voorgeschreven. En voor dit willen en denken zult u zich moeten verantwoorden. 
En is dit willen nu serieus op Mij gericht en op het bereiken van de rijpheid van 
uw ziel, dan kunt u er ook zeker van zijn dat u het zult bereiken. En u zult dan 
ook mijn genadegaven aannemen en juist benutten en uw voltooiing zal 
verzekerd zijn. 
 
Hoe uw aardse leven zich ontwikkelt bepaalt wel mijn wil. Want Ik zie in vanuit 
welke levensomstandigheid voor u het grootste succes zal voortkomen. En steeds 
zal Ik passend bij de richting van uw wil ingrijpen in uw aards bestaan, vanuit het 
weten dat u hulp moet worden gebracht wanneer u geneigd bent verkeerde wegen 
te gaan. Maar er bestaat een heel zeker middel waardoor u beslist opwaarts zult 
gaan: wanneer u uw wil geheel onderwerpt aan die van Mij, wanneer u dus Mij 
zelf erkent als de Macht die u liet ontstaan en bereid bent u geheel aan deze 
Macht te onderwerpen. Wanneer u de eigen vrije wil helemaal aan Mij offert en 
dan dus niet anders meer zult kunnen denken en willen dan zoals het mijn wil is. 
En dan zal uw levenslot zich ook in rustiger banen bewegen. Maar u zult dan ook 
mijn genadegaven aannemen en weten dat ze u alleen tot zegen strekken. U zult 
willen dat Ik u spijzig en laaf met het brood des hemels, met het water des levens. 
Want u zult verlangen naar juiste spijs en drank, omdat u zich nog ziek en zwak 
zult voelen zolang u het juiste voedsel voor uw ziel niet van Mij in ontvangst 
neemt. 
 
En verzet uw wil zich hier nu niet meer tegen, dan laat u zich weer door Mij 
bestralen zoals eens. En dan ontbrandt er in u een licht. Uw inzicht neemt toe, uw 
geestelijke armoede verdwijnt. U verzamelt geestelijke goederen en uw ziel 
wordt sterk en gezond omdat de juiste Arts u het juiste medicijn geeft en u dus 
geheel rijp zult moeten worden en u het doel van uw bestaan op aarde zult 
vervullen. U ontvangt mijn woord en zult mijn woord nu ook naleven en niet 
alleen toehoorders blijven. U zult uw best doen om een leven in liefde te leiden 
volgens mijn wil. Want mijn woord verkondigt u mijn wil en zodra u zich geheel 
aan Mij overgeeft gaat u ook helemaal op in mijn wil. U zult u weer voegen naar 
mijn wet van ordening. U maakt u het principe van de liefde eigen en u voltrekt 
nu de verandering van wezen. U zult worden wat u was vanaf het allereerste 
begin en zult in vrije wil naar Mij terugkeren als mijn kinderen. Aldus heeft uw 
aards bestaan alleen als doel dat u Mij uw wil schenkt, dat u zich innerlijk 
uitspreekt voor Mij, dat u afstand zult nemen van mijn tegenstander die eveneens 
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gedurende het aards bestaan uw wil voor zich wil winnen. Maar het hangt alleen 
van u af voor wie u beslist. Hij kan u niet dwingen en Ik zal u niet dwingen. U 
zult zelf de heer moeten kiezen die u zult willen toebehoren. Ik kan alleen steeds 
maar weer trachten u door levensomstandigheden of slagen van het lot te 
beïnvloeden om de weg te nemen naar Degene van Wie u eens bent weggegaan 
en Ik help u waarlijk steeds weer juist te leren denken. Ik stuur mijn lichtboden 
naar u toe die eveneens proberen op uw wil in te werken zonder deze echter te 
dwingen. Alleen de vrijwillige terugkeer naar Mij levert u een eeuwig leven in de 
eeuwigheid op en het doel van uw aards bestaan is alleen het aan Mij schenken 
van uw wil. 
 
En daarom zal Ik Me ook steeds weer aan u mensen openbaren op de meest 
verschillende manieren. Want zodra u een God en Schepper boven u zult 
erkennen Die u in het leven riep, zult u ook uw innerlijke weerstand opgeven die 
u eindeloos lange tijd van Mij gescheiden hield. Want dan kan Ik u al bestralen 
met de kracht van mijn liefde, opdat u Mij nu ook als Vader zult erkennen en als 
kinderen naar Mij toe zult komen omdat u innerlijk ertoe wordt aangespoord de 
aaneensluiting met Mij te vinden om nu ook eeuwig bij Mij te blijven, om nu te 
leven in gelukzaligheid. 
 
Amen 
 

  
BD.4300 
15 en 16 mei 1948 
 
De wet van de ordening - Het onderwerpen van de wil  
 
Begrijp dat u mijn wil zult moeten vervullen als u zalig wilt worden. Mijn wil is 
de wet van de ordening van eeuwigheid en als iemand tegen deze ordening 
zondigt, handelt hij ook tegen mijn wil. Als u nu van Mij zult willen zijn, dan zult 
u zich ook vol overgave moeten onderwerpen aan mijn wil. En als deze u bekend 
wordt gemaakt is het voor u gemakkelijk daarnaar te handelen, want Ik verlang 
niet meer van u dan u zult kunnen nakomen. Ik heb u een gebod gegeven om 
elkaar lief te hebben, want liefde beantwoordt aan mijn wet van eeuwigheid 
omdat uit de liefde alles is voortgekomen en door de liefde alles wordt 
onderhouden. Deze wet is dus onvoorwaardelijk aan te nemen en hij is ook te 
vervullen omdat hij overeenstemt met de oorspronkelijke geaardheid van elk 
schepsel. Alleen moet de wil van de mens zich bij mijn wil aansluiten, dan kan 
hij niet anders dan liefde ervaren en liefde geven. 
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Maar laat hij de eigen wil op de voorgrond treden, dan heeft zijn eigenliefde 
voorrang. Dan is hij Mij niet meer onderdanig. Hij laat mijn gebod buiten 
beschouwing en verwijdert zich daardoor van Mij omdat hem de kracht ontbreekt 
die hij van Mij ontvangt door de liefde. Het is dus een heel natuurlijke 
ontwikkelingsgang dat de mens die vastzit in de eigenliefde zijn streven naar Mij 
opgeeft, of achterwege laat wat hij tijdens het werkzaam zijn in liefde gedaan 
heeft. En het ontbreken van kracht doet zich gevoelen in het niet kunnen inzien 
van dingen, in een gebrekkig geloof en in een steeds geringer wordende wil om 
in liefde te leven. De mens kan geen diepere wijsheden begrijpen wanneer hem 
de liefde ontbreekt. Hij kan ook niet werkzaam zijn in liefde als hij mijn wil niet 
laat gelden, als de eigen wil sterker is dan het gebod dat mijn wil bekend maakt. 
En dus moet onwillekeurig ook de geestelijke ontwikkeling van de mens 
achteruitgaan omdat hij zich niet in de door Mij gewilde ordening ophoudt. 
 
Het stemt niet overeen met mijn ordening dat er zich een splitsing voordoet bij 
diegenen die kennis hebben van mijn woord, die dus de genade hebben 
rechtstreeks of indirect door Mij te worden onderricht. Een zekere graad van 
werkzaam zijn in liefde draagt hem mijn woord over en deze graad moet 
verhoogd worden en het weten moet toenemen. Doet er zich voor de leren die Ik 
zelf door mijn woord aan de mensen gaf toch onbegrip voor, dan is dit een teken 
van de achteruitgang van het werkzaam zijn in liefde. Een teken van toenemende 
eigenliefde die het licht verduistert ofschoon het niet helemaal gedoofd kan 
worden. Maar Ik houd de mijnen vast en laat het niet toe dat ze wegzinken. Ik pas 
echter middelen toe die aanzetten tot meer liefdewerken, tot het denken van de 
mens weer helderder wordt, tot hem mijn waarheid weer als aannemelijk 
voorkomt en in overeenstemming daarmee ook zijn leven verandert. 
 
Maar nooit kan Ik afzien van mijn gebod van de liefde, van de eeuwige ordening. 
En nooit kan Ik mijn geest uitgieten over een mens die zich niet onderwerpt aan 
mijn wil. En gezegend is hij als hij de gebrekkige toestand, het niet in staat zijn 
het diepere geestelijke te begrijpen, als druk of ook als gebrek ervaart. Want dan 
is hij weer gemakkelijk te winnen. En hij zal ook de geloofsproef doorstaan 
omwille waarvan hij geestelijke problemen moet oplossen die hem bijna aan het 
wankelen brengen. 
 
Amen 
 

  
BD.1354 
26 maart 1940 
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Het onderwerpen van de wil - Bevrijding van de geest  
 
Onderwerpt de wil van de mens zich aan de goddelijke wil, dan voltrekt zich de 
verandering in de ziel van de mens die de geest bevrijdt. Er is nu een verandering 
in het denken opgetreden. De wil die zich voorheen verzette tegen de Schepper is 
nu zacht en volgzaam geworden. De mens onderkent de wijsheid en liefde van de 
Schepper en hij weet dat altijd alleen de liefde van God elk gebeuren bepaalt. En 
dus schikt hij zich berustend in alles wat er over hem komt. 
 
