Open je hart!

Een selectie van goddelijke openbaringen,
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.org/index.php?id=11
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.4016
4 april 1947

"Ik klop aan en gij neemt Mij niet op"
Wie Mij niet aanhoort die berooft zich zelf van de grootste genade en eens zal het
hem berouwen als hij tot het inzicht is gekomen wat mijn openbaring voor de
mens betekent. Ik zelf daal af naar de aarde en buig Me over naar mijn
schepselen, die niet de geringste poging doen om in mijn nabijheid te geraken. Ik
spreek tot hen zoals een vader tot zijn kinderen spreekt, woorden van liefde, en
tracht hun harten te winnen en mijn kinderen gelukkig te maken, doordat Ik hen
onderricht en ze inleid in de eeuwige waarheid. Ik bied hun geestelijke rijkdom,
een schat die onverwoestbaar is en die u ook alleen van Mij kunt ontvangen en
waarvoor er ook geen vervanging is, noch op aarde noch in het hiernamaals, en
die u het eeuwige leven verzekert. Voor de eeuwigheid neem Ik
voorzorgsmaatregelen, dat ze voor u gelukzalig zal zijn, dat u zult leven en geen
prooi zult worden van de geestelijke dood. En daarom kom Ik zelf tot u in het
woord, omdat Ik u tot gelukzalige schepselen wil maken. En u neemt Mij niet op.
U laat Mij tevergeefs aankloppen en opent voor Mij niet de deur van uw hart, dat
Ik graag wil bezitten omdat Ik u liefheb. En eens zult u inzien aan welk kostbaar
genadegeschenk u geen aandacht schonk en het berouw zal groot zijn. Maar Ik
kan u niet gebieden mijn woord aan te nemen, want u hebt een vrije wil en u zult
over uzelf moeten beslissen. En ook het kostbaarste, mijn woord, moet Ik u zo
aanbieden dat u niet gedwongen bent het aan te nemen. En daarom moet Ik het u
op een manier overbrengen, dat u de goddelijke oorsprong wel zult kunnen
geloven maar niet bewijzen, want een bewijs ervan zou geloofsdwang zijn, die Ik
nooit toepas als u de graad van volmaaktheid dient te bereiken. Maar het wordt u
gemakkelijk gemaakt te geloven dat het woord van Mij uitgaat, Die het Woord
zelf ben van eeuwigheid. Want mijn woord leert alleen de liefde en wie ernstig
onderzoekt, zal er ook alleen liefde in herkennen en de goddelijke oorsprong zal
voor hem ontwijfelbaar zijn, want liefde bewijst steeds goddelijkheid omdat de
Liefde en Ik één zijn.
Maar wie afwijst zonder te onderzoeken, die heeft ook geen verlangen naar Mij,
naar de waarheid, naar de liefde, naar genade en naar het eeuwige leven. En hij
zal het zelf moeten verantwoorden dat hij Mij geen gehoor schonk en hij zal zich
ook weinig voorbereiden op de eeuwigheid. Hij zal voortleven zonder gedachten
hoe zich zijn leven na de dood van het lichaam zal vormen. Hij zal alleen aan zijn
aardse leven aandacht schenken en mijn stem zal hij niet vernemen omdat hij ze
laat overstemmen door de stem van de wereld. En het einde zal komen, de dag
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waarop alles wordt weggeruimd en alleen diegenen gered worden die de mijnen
zijn geworden, die mijn woord aannemen en er naar leven en dus een rijke
genadeschat ter beschikking hebben die hen gelukzalig zal maken in het
geestelijke rijk, in de eeuwigheid.
Amen

Gods liefdesvonk in het hart
BD.6941
11 oktober 1957

Het geschenk van God: een vonkje van Zijn liefde
Licht en kracht zijn het, die u ontbreken omdat u nog onvolmaakt bent. Zonder
licht en kracht zult u echter ook niet tot volmaaktheid komen en u mensen zou
hopeloos in een ellendige toestand terecht komen wanneer u geen hulp werd
verleend en u niet eerst licht en kracht gegeven werden, die het u mogelijk maken
de staat van volmaaktheid te bereiken.
U weet dus bij het begin van uw aardse leven niets over de samenhang, over de
zin van uw aardse leven en uw opdracht hierin, u bent totaal zonder kennis. Het
licht ontbreekt u. En wordt u dit licht gegeven zodat u dus onderwezen wordt
over uw aardse taak, dan ontbreekt u toch nog de kracht om de geestelijke
volmaaktheid te bereiken, zolang u zich geen kracht verwerft, wat steeds alleen
door het werken in liefde gebeuren kan. En om deze kracht te verkrijgen, dus te
werken in liefde, ontbreekt u meestal de wil, omdat uw onvolkomen toestand ook
een zeer verzwakte wil betekent. Zo is dus uw gesteldheid bij het begin van uw
aardse leven, dat u alleen maar gegeven werd om uw onvolmaakte wezen om te
vormen tot volmaaktheid.
Uw leven zou zonder enig uitzicht zijn als u niet iets geschonken zou zijn van
Gods liefde, die u helpen wil weer tot volmaaktheid te komen: Hij heeft een heel
klein vonkje van Zijn oneindige liefdesgeest in u gelegd. Dit liefdesvonkje is deel
van Hem, het is onverbrekelijk met Hem verbonden, het is geest van Zijn geest,
licht van Zijn eeuwig oerlicht en kracht tegelijk. Dit kleine vonkje is in staat een
verandering in u te volbrengen zodat iedere onvolkomenheid verdwijnt en u als
een stralend lichtwezen deze aarde zult kunnen verlaten.
Maar voorwaarde is wel dat u zelf dit kleine vonkje doet ontbranden, dat u het
voeding geeft opdat het zich kan uitbreiden. Vereist is dat u zich door de
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goddelijke liefdesgeest in u laat aanzetten tot daden van liefde, want dat is zijn
werkzaamheid. Het is de hulp van God, dat deze geestvonk onophoudelijk
probeert de mens van binnenuit te beïnvloeden om werken van liefde te
verrichten, omdat de liefde gelijk is aan licht en kracht, omdat door liefdewerken
zowel het gebrek aan inzicht alsook de krachteloosheid verdwijnt, want de liefde
is het enige middel om weer volmaakt te worden zoals het wezen was in het
begin.
Geen mens zou zonder deze liefdesvonk in het aardse leven zijn doel bereiken,
want het wezen heeft eertijds in vrije wil ieder aanstralen van Gods liefde
afgewezen en is tot geen enkele ware liefde meer in staat als erfdeel van hem die
God als eerste de liefde opzegde. De mens is dus het eens gevallen wezen dat
geloofde te kunnen bestaan zonder te worden aangestraald door de liefde van
God. Het kon weliswaar niet meer vergaan, maar de toestand van een gevallen
wezen is een geheel andere geworden dan die waarin het oorspronkelijk
geschapen was. Want pas de liefde is de leven gevende kracht die voor het wezen
een gelukkig makend werkzaam zijn mogelijk maakt, en zonder liefde is het
wezen dood en verduisterd van geest en moet daardoor uiterst ongelukkig zijn.
Maar ondanks het afwijzen weleer van Zijn liefde legde Gods liefde en erbarmen
dit kleine liefdesvonkje in het hart van ieder mens en maakte zo een verbinding
van zich uit naar de mens. Deze dient nu echter van de mens uit benut te worden,
omdat ook dit liefdesvonkje, het aandeel van de goddelijke geest, geen dwang
uitoefent op de wil van de mens maar toch door een zacht aansporen juist die wil
probeert te beïnvloeden liefde te betrachten. En daardoor kan dan in het hart van
de mens een vlam aanwakkeren die licht verspreidt en ook tegelijk kracht
overbrengt om zijn wezen te veranderen.
Daarom is het voor ieder mens mogelijk zich in het aardse leven licht en kracht te
verschaffen. Daar echter de vrije wil niet mag worden uitgeschakeld, houdt Gods
liefdesgeest zich in en dwingt de mens niet te doen wat leidt tot zijn voltooiing,
om welke reden ontelbare mensen geen gebruik maken van het grote
genadegeschenk en daarom in duisternis en krachteloosheid blijven, waarvan
alleen daden van liefde de ziel kunnen bevrijden.
Amen

BD.7726
15 oktober 1960
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Een vonkje van Gods geest in de mens
En mijn naam moet in het openbaar verheerlijkt worden, want u zult aan en in
uzelf moeten herkennen wie zich aan u openbaart. U zult het in uw hart moeten
voelen als u door Mij aangesproken wordt en u zult Mij dan bewust loven en
danken omdat u Mij herkent. De mate van mijn liefde is onbegrensd en zal nooit
verminderen. Steeds weer zal de Bron van liefde en kracht zich openen en over u
uitstromen. En steeds weer zult u de nabijheid van de Vader kunnen bespeuren en
dat is mijn genade die Ik over u uitstort, omdat u net als een klein kind nog zwak
bent en mijn hulp nodig hebt.
En als Ik u te kennen geef dat Ik in uw midden ben, blijf dan in stille aandacht en
geef uw harten aan Mij. Ik zal ze alle aannemen en met liefdevolle zorg tot
voltooiing brengen. U zult beginnen te leven in innigste gemeenschap met Mij.
Stralend helder zal uw geestelijk oog zijn. Het licht van het inzicht zal u
verlichten, want u hebt de weg naar huis gevonden, naar de Vader die in u is
omdat uzelf Hem een woning hebt bereid, omdat u voor Mij de deur van uw hart
hebt geopend toen Ik aanklopte en verlangde binnen te gaan.
Toen u deze aarde betrad als mens kwam Ik reeds tot u. Ik legde een klein vonkje
van mijn goddelijke geest in u. Een klein liefdesvonkje dat in u moet uitgroeien
tot een vlam die zich met het vuur van mijn eeuwige liefde weer verenigen moet.
Een klein deeltje van mijzelf is dus in u, wanneer u zich als mens op aarde
belichaamt. En bijgevolg is er een verbinding met Mij tot stand gebracht, die
echter eerst in u bewust moet worden doordat u uit vrije wil een verbinding zult
moeten zoeken met uw God en Schepper en die er dan ook al is, als u de wil hebt
met uw God en Schepper verbonden te zijn.
Dit goddelijk vonkje is in u, wat u als een goddelijk schepsel bestempelt als u dit
laat doorbreken. En het kan in u tot doorbraak komen als u uw wezen verandert
tot liefde. Want u veranderde uw wezen, dat eens puur liefde was, in het
tegendeel. U nam het wezen van mijn tegenstander aan, die geheel zonder liefde
is, en u verwijderde zich daardoor van Mij. Maar u was kinderen van mijn liefde,
u was uit mijn liefde voortgekomen en Ik zal u voor eeuwig niet opgeven of aan
mijn tegenstander overlaten, omdat mijn liefde voor u overgroot is.
U zou echter nooit de weg tot Mij terugvinden als Ik u niet voor het leven op
aarde een vonkje van mijn goddelijke geest - mijn eeuwige liefde - meegegeven
zou hebben. Want dit geestvonkje moet u weer tot Mij terugvoeren. Het moet u
aanzetten tot Mij te gaan. Het moet over het lichaam zegevieren en de ziel - uw
eigenlijke ik - tot zich trekken, opdat de ziel zich verenigt met de geest en dus
ook het één worden met Mij, met de Vadergeest van eeuwigheid kan
plaatsvinden.
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En deze geestvonk leeft in u maar houdt zich stil tot u hem zelf door uw wil de
vrijheid geeft dat hij zich uiten kan. En dan openbaar Ik Mijzelf in u. Dan is uw
aardse levensdoel bereikt en dan is uw leven enkel nog een gebed van dank en
lofprijzing. Want dan heeft ook uw wezen zich weer veranderd tot liefde, omdat
zonder liefde mijn geestvonk niet tot leven zou hebben kunnen komen.
Kan echter mijn geest zich in u uiten, dan is het bewijs geleverd dat Ik zelf in u
tegenwoordig ben. Het bewijs is geleverd dat het kind de weg heeft
teruggevonden naar de Vader, dat het de wijde kloof heeft overwonnen die het
eeuwigheden lang van de Vader gescheiden hield, dat het nu weer door mijn
liefdeskracht doorstraald wordt zoals het was in het allereerste begin.
Amen

Het hart als ontvangststation van de gedachten
BD.0962
13 juni 1939

Denkend bezig zijn - Hart - Hersenen
Verenig u in het geloof en sla acht op mijn woorden, want de geest in u zal mijn
wil duidelijk kenbaar maken en uw leven zal onherroepelijk tot het doel voeren,
als u deze wil van Mij vervult. De gedachte is geestelijke kracht, ze plant zich
voort en is bijgevolg het beste bewijs dat ze niets doods heeft, dat ze leeft en doet
leven en in voortdurende verbinding staat met het denkend bezig zijn van de
mens.
Een regelmatige voeding door geestelijke kracht is eigenlijk het denkend bezig
zijn van de mens. De mens is in staat deze stroom van kracht op te nemen en in
zekere zin om te leiden via het hart, dat als opnamestation van alle geestelijke
kracht onafgebroken de naar hem toekomende voeding gebruikt en dan verwerkt
teruggeeft aan het hersencentrum en van daar het mechanisme van de mens als
het ware in beweging zet.
Dit is een proces dat voor de mens nog geheel onbegrijpelijk is, daar hij tot nu toe
de verkeerde mening voor waar houdt dat slechts alleen de hersenen hun
organische werkzaamheid uitoefenen en dus de rest van het lichaam daar
voorlopig niets mee te maken heeft - tot de wil zich in beweging zet en het
denkend bezig zijn nu ook het lichaam tot verwezenlijking aanzet. Het hart is
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echter het ontvangststation en daar vindt eerst een afscheiding plaatsvindt in
hoeverre de mens gewillig is die geestelijke kracht - dus overdracht door middel
van gedachten - op te nemen. En dit proces geschiedt op die manier, dat het
lichaam - en daar mede juist de hersenen als orgaan - toelaat, het ontvangen
geestelijke te behouden als een geestelijk goed, of dat het alleen vaag opgenomen
en dadelijk weer verworpen wordt.
Daarom gebeurt het zo vaak dat zich weerstanden doen gevoelen als een ziel die
bijzonder veel inzicht geniet en tot ontvangen bereid is, dat wat met het hart
opgenomen is ook aan de hersenen wil overbrengen. Deze weigeren het zonder
meer aan te nemen en zenden het daarom weer terug naar het hart. Daar wordt het
bedrukt terugontvangen, doch steeds weer omhoog gezonden, tot in de hersenen
de weerstand verlamd raakt en deze nu zo handelen als ze handelen moeten, daar
ze nu geleid worden door de kracht van de geest, die des te sterker wordt hoe
zwakker de weerstand van de hersenen zich er tegen verzet.
Het denkend bezig zijn is alleen op deze wijze volkomen te verklaren en het geeft
de oplossing op de vraag, waarom dezelfde wijsheden, op dezelfde manier aan de
mensen meegedeeld, geheel verschillend opgenomen, dat wil zeggen: geloofd
worden. Dat dit enkel en alleen aan de wil van de mens ligt, in hoeverre deze het
door het hart ontvangene opneemt en als geestelijk goed benut, of dat hij in
zekere zin weerstand biedt door de loutere activiteit van de organen, doordat deze
de geestelijke kracht maar in zoverre benutten als de hersenen deze kracht perse
nodig hebben om te kunnen werken, dus om zuiver aards te denken.
Om echter geestelijke problemen op te lossen is een samenwerken van het hart
met de denkorganen onvermijdelijk, omdat al het geestelijke eerst de weg naar
het hart van de mens neemt eer het verder geleid wordt, en dan ten volle moet
worden aangenomen door die organen, waaraan het denkvermogen is
opgedragen. En wederom zal een hart dat in de liefde leeft ontzaglijk rijk bedacht
worden met geestelijke kracht. En bijgevolg zal ook de mens in wie de liefde
woont, zijn geestelijke kennis vermeerderen en hij zal in een het volste inzicht
staan.
Amen

BD.2111
12 en 13 oktober 1941

De oorsprong van de gedachte in het hart van de mens
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Elke gedachte stijgt op uit de diepte van het hart en slaat dan pas haar weg in, in
de daarvoor bestemde organen, waardoor zij als gedachte gevoeld en tot
uitdrukking gebracht wordt. Want voordat de gedachte in de mens tot bewustzijn
komt, moet zij in het hart, dat wil zeggen in het innerlijke van de mens worden
geboren. Wat hem ten diepste bezighoudt, dat voelt hij in het hart en dit gevoelen
laat de gedachte ontstaan, weliswaar met het hart niet voelbaar, maar vanuit het
gevoelsleven geboren en nu pas naar de hersenen geleid, die de gedachte
opnemen en haar in zekere zin vasthouden, tot het de mens tot bewustzijn komt.
De mens gelooft dat de gedachte van de hersenen uitgaat, dat zij daar ontstaat
door organische bezigheid, want hij weet niets van het wezen van de gedachte.
En daarom zal hem de verklaring niet geloofwaardig zijn, dat de gedachte in het
hart haar oorsprong heeft. Maar begrijpelijker zal het hem worden, wanneer hij
het hart als centrum van zijn gevoel beschouwt, wanneer hij tracht ook de
gedachte als een gevoel te zien.
De eenvoudigste oplossing echter is die, dat geestelijke stromingen bliksemsnel
in een opnamevat uitstromen en door de wil van de mens worden vastgehouden.
Dus is de gedachte geestelijke kracht die via de weg van het hart omgeleid wordt
naar de hersenen, daar vastgehouden, of waar de wil te zwak is, dadelijk weer
wordt opgegeven zonder het bewustzijn van de mens binnengedrongen te zijn. En
steeds is het van de wil afhankelijk of een gedachte wordt vastgepakt door de
daartoe bestemde organen, want zodra de mens wil, treden deze pas in werking
en nemen de uit het hart opstijgende gedachte in ontvangst en verwerken deze.
Dat wil zeggen: zij wordt bij de al aanwezige gedachten gevoegd, zij wordt dus
als het ware ondergebracht in het al voorhanden zijnde gedachtegoed en kan nu
naar believen uitgeschakeld of ingeschakeld worden, al naar gelang de wil van de
mens. Want de denkorganen van de mens zijn zo geconstrueerd dat elk voelen
van het hart zich als een beeld weerspiegelt.
En zodra nu acht wordt geslagen op het beeld door de wil van de mens, wordt het
vastgehouden. Dat wil zeggen: het raakt gegrift in speciaal daartoe bestemde
fijnste netvliezen en is zo voor de mens altijd zichtbaar, dus hij zal het zich voor
de geest kunnen halen wanneer hij wil. Dit is het zogenaamde
herinneringsvermogen. Wanneer indrukken of beelden lange tijd nadien de mens
weer tot bewustzijn worden gebracht, dan zijn de denkorganen werkzaam. Ze
ontdekken onder de ontelbare met beelden bedekte netvliezen dat wat de
menselijke wil zich graag wil voorstellen en zo kunnen al lang vergane
indrukken, die eerst het hart van de mens bezig hebben gehouden eer ze tot
gedachten werden gevormd, te allen tijde in herinnering worden gebracht, omdat
ze, eens door de wil van de mens aangenomen, als indruk blijven bestaan, tot
ontelbare
indrukken
de
beelden
onduidelijk
maken,
dus
het
herinneringsvermogen zo zwak wordt, dat ze niet meer duidelijk tot het
bewustzijn komen.
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Geestelijke indrukken nu zullen aardse indrukken en beelden verdringen. Is dus
het hart bereid krachtstromingen uit het geestelijke rijk op te nemen, dan is ook
de menselijke wil bereid de nu geboren gedachten naar de hersenen over te
brengen en vast te houden. Want hij ervaart de krachtstroom als weldadig en zijn
streven is, de daardoor ontstane beelden zeer vaak en duidelijk te aanschouwen.
Bijgevolg zullen deze beelden zich bijzonder scherp ingraven, zodat ze spoedig
het hele denken van de mens in beslag nemen.
Kracht en gedachte is bijgevolg een begrip, alleen dat het verschillend is of alleen
de aan de mens toekomende levenskracht of de uit het geestelijke rijk
overgebrachte kracht oorsprong van de gedachte is. Maar steeds wordt de
gedachte in het hart geboren, want elke kracht stroomt eerst naar het hart en
wordt van daaruit verder geleid. Er kan echter door de menselijke wil het verder
leiden naar de hersenen worden verhinderd, of de gedachte teruggedrongen eer
hij zich als beeld kon uiten. En daarom is de mens ook voor zijn gedachten
verantwoordelijk, want zijn wil bepaalt welke gedachten zich duidelijk inprenten
en zijn wil bepaalt welke gedachten steeds weer in het bewustzijn worden
gebracht.
Amen