En nu is de geest vrij die voordien door de God weerstrevende wil werd 
belemmerd. Er voltrekt zich nu een verandering van de hele mens. Hij leeft nu in 
zekere zin in een sfeer die hem tot nu toe vreemd was. De geest in hem leert hem 
zijn ware vaderland kennen. En daar de wil van de mens geen hindernis meer is, 
is hij nu ook in staat zich van dit vaderland een voorstelling te maken. Want hij 
laat zich leiden door de geest die zich aan hem bekend maakt. 
 
Ook de mens met een zwakke wil laat zich gemakkelijk leiden, zowel door een 
goede kracht als ook door een slechte kracht, maar de zwakheid van de wil draagt 
niet bij tot de totale bevrijding van de geest. Want steeds wordt de wilszwakte 
door vijandige macht benut en in God weerstrevende zin gesterkt. De mens moet 
in het volle bewustzijn zijn wil aan de goddelijke wil onderwerpen. Daartoe 
behoort ook een zekere wilskracht die zich juist op God richt, terwijl de zwakheid 
van wil de mens besluiteloos maakt, maar niet altijd voor God kiest. 
 
De eigen wil aan God te onderwerpen zal steeds een zekere strijd vergen. Want 
de mens verlangt veel eerder dat wat tegen de goddelijke wil gericht is. Wil hij 
dus God dienen, Zijn wil vervullen en zich onvoorwaardelijk aan de goddelijke 
wil aanpassen, dan moet hij in voortdurende strijd gewikkeld zijn met zijn 
wensen, met zichzelf en alles wat bevorderlijk voor het lichaam lijkt. Maar deze 
voortdurende strijd met zichzelf, brengt hem ook dichter bij de overwinning. Als 
het hem gelukt is zijn wil geheel te overwinnen en alleen de goddelijke wil te 
aanvaarden, dan geeft de goddelijke liefde hem iets dat veel kostbaarder is dan 
wat hij heeft opgegeven. Hij glijdt langzaam van deze aarde in de sferen van het 
geestelijke. Hij ziet steeds meer de waardeloosheid in van al datgene wat hij 
opgaf en de kostbare schat die hij nu heeft opgegraven. 
 
God zelf biedt hem iets aan wat aards niet op een andere manier verworven kan 
worden. Hij brengt hem goddelijke waarheid over, het diepste weten en het 
grootste vermogen van inzicht. En zo begint de mens als het ware aan een tweede 
leven dat aanmerkelijk afwijkt van het leven tot nu toe. Het aardse bestaan treedt 
op de achtergrond en voor het geestelijk oog van de mens onthult zich de liefde, 
wijsheid en almacht van God. De mens krijgt inzicht in het goddelijk werkzaam 
zijn en de zin en het doel van de schepping worden hem duidelijk. Want als de 
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mens zijn wil heeft geofferd heeft hij het eigenlijke doel van het leven vervuld. 
Hij heeft ingezien dat zijn oorsprong in God ligt en weerstaat Hem nu niet meer, 
maar keert zich in het volle bewustzijn en in vrije wil naar Hem toe. Hij heeft zijn 
weerstand - die het wezen duizenden jaren heeft bewogen God te ontvluchten - 
opgegeven en tracht nu de uiteindelijke vereniging met Hem te bereiken. En dus 
is het onderwerpen van de eigen wil aan de goddelijke wil absoluut noodzakelijk 
voor de uiteindelijke verlossing van de ziel. 
 
Amen 
 

  
BD.1765 
5 januari 1941 
 
Juistheid van denken en handelen naar de aan God onderworpen 
wil  
 
De innerlijke aandrang verwijst de mens juist indien hij ernaar streeft Gods wil te 
vervullen. Hij hoeft dus niet te vrezen iets verkeerds te doen, want de in hem 
belichaamde intelligenties, de substanties van zijn ziel, wijzen hem aan hoe te 
denken en te handelen. De ziel moet nu als het ware willen zoals God het wil, 
daar de menselijke wil zich bewust heeft onderworpen aan de goddelijke wil. Een 
eigen wil die tegen God is gericht valt dan af. 
 
Het is onmogelijk dat een mens die Gods wil vervullen wil iets kan doen wat niet 
overeenstemt met de goddelijke wil, alleen moet zijn wil heel serieus op God 
gericht zijn, niet dat alleen gedachteloos uitgesproken woorden uiterlijk 
getuigenis zullen afleggen van de aan God ondergeschikte wil. Wie probeert 
nader tot God te komen zal steeds trachten naar de goddelijke wil te leven. En 
alles wat hij denkt en doet is afhankelijk van zijn huidige wil. Het wezenlijke in 
de mens wordt nu bepaald door goddelijke geestkracht, dat wil zeggen: het 
geestelijke buiten de mens tracht zich te verbinden met het geestelijke in de mens 
en brengt als het ware zijn wil - die overeenstemt met de goddelijke wil - over op 
het geestelijke dat de mens in zich draagt. Dit herkent dadelijk de wil en geeft er 
zonder tegenspraak gevolg aan. De mens handelt dus vanuit innerlijke aandrang, 
wat het werk is van geestelijke krachten in het hiernamaals. 
 
Wat de mens nu aanvangt, kan soms wel de indruk wekken niet juist te zijn, en 
toch moet de mens zich niet in de war laten brengen. Het is juist, alleen voor de 
mens niet altijd even begrijpelijk. Want als hij zich op God richt en dus de juiste 
verhouding tot de Vader als Diens kind tot stand brengt, dan beschermt de Vader 
het ook tegen verkeerd denken en tegen elk onjuist handelen. Hij laat Zijn kind 
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zich niet vergissen. Hij zal het zorgzaam op de juiste weg leiden, ook wanneer 
deze weg het kind nog onbegaanbaar toeschijnt zodat het zal vrezen verkeerd te 
zijn gegaan. De mens moet dan het vaste geloof en het diepe vertrouwen in God 
bewijzen dat God nooit iets kan toelaten wat Zijn schepsel tot nadeel voor de ziel 
strekt wanneer dit toch God om bijstand vraagt ter wille van zijn ziel. 
 
Het innige gebed: "Heer, uw wil geschiede" duidt op volledige onderwerping en 
is tegelijkertijd ook een beroep op Zijn zorg. Want nu heeft het mensenkind zijn 
leven, zijn denken en doen geheel toevertrouwd aan de hemelse Vader in het 
geloof nu door Hem zelf met zorg te worden omringd en geleid. En dit geloof laat 
God niet verloren gaan. En vanaf dat ogenblik is de mens van zijn 
verantwoordelijkheid ontheven, want God zelf bepaalt nu het denken en handelen 
van degene die met al zijn liefde en vol overgave aan Hem de vrije wil heeft 
geofferd. 
 
Amen 
 

  
BD.3308 
27 oktober 1944 
 
Innerlijke aandrang is aanwijzing van God - Het onderwerpen van 
de wil  
 
God maakt u Zijn aanwijzingen bekend door uw hart. Zodra u de behoefte voelt 
een voornemen uit te voeren, zodra u van binnen uit de aandrang voelt, is het 
steeds de stem van God die u instructies geeft, vooropgesteld dat u er moeite 
voor doet naar de wil van God te leven, dus op Hem aanstuurt en u zich aan Zijn 
leiding toevertrouwt. Zijn wil stuurt u dan, doordat u dezelfde wil in u hebt, 
omdat u zich bewust aan Zijn wil hebt onderworpen. En dan zult u alleen aan de 
aandrang in uw hart hoeven toe te geven en uw handelen zal juist zijn en door 
God gewild.  
 
Maar onderzoek ernstig, welke macht u het recht verleent u te leiden. Innig 
gebed tot God beschermt u tegen de vijandelijke macht. Maar wat u doet zonder 
om Gods zegen te hebben gebeden, wat u doet om alleen een welzijn van het 
lichaam te bevorderen, wat u doet die heel ver van God afstaat, dat is niet op 
aanwijzing van Hem, maar op die van Zijn tegenstander en dit is schadelijk voor 
uw ziel. 
 
Degene die op God aanstuurt, zal nooit hoeven te vrezen verkeerd te denken en 
te handelen, omdat zijn instelling tot God ook de geestelijke krachten toegang 
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tot hem verleent en hun nu het recht geeft zich beschermend aan de zijde van de 
mens op te stellen, dus ook de invloed van slechte krachten af te weren. Alleen 
het verlangen naar God verzekert de mens van goddelijke bescherming. En wie 
onder Zijn bescherming staat, kan niet verkeerd gaan. Hij kan alleen dat 
realiseren wat goed is voor zijn ziel. God zelf leidt hem en elke weg die hij gaat 
is belangrijk en leidt naar het doel. 
 
De mens handelt wel naar eigen goeddunken, zijn wil zet hem aan tot een of 
andere handeling. En toch is het de wil van God die zich uit door zijn wil, 
zolang de mens aan de innerlijke aandrang toegeeft. Slaat hij echter geen acht op 
dit aandringen, dan biedt hij weerstand. Hij wordt besluiteloos, zijn wil is nog 
niet helemaal aan de wil van God ondergeschikt. En daarvoor moet hij zich in 
acht nemen, want dit is steeds het gevolg van een verslappen in het gebed. 
 
Hoe inniger zijn verbinding met God is, des te duidelijker ziet hij de voor hem 
uitgestippelde weg. En des te bereidwilliger volgt hij de instructies van God die 
zijn hart hem bekend maakt. Alleen de verwijdering van God berooft hem van 
de fijngevoeligheid voor de goddelijke wil. Want dan is hij op zichzelf 
aangewezen en onzeker over wat hij doen of laten moet. En zulke toestanden 
benut de tegenstander van God, doordat hij zich inmengt in de gedachten van de 
mens. Doordat hij hem ertoe tracht te brengen zijn eigen voordeel aan de basis 
van elke handeling te leggen.  
 