Denken door middel van hart of verstand
BD.2302
14 april 1942

Denken met het hart en met het verstand - Waarheid
Ieder mens meent het bij het rechte eind te hebben, als hij een opvatting voor
waar houdt die hij zich verstandelijk heeft gevormd. Deze opvatting hoeft echter
niet altijd overeen te stemmen met de waarheid. God gaf weliswaar de mens
verstand en een vrije wil, maar Hij gaf hem ook een hart. Zolang het verstand
zonder het hart een geestelijke vraag wil oplossen, zal dit nauwelijks de waarheid
benaderen. Want de waarheid gaat van God uit en kan alleen door de geest
worden opgenomen, maar niet door het lichaam - dat nog materie is. Denken
door middel van het verstand is enkel de functie van het lichaam. Het hart is
echter de zetel van alle gevoelens. Het hart draagt ook de goddelijke liefdesvonk
in zich en zodoende de geest, die daar een stukje van God is.
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Een gedachte die geboren is in het hart, die dus afkomstig is van de goddelijke
geestvonk, zal ook altijd recht hebben op waarachtigheid, want de geest draagt
alleen de zuivere waarheid over. Of echter de gedachte in het hart geboren is of
alleen een product van het denken door middel van het verstand is, hangt ervan af
of de mens in staat is liefde te geven. Hoe inniger een mens kan liefhebben, dat
wil zeggen: de vereniging met God nastreeft door in liefde werkzaam te zijn, des
te helderder zullen ook de gedachten uit zijn hart opstijgen en in de mens bewust
worden. Want deze gedachten zijn geestelijke kracht die uit de met God
verbonden wezens stroomt en dan naar het hart van diegene vloeit die zich
evenzo met God verbindt door het liefdevol bezig zijn. Daarentegen is het
verstandelijk denken enkel de functie van de lichamelijke organen, dus een
gebruiken van de levenskracht die de mens toestroomt - die ook die mens
benutten kan die zonder liefde voortleeft, dat wil zeggen: wiens hart nauwelijks
tot liefde in staat is.
Er moet dus een onderscheid gemaakt worden tussen verstandelijk denken en het
denken met het hart. Dit laatste zal altijd de waarheid naar voren brengen, terwijl
het verstandelijk denken niet de waarheid hoeft te zijn, hoewel ook van een goed
ontwikkeld verstandelijk denken gesproken kan worden. Alleen de liefde is
beslissend, dat wil zeggen: maatgevend voor de waarheid. De mens is over het
wezen van de gedachte te weinig geïnformeerd en daarom wordt hem dit
onderscheid niet duidelijk. De in het hart geboren gedachte heeft met de door het
verstand verkregen denkbeelden alleen dat ene gemeen, dat ook die gedachte naar
de hersenen moet worden geleid om bij de mens in het bewustzijn binnen te
dringen, en dat brengt de mens ertoe aan te nemen dat iedere gedachte in de
hersenen haar oorsprong heeft, dus met het verstand verkregen wordt. Toch is het
gedachtegoed van een liefdevol mens, dus een mens wiens leven een voortdurend
werkzaam zijn in liefde is, geheel anders te waarderen dan het puur
verstandelijke denken van een mens die niet zo zeer bekwaam is liefde te geven.
Het eerste zal dichter bij de waarheid komen, terwijl het laatste geen enkele
garantie biedt voor waarheid en ware kennis. Want de waarheid behoudt God
zichzelf voor, en Hij deelt ze alleen uit aan hen die Hem erkennen, naar Hem
verlangen - en dit door werken van liefde bewijzen.
Dus zal ongetwijfeld als waarheid aangenomen kunnen worden, wat uit een
liefdevol hart komt. Want zulke gedachten zijn aan een zekere controle
onderworpen door de geestelijke wezens die kennis bezitten, aan wie het
overdragen van gedachten is opgedragen en die er daarom nauwgezet over waken
dat de mens juist denkt. Want door zijn werken in liefde verwerft de mens zich
het recht en de aanspraak op de bijstand van de lichtwezens, die de mens nu
behoeden voor gedachten die in strijd zijn met de waarheid.
Amen
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BD.2806
9 en 10 juli 1943

Verstandelijk onderzoeken - Werkzaam zijn van de geest - Hart
Door middel van onderzoek zal het geestelijke rijk nooit kunnen worden
beschreden en net zo min zal het weten over geestelijke zaken door middel van
scholing in ontvangst kunnen worden genomen. En de reden hiervoor is, dat voor
het doorgronden van het weten en de waarheid het hart werkzaam moet zijn, daar
ze anders beide niet kunnen worden overgedragen. Het geestelijk weten heeft
niets met werelds weten te maken. Ja, de mens met weinig werelds weten zal
zelfs in staat zijn het geestelijke weten veel beter op te nemen, omdat hem dit
bekend wordt gemaakt door de stem van de geest, die alleen in het hart klinkt en
des te makkelijker wordt vernomen, hoe minder weerstand tegen haar wordt
ingebracht door verstandelijk weten, dat zich meestal tegen het geestelijke weten
verzet. Het verstand is aan alle invloeden blootgesteld, zowel goede als ook
slechte krachten trachten terrein te winnen, en daarom is het vol van wijsheid, die
echter niet steeds waarheid hoeft te zijn. Het is mensenwijsheid die het denken
vult van de mens die alleen door middel van het verstand zulks heeft verkregen.
Garantie voor zuivere waarheid biedt echter alleen het werkzaam zijn van de
geest in de mens. Bijgevolg komt dus de goddelijke wijsheid niet van buiten,
maar van binnen uit het hart en kan daarom ook alleen worden vernomen
wanneer de mens zich in zichzelf keert. Maar nooit komt de waarheid van buiten
af bij hem binnen, tenzij de overbrenger van de waarheid door God zelf is
onderricht, dus de geest Gods is in deze levend geworden.
Het zou nu een onrechtvaardigheid zijn iedere onderzoeker van het wereldse het
weten van de waarheid te willen betwisten, evenals omgekeerd een door de geest
Gods onderrichte mens ook een groot wereldweten kan hebben, voor zover eerst
het geestelijke weten werd nagestreefd en God hem daarom bedenkt met
geestelijk en met aards weten. Hij verleent dan alleen de wetende wezens
toegankelijkheid en dezen bedenken hem ook volgens de waarheid, zowel
geestelijk als ook aards. Maar hij moet het geestelijke weten ook tegenover zijn
medemensen benutten, daar het zich anders niet kan uitbreiden dan wanneer het
geestelijke weten een gevolg van onbaatzuchtige werkzaamheid in naastenliefde
is. Dus moet iedere verstandelijke onderzoeker tegelijkertijd het gebod van de
naastenliefde nakomen om in een weten binnen te dringen dat zuiver
verstandelijk niet kan worden verkregen.
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De mensen willen dit niet accepteren, omdat het hun onbegrijpelijk is dat de
gedachten in het hart worden geboren, dat dus het denken, voelen en willen
doorslaggevend is voor zover de gedachten zich in geestelijke gebieden
ophouden. Juist denken, dat wil zeggen overeenkomstig de waarheid denken, kan
alleen de mens wiens voelen en willen goed en edel is, die dus in staat is en
bereid liefde te geven. Want diens gedachten worden gestuurd door de geest in
hem, die echter weer alleen kan werken in een mens die de liefde beoefent. De
geest in de mens ontvangt echter de waarheid van de geest buiten zich, die de
liefdesuitstraling van God is. Die daarom alles weet, omdat Hij goddelijk is,
terwijl de mens die zonder liefde leeft deze liefdesuitstraling van God niet
deelachtig kan worden en zijn gedachten alleen de overdrachten van onwetende
krachten zijn zodra ze geestelijke gebieden aandoen, of de functie van de
denkorganen waar alleen aardse vragen worden opgelost. En zulke resultaten
kunnen en zullen steeds omstreden worden omdat de mens als zodanig steeds kan
dwalen.
Liefde en waarheid kunnen niet van elkaar worden gescheiden, want beide zijn
goddelijk en daarom zonder elkaar ondenkbaar. Maar de liefde is aandeel van het
hart, bijgevolg kan ook de waarheid alleen in het hart worden geboren. Ze moet
gevoeld worden en door het hart ook als waarheid ingezien, dan door het verstand
opgenomen en doordacht en zo als gedachtegoed bij de mens blijven.
Maar de verstandsmens piekert en onderzoekt en tracht alles te ontleden. Zijn
hart blijft daar stom bij en gevoelloos zolang hij niet werkzaam is in liefde en dan
komt hij tot gevolgtrekkingen die geheel onjuist zijn, maar hij probeert ze te
bewijzen, weer met verkeerde resultaten van het denken. Hij is overtuigd van de
juistheid van zijn gevolgtrekkingen, om er toch weer aan te twijfelen als een
andere onderzoeker door middel van zijn verstand tot andere resultaten is
gekomen en deze weer als alleen juist verdedigt.
Maar de geest uit God geeft ronduit begrijpelijke verklaringen die voor de mens
volkomen duidelijk zijn als hij in de liefde leeft. Hij kent geen twijfel, omdat zijn
hart, zijn wezen dat in staat is tot liefde, hem ook de kracht van het inzicht
oplevert en hem de uiteenzettingen van de goddelijke geest begrijpelijk en
daarom geloofwaardig zijn. Hij weet dat hij in de waarheid wandelt, hij weet ook
dat deze waarheid nooit kan worden weerlegd, dat ze voortdurend dezelfde blijft,
omdat de waarheid uit God eeuwig onveranderlijk is, zoals ook God, als de
Gever van de waarheid, onveranderlijk blijft in eeuwigheid.
Amen
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Voorwaarde voor het werkzaam zijn van de geest:
Werkzaam zijn in liefde
BD.3518
20 augustus 1945