En dan moet de mens strijden. Hij moet worstelen om de verbinding met God te 
herstellen, die hem een helder denken oplevert, zodat hij de verzoekingen kan 
weerstaan. Wie God zoekt, zal niet verkeerd gaan. Wie Hem echter uitschakelt, 
diens weg is een dwaalspoor. Daarom moet er niets worden begonnen zonder 
gebed om Gods zegen. Dan zal ook het denken van de mens juist geleid zijn en 
elke bezigheid zal de wil van God in zich hebben. 
 
Amen 
 

  
BD.3803 
27 juni 1946 
 
Het onderwerpen van de wil - bovennatuurlijke kracht  
 
Er staat u een bovennatuurlijke kracht ter beschikking als u zich mijn wil tot uw 
eigen wil maakt. Dan ben Ik in u werkzaam en bewerkstellig waarlijk dingen die 
uw natuurlijk vermogen te boven gaan. Maar hoe moet uw wil geaard zijn, dat 
deze zich geheel aan mijn wil aanpast? 
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U zult niets meer mogen willen wat in strijd is met mijn wet van eeuwigheid, wat 
tegen de goddelijke ordening ingaat die alleen mijn wil omvat. U zult dus te allen 
tijd Mijn wil ter harte moeten nemen. U zult altijd moeten doen wat Ik van u 
verlang, dat wil zeggen mijn gebod van de liefde vervullen. Want liefde ligt aan 
mijn wet van eeuwigheid ten grondslag. Liefde beweegt mijn wil. Liefde is de 
oer-substantie. Liefde is de kracht die alles in stand houdt. En mijn wil kan altijd 
alleen maar zijn, zich de wet van de liefde tot grondbeginsel maken, maar dan 
beschikt u ook volledig over de kracht uit Mij die in zich liefde is. En dan zult u 
ook onbeperkt werkzaam kunnen zijn. U zult dingen kunnen volbrengen die 
zuiver menselijk niet mogelijk zijn, maar met de kracht van de liefde uitvoerbaar 
voor ieder mens die zich onderworpen heeft aan mijn wil. 
 
Tracht daarom uw wezen geheel te veranderen tot liefde, dan zal er voor uw 
werkzaam zijn niets onbereikbaar zijn. U zult kunnen regeren over mensen en 
dieren, over de elementen van de natuur, want steeds is het dan mijn wil die u in 
beweging brengt, en voor mijn wil en mijn kracht is niets onmogelijk. Dan bent u 
ook van elke verantwoordelijkheid ontheven, want zodra mijn wil over u heerst 
omdat u zich vrijwillig aan Mij heeft onderworpen, handelt u hiermee in 
overeenstemming en wat u nu doet moet goed en Mij welgevallig zijn. 
 
En dus zult u op aarde al buitengewoon machtig kunnen zijn omdat u zich altijd 
mijn macht zult mogen toe-eigenen als uw wil gelijk is aan mijn wil. En dan 
wordt u door de geest in u aangespoord tot bepaalde gedachten en handelingen. 
En u zult kunnen uitvoeren wat u wilt, want u denkt en handelt dan met Mij en 
met mijn kracht. U zult in staat zijn leed en nood af te wenden als de liefde u 
ertoe aanzet de medemens te helpen. En u zult de elementen kunnen gebieden, 
zieken kunnen helen en wonderen kunnen verrichten van allerlei aard, want het is 
slechts mijn kracht die dan door u tot uitdrukking komt. En met mijn kracht is u 
niets onmogelijk. Ik wil dus dat uw wil zich volledig aan mijn wil onderwerpt, 
zodat u dan niets anders kunt willen dan Ik en Ik nu werkzaam kan zijn door u. 
 
Amen 
 

  
BD.4687 
10 juli 1949 
 
Het onderwerpen van de wil aan de goddelijke wil  
 
Het opgaan in mijn wil heeft onherroepelijk de aaneensluiting met Mij tot gevolg. 
Want dan streeft de mens naar volmaaktheid. Hij past zich aan mijn oer-wezen 
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aan en wordt nu mijn evenbeeld, zodat elke kloof tussen Mij en hem is overbrugd 
en hij als helder geestelijk wezen voortdurend in mijn nabijheid kan vertoeven. 
Het opgaan in mijn wil betekent het opgeven van de vroegere weerstand, het 
erkennen van Mij zelf als het hoogste en volmaaktste Wezen, het zich schikken in 
de goddelijke ordening en zich vormen tot liefde omdat Ik de liefde als eerste 
voorwaarde stel om Mij met mijn schepselen aaneen te sluiten. 
 
Het opgaan in mijn wil betekent verder een zich totaal losmaken van mijn 
tegenstander, daar deze tracht een volledig tegenovergestelde wil op de mensen 
over te dragen en de mens nu uit zichzelf heeft beslist zijn wil aan mijn wil te 
onderwerpen. Dus heeft de tegenstander het recht verloren om over de mens te 
heersen en deze heeft zich bevrijd uit zijn ketenen. 
 
Het opgaan in mijn wil stelt echter ook kennis van mijn wil voorop en dat geeft 
weer de reden aan waarom Ik mijn woord naar de aarde moet sturen dat de 
mensen kennis overbrengt van Mij en mijn wil. Het is dus een daad van liefde en 
barmhartigheid dat Ik de mensen niet aan hun zelfgekozen lot overlaat, maar hun 
levenstaak aan hen bekend maak, dat Ik hun de weg toon die ze moeten gaan en 
dat ik ze dus met mijn wil bekend maak, hoewel Ik hun de vrije keus laat deze te 
vervullen of te verwerpen. 
 
En nu is het doorslaggevend in hoeverre de mens zich nog openstelt voor de 
invloed van mijn tegenstander. Hij zelf heeft een vrije wil, wordt dus niet 
gedwongen om mijn wil aan te nemen of die van mijn tegenstander - die zich 
door lichamelijke indrukken en gevoelens ook bij de mens gehoor tracht te 
verschaffen. Zijn middelen zijn vermakelijkheden en vreugden van de wereld, 
maar mijn middel is een uitstraling vanuit het geestelijke rijk die - als het wordt 
benut - de ziel van de mens ook het geestelijke rijk binnen trekt, want het 
opvolgen van mijn woord is al een onderwerpen van de wil aan mijn wil en dus 
een dichter bij Mij komen, dat eindigt in de algehele aaneensluiting met Mij. 
 
Het onderwerpen van de wil betekent dus het vervullen van mijn wil, mijn 
geboden die Ik door mijn woord aan de mensen bekendmaak. Maar mijn eerste 
gebod luidt: bemin God boven alles en de naaste als jezelf. Wie dit gebod vervult, 
die heeft alles gedaan. Hij verzet zich niet meer tegen Mij, maar erkent Mij van 
ganser harte, niet onder dwang. Hij is voor eeuwig teruggekeerd naar Mij, van 
Wie hij is weggegaan. Hij beweegt zich geheel binnen mijn wil die ook zijn wil is 
en hij ontvangt als mijn kind en erfgenaam alle rechten van een kind en zal aldus 
vol van kracht kunnen scheppen en vormgeven en eeuwig gelukzalig zijn. 
 
Amen 
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BD.6273 
2 juni 1955 
 
Het onderwerpen van de wil - Verantwoordelijkheid  
 
U draagt geen verantwoordelijkheid meer voor uw aardse leven zodra u zich aan 
Mij hebt overgegeven, zodra u Mij het recht hebt verleend op u in te werken, 
zodra u uw wil hebt opgegeven en deze helemaal aan mijn wil onderwerpt. Dan 
kan Ik voor u handelen. Dan kan mijn wil in u tot zijn recht komen, dan kan mijn 
geest in u werkzaam zijn die u waarlijk steeds zo zal leiden als het nuttig voor u 
is. Maar dit vraagt een sterk geloof, een overtuigd geloof dat u mijn kinderen bent 
en u vol vertrouwen aan uw Vader zult kunnen overgeven omdat Hij u liefheeft 
en machtig en wijs is. 
 
Wanneer u eenmaal deze verhouding tot Mij tot stand hebt gebracht, dan bent u 
al op aarde gelukzalig te prijzen. Dan gaat u alleen nog uw weg over de aarde om 
anderen te kunnen helpen hetzelfde in te zien, want u zelf hebt Mij onderkend en 
u bent in vrije wil van Mij geworden door de overgave van uw wil aan Mij. Uw 
denken, willen en handelen worden nu bepaald door Mij en toch hebt u een vrije 
wil. Uzelf denkt, wilt en handelt zoals het met mijn wil overeenstemt omdat mijn 
wil in u al zo machtig is geworden dat deze u vervult en u daar niet tegenin zult 
kunnen handelen. 
 
Maar dan zult u ook niet hoeven te vrezen dat u Mij verdriet zult kunnen doen. 
Dan zal alles wat u onderneemt goed en juist zijn, zolang u de innige verbinding 
met Mij in stand houdt. Maar u bent steeds aan verzoekingen blootgesteld. Dat 
wil zeggen: mijn tegenstander zal steeds deze innige verbinding met Mij willen 
verstoren doordat hij uw ogen en gedachten op zaken tracht te richten die bij zijn 
rijk horen. En wanneer het hem lukt dat u een prooi wordt van zijn wensen, dan 
maakt u zelf de band met Mij losser en dan zult u op uw hoede moeten zijn. 
 