Verwerven van de wijsheid - Onderzoeken en piekeren
Onderzoek en pieker niet, maar bid en luister binnenin u als u wijs wilt worden.
Want wijsheid is geestelijk weten dat overeenstemt met de waarheid, dat nooit
door onderzoeken en piekeren kan worden verkregen, maar u graag en in alle
overvloed aangeboden wordt door de geest in u, die Gods aandeel is van
eeuwigheid. Stel u in verbinding met de geest in u doordat u hem zijn werkzaam
zijn mogelijk maakt, doordat u hem tot ontwaken brengt door werken van liefde
en dan opmerkzaam luistert naar wat hij u verkondigt.
Dit gebeuren kan alleen die mens begrijpen die het zelf beleefd heeft, die aan de
voorwaarden voldeed die het werkzaam zijn van de geest vooropstelt, die op
aarde in liefde werkzaam is. En deze heeft zelf ervaren dat de stem van de geest
zich in hem uit, zodra hij zich afsluit van de wereld en opmerkzaam binnenin
zich luistert tot ze zich uit. Maar zonder in liefde werkzaam te zijn kan de geest
Gods in hem niet werkzaam worden. Zonder werkzaam te zijn in liefde zal de
mens die onderzoekt en piekert daarom ook nooit wijs worden. Hij zal een
gebeuren dat hem waar weten oplevert voor onmogelijk houden, zolang hij niet
zelf beproefd heeft wat hem rijk resultaat belooft.
De geestelijke verbinding moet tot stand worden gebracht om geestelijk weten te
ontvangen dat overeenstemt met de waarheid. En alleen geestelijk weten is
waardevol. Alleen geestelijk weten is duurzaam en moet daarom als eerste
worden nagestreefd. Aards weten zal de mens dan eveneens naar behoefte
toekomen, zodra hij eerst streeft naar wijsheid, naar weten dat al het aardse
overleeft. Al naar gelang zijn aardse taak zal hem ook aards weten toekomen,
want de geest in hem stuurt nu al zijn gedachten, zodra de mens hem zijn
werkzaamheid mogelijk heeft gemaakt.
Maar nooit mag hij aards succes nastreven ter wille van aards loon. Integendeel,
de liefde tot de medemensen moet hem weer ertoe aanzetten ook aards ijverig
bezig te zijn. En elk verlangen dat aan de liefde van het hart ontspringt, zal
worden vervuld, want nu kan de geest Gods ongehinderd in hem werkzaam zijn,
omdat er geen gevaar meer bestaat dat de mens zijn hart aan de wereld verliest en
dus ook aards succes hem niet meer in gevaar kan brengen. Want de mens
beoordeelt het aardse succes niet anders dan grotere blijdschap, te kunnen geven
en uitdelen aan de behoeftigen. En zodra aards weten aangewend wordt om de
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medemens gelukkig te maken, hem te helpen in lichamelijke nood, zal hij ook
gezegend zijn en zal hem ook geestelijk weten gegarandeerd zijn. En dan pas zal
hij wijs zijn. Hij zal wijsheid bezitten, door God zelf gegeven, doch nooit
verworven door onderzoeken en piekeren.
God stelt Zijn voorwaarden voor het verwerven van wijsheid, het ware weten uit
God. En wie aan deze voorwaarden voldoet, die kan waarlijk putten uit de bron
van wijsheid En zijn dorst naar kennis zal worden gelest en hij zal weer zijn
medemensen kunnen onderrichten. Hij zal ook hun de weg kunnen wijzen om tot
het juiste weten te geraken. Hij zal hun de liefde prediken, die alleen het
werkzaam zijn van de geest toelaat en daarom onvoorwaardelijk moet worden
beoefend, wil de mens werkelijk wijs zijn.
Amen

BD.4060
9 juni 1947

Voorwaarden voor het werkzaam zijn van de geest Verbondenheid met God door liefde
Vanuit alle gebieden kunt u weten in ontvangst nemen als u dit begeert en u door
de stem van de geest laat onderrichten. Maar voorwaarde is dat u eerst vervult
wat Ik van u vraag, wat u door mijn dienaren bekend wordt gemaakt: dat u dus
mijn liefdesleer aanneemt en er naar handelt. Dat is de vereiste om dan ook in
diep weten door te dringen. Ontvangt u door menselijke onderrichtingen
hetzelfde weten zonder tevoren werken van liefde te hebben verricht, dan zult u
er niets mee weten te beginnen. U zult het ook niet levend kunnen doorgeven aan
uw medemensen, want daar het zelf nog geen ingang heeft gevonden in uw hart,
ontbreekt u daarover zowel de gave van het uiteenzetten ervan als ook de ijver
van de innerlijke overtuiging, en het sterft volledig zonder effect weg aan de oren
van degenen die het aanhoren, wanneer niet het als voorwaarde gestelde
liefdewerk de toehoorders in staat stelt, de wijsheden met hart en verstand op te
nemen. Dan werkt mijn geest zoals in die mensen. Hij wordt door de geest in zich
onderricht, ook al is het door de mond van degene die zelf vol begrip is voor
datgene wat hij doorgeeft.
De juiste instelling tot Mij, tot mijn geboden, is de belangrijkste voorwaarde voor
standvastig waarheidsgetrouw weten, ongeacht de manier waarop en de vorm
waarin dat wordt aangeboden. En daarom kunnen deze bekendmakingen die als
geestelijk gedachtegoed de mensen worden overgebracht vanuit het geestelijke
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rijk, nooit worden getoetst door een mens bij wie de hoofdzaak ontbreekt: de
verbondenheid met God door de liefde. Een rechtvaardig onderzoek en
rechtvaardig oordeel vereist onherroepelijk het werkzaam zijn van de geest en
mijn geest is alleen daar werkzaam, waar elke inwerking van de kant van de
tegenstander is uitgeschakeld, waar de goddelijke geestvonk de verbinding met
de Vadergeest van eeuwigheid tot stand brengt, wat alleen door een vormen tot
liefde mogelijk is.
In elke levenssituatie kan de mens zich tot liefde vormen en daarom kan ook
ieder mens zijn geest werkzaam laten worden. Maar ook het opnemen van het
geestelijk goed moet geoefend worden, daar anders de stem van de geest niet
waarneembaar is, zoals ook acht moet worden geslagen op de gedachten, als de
geest zich niet hoorbaar kan uiten. Het is geen taal van de wereld die de geest
gebruikt. Het zijn woorden van licht en liefde die een goede Vader tot Zijn
kinderen spreekt, woorden die inzicht overbrengen, diepe kennis en de zuiverste
waarheid en die Gods grote liefde kenbaar maken. En dus moet het hart deze
woorden opnemen, want het verstand alleen kan wel de inhoud tot zich nemen,
maar deze nooit ten diepste begrijpen, omdat het goddelijke woord moet worden
gevoeld en niet alleen maar mag worden aangehoord.
En dit is een aangelegenheid van het hart, daar anders de liefde Gods niet
herkend en dus ook niet werkzaam kan worden. Het menselijke hart is de zetel
van het gevoel, dat wil zeggen: de ziel deelt zich door het hart mee aan het
lichaam en dus zal ook de geest zich door het hart uiten. De geest voegt zich in,
in het gevoelsleven van de ziel en wil zo eveneens aan het lichaam ten gehore
worden gebracht. Hij wil zich in zekere zin met de ziel verenigen om eensluidend
werkzaam te zijn. Hij wil de ziel naar de overkant trekken in het geestelijke rijk
en ook het lichaam volgzaam maken aan zijn wil. De mens moet dus meehelpen
aan deze vereniging van het lichaam met de ziel. Hij moet willen dat hij door de
geest in zich toebedeeld wordt, dat hij onderricht wordt, en er alles aan doen om
de stem te vernemen, wat pas mogelijk is wanneer hij door een onbaatzuchtig
leven in liefde zijn ziel zo heeft gevormd, dat ze zich meer naar de geest dan naar
het lichaam over buigt, dat ze door het hart wordt gedreven licht en liefde te
begeren, opdat nu haar verlangen wordt vervuld. Want dat is voorwaarde, dat
naar gaven van de geest wordt verlangd.
Het verstand alleen echter zal wel onderzoeken en oordelen, maar wordt nooit
beïnvloed door het gevoel. Het verstand alleen eist bewijzen, die niet in
geestelijke waarheden kunnen worden geleverd, maar het hart stelt zich tevreden
en laat zijn gevoel als bewijs gelden en zal daarom betrouwbaarder en juister
oordelen en de waarheid als waarheid inzien. Het bezit bijgevolg een vaardigheid
waarop het verstand geen aanspraak kan maken. En zo is het dus begrijpelijk dat
alleen dan juist kan worden geoordeeld over de resultaten van het werkzaam zijn
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van de geest, wanneer de onderzoeker zelf de geest in zich om raad vraagt en
wanneer hij zich diens uitingen waardig maakt, dat wil zeggen: aan alle
voorwaarden voldoet die hem het werkzaam zijn van de geest opleveren. Want
nu verdiept zich ook zijn weten en wordt omvangrijk. En hem worden alle
verbanden duidelijk, die hij met alleen verstandelijk denken nooit doorgronden
kan.
Want God verbergt zich voor de mensen die nog ver van Hem afstaan, opdat ze
tot Hem komen en Zijn hulp afsmeken, dat ze Hem aanroepen om verlicht
denken, want deze roep komt uit het hart en zal ook het hart brengen wat nuttig is
voor de ziel om zich te verenigen met haar geest. Het hart zal liefde en genade
mogen ontvangen en nooit met lege handen vertrekken als het zich openstelt door
innig gebed tot God - Die dit steeds zal verhoren.
Amen

Het vormen van het hart als woning van God
BD.3795
9 juni 1946

"Laat Mij intrek nemen in het hart"
Laat Mij intrek nemen in uw hart, laat Mij in u werkzaam worden en dus met alle
kracht in u zijn. Dit is uw doel op aarde, dat u zich zo vormt dat niets Mij meer
verhindert bij u te vertoeven en u door de vereniging met Mij tot mijn kinderen
zult worden, voor eeuwig. U zult echter tevoren al het onzuivere uit uw hart
moeten verwijderen, omdat Ik niet vertoeven kan waar rommel is, waar mijn orde
van eeuwigheid nog niet tot stand is gebracht, die mijn schepselen omver hebben
gestoten door eigen wil. Pas waar orde is, waar mijn wet van eeuwigheid in acht
wordt genomen, daar kan ook Ik zelf zijn en u gelukkig maken, tijdelijk en
eeuwig.
Mijn wet van eeuwigheid echter eist liefde en zonder liefde voortgaan, wil ook
zeggen in wanorde leven, die mijn aanwezigheid uitsluit. U zult u dus tot liefde
moeten vormen en geheel en al mijn wil vervullen en als u mijn geboden van de
liefde nakomt, bent u Mij welgevallig. Ik kom zelf dichter bij u, Ik tref een goed
ingerichte woning aan in uw hart en kan daarin verblijf nemen en u zult nu
voortdurend omgang met Mij mogen hebben. U draagt nu mijn geest in u, voor
uzelf kenbaar, want u zult hem voortdurend kunnen vernemen. Er is nu geen
scheiding meer tussen de geestvonk die in u rust en de Vadergeest van
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eeuwigheid, want u draagt Mij zelf in uw hart, u hebt u door de liefde met Mij
verenigd.
Probeer allen dit doel te bereiken. Laat Mij op aarde al intrek nemen in uw harten
en u zult op aarde al gelukzalig zijn. Want wat mijn geest u biedt, zijn schatten
voor de eeuwigheid, die u gelukkiger maken dan aards goed, dat u dan ook niet
meer zult begeren als u Mij zelf hebt opgenomen in uw hart. Mijn geest leidt u
naar alle waarheid. Mijn geest geeft u kracht om in te zien. Ik zelf leer u
onophoudelijk hoogste wijsheden. Ik geef u spijs en drank en neem elke zorg
voor uw geestelijk en lichamelijk welzijn op Me. Want nu ben Ik de Heer in mijn
huis. Ik ben Heer en Meester in u, die Mij in vrije wil hebt opgenomen in uw
hart, in mijn huis, dat Ik nooit ofte nimmer verlaat, als u het Mij eenmaal als
woning hebt aangeboden en goed hebt voorbereid. En mijn aanwezigheid is nu
uw gelukzaligheid.
In mijn aanwezigheid zult u zich geborgen voelen, voor de verlatenen ben Ik een
Trooster. Ik ben de Beschermer voor die beangstigd zijn. Ik ben voor de mijnen
Vriend en Broeder, zoals Ik voor al mijn kinderen de zorgzaamste Vader van
eeuwigheid ben. En Ik deel onophoudelijk genadegaven uit, kracht en licht, zoals
Ik het beloofd heb. Ik bedenk de mijnen omdat ze Mij het recht hebben gegeven
voor hen te zorgen, omdat ze Mij hun hart zelf hebben aangeboden en voor
ontvangst hebben klaargemaakt door de liefde. En zo zal mijn woord zich
vervullen, want het is waarheid en zal waarheid blijven tot in alle eeuwigheid.
Amen