Beveel u daarom elke dag opnieuw aan in mijn liefde en genade en wil dat Ik u 
leid en voor u zorg, en u zult Mij dan steeds het recht geven Mij tussen u en mijn 
tegenstander te plaatsen wanneer hij u wil verleiden. Dat is uw zekere wapen 
tegen hem, dat u Mij tot uw Hoeder maakt, dat u van Mij zult willen zijn en u aan 
Mij overgeeft. Dan ketsen alle overvallen op u af, dan sluit u uw ogen voor de 
prikkels van de wereld. Dan zult u alleen voor Mij leven en in Mij, dan zijn al uw 
gedachten gericht op uw geestelijke voltooiing. Dan lokt u alleen de omgang met 
Mij en uw arbeid geldt onverdeeld alleen geestelijke doelen. En dan richt u 
rondom u een sterke muur op die mijn tegenstander niet meer kan neerhalen. 
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Wat er op de overgave aan Mij aan zegen rust zult u in zijn volle omvang niet 
kunnen beseffen. Maar wanneer Ik u zeg, dat u dan vrij bent van alle 
verantwoordelijkheid, van alle zorg om uw geestelijk welzijn, wanneer Ik u zeg 
dat u dan niet meer zult kunnen vallen omdat Ik u vasthoud en veilig naar boven 
leid, dan zou u zich nergens anders om bekommeren dan u van mijn liefde te 
verzekeren. U zult Mij willen toebehoren en nu alles aan Mij overlaten, en het zal 
goed aflopen. 
 
Maak u daarom geen zorgen over het aardse, want er wordt met alles rekening 
gehouden wanneer u zich aan Mij overgeeft, zodat Ik voor u zorg. Geestelijk en 
lichamelijk zult u nu onder mijn hoede staan. En Ik voorzie in geestelijke en 
lichamelijke behoeften, want elke weerstand die u eens van Mij scheidde, hebt u 
opgegeven wanneer u zich nu onvoorwaardelijk aan Mij overgeeft. Dan is de 
scheiding opgeheven. En met Mij verenigd te zijn is een zekere garantie voor 
denken, willen en handelen volgens mijn eeuwige ordening. Want u zelf bent nu 
alleen nog uitvoerders van mijn wil, maar in volledige vrijheid, want u 
ondervindt geen dwang meer van welke kant dan ook omdat u dezelfde wil in u 
draagt en Mij nu toebehoort tot in alle eeuwigheid. 
 
Amen 
 

  
BD.6540 
5 mei 1956 
 
Gods leiding en de overgave van de wil  
 
U zult op aarde een gezegend leven leiden als u zich helemaal aan Mij overgeeft 
en bewust mijn wil tracht te vervullen. Dan is uw vroegere weerstand gebroken 
en het aardse bestaan dient er nu alleen nog voor de vergoddelijking van uw 
wezen te bereiken die u het kindschap Gods oplevert. Want al is uw ziel nu ook 
geheel op Mij gericht, toch is uw lichaam nog samengesteld uit onrijpe 
substanties welke u ook zult moeten en kunnen helpen te vergeestelijken 
gedurende uw leven op aarde. En ook de ziel zal nog niet geheel tot volle 
ontwikkeling gekomen substanties vertonen die zich in de vroegere 
belichamingen niet totaal aan mijn ordening van eeuwigheid aanpasten en ook 
eerst tot de juiste ordening moeten komen, wat u echter gemakkelijk zult kunnen 
bereiken juist door uw bewuste levenswandel, door uw inzicht in het doel van uw 
aardse bestaan. 
 
Maar waar de wil om zich geheel aan mijn wil te onderwerpen aanwezig is, daar 
is ook geen gevaar meer dat de mens zou kunnen falen. Want hij wordt als een 
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kind aan de hand van de Vader geleid en hij kan daarom niet verkeerd gaan. Maar 
om de wil aan mijn wil te onderwerpen moet er eerst een diep geloof aanwezig 
zijn in Mij als God en Schepper en als Vader van Zijn kinderen. Want dit laatste 
verklaart pas het vertrouwen in Degene wiens kind de mens wil zijn, maar die 
zich vooreerst alleen als Zijn schepsel voelt. De mens stelt zich nu onder mijn 
hoede. Hij plaatst zich onder mijn leiding in het vaste geloof nu ook juist geleid 
te worden. 
 
Hoe gemakkelijk kunnen alle mensen nog op aarde de voltooiing bereiken, 
wanneer ze dit geloof zouden hebben dat ze een Leider nodig hebben wanneer ze 
juist willen gaan, wanneer ze hun taak op aarde willen volbrengen. Maar daartoe 
is eerst de kennis nodig dat ieder mens een taak heeft te vervullen in het leven op 
aarde. En waar deze kennis ontbreekt, zal ook bezwaarlijk het geloof in een God 
en Vader te vinden zijn. En daarom zal ook niet de verbinding met Hem tot stand 
worden gebracht door overgave van de wil. Maar ieder mens zou het voor 
waarschijnlijk moeten houden dat zijn leven op aarde een doel heeft. En ieder 
mens zou daarom ook soms onrustig moeten worden en zich dingen moeten 
afvragen. Maar het aards gewoel belet hem dit. En komen zulke vragen een keer 
in hem op, dan zullen duizend andere gedachten ze weer snel verjagen, tenzij hij 
zich bewust wordt van de waardeloosheid en vergankelijkheid van aardse 
goederen en hij daarom naar een ander doel in het leven zoekt. 
 
En daarom moet Ik de mensen deze "vergankelijkheid van het aardse" steeds 
weer onder ogen brengen. Ik moet hen afnemen waaraan hun hart hangt. Ik moet 
hun zo vaak pijn en smart bezorgen, opdat ze tot het inzicht komen van de 
waardeloosheid van datgene wat hun gedachten gevangen houdt. Dan kan Ik 
soms bereiken dat ze een ander doel zoeken en nastreven. En dan is het ook 
mogelijk dat ze hun wil onderwerpen aan Degene die ze moesten onderkennen in 
verliezen en slagen van het noodlot van allerlei aard. 
 
Maar vaak gaan de mensen lange dwaalwegen tot ze de juiste weg inslaan, terwijl 
het toch buitengewoon gemakkelijk zou zijn als ze zich vanaf het begin van hun 
leven op aarde al zouden laten leiden - wat echter een diep geloof vereist. Maar 
het geloof kan hun niet worden gegeven. Het moet verworven worden door 
werkzaam te zijn in liefde. Dan zal de mens zich er niet meer tegen verzetten de 
hem toegekomen onderrichtingen over Mij en mijn wezen aan te nemen. Dan zal 
hij proberen zichzelf in contact te brengen met het Wezen waarin hij nu wil 
geloven. 
 
En Ik verzeker u allen steeds weer dat de geringste goede wil door Mij wordt 
herkend en er aandacht aan wordt geschonken, dat Ik ieder mens nu 
klaarblijkelijk nader kom die deze wil zal laten onderkennen en dat u nu 
voortdurend zult kunnen weten door Mij te worden geleid zodra u dit maar zult 
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willen, zodra u uw weerstand van weleer zult opgeven en zult willen leven naar 
mijn welgevallen. Deze verandering van uw wil heeft onherroepelijk ook de 
verandering van uw wezen tot gevolg, omdat Ik zelf u help, omdat Ik niemand 
meer opgeef die er eenmaal toe heeft besloten zijn wil aan mijn wil te 
onderwerpen. En het moest voor u mensen allen waarlijk gemakkelijk zijn een 
God en Schepper te erkennen - Die echter uw Vader wil zijn en tot Wie u daarom 
ook steeds zult kunnen komen in het volle vertrouwen op Zijn hulp. Hij zal er 
steeds voor u zijn, maar nooit voor u beslissen tegen uw wil. 
 
Amen 
 

  
BD.9026 
3 en 5 augustus 1965 
 
Algehele overgave en totale onderwerping van de wil  
 
Gedurende de gang over de aarde rust er een grote verantwoordelijkheid op u, 
waarmee u echter Mij zelf kunt belasten wanneer u kunt besluiten u aan Mij over 
te geven met al uw krachten en met heel uw ziel. Dan zult u van elke 
verantwoordelijkheid vrij kunnen zijn. U weet dat Ik dan de leiding van u 
overneem en al uw schreden zo richt dat ze onvermijdelijk bij Mij terecht komen. 
Dat betekent dat u dus uw wil helemaal vrij aan Mij onderwerpt en u nu ook de 
wilsproef hebt doorstaan die werkelijk de zin en het doel van uw leven op aarde 
is. 
 
Geheel en al in mijn wil binnengaan ontheft u van elke verantwoordelijkheid, 
want u kunt dan niet anders dan volgens mijn wil leven. U zult juist en rechtmatig 
handelen, u zult de geboden van de liefde tot Mij en tot uw naaste vrijwillig 
naleven en de tegenstander zal u geen schade meer kunnen toebrengen. Uw weg 
over de aarde zal dan geheel volgens mijn wil verlopen, zodat er geen enkel 
gevaar bestaat dat u deze zonder succes af zou kunnen leggen. 
 
Geef u maar geheel over in mijn handen en u bent dan door uw overgave volledig 
de mijne geworden. U zult dan ook niet meer de wereld hoeven te vrezen, de 
aardse materie zal u niet raken, u zult haar slechts gebruiken volgens mijn wil, u 
zult haar ertoe brengen te dienen en tegelijkertijd haar de gelegenheid geven zich 
positief te ontwikkelen. 
 