BD.5515
24 oktober 1952

Reiniging van het hart als tempel van God
Ik wil in u wonen. Daarom moet uw hart ook zo geaard zijn dat Ik Mij daarin kan
ophouden. En Ik kan alleen daar verblijven waar al het niet-goddelijke tevoren
verwijderd werd. Ik kan alleen in een tempel van de liefde zijn, in een opnamevat
dat waardig is Mij zelf in zich te dragen. En het vereist heel veel arbeid aan
zichzelf het hart zo te vormen dat Ik daarin kan verblijven. Want als er rommel
verwijderd wordt, breidt zoiets zich al weer uit en de arbeid moet onvermoeibaar
verricht worden tot het hart getooid is met de deugden die Mij nu daarin verblijf
laten nemen.
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Ik ben vol van liefde en geduld, dus zult u dat ook moeten zijn. Ik ben
zachtmoedig en boven alles vredelievend, en zo moet ook u uw best doen aan Mij
gelijk te worden. Ik ben vol toegevendheid en begrip voor alle zwakheden en
vraag van u hetzelfde, ook al zult u niet de graad bereiken die u op aarde al tot
een goddelijk wezen vormt. Ik vergeef degenen die Mij beledigd hebben en
vergeld het hun met genadegeschenken van allerlei aard, en zo mag ook u geen
enkel medemens een onrecht kwalijk nemen, u moet met gelijkmoedigheid en
vriendelijkheid diegenen bejegenen die u krenkten, en u zult hun liefde moeten
geven en dus ook moeten trachten hun liefde te winnen.
U zult steeds een voorbeeld moeten nemen aan mijn levenswandel op aarde, daar
Ik als mens met dezelfde tegenwerkingen te kampen had en toch overwinnaar
bleef, omdat de liefde Mij kracht gaf, die ook u te allen tijde zult kunnen
betrekken, wanneer u maar veel liefde geeft. Een zo gelouterd hart zal er zich
spoedig van bewust worden wie het in zich draagt, want de liefde trekt Mij heel
sterk aan, de liefde maakt het hart mooi en daarnaast kan niets blijven bestaan
wat mijn tegenwoordigheid zou kunnen verhinderen. En u zult niet moeten
oordelen, u zult dat aan Mij moeten overlaten en Ik oordeel waarlijk rechtvaardig,
maar toch anders dan u, omdat Ik ook dat wat nog ver van Mij afstaat liefheb en
eens wil winnen.
Tracht te leven naar mijn voorbeeld op aarde en de poging zal u beloond worden.
Want wie serieus wil, wordt ook in overvloed mijn kracht toegestuurd om zijn
wil ook uit te kunnen voeren. Wie ernstig naar innerlijke voltooiing streeft, zal ze
bereiken, want hij zal Mij als zijn Helper spoedig in zich voelen en samen met
Mij zal hem alles licht vallen, ook het bereiken van een graad van rijpheid, die
het streven en doel van u allen moet zijn. Uw hart zal voor Mij een woonplaats
worden en blijven en Ik zal zelf bij u aanwezig zijn tot in alle eeuwigheid.
Amen

BD.5587
26 en 27 januari 1953

Deemoed
Kom God in alle deemoed naderbij en Hij zal zich liefdevol naar u over buigen.
Luister naar de stem van uw hart. Wordt niet arrogant van geest omdat Zijn
liefde voor u duidelijk wordt. Blijf Hem daarentegen steeds in deemoed
toegedaan, dan is de mate van genade die Hij over u uitstort onuitputtelijk. Dan
bent u waarlijk Zijn kinderen die de weg naar het hart van de Vader hebben
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gevonden. De deemoed moet u geheel vervullen en ook het grootste geschenk
van liefde mag u niet verwaand doen worden, want het is alleen Zijn overgrote
liefde die u zo'n geschenk doet toekomen, maar niet uw waardigheid. Wat zwak
is wordt door God liefdevol aangezien zodra het zijn zwakheid inziet en zich in
alle deemoed inhoudt tegenover de eeuwige Liefde. Dan wordt het waarlijk
overstelpt met een volheid van genade, die u een hoge opgang verzekert. En zo
is u mensen een eenvoudige verklaring gegeven, wanneer en hoe God Zijn
genadegaven schenkt. Er wordt u opheldering gegeven wat er alleen nodig is om
een rijke mate van genade te ontvangen. De deemoed wordt als de deugd
voorgesteld die door God wordt aangezien met van liefde vervulde ogen, die
Hem beweegt tot weggeven, een rijkdom aan genade uit te delen die de mens
met zekerheid naar het doel voert, naar de vereniging van het kind met de Vader.
Zoals een kind de vader in alle deemoed tegemoet gaat, zo moet ook de mens
zich deemoedig voelen tegenover de eeuwige Vader. Maar waar de deemoed
verdwijnt, daar trekt ook God Zijn genade terug. Maar de deemoed vraagt niets
voor zichzelf. De deemoed voelt zich zo oneindig klein tegenover de Godheid,
Die ze wel vermoedt, maar Die ze niet durft aan te spreken. De ware deemoed
zal alleen maar een stamelen voortbrengen. Ze zal zich niet met woorden
kunnen uiten, want ze waagt het niet woorden te richten tot het hoogste Wezen,
Dat met één gedachte al kan vernietigen wat Het eens heeft geschapen. De
deemoed is sprakeloos en valt alleen neer voor het aangezicht van God,
smekend om Zijn erbarmen. De deemoed wacht geduldig tot ze wordt opgericht
door Zijn goedwillende hand. En waar u mensen deze deemoed inziet, daar zal
ook de stroom van genade ononderbroken het hart binnenstromen. Daar is de
aanwezigheid van God duidelijk. Daar is de verbinding van de aarde naar de
hemel tot stand gebracht. Daar buigt God zelf zich naar de aarde en zal Hij het
vat dat Hem geopend wordt voorgehouden, vullen met Zijn genade. Het hart dat
zich deemoedig aan God overgeeft in het besef van zijn onwaardigheid en
zwakte.
Want de deemoed van het hart is het hoogste sieraad van de ziel. Ze opent als
het ware de poort naar het geestelijke rijk. Ze opent de bron van genade, want
waar deemoed is, is ook de liefde voor God, Die door de ziel erkend wordt als
allerheiligst Wezen, naar Wie ze nauwelijks durft op te kijken. Op Wie ze echter
aanstuurt, aan Wie ze zich geheel en al tot eigendom zou willen geven. De
overgave vol deemoed van de ziel aan haar Schepper en Vader van eeuwigheid
is de kortste weg naar Hem, want een machtige golf van liefde en genade draagt
haar over alle hindernissen heen bij het hart van de Vader Die haar welwillend
tot zich trekt omdat een deemoedige ziel Hem welgevallig is.
Ware deemoed van het hart hoeft niet naar buiten toe zichtbaar te zijn. Veel
meer verbergt ze zich vaak achter een ondoordringbare kern, want de ware
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deemoed geldt niet de mensen maar de God en Schepper van eeuwigheid. De
ware deemoed waagt het niet tevoorschijn te komen. Ze gaat stille, eenzame
wegen in bescheidenheid en treedt nooit op de voorgrond. Ze is zonder enige
eigenliefde, maar steeds ijverig ook de medemensen de grootte en heiligheid van
God voor te houden, omdat ze zelf voelt hoe klein en armzalig de mens is
tegenover Zijn heiligheid. En ze zal genade ondervinden in overvloed, want haar
hele wezen is vol afschuw van de vroegere zonde en afval van God, Die ze nooit
ofte nimmer zou willen beledigen en Die daarom haar volledige en helemaal
naar Hem toegekeerde wil vastpakt en de ziel tot zich trekt in vurige,
erbarmende liefde.
Amen

BD.2466
6 september 1942

Offerbereidheid - Koninklijk loon - Het zijn intrek nemen van de
Heer
Breng Mij elk offer en Ik zal u voor uw offerbereidheid belonen. Wat u op aarde
bezit, daar moet u niet uw hart aan verpanden, maar u moet proberen u vrij te
maken van elk verlangen daarnaar. U moet u vrij maken van alles wat uw zinnen
gevangen houdt en het verlangen van uw hart moet Mij alleen gelden. Dan
voltrekt er zich in u een verandering die u als gelukkig stemmend ervaart. Want
Ik zelf neem dan bezit van uw hart. Uw verlangen naar Mij zal gestadig groter
worden en toch zal dit verlangen tegelijkertijd gelukkig makend voor u zijn,
want Ik beantwoord het doordat Ik het vervul. Want zodra u op Mij aanstuurt
pak Ik u vast en trek u naar Mij toe. Ik houd van u en u voelt mijn liefde ook als
stille, gelukzalige tevredenheid. Als een gevoel van veilige geborgenheid, als het
gevoel van het bewustzijn van kracht en innerlijke vrijheid. De liefde voor Mij
maakt u zachtmoedig en opofferingsgezind en toch ook sterk en vrij, omdat Ik
zelf Me aaneensluit met u die op aarde elk verlangen heeft overwonnen en
alleen maar Mij begeert.
Het vurige verlangen van uw hart moet Mij toebehoren. Daar alleen wil Ik
heersen en daarom zult u zonder aarzelen moeten opgeven wat u nog lokt, dat
wil zeggen wat nog bij de wereld hoort. Als u uit liefde voor Mij offers brengt,
ruilt u ze waarlijk in voor iets wat veel heerlijker is. Want mijn liefde stelt u
schadeloos voor alles. Mijn liefde beloont u koninklijk voor uw afstand doen,
want met mijn liefde geef Ik Mij zelf aan u en dit voor eeuwige tijden. Want als
mijn liefde eenmaal bezit van u heeft genomen, blijft u onafscheidelijk met Mij
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verbonden. U hebt uw doel op aarde bereikt en Ik kan u bedenken met de meest
kostbare gave: u mag mijn stem vernemen. U mag voortdurend met Mij spreken
en zult steeds op mijn antwoord kunnen rekenen. U hebt een innige verbinding
met Mij en dit is onuitsprekelijk gelukkig makend en verrukkelijk. En nooit
meer verlangt u naar aardse goederen. Nooit meer smacht u naar de tijd van
vroeger van de aardse voldoening. Alleen geestelijk bezit streeft u nog na, alleen
Mij en mijn rijk zult u begeren. En mijn liefde is voor u de hoogste vervulling.
Tracht daarom u los te maken van de goederen van deze wereld. Geef alles op
wat nog deel uitmaakt van de wereld. Roep Mij aan om hulp als u te zwak bent
en geef Mij uw hart ten geschenke, opdat Ik daar Mijn intrek in kan nemen en
bij u kan verblijven tot in alle eeuwigheid.
Amen