En deze eenvoudige weg zou u allen moeten gaan, de weg van overgave aan Mij 
- Die dan steeds bereid ben uw boeien te verbreken. Want zodra u zich aan Mij 
overgeeft in het volle geloof en uit liefde voor Mij, zal ook het verlossingswerk 
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van Jezus Christus voor u begrijpelijk zijn. U neemt dan de weg naar Hem en u 
erkent daardoor Mij zelf als uw God en Schepper, als de Verlosser uit alle 
gebondenheid. 
 
Maar dan hoeft u niet te vrezen ooit weer in de macht van uw tegenstander te 
komen, want zijn macht over u is gebroken op het moment van volledige 
overgave aan Mij. Dan is ook uw beslissing uitgevallen ten gunste van Mij, want 
u wendt u nu van hem af en streeft er bewust naar Mij te bereiken. Ik heb dan 
recht op u, dat de tegenstander Mij niet meer kan ontnemen, want nu gaat heel 
uw liefde uit naar Mij en die geeft Mij eeuwig niet meer op. En mijn liefde geeft 
u eeuwig niet meer op. 
 
Wanneer u deze weg op aarde naar Mij neemt, wanneer u weet dat u in Jezus uw 
God en Vader aanroept die zich zelf voor u aan het kruis heeft geofferd om uw 
zware zonde van weleer teniet te doen en wanneer u nu vrij bent van mijn 
tegenstander, dan hebt u ook de juiste beslissing genomen. U hebt dan weer de 
uitstraling van de liefde aangenomen zonder welke er geen zaligheid bestaat. 
 
Uw lot zal dan nog heerlijker zijn dan voorheen, toen u weliswaar hoogst 
volkomen van Mij uitging maar desondanks mijn werk was, terwijl u nu gerijpt 
bent tot mijn kinderen - die Ik voor Mij zelf niet kon scheppen, maar die Ik toch 
alle aanleg gegeven heb om het zelf uit eigen beweging te worden. 
 
En Ik wil het u graag gemakkelijk maken en daartoe heb Ik slechts uw algehele 
overgave aan Mij nodig, opdat Ik nu al uw wegen zo kan effenen dat u geen 
enkele verantwoordelijkheid hoeft te dragen, zodat u steeds alleen maar hoeft te 
denken en te handelen zoals Ik het u in uw hart laat voelen en u dan gelukzalig 
bent omdat Ik zelf u leid en uw gedachten stuur. Dan handelt u wel vanuit een 
volledig vrije wil, maar deze wil laat Mij heel duidelijk de leiding nemen en dus 
kunt u niet anders dan juist willen en handelen. 
 
U bent dan voor een tweede maal uit mijn hand voortgekomen, maar zo, zoals u 
het zelf gewild hebt, en nu heeft uw vrije wil meegeholpen dat te worden, wat in 
het begin niet uit Mij kon voortkomen. En uw en mijn gelukzaligheid zullen 
steeds groter worden, want mijn rijk zal u heerlijkheden bieden waarvan u zich in 
uw gedachten geen voorstelling kunt maken. Want wat geen menselijk oog ooit 
heeft gezien en geen menselijk oor ooit heeft gehoord, dat heb Ik diegenen bereid 
die Mij liefhebben. 
 
Amen 
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BD.8774 
9 maart 1964 
 
Het onderwerpen van de wil aan de goddelijke wil maakt de mens 
deugdelijk  
 
Mijn wil zal altijd bepalend zijn voor uw levensweg op aarde, zodra u uw wil 
onderwerpt aan mijn wil. Dan bent u opgegaan in mijn wil en al uw denken, 
willen en handelen zullen nu overeenstemmen met mijn wil. Want u draagt mijn 
wil nu in u en zult niets anders kunnen willen, want Ik zelf werk dan in u. En zo 
blijft uw wil vrij en het onderwerpt zich toch vanzelf aan Mij. En dan kan er voor 
u alleen maar een geestelijke vooruitgang bestaan. Dan zal uw leven op aarde u 
het succes opleveren ten behoeve waarvan u door dit aardse dal gaat. 
 
En dan zult u ook duidelijk inzien dat en hoe Ik zelf in uw leven ingrijp. U houdt 
steeds de band met Mij overeind en alles wat u zult ondernemen zal ook zegen 
dragen, omdat mijn wil meewerkt en Ik waarlijk weet wat nuttig is voor uw 
voltooiing. Maar u zult dan ook alles met de grootste gelatenheid op u af kunnen 
laten komen, want Ik zelf beschik het zoals het komt omdat Ik voorzie dat hieruit 
geestelijke successen zullen voortvloeien. 
 
En zo zal Ik u ook steeds de mensen toesturen die van Mij en mijn woord in 
kennis moeten worden gesteld. Ik zal u steeds de juiste leerstof verstrekken 
wanneer u die mensen opheldering zult moeten verschaffen, want uw wil die Mij 
nu helemaal toebehoort, laat dit toe. Hij laat toe dat Ik u als deugdelijke knechten 
in mijn wijngaard kan gebruiken, die altijd alleen uitvoeren wat hun Heer bepaalt. 
En zulke arbeid moet gezegend zijn. Ze moet succesvol zijn en daarom vestig Ik 
nog grote hoop op u die Mij bewust wilt dienen, dat u Mij zielen gereedmaakt die 
Ik dan ook zelf kan toespreken en die Ik dan ook voor eeuwig gewonnen heb. 
 
Eertijds keerde uw wil zich van Mij af en dat was uw afval van Mij, uw God en 
Schepper. Keert u Mij nu ongedwongen weer uw wil toe, dan heeft zich ook al de 
terugkeer voltrokken. Dan hebt u de proef van het aardse bestaan doorstaan en 
dan is het alleen nog nodig dat u uw ziel helpt geheel rijp te worden, dat u de 
liefde in u zo helder laat opvlammen dat alle onrijpe aanklevingen welke de ziel 
nog het bestralen door het licht beletten, worden opgelost en u nu geheel en al 
door mijn liefdeskracht zult kunnen worden doorstraald. Daarvoor staat u het 
aardse bestaan ter beschikking en dienen er zich voortdurend mogelijkheden aan 
waar u in liefde werkzaam zult kunnen zijn. Benut deze en blijf in gedachten 
steeds met Mij verbonden en u zult waarlijk nog in het leven op aarde een graad 
van rijpheid kunnen bereiken die u de toegang tot het lichtrijk verzekert. Want 
elke weerstand in u is gebroken en u behoort Mij weer toe zoals in het allereerste 
begin. 
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Ik verlang niet veel van u om u met onvermoede heerlijkheden te kunnen 
bedenken wanneer u het rijk hierna betreedt. Ik verlang alleen van u dat u zich 
naar Mij keert, dat uw wil Mij weer toebehoort, dat u zich vrijwillig losmaakt van 
mijn tegenstander, en Ik zal u waarlijk van kracht voorzien opdat u uw doel zult 
bereiken: de definitieve aaneensluiting met Mij. En waar de één het al heeft 
bereikt, daar leid Ik ook anderen naartoe die een voorbeeld aan hem moeten 
nemen, die aangespoord worden zich eveneens met Mij te verbinden, omdat ook 
hun innerlijke weerstand tegen Mij al aanzienlijk is afgenomen. En ook dezen 
zullen zich langzaam onderwerpen aan mijn wil. En dan heeft de terugkeer zich 
voltrokken. Want niemand die Mij eenmaal zijn wil heeft toegekeerd, laat Ik nu 
van Mij weggaan. 
 
Maar één ding is daarvoor nodig, dat de mens Mij wezenlijk onderkent. Want hij 
zal steeds alleen nastreven wat hem begerenswaard voorkomt. En begerenswaard 
zal Ik voor hem pas dan zijn, wanneer hij naar waarheid is onderricht over mijn 
volmaakt wezen, wanneer hij weet dat het Wezen dat hem heeft geschapen liefde, 
wijsheid en almacht is en uitermate volmaakt. En dit weten moet aan alle mensen 
worden overgebracht. Daarom stuur Ik het zelf naar de aarde en draag u - mijn 
dienaren - op, het weer te verspreiden opdat de medemensen er kennis van 
kunnen nemen en nu ook zelf kunnen beslissen voor Mij. 
 
Maar Ik ken precies de wegen waarop u mensen elkaar ontmoet, met wie u van 
gedachten zult kunnen wisselen en over mijn wil zult kunnen vernemen. Pas 
wanneer u op de hoogte bent van mijn wil, kan uw wil beslissen zich te 
onderwerpen aan mijn wil. Dan bent u echter ook van alle verantwoordelijkheid 
ontheven, dan is uw wil in mijn wil opgegaan. Dan zullen uw denken, willen en 
handelen ook overeenstemmen met mijn wil en dan is de weg naar de voltooiing 
niet lang meer. 
 
Maar hoe vaak biedt de mens Mij weerstand. Hoe vaak meent hij over zichzelf en 
zijn leven te kunnen beslissen. Hoe vaak luistert hij naar mijn tegenstander die 
hem mijn wezen als een karikatuur voorstelt zodat de mens geen liefde kan 
voelen voor een wezen aan hetwelk de volmaaktheid volgens de voorstelling van 
mijn tegenstander moet worden ontzegd. Ik wil uw liefde winnen en Ik zal u dan 
ook kunnen toespreken, rechtstreeks of indirect door mijn boden die Ik echter 
ieder toezend die maar de ernstige wil heeft zijn doel op aarde te bereiken, die wil 
leven naar mijn wil en zich dan ook op deze aarde vervolmaken kan. 
 