BD.3238
30 en 31 augustus 1944

Aansporingen (Joh.14) - De woning in het hart
Uw hart moet rein en vlekkeloos zijn als u Mij daarin wilt opnemen. En dus moet
u uw best doen edeler te worden en alleen goede gedachten in u te hebben, elke
onedele opwelling moet ver van u blijven. U moet elkaar in vreedzaamheid en
liefde bejegenen, geen wrok of haat in u laten bovenkomen. U moet steeds
hulpvaardig zijn en uw kracht gebruiken om in de liefde te werken. U moet
herhaaldelijk verzonken zijn in gebed en ook de gestorvenen gedenken. U moet
barmhartigheid beoefenen en in alle geduld de zwakheden van de medemensen
verdragen en niet willen uitblinken, veeleer in deemoed en zachtmoedigheid
dienstbaar zijn waar u maar een werk van liefde kunt verrichten. Want dan alleen
gaat u op Mij lijken, wanneer u zich inspant Mij in alles na te volgen, wanneer u
voortdurend aan uzelf werkt en alle fouten en zwakheden aflegt. Dan kan Ik bezit
nemen van uw hart en in u wonen en werkzaam zijn.
Dit is al een bovenmatig grote gelukzaligheid op aarde, want als Ik zelf bij u ben,
bestaat er geen nood meer, geen aards leed en geen smart. Want uw lichaam voelt
niets meer, alleen voor de wereld schijnt het nog gevoelig ter wille van de
mensen die een hoge graad van rijpheid, die mijn tegenwoordigheid toelaat, nog
niet vatten. En dus ben Ik ook niet duidelijk te herkennen, maar het mensenkind
dat aan de voorwaarden heeft voldaan om te genieten van mijn
tegenwoordigheid, voelt mijn nabijheid en is bovenmate gelukzalig. Het hoort
Mij en is gelukkig met mijn stem.
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En ieder mens kan zich dit geluk verschaffen als hij ijverig naar volmaaktheid
streeft, als hij alles doet om mijn welgevallen te verwerven en zijn hart vormt tot
liefde. Want dan trekt hij Mij onvermijdelijk tot zich en neem Ik mijn intrek in
zijn hart en ga nooit meer van hem weg. Als u echter gebreken hebt en u niet
inspant die kwijt te raken, werpt u een hindernis op voor Mij en mijn werkzaam
zijn en dan blijf Ik eeuwig onbereikbaar voor u.
U zult ernstig moeten willen en van Mij de kracht vragen om de wil te realiseren
en u zult alles moeten doen om vooruit te gaan in uw ontwikkeling. U zult uzelf
moeten onderzoeken en uw fouten bestrijden, u zult in het goede moeten
wedijveren en er steeds naar streven u te vervolmaken, dan zal mijn liefde u
bijstaan en kracht zal u toestromen. Uw streven zal resultaat hebben, u zult
Mijzelf kunnen opnemen in uw hart en dit betekent gelukzaligheid al op aarde en
eeuwige vereniging in het geestelijke rijk.
Want de vereniging met Mij neemt alle aardse noden van u weg. Ze maakt u vrij
en vol van kracht, ze ontheft u van uw gebondenheid aan de aarde en er wordt in
u een weten ontsloten dat u gelukkig maakt en aanspoort tot het uiterste
werkzaam te zijn in liefde. Want mijn stem weerklinkt dan aanhoudend in u en Ik
onderricht u en leid al uw wegen, uw daden, uw gedachten en uw wil. Doch Ik
dwing u niet, maar uw hart, Mij vrijwillig aangeboden, heeft dezelfde wil in zich,
het heeft zich geheel onderworpen aan mijn wil en daarom kan de mens niet
anders meer denken en willen. En dit is de grootste zaligheid, één te zijn met
mijn wil.
Streef daarom met alle ijver deze vereniging met Mij na, werk aan uzelf en vorm
u tot liefde opdat Ik in alle volheid bij u kan zijn, opdat Ik mijn intrek kan nemen
in uw hart en u niet meer eenzaam en verlaten bent, opdat mijn liefde u gelukkig
kan maken en mijn kracht u kan toestromen, opdat u de weg over de aarde niet
meer alleen zult gaan, maar in Mij een vaste Begeleider hebt.
Amen

BD.5296
15 januari 1952

Het intrek nemen van God in het hart van de mens
Ik wil in u wonen. Ik wil mijn schepselen helemaal doorstralen met mijn geest. Ik
wil dat ze vervuld zijn met mijn oersubstantie, met liefde, zodat dus Ik zelf
onweerlegbaar in hen vertoef en ze als het ware de omhulling van Mij zelf zijn
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geworden, wat voor het wezen onbegrensde gelukzaligheid betekent. Ik wil graag
wonen in alle mensenharten en al mijn schepselen, die de Vader in zich hebben
opgenomen, mijn kinderen kunnen noemen. Onvoorstelbare gelukzaligheden
vloeien voort uit zo’n verhouding van een kind tot de Vader en mijn schepselen
deze gelukzaligheden te verschaffen is altijd en eeuwig mijn doel en mijn
streven. Daarom werden de zichtbare en de geestelijke wereld geschapen. De
zichtbare om voor het eerst mijn schepselen de mogelijkheid te geven, een
vergoddelijking van hun wezen te bereiken; de geestelijke wereld om deze
vergoddelijkte wezens ongekende gelukzaligheid te bieden. En in deze
geestelijke wereld kom Ik zelf dan mijn kinderen zichtbaar onder ogen. In deze
geestelijke wereld zal de verhouding van het kind tot de Vader pas vorm
aannemen en door voortdurende omgang de liefde tot hoogste gloed opvoeren, tot
een volledige samensmelting met Mij kan plaatsvinden, die voor u
onvoorstelbare gelukzaligheid betekent.
In het geestelijke rijk is een voortdurend opwaarts gaan zeker, zodra de ziel
eenmaal de weg naar Mij heeft gevonden, op aarde of ook pas in het geestelijke
rijk. Doch totdat dit zich toekeren naar Mij is begonnen, gaan vaak eindeloze
tijden voorbij en in deze tijd worstel Ik om iedere ziel doordat Ik haar liefde
tracht te winnen, omdat alleen de liefde de wil verandert, die Mij tevoren niet
toebehoorde. De verandering van wil en bewuste toenadering tot Mij garandeert
dan echter ook het bereiken van het laatste doel: de aaneensluiting met Mij, al op
aarde of ook in het geestelijke rijk.
Ik wil mijn intrek nemen in uw harten. De korte tijd van het leven op aarde moet
het tot stand brengen dat u de weg naar Mij hebt gevonden en daarom is het leven
op aarde vaak zwaar en heel moeizaam. Maar is het doel bereikt, dan bent u
volledig schadeloosgesteld, ook voor het zwaarste leven op aarde. Want het
geestelijke rijk ontsluit zich voor u in een heerlijkheid die elke voorstelling te
boven gaat. Want geen menselijk oog heeft het ooit gezien en geen menselijk oor
ooit gehoord, wat Ik diegenen heb bereid die Mij liefhebben. Alleen uw liefde
verlang Ik, dan behoort het rijk van de gelukzaligheden u toe. Dan zult u als mijn
kinderen de erfenis van de Vader aanvaarden, want dan bent u werkelijk mijn
kinderen geworden, omdat u zich door de liefde tot mijn evenbeeld hebt gevormd
en nu ook over licht en kracht in overvloed beschikt, die u nu gebruikt volgens
mijn wil tot onbeschrijflijk geluk van uzelf. Laat Mij mijn intrek nemen in uw
harten. Doe de deur wijd open voor Mij. Word, wat Ik zelf ben in mijn oerwezen.
Word liefde, opdat Ik in u kan blijven en u in Mij.
Amen
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De tegenwoordigheid van God in het hart
BD.3596
6 en 7 november 1945