Amen 
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BD.5453 
1 augustus 1952 
 
Het onderwerpen van de wil aan Gods wil  
 
Ik erken u allen als mijn knechten op aarde zodra u maar Mij de leiding geeft 
over uw wil en dus bereid bent de wil van uw Heer en Meester te doen. Dan bent 
u bewust in mijn dienst getreden en dan kan Ik zelf door u werkzaam zijn. Dat 
wil zeggen: u zult nu uitvoeren wat Ik graag zelf zou willen doen bij mijn 
mensenkinderen, waar Ik echter tussenpersonen voor nodig heb omdat mijn 
rechtstreeks werkzaam zijn een geloofsdwang zou betekenen. En dus vervangt u 
Mij zelf. U doet alles in mijn plaats wat u als opdracht van Mij in u voelt. U 
werkt voor Mij en mijn rijk. U verricht geestelijke arbeid die weliswaar geen 
aards gewin oplevert, maar eens door Mij zelf zal worden beloond. 
 
Wat gedaan wordt voor mijn rijk, zal steeds arbeid zijn die door wereldse mensen 
niet wordt erkend, die aards niet wordt gewaardeerd en als het ware als 
tijdverspilling wordt beschouwd. En toch is het de belangrijkste arbeid omdat de 
uitwerking ervan betrekking heeft op het eeuwige leven, omdat ze successen in 
de eeuwigheid tot gevolg kan hebben die blijven bestaan, al vergaat het lichaam. 
 
Maar wie zijn wil aan mijn wil heeft onderworpen, die ziet ook de belangrijkheid 
in van zijn dienst voor Mij. En hij zal deze nauwgezet uitvoeren, ofschoon hem 
aards geen erkenning daarvoor ten deel valt. Maar hij zelf zal zich beschouwen 
als een strijder voor Mij die ten strijde trekt tegen mijn tegenstander. Hij vecht 
voor een heilige zaak. Hij vecht voor het eeuwige leven van vele zielen die tegen 
de vijand op zijn hulp zijn aangewezen. Want door het onderwerpen van zijn wil 
aan mijn wil beschikt hij over veel kracht omdat hij die van Mij betrekt en 
daarom geschikt is als strijder voor Mij en mijn rijk. 
 
U mensen kunt niets alleen vanuit uzelf, maar met Mij kunt u alles volbrengen. 
En dit geloof moet de mens bezitten om Mij zijn diensten aan te bieden. Hij voelt 
zichzelf zwak, maar hij vertrouwt er ten volle op dat hij met mijn kracht alles 
kan. En hij wil deze kracht van Mij gebruiken voor Mij. Hij wil helpen mijn rijk 
te vergroten door het toevoeren van de zielen die eens van Mij afgevallen zijn en 
die zich wendden tot degene die mijn tegenstander is. En Ik neem hem aan omdat 
Ik veel knechten nodig heb en omdat Ik er maar weinige vind die Mij in vrije wil 
zouden willen dienen. 
 
Het leger van mijn strijders is wel klein, maar sterk omdat het zich onbeperkt kan 
bedienen van Mijn kracht. En Ik zal het kleine aantal zegenen van diegenen die 
Mij in liefde willen dienen en hun arbeid zal niet tevergeefs zijn. Ik zal ze ook 
beschermen tegen alle aanvallen van mijn vijand die steeds weer probeert hen te 
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bestormen omdat hij weet dat ze een groot gevaar betekenen voor hem en zijn 
macht. Hij zal alle middelen aanwenden om ze jegens Mij ontrouw te maken, 
maar mijn dienaren herkennen en doorzien hem. Want Ik verlicht hun geest en 
alles wat duister is zullen ze onderkennen en bestrijden. 
 
Wie Mij wil dienen moet zich daarom vol vertrouwen aan Mij overgeven. Zijn 
leven bevindt zich dan voortaan in mijn liefde en genade en elke weg zal hij gaan 
onder mijn leiding en begeleiding. En hij zal kunnen gaan waarheen hij wil, Ik ga 
steeds naast hem en laat hem nooit in de handen van de tegenstander vallen. 
Want voor mijn knechten ben Ik een goede Huisvader die trouwe arbeid waarlijk 
zal belonen. 
 
Amen 
 

  
BD.5665 
2 mei 1953 
 
De wil op God gericht - Kracht in de laatste strijd - Kracht van 
God  
 
U zult het einde niet hoeven te vrezen als u maar de wil hebt Mij trouw te blijven, 
als uw denken en streven het bereiken van een geestelijke rijpheid geldt, als u Mij 
dus maar ter wille zult willen zijn. Dan komt alles zo op u af dat u steeds zult 
denken, spreken en handelen zoals het juist is. Dan zal ook geen vrees uw hart 
bevangen, maar er zal een wilskracht in u zijn zodat u met opgeheven hoofd alles 
tegemoet treedt wat op uw weg komt. Ik ken de wil van ieder afzonderlijk en Ik 
bedenk hem met kracht en genade in overeenstemming met deze wil. Zodra u op 
Mij en mijn rijk aanstuurt hoeft u de wereld niet te vrezen en ook niet de 
machthebbers ervan die ook onder mijn wil staan. 
 
De komende tijd zal weliswaar eisen aan u stellen, maar u zelf zult met deze 
eisen meegroeien. U zult zaken de baas worden die u tevoren onoverwinnelijk 
toeschenen. En alles zal vanzelf geregeld worden zodra uw gedachten maar op 
Mij gericht blijven, zodra ze zich niet gevangen laten nemen door de wereld die 
ook met zijn verzoekingen op u af zal komen, hoe dichter het naar het einde gaat. 
Maar het grootste gevaar voor u is dat u uw ogen en gedachten op de wereld 
richt. 
 
Wie echter de wereld heeft overwonnen, die zal de komende tijd, de geloofsstrijd 
en het einde niet hoeven te vrezen. Want hij heeft Mij en mijn rijk al gewonnen 
en hij kan niets meer verliezen. Wie Mij serieus zoekt, die zal Mij ook vinden. 
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Wie Mij gevonden heeft, zal Mij niet meer willen opgeven. En hem houd Ik ook 
vast en Ik sterk hem tegen alle verzoekingen die op ieder mens afkomen zolang 
hij nog op aarde vertoeft. En opdat u niet zult verslappen in het verlangen naar 
Mij, opdat u niet zwak zult worden in de benarde toestanden door aardse macht, 
zal Ik steeds meer uw gedachten binnendringen en waarlijk meer macht over u 
hebben dan mijn tegenstander. Want zolang uw wil Mij geldt, heeft hij geen 
macht over u. 
 
Heb daarom geen vrees, wat er ook gebeuren mag. Ik ben van alles op de hoogte 
en leid u zo dat u zich steeds inniger met Mij verbindt, dat u uw gelukzaligheid 
vindt in de uren van stille samenspraak met Mij, dat u elke gelegenheid benut om 
in mijn armen een goed heenkomen te zoeken, dat u steeds troost en kracht zult 
putten als u Mij tot u zult laten spreken. 
 
Ik kom in het woord steeds weer tot u en breng u dus rechtstreeks kracht over die 
u sterk zal maken en in staat zal stellen weerstand te bieden zodat u de komende 
tijd niet zult hoeven te vrezen. Want de mijnen bezitten mijn liefde en zijn 
nimmer door Mij verlaten. En tot de mijnen behoren allen die Mij liefhebben en 
mijn geboden onderhouden, die arbeiden voor Mij en mijn rijk, wier wil Mij is 
toegedaan en die Mij trouw willen blijven tot aan het einde. 
 
Amen 
 

  
BD.1116 
26 september 1939 
 
Het leven volgens de goddelijke wil - Innerlijke stem  
 
De mens moet zichzelf met onverbiddelijke strengheid onderzoeken in hoeverre 
hij de wil van God nakomt. En hij moet zich steeds zijn doen en laten voor ogen 
houden. Hij moet in altijddurend streven steeds het juiste doen en de kracht van 
God daarvoor afsmeken. Hij moet zich er niet van laten weerhouden aan zichzelf 
te werken en hij moet zich steeds verantwoorden voor Hem en naar de innerlijke 
stem luisteren die hem terechtwijst als hij de verkeerde weg wil inslaan. Steeds 
volgens de wil van God te leven is alleen uitvoerbaar wanneer al het denken 
gericht is op de eeuwige Godheid, wanneer de liefde voor God de mens beheerst. 
Dan zal de mens ook steeds de wil vervullen van Degene die zijn ziel liefheeft. 
 
Dit vereist echter ook zelfoverwinning. Want om de goddelijke wil te kunnen 
vervullen moet de mens gewillig afstand doen van alles wat hem aardse vreugde 
biedt. Hij moet offers kunnen brengen. Hij moet zijn wereldse begeerten 
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bedwingen en alleen in de liefde voor God vervulling van zijn verlangen zoeken. 
Verder moet hij ook alles vermijden wat hem tot zonde zou kunnen verleiden. Dit 
zijn de gedachten die afzonderlijk willen bestaan en die niet overeenstemmen met 
de goddelijke wil. De vijand tracht juist op zulke zielen in te werken die God 
willen dienen en daarvoor acht hij elk middel goed. En zo probeert hij door 
influisteringen in de gedachten het strevende mensenkind af te brengen van zijn 
serieus streven om nader tot God te komen en daarom zal juist een worstelende 
ziel vaak strijd moeten leveren tegen zulke gedachten die als vijandige invloed 
moeten worden herkend en daarom afgewezen. 
 
En wederom moet de innerlijke stem gehoor worden geschonken die het 
mensenkind juist onderricht op allerlei manieren. En dus zal ook elk gevaar 
worden overwonnen als de wil van de mens maar steeds bereid is zich aan de 
goddelijke wil te onderwerpen, als hij al zijn handelen en denken aan de Heer 
overlaat, Hem vragend om Zijn genade en om het juiste inzicht in alle zaken. De 
Vader in de hemel zal dit gebed van Zijn kind verhoren en zijn wandel op aarde 
zal waarlijk overeenstemmen met de wil van God. Want de Vader vraagt niets 
dan de vrije menselijke wil. Als Hem deze wordt geschonken, stuurt en leidt Hij 
Zijn kinderen zo, dat ze hun doel, het eeuwige vaderland, zeker bereiken. 
 
Amen 
 

  
BD.1749 
25 december 1940 
 
De nood van de ziel vereist leed - "Vader, uw wil geschiede"  
 
Het grenzeloze vertrouwen op de goddelijke leiding maakt u de levenswandel op 
aarde gemakkelijk. Want u aanvaardt alles met een zekere gelijkmoedigheid 
indien u bedenkt dat het zo en niet anders door God werd voorbeschikt in 
overgrote zorg voor uw ziel. Alles wat het leven u oplegt te dragen is 
noodzakelijk voor het rijp worden van uw ziel. En het zal u des te zwaarder 
belasten, hoe noodzakelijker het voor u is. Tracht u dus eerst te vormen 
overeenkomstig de goddelijke wil en het leed zal steeds minder worden en 
uiteindelijk helemaal van u worden afgenomen. Oefen u in de liefde, in 
zachtmoedigheid en geduld. Oefen u in barmhartigheid, in vredelievendheid en 
vraag daarvoor God steeds om kracht, en u zult alles met gemak overwinnen. U 
zult uw omgeving tot zegen zijn, want ze zal er naar streven u na te volgen. En 
uw aards bestaan zal een gemakkelijk bestaan worden. U bent als overwinnaar uit 
de strijd tegen het kwade tevoorschijn gekomen en door de smeekbeden om 
kracht dichter bij God gekomen. 
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Als u God wilt bereiken, zult u zich onbeperkt aan Hem moeten overgeven. U 
zult steeds moeten bidden: "Vader, uw wil geschiede". U getuigt daardoor van 
uw vertrouwen op Zijn leiding. U offert Hem uw wil, u onderwerpt u deemoedig 
aan Zijn wil en erkent Hem als uw Vader. En dan bent u geworden zoals het God 
welgevallig is: geduldig, zachtmoedig, deemoedig, vredelievend. U beoefent de 
liefde als u zich in barmhartigheid ook over uw medemens buigt en hem probeert 
te bewegen dezelfde levenswandel te gaan. En uw wezen veredelt zich en het 
wordt licht en helder om uw ziel, want ze zal steeds meer in staat zijn goddelijk 
licht op te nemen en dus ook te verspreiden. 
 
Klaag daarom niet als u wordt getroffen door leed. Draag alles met geduld en 
weet dat u het leed nog nodig hebt, dat uw ziel nog in nood verkeert en dat God 
in Zijn liefde u wil bijstaan en graag de ziel vrij wil maken van de haar nog 
beklemmende omhulling. De ziel worstelt nog om haar vrijheid. Ze is nog 
geketend door een macht die haar niet vrij wil laten. De eigen wil is nog te zwak 
en om haar wil te versterken moet ze God vragen om de kracht daarvoor. Doet ze 
dat niet uit eigen beweging, dan moet God haar door leed trachten te bewegen 
zich tot Hem te wenden om hulp. 
 
En vaak duurt het onuitsprekelijk lang voordat de ziel de weg naar God neemt. 
En net zolang moet ze zich afbeulen en een toestand verdragen die haar 
terneerdrukt. En het zou zo gemakkelijk zijn zich daarvan te bevrijden. Ze geeft 
echter vaak toe aan het aandringen van de tegenstander en verzet zich tegen haar 
lot. Ze mort en klaagt en kan daarom ook niet bevrijd worden van het leed. En het 
is verkeerd dat u de liefde Gods niet inziet en Hem dankbaar bent dat Hij u 
omhoog wil leiden. Als u in Zijn liefde gelooft, zal het u ook gemakkelijk vallen 
u aan Hem toe te vertrouwen. En elke dag, al is deze nog zo droevig, zal zegen 
brengend zijn voor uw ziel en bevorderlijk voor uw geestelijke ontwikkeling. 
 
Amen 
 

  
BD.6748 
27 januari 1957 
 
Verandering van wil en wezen - De hulp is Jezus Christus  
 
In het streven dichter bij God te komen, is de hele vervulling gelegen van het 
aardse bestaan. Want dan heeft de wil zich ook op Hem gericht en de terugkeer 
naar God is dus wat de wil betreft voltrokken. Maar het vroegere zich afkeren 
van God heeft ook het wezen veranderd en tot een onvolmaakt schepsel gemaakt. 
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En zoals de wil geheel moet veranderen en zich op God moet richten, zo moet 
ook het wezen geheel veranderen en volmaakt worden, voordat het zich weer met 
God kan verenigen om nu met Hem en volgens Zijn wil te kunnen scheppen en 
werken in het geestelijke rijk. Dus moet de mens gedurende zijn levenswandel op 
aarde streven naar deze volmaaktheid. En dit betekent dat hij bewust aan zichzelf 
moet werken om alle kenmerken van onvolmaaktheid uit zich te bannen om 
zichzelf in het tegenovergestelde te veranderen: om alle ondeugden, fouten en 
slechte gewoonten af te leggen en om te zetten in deugden. 
 
Dit is een moeilijke onderneming en het vraagt kracht. Maar God doet ieder mens 
die op Hem zelf aanstuurt de kracht toekomen. En zodra diep van binnen de op 
God gerichte wil wordt gewekt, pakt Gods liefde hem vast en voorziet hem nu 
voortdurend van kracht om dichter bij zijn doel te komen. Maar hoe weinig 
mensen slechts hebben deze ernstige wil. Want het is niet voldoende dat de mond 
het uitspreekt dat de mens naar God verlangt, maar dit verlangen moet in het hart 
ontstaan en geheel zonder druk van buiten af naar de band met God leiden. Door 
God wordt om de wil van de mens gevraagd en deze is vrij. Maar daarom is ook 
ieder mens die deze op God gerichte wil opbrengt gezegend en zijn vooruitgang 
is zeker. En hij hoeft nooit meer te vrezen weer weg te zinken in de diepte die hij 
heeft verlaten. 
 
En weer zult u nu begrijpen dat de op God gerichte wil nooit de wil kan zijn die 
op de wereld is gericht. Want het gaat hier om twee tegenstellingen. Er zijn twee 
doelen die door de mens kunnen worden nagestreefd: God of de wereld, maar 
nooit God en de wereld. Wie ernstig naar God verlangt, hem zal de wereld niet 
meer bekoren. Maar wie de wereld en de goederen ervan begeert, die staat van 
binnen nog ver van God af. De diepte heeft hem nog niet vrijgelaten en hij 
bevindt zich in het grootste gevaar weer omlaag, naar de diepte te zinken. Hij zal 
ook nooit aan zichzelf werken om zijn wezen te veranderen. Veeleer beschouwt 
hij zijn wezen als juist en goed. Hij zal zich overal weten te handhaven en daarbij 
ook de liefde buiten beschouwing laten. Want zijn wezen is alleen beheerst door 
al die driften en neigingen die zijn vijandschap tegenover God bewijzen. En al 
beschikt hij nu ook over grote lichamelijke kracht en al zal hij ook aards het 
leven aankunnen, de arbeid aan de ziel kan hij echter niet volbrengen, daar hem 
daarvoor de kracht uit God moet toekomen, maar deze hem niet kan toestromen 
zolang zijn wil nog van God is afgekeerd. En zijn wil is niet in staat zich van de 
wereld los te maken wanneer hem geen hulp wordt verleend. Maar de hulp is 
Jezus Christus. De hulp is de genadeschat die Jezus Christus aan het kruis voor u 
mensen heeft verworven om uw zwakke wil te versterken. En wie zich tot Jezus 
Christus wendt en Hem om kracht vraagt, die erkent in Jezus ook God zelf. En dit 
is hetzelfde als het op God richten van de wil, dat ook altijd met toevoer van 
kracht wordt beloond. 
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Maar de wereld laat niet zo gemakkelijke een ziel los en een wereldse mens zal 
ook maar zelden de weg naar Jezus Christus nemen. En daarom kan hij alleen 
door het woord Gods erop worden gewezen zich door middel van gedachten met 
Jezus Christus en Zijn werk van verlossing bezig te houden. Een mens van de 
wereld kan alleen worden gewonnen door Gods woord, want dit is zelf de kracht 
zodra het niet wordt afgewezen. Want God spreekt ieder mens aan om hem te 
bewegen aan Hem zijn wil te schenken, de weerstand tegen Hem op te geven en 
zich helemaal aan Hem over te geven. Maar tevoren moet steeds de wil bereid 
zijn het toespreken van God te vernemen. Want dit is de beslissing van de mens 
op aarde, dat hij zijn weerstand opgeeft, dat hij God erkent en zich aan Hem 
overgeeft. En God zal hem vastpakken en tot zich omhoog trekken. Hij zal 
terugkeren in zijn vaderhuis dat hij eens vrijwillig heeft verlaten. 
 