God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende
manieren van toesturen van het woord
En dus ben Ik in het woord midden onder u, zoals Ik het beloofd heb. Ik laat u
niet alleen en mijn aanwezigheid zult u ook voelen. En zo kom Ik u nader in het
woord, want het Woord ben Ik zelf en wie mijn woord heeft, kan ook van mijn
aanwezigheid spreken en zich zeker voelen in mijn nabijheid.
Ik zelf ben een Geest die niet materieel gebonden is in een vorm, maar die kracht
en licht is in de hoogste graad en die door Zijn wil en Zijn denkvermogen als
Wezen moet worden betiteld, die in liefde en wijsheid werkzaam is en dus licht
en kracht laat uitstralen in de oneindigheid. En mijn liefde geeft de kracht en het
licht een vorm, opdat u mensen u van hen bewust wordt - u die nog niet rijp
genoeg bent om kracht en licht in zijn oer-substantie te ontvangen. En deze vorm
is mijn woord, dat Ik aan u overbreng opdat u de rijpheid zult verkrijgen.
Een Geest die in zichzelf licht en kracht is, kan ook alleen maar in de vorm van
licht en kracht aanwezig zijn. En dus moet mijn woord, de uitstraling van Mij
zelf, licht en kracht bevatten. En dit kenmerkt mijn nabijheid. En dus heb Ik u de
belofte gegeven onder u te vertoeven tot aan het einde der wereld, doordat mijn
geest voortdurend bij u is die licht en kracht wilt ontvangen, doordat mijn woord
voortdurend tot u komt, rechtstreeks van Mij uitgaand om u mijn aanwezigheid
kenbaar te maken.
Ik ben bij u. En al ben Ik ook niet zichtbaar bij u, zo hebt u toch een bewijs van
mijn aanwezigheid in handen als u Mij in het woord herkent. Want Ik zelf ben het
Woord. En u ontvangt het onophoudelijk, zodra u Mij en mijn nabijheid begeert.
Wie Mij dus herkent in het woord, zal ook diep gelukkig zijn vanwege mijn
nabijheid. En elke twijfel, elke bangheid en elke zorg zal van hem afvallen,
omdat hij die Ene naast zich weet, die hem helpend bijstaat in elke nood van
lichaam en ziel.
Bijgevolg is mijn woord kracht en zegen brengend, want wie mijn woord begeert,
opent voor Mij de deur van zijn hart, waardoor Ik nu binnen kan komen om bij
hem mijn intrek te nemen. En Ik verlaat hem eeuwig niet meer als zijn wil
eenmaal Mij geldt en hij Mij in het woord heeft herkend. Want het woord is de
vorm waardoor Ik me uit, waardoor de volmaakte Geest van eeuwigheid zich aan
de onvolmaakte wezens kenbaar maakt om hen tot volmaaktheid te brengen.
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Ik ben dicht bij u. Wat aarzelt en vreest u dan nog, die mijn woord hebt, die het
rechtstreeks ontvangt of verneemt door de mond van de ontvanger? Ik ben bij u
allen, omdat u Mij uw liefde betuigt door het verlangen naar mijn woord. En het
zij u gezegd, dat pas het toestromen van mijn woord u het zekere bewijs geeft dat
Ik zelf bij u ben. Wie Mij niet wenst te horen, die verlangt niet naar mijn
nabijheid. Zijn hart dringt hem niet naar Mij toe, want dit zou het verlangen
koesteren naar de uiting van mijn liefde, naar een bewijs van aanwezigheid.
Het verlangen naar mijn woord kan wel verschillend van aard zijn. De mens kan
getroost en gesterkt willen zijn door geestelijk bemoedigende woorden. Hij kan
zijn weten op geestelijk gebied willen verrijken. Hij kan ook in dankbaarheid aan
Mij denken en Mij dit kenbaar willen maken en daarom mijn nabijheid wensen.
Hij kan in innige samenspraak met Mij willen verblijven en in gedachten mijn
woord tot zich nemen. Doch steeds moet zijn gevoel geestelijk gericht zijn. Dan
zal Ik me ook laten vinden. Zijn roep zal Mij naar zich toe trekken en door mijn
woord zal Ik me te kennen geven, omdat anders de mens mijn nabijheid niet zou
kunnen verdragen.
En mijn woord zal eveneens op verschillende manieren tot hem komen. Door het
rechtstreeks werkzaam zijn van de geest in hem, zodat hij in staat is zelf mijn
stem te vernemen. Door overdracht van een directe ontvanger die in mijn
opdracht hem mijn woord verkondigt, of langs de weg van mentale overdracht
van weten uit het geestelijke rijk. Door het lezen van mijn woord dat naar de
aarde is gestuurd. Door een geestelijk onderhoud met medemensen. Steeds zal Ik
me bekommerden om een hart vol verlangen. Want Ik zelf ben het Woord en dus
vertoef Ik zelf midden onder de mensen als ze met een ernstige wil mijn woord
aanhoren, Mij tot zich laten spreken.
Dan bied Ik hun het brood des hemels aan, mijn vlees en mijn bloed. En als ze
Mij zelf dus eten en drinken, moeten ze ook zeer innig met Mij verbonden zijn.
Als ze mijn woord opnemen in het diepe geloof dat Ik zelf het Woord ben, nemen
ze Mij op in hun hart. En Ik zal ze voortdurend gelukkig maken met mijn
tegenwoordigheid. Want Ik gaf u de belofte bij u te blijven tot aan het einde der
wereld, en mijn belofte gaat op mijn woord in vervulling, omdat mijn woord
waarheid is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.
Amen

BD.6687
10 november 1956
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Werkzaam zijn in liefde is een teken van Gods tegenwoordigheid
De innerlijke drang om in liefde werkzaam te zijn is het zekerste teken dat Ik zelf
bij u tegenwoordig ben. Want de liefde drijft u en de liefde ben Ik zelf. En aan
één stuk door zal Ik u aansporen in liefde werkzaam te zijn, wanneer u mijn
aanwezigheid in u toelaat, wanneer u vooreerst zich met Mij verbindt in gebed en
daardoor Mij dichter tot u roept. En dan zult u niet anders dan liefde kunnen
voelen, want u wordt door de kracht van mijn liefde aangestraald. U wordt door
Mijzelf onophoudelijk aangespoord in liefde werkzaam te zijn. Wat een heerlijke
belofte is het voor u Mijzelf bij u aanwezig te weten.
En daarom zult u nu ook begrijpen dat liefdeloosheid betekent ook ver van God
verwijderd te zijn, dat Ik niet daar zijn kan waar de liefde onder de mensen is
bekoeld en dat er daarom ook weinig nood wordt gelenigd, omdat het de mens
ontbreekt aan deze innerlijke drang om werkzaam te zijn in liefde. En toch is dit
werkzaam zijn in liefde het doel van uw aards bestaan. Want het betekent de
omvorming van uw wezen, of het weer worden tot dat wat u was in het allereerste
begin.
Elke dag van uw aards bestaan, die u niet door liefde een stap dichter bij Mij
brengt, is tevergeefs geleefd. Want het doel van het aardse leven is het dicht bij
Mij komen, de totale aaneensluiting met Mij, die alleen door de liefde kan
plaatsvinden. En wie nu de liefde in zich heeft ontstoken, wie ze heeft
aangewakkerd tot een heldere gloed, kan met zekerheid zeggen dat hij Mij heeft
gevonden. Want waar de liefde is moet Ik zelf zijn, omdat Ik de liefde ben. En
waar Ik aanwezig ben, daar kan ook van de terugkeer naar Mij worden
gesproken, die zin en doel is van het leven op aarde.
Wat voor gelukzaligheden zouden de mensen zich al op aarde kunnen bereiden,
waar het hun mogelijk is zich geheel met hun God en Schepper, hun Vader van
eeuwigheid, te verbinden door de liefde. U hoefde Mij alleen maar te vragen naar
u toe te komen, u aan te nemen, en waarlijk, dit verzoek zou niet onvervuld
blijven, want ze is het doel van het leven. Ze is de bewuste verandering van wil
naar Mij toe, van wie u zich eens afwendde. En zodra u Mij door uw gebed deze
wil bekend maakt, pak Ik u vast. Uw roep trekt Mij aan en laat Me bij u aanwezig
zijn, omdat deze roep ook alleen maar uit een liefdevol hart komt.
En als nu het aanstralen van mijn liefde uw hart treft omdat het geen weerstand
meer biedt, ontvlamt ook uw hart. En dan voelt u zich innerlijk gedrongen
werkzaam te zijn in liefde, want dan kan Ik zelf in u zijn en mijn werkzaam zijn
zal steeds liefde zijn. En daarom zal ook de liefdevolle mens de innerlijke vrede
hebben, want Ik zelf ben het die alle wegen effent, die altijd aan uw zijde gaat,
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die nu voor u zorgt, aan wie u zich zonder bedenken zult kunnen overgeven en
die u zult kunnen vertrouwen, dat Hij u veilig en ongedeerd door het aardse leven
zal leiden.
U mensen zult allen de vonk van liefde, die Ik in u heb gelegd, kunnen laten
ontvlammen en oplaaien tot een heldere vlam. En u zult vanaf dat moment ook
voelen dat Ik zelf bij u aanwezig ben. En dan zult u ook vrij kunnen zijn van elke
bange zorg, want dan hebt u de Vader gevonden en u gaat dan ook aan de hand
van de Vader de verdere weg over de aarde. Maar geen mens kan verwachten dat
hij zonder gebed en zonder werkzaam te zijn in liefde Mijzelf kan winnen, want
Ik houd Me verre van diegenen die niet aan Mij denken en wier handelen steeds
alleen liefdeloosheid verraadt. Want hij is nog steeds vol weerstand tegen Mij,
zijn wezen is nog niet veranderd, hij is nog steeds aanhanger van mijn
tegenstander die geheel zonder liefde is.
Maar iedereen heeft de mogelijkheid Mij te herkennen en zijn wezen te
veranderen tot liefde. Want Ik zelf treed ieder mens tegemoet, ofschoon Ik niet
door hem word herkend, maar Ik laat het niet ontbreken aan aanmaningen en
waarschuwingen. Ik straal ook de harten van die mensen aan, om met de warmte
van mijn liefde de vonk van liefde in hen te ontsteken. Maar iedereen moet in
vrije wil ook de uitwerking van de liefde toelaten. Hij moet zijn weerstand tegen
Mij opgeven. Dan kom Ik ook naar hem toe en houd niet op hem innerlijk aan te
sporen werkzaam te zijn in liefde, tot hij zich geheel aan Mij overgeeft en Ik hem
voor eeuwig gewonnen heb.
Amen

Verbinding met God door het gebed
BD.3597
8 november 1945

Verzoek om innerlijke verlichting
Iedere mens kan vragen om de genade van de innerlijke verlichting. En hij zal
door God worden bedacht naar zijn verlangen. Juist denken en goed handelen
zijn de gevolgen als God de geest van de mens verlicht. En bijgevolg zal ook de
leefwijze van degene die om de genade van de innerlijke verlichting vraagt, in
overeenstemming met de wil van God zijn. Want als nu de geest Gods het
denken en handelen van de mens bepaalt, dan zal deze mens alleen realiseren
wat goed is en niet hoeven te vrezen voor iets wat onterecht is. Maar hij moet
32

ook op de innerlijke stem letten. Hij moet zich aan het werkzaam zijn van de
geest overgeven, dat wil zeggen: zijn hart openen om de gedachten die hem nu
van goede geestelijke zijde toekomen, toe te staan binnen te stromen.
De wil van de mens bepaalt ook de invloed van de geestelijke wezens op hem.
Verlangt hij door God te worden verlicht, dan zal God ook die wezens aan zijn
zijde plaatsen, die zijn denken juist leiden, voor zover hij geen weerstand aan
hen biedt. Maar weerstand zou een harde wil zijn die zich niet laat leiden, die
zich vóór het verzoek om innerlijke verlichting doeleinden heeft gesteld en
naderhand niet bereid is deze op te geven, om zich zonder weerstand aan de
leiding van God toe te vertrouwen.
Wie God om verlichting van de geest vraagt, moet bereid zijn zich willoos aan
Zijn leiding over te geven. Hij hoeft alleen maar steeds in zijn binnenste te
luisteren en toe te geven aan de aandrang van het hart dat hem aanspoort dit of
dat te doen of te laten. Hij moet zich door zijn gevoel laten leiden. Want dit is de
stem van God, zodra de mens er serieus naar streeft het goede te doen. Hoe meer
hij de eigen wil actief laat worden, des te minder hoorbaar is de stem van de
geest. God vraagt de wil op te geven, zich ondergeschikt te maken aan de
goddelijke wil, om dan ongehinderd in de mens te kunnen werken door Zijn
geest.
De geest Gods zal luid en duidelijk spreken tot allen die zich onvoorwaardelijk
aan God overgeven. Hij zal ze leiden door alle gevaren heen. Hij zal hun denken
juist leiden en wat ze nu doen of laten, stemt overeen met de goddelijke wil. Dit
strookt weliswaar niet met de menselijke eisen die alleen het nakomen van een
gesteld doel voor zinvol houden, die dus de eigen wil van de mens zullen
aansporen om actief te zijn en een opgeven van de wil als tekortschieten
beschouwen.
Maar zolang de mens zichzelf voor zo krachtig houdt, dat hij alles alleen door
zijn wil de baas meent te worden, zal hij weliswaar aardse successen kunnen
behalen, maar zich nooit geestelijk vooruitstrevend ontwikkelen. Want zijn
denken en handelen zullen niet steeds volgens Gods wil zijn, omdat hij verzuimt
de geest Gods om innerlijke verlichting te vragen. Want in zijn denken en
handelen komt vaak de aan God vijandelijke macht tussenbeide. De mens
luistert naar de influisteringen van de wezens die aan de tegenstander zijn
onderworpen en zijn levenswandel zal dienovereenkomstig zijn.
Bid daarom om de genade van de innerlijke verlichting. Bid om het werkzaam
zijn van de goddelijke geest in u. En vertrouw u dan toe aan de gedachten die bij
u binnenstromen. Volg de aandrang van uw hart en u zult niet hoeven te vrezen
verkeerd te denken of te handelen. Want God zal het verzoek verhoren en Hij
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zal zelf werkzaam zijn door Zijn geest in de mensen die zich aan Hem
toevertrouwen, zoals Hij het heeft beloofd.
Amen