Amen 
 

  
BD.5328 
3 maart 1952 
 
Gods woord maakt Zijn wil bekend  
 
Om mijn welgevallen te kunnen verwerven hoeft alleen mijn wil geacht en 
nageleefd te worden. En mijn wil is heel gemakkelijk te vervullen, want deze 
roept u alleen op tot liefde. Hij verlangt van u iets wat niet onnatuurlijk is, daar u 
immers zelf uit de Liefde bent voortgekomen. U zult weer moeten worden zoals 
Ik u eens geschapen heb en dit vereist liefde. U zult Mij dus alleen welgevallig 
kunnen zijn wanneer u zich vormt zoals u was vanaf het allereerste begin. En 
daarom zult u mijn geboden van de liefde moeten vervullen die in mijn wil 
besloten liggen. 
 
En Ik doe u mensen mijn woord toekomen opdat u kennis neemt van mijn wil. En 
mijn woord zal u steeds aanmanen tot een levenswandel die van liefde getuigt. 
Mijn woord zal u in detail voorschrijven wat u zult moeten doen en laten om 
volmaakt te worden. U zult daarom op aarde niet zonder mijn woord kunnen, 
want dat brengt u pas kennis van Mij en mijn wil. Het wijst u op uw oertoestand 
en op uw taak in het aardse leven. Mijn woord spoort u aan verbinding te zoeken 
met zijn Gever. En als u deze verbinding bent aangegaan is ook uw wil bereid 
zich aan mijn wil te onderwerpen. Uw taak op aarde is: het juiste willen om mijn 
welgevallen te verwerven. Daarvan zult u doordrongen moeten zijn. U zult u mijn 
wil tot richtsnoer moeten nemen, dan zult u uw doel bereiken. 
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Wie kennis neemt van mijn woord zal zich dan ook door Mij laten leiden. Hij 
erkent Mij en doet zijn best dat te doen wat Ik verlang. Hij doet zijn best in de 
liefde te leven. Zijn positieve ontwikkeling gaat door en hij is zeker van het doel. 
Hij wordt weer wat hij was, een krachtig wezen dat zich door de liefde met Mij 
heeft verenigd en nu zelf onbeperkt werkzaam kan zijn en onvoorstelbaar 
gelukzalig is. 
 
Amen 
 

  
BD.2061 
8 september 1941 
 
Het juiste gebed - Vervulling - "Vader, uw wil geschiede"  
 
In het bewust aanroepen van God ligt de grootste kracht. Alles kan bereikt 
worden door de mens van wie de instelling tegenover God zo is dat hij met Hem 
in verbinding treedt als hij zich in aardse of geestelijke nood bevindt, want dan 
kan hij van elke zorg bevrijd zijn. Er zorgt nu aan ander voor hem Wiens macht 
de grootste is. God heeft Zijn kinderen een brug naar Hem ontsloten: het gebed. 
Wie deze brug gebruikt heeft voortdurend de mogelijkheid aan Hem de zorgen en 
noden voor te leggen. En God de zorgen te kunnen voorleggen betekent ook: er 
vrij van te worden. Want God neemt van ieder mens het leed af, des te gewilliger 
en met des te meer vertrouwen het aan Hem wordt voorgelegd. 
 
Heeft de mens zich eerst eenmaal vrijgemaakt van het gevoel van een 
onoverbrugbare afstand tot God, voelt hij zich als Zijn schepsel, ziet hij dus in dat 
hij aan God toebehoort, dan is ook zijn gebed juist. Want hij zal nu met zijn 
Schepper, zijn Vader van eeuwigheid spreken als een kind en zich vertrouwelijk 
tot Hem wenden in al zijn noden. De mens is machteloos, wat hij ook begint. Het 
kan alleen dan naar wens worden afgehandeld, wanneer God Zijn toestemming 
geeft. 
 
Wil de mens dus uit eigen kracht zijn zorgen en leed de baas worden en 
goddelijke hulp buiten beschouwing laten, dan zullen zijn moeite en streven toch 
zonder resultaat zijn wanneer God Zijn toestemming niet geeft. Al het welslagen 
is toch afhankelijk van God en begrijpelijkerwijs zal God bijstand verlenen aan 
de mens die rechtstreeks naar Hem komt en om Zijn bijstand vraagt. Het juiste 
gebed getuigt van de juiste kinderlijke verhouding die God tot stand wil hebben 
gebracht. En dan komt de vaderliefde in actie en Hij vervult de mens elke vraag. 
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De omgang met God moet vrij zijn van alle uiterlijkheden, evenals die ook vrij 
moet zijn van overdreven onderworpenheid die in houding en gebaren tot 
uitdrukking komt. De verhouding van het kind tot de Vader moet vertrouwelijk 
zijn, wel kinderlijk toegenegen en onderdanig in gehoorzaamheid, maar innige 
liefde moet het kind met de Vader verbinden. Zo’n innige verhouding moet het 
kind ook vervulling van allerlei verzoeken opleveren, want God is de Liefde en 
de Liefde weigert Zijn kind niets wat hem vreugde brengt. Ook aardse verzoeken 
zal het kind mogen uitspreken voor zover het heeft ingezien dat de liefde van de 
Vader het kind zo bedenkt, zoals het voor hem bevorderlijk is. 
 
Dit inzicht heeft tot gevolg dat de vervulling van elk verzoek aan de Vader wordt 
overgelaten, dat het kind bidt: "Vader, uw wil geschiede" en dat het zich nu vol 
vertrouwen aan de liefde van de Vader overgeeft en gelaten uit Zijn hand in 
ontvangst neemt wat het is toebedacht. Geloof en vertrouwen op Zijn goedheid 
en wijsheid moet aan elk gebed ten grondslag liggen. Dan laat het mensenkind de 
vervulling van zijn vragen over aan de hemelse Vader en dan is het gebed zoals 
het Hem welgevallig is en Hij zal het verhoren. 
 
Amen 
 

  
BD.3577 
14 oktober 1945 
 
Het opofferen van de wil  
 
Schenk uzelf aan Mij en Ik wil uw Vader zijn, niet alleen Schepper en Behoeder, 
maar in vurige liefde uw Vader die voor u zorgt, die in het geluk van Zijn 
kinderen ook Zijn diepe vreugde vindt. Ik roep u voortdurend. Laat u dus door 
mijn liefde halen. Kom naar Mij, eveneens met liefde in uw hart. Pak mijn 
vaderhand vast en blijf voortaan bij Mij. Blijf in de nabijheid van Diegene Die u 
alle heerlijkheden kan bieden en uw vurig verlangen kan stillen, Die u met 
geestelijke gaven kan verblijden en bovenmate met licht en kracht kan bedenken. 
Kom naar Mij, laat al het aardse achter dat als scheiding tussen Mij en u in staat. 
Breng Mij alleen uw ziel, uw wil, en laat Mij de leiding overnemen en u zult 
waarlijk juist geleid zijn. Want Mijn kinderen leid Ik naar het doel en Ik geef ze 
nooit meer uit handen. 
 
Wie in vrije wil de weg naar Mij heeft gevonden, wie dus zijn vrije wil aan Mij 
schenkt, die is mijn kind en hem geldt mijn diepste vaderliefde en zorg. Wie zijn 
wil aan Mij opoffert, moet hem echter van het aardse hebben losgemaakt. Hij 
moet elk verlangen naar de wereld hebben overwonnen, daar anders zijn wil nog 
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niet onverdeeld naar Mij uitgaat. Schenk uzelf aan Mij, dan neem Ik bezit van u 
en wat Mij nu toebehoort, blijft voor eeuwig van Mij. Geen enkele lichamelijke 
zorg mag dan uw hart bezwaren, want uw Vader in de hemel neemt die op zich 
zoals Ik het beloofd heb.  
 
Een liefdevolle vader doet alles voor zijn kinderen. Hij houdt leed en zorg ver 
van hen, als ze hem maar onbegrensd vertrouwen, in zijn armen vluchten en van 
hem bescherming en hulp verwachten. En uw Vader in de hemel draagt waarlijk 
de vurigste liefde voor Zijn kinderen in het hart. En Zijn kinderen zullen deze 
liefde mogen voelen in tijden van hardste aardse nood. Ze zullen mijn stem 
mogen vernemen en hun harten zullen sneller voor Mij gaan kloppen en zich 
helemaal losmaken van de wereld. 
 
Streef dit na doordat u zich inspant uw wil geheel en al aan mijn wil te 
onderwerpen, doordat u zich aan Mij schenkt opdat mijn vaderliefde u kan 
omvatten. Sla geen acht op de beslommeringen en het lijden van de wereld, maar 
sla uw ogen en harten op naar Mij Die boven de aardse wereld staat en Die aan 
alle nood paal en perk kan stellen door Zijn macht. Tracht mijn vaderliefde te 
verwerven doordat u Mij al uw liefde doet toekomen, doordat u alleen verlangt 
naar Mij, en Ik zal eeuwig voor u zorgen. Want dan bent u mijn ware kinderen 
naar wie mijn vaderliefde uitgaat, die hun weg over de aarde afleggen onder mijn 
leiding en daarom ook het doel bereiken. 
 
Amen 
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