BD.3682
10 februari 1946

Gebed in deemoed
Tot het ware gebed behoort ware deemoed van het hart, dan pas is het Mij
welgevallig. Want de deemoed tegenover Mij is ook een bewijs van liefde tot
Mij, omdat de liefde nooit wil heersen, maar dient. En wie Mij dus met gevoelens
van liefde in het hart iets vraagt, die zal ook alleen maar in deemoed voor Mij
kunnen verschijnen. Diens liefde beantwoord Ik en Ik schenk hem mijn genade.
Wie het echter aan ware deemoed ontbreekt, diens gebed is slechts een angstkreet
tot Mij, die hij wel in zijn hart erkent maar niet bemint, omdat hij zelf nog geen
liefde is geworden en omdat hij zelf zijn naaste geen liefde betoont en daarom
ook van Mij geen liefde en genade ontvangen kan. Dit is ook vaak de reden dat
verzoeken onvervuld blijven, want Ik verlang de deemoed van het hart omdat ze
het bewijs is van liefde voor Mij. Deemoed van het hart schakelt elke
aanmatigende gedachte en liefdeloos handelen uit, want liefde en deemoed gaan
samen, maar niet tegen elkaar in. Daarom is Mij een deemoedig hart welgevallig
en Ik overlaad het met genade en liefde.
De diepe deemoed ligt echter niet in de uiterlijke manier van doen van de mens,
want hieraan heb Ik een grote hekel. De deemoed tegenover Mij komt alleen tot
uitdrukking in het gebed, de deemoed tegenover de naaste in dienende
naastenliefde. Uiterlijk gedrag echter spiegelt vaak deemoed voor, terwijl het hart
hier niets van voelt. Maar Ik kijk tot op de bodem van de ziel, Ik laat me niet
misleiden door de schijn en daarom zal het blijk van mijn genade zelden daar te
vinden zijn, waar naar buiten toe de schijn van deemoed gewekt wordt, waar de
medemensen de deemoed menen te moeten zien in gebaren, de houding of
deemoedig klinkende woorden.
Ik let alleen op de deemoed van het hart en zulke mensen begunstig Ik, ofschoon
ze naar buiten toe hun mannetje staan en geen onderworpenheid ten toon
spreiden. Wie echter in dienende naastenliefde werkzaam is, laat zich daar niet op
voorstaan en blijft altijd een dienaar van de Heer, want hij vervult mijn gebod.
Hij doet zoals zijn Heer bevolen heeft, hij onderwerpt zich aan mijn wil zonder
ertoe gedwongen te zijn.
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En als hij dus tot Mij bidt, zal zijn verzoek eveneens dat van een dienaar
tegenover de Heer zijn, of dat van een kind tot de Vader aan wie het kind zich in
liefde onderwerpt en Hem in diepe deemoed zijn zorgen toevertrouwt. Het zal
niet eisen maar smeken, een teken van deemoed, van het erkennen van Diegene
die hem het verzoek zal vervullen, een erkenning van Zijn macht en liefde, en
zijn verzoek blijft niet onvervuld.
Bid op de juiste manier, dan zult u ook altijd verhoord worden. Vraag, maar eis
niet. Blijf vol van deemoed in uw hart, opdat mijn genade u kan vervullen en
weet dat Ik nooit een uiterlijk teken nodig heb, dat uiterlijke tekens Mij nooit
welgevallig zijn, omdat ze makkelijk een dekmantel zijn voor diegenen die niet
uitermate waarachtig zijn, die willen misleiden en wier harten andere gevoelens
hebben dan het lijkt. Betoon daarom die anderen ook geen achting of volg ze na,
maar dien in liefde uw naaste en de ware deemoed van het hart zal u sieren,
waarin Ik welbehagen vind en die Ik met rijke genade belonen kan.
Amen

BD.6012
30 juli 1954

Gebed in stilte - Getuigenis afleggen voor de wereld
Zij die Mij aanbidden, moeten dit doen in geest en in waarheid. Alleen wat uit de
grond van het hart komt, is Mij welgevallig en bereikt ook mijn oor. Ik kijk dus
alleen in het hart van de mens en sla geen acht op de woorden die de mond
uitspreekt wanneer het hart daar niet bij betrokken is. Bent u nu in staat u
volledig af te sluiten van de wereld om met Mij innige samenspraak te houden,
dan looft u Mij al zonder woorden door uw wil om met Mij in verbinding te
treden. Dan is het een zwijgend gebed dat u in gedachten tot Mij richt, een echte
aanbidding die uw ziel rijke zegen oplevert, want de verbinding met Mij laat u in
het bezit komen van kracht en genade, welke de ziel ervaart als hulp om rijper te
worden. Deze innige manier van bidden is het ware gebed dat Mij welgevallig is,
want dan bent u uit uzelf Mij dicht genaderd, zo dicht dat de kracht van mijn
liefde, die u steeds inniger naar Mij toe trekt, u kan aanraken.
Wilt u met Mij praten, dan is de taal van de mond waarlijk overbodig, want deze
kan gemakkelijk iets verbergen of willen voorspiegelen, wat Ik wel doorzie, maar
aan de medemens niet duidelijk hoeft te zijn, om welke reden deze zich
gemakkelijk laat verblinden en nu van zijn kant dezelfde gebedsvorm gebruikt.
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Ga in de stilte wanneer u bidden wilt. Trek u terug in de diepste stilte, daar zult u
Mij veel gemakkelijker vinden en met Mij contact kunnen hebben, zoals een kind
met zijn vader contact heeft. En u zult Mij alles zeggen, zonder schroom en in
kinderlijk vertrouwen. Uw vragen zullen verhoord worden omdat uw gebeden nu
tot mijn oor doordringen. Want dit heb Ik u beloofd met de woorden: Kom tot
Mij die belast en beladen bent, Ik wil u verkwikken. Tegenover hem die dus tot
Mij komt, maak Ik ook mijn belofte waar, en dit des te duidelijker, hoe
vertrouwelijker hij naar Mij toekomt, hoe inniger hij zich bij Mij aansluit en zich
in stille samenspraak aan Mij toevertrouwt.
Het spreken met de mond moet door u gebruikt worden voor de onderlinge
verstandhouding. Maar Ik heb geen woorden nodig, want Ik weet alles. Ik kijk in
uw hart en lees uw gedachten en dus zult u Mij niet om de tuin kunnen leiden met
nog zulke mooie woorden, evenals er ook geen woorden nodig zijn als u Mij wilt
prijzen en loven, omdat stille dankbaarheid, een deemoedige roep tot Mij, een
leven volgens mijn wil, een door de liefde levend geworden geloof Mij
waarachtig verblijdt en lofprijzingen insluit.
Maar tegenover uw medemensen moet u Mij belijden met de mond. Als het om
uw instelling tot het geloof gaat, moet u zich vrij en openlijk voor Mij uitspreken
en geen vrees hebben voor de gevolgen van uw vrijmoedigheid, want dit getuigen
moet weer een aansporing zijn voor uw medemensen die nog zwak in het geloof
zijn. En tegelijkertijd is het een blijk dat u achter de waarheid staat, dat u niet
naar buiten toe een indruk wilt wekken die niet met uw innerlijk denken, met uw
overtuiging overeenstemt.
Steeds moet u oprecht zijn en Mij en mijn naam boven alles plaatsen wanneer
deze getuigenis van u verlangd wordt. Maar wat u Mijzelf te zeggen hebt, kunt u
stil en heimelijk aan Mij voorleggen, want Ik wil de stem van het hart vernemen,
niet alleen maar woorden die de mond eruit kraamt wanneer het hart er niet bij
betrokken is. En zulke gebeden hebben een ongehoorde kracht wanneer ze
verenigd tot Mij klinken, wanneer mensen bijeenkomen om Mij aan te roepen
over een bepaalde aangelegenheid, wanneer allen uit de grond van hun hart
hetzelfde vragen, hetzelfde verzoek naar Mij opzenden, al is het maar een korte
roep. Ik zal hem horen en verhoren zodra ze tot Mij bidden in geest en in
waarheid.
Amen

BD.8738
28 januari 1964
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Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt?
Ik ben er voor u wanneer u Mij ook maar roept. Elke innig vragende gedachte
dringt tot Mij door, elk geluid dat het hart uitspreekt, hoor Ik en steeds wend Ik
Mij tot u, want de stem van het kind dringt door en zal steeds het oor van de
Vader bereiken. En dan ben Ik ook steeds bereid te helpen wanneer u hulp nodig
hebt, of voorzie Ik u van geestelijke kracht wanneer u hierom vraagt. Ik buig Me
naar u over en laat Me uw verzoek voorleggen omdat Ik er mijn vreugde in vind
mijn schepselen gelukkig te maken, mijn kinderen te geven wat ze nodig hebben
en van Mij vragen. Nooit zal een roep die in geest en in waarheid tot Mij wordt
opgezonden voor mijn oor wegsterven en onverhoord blijven. Steeds zal elk innig
gebed tot Mij u zegen opleveren en zal uw ziel rijper worden. Alleen mag uw
roep niet slechts een gebed met de lippen zijn. En juist aan deze voorwaarde
wordt niet vaak voldaan, want de mensen is een bidden aangeleerd dat nooit tot
mijn oor kan doordringen. Ze bidden vaak gemeenschappelijk en spreken
woorden voor zich uit die ze hebben aangeleerd en die nooit de gevoelens van het
hart uitdrukken, maar lege woorden zijn en blijven, die beter onuitgesproken
zouden blijven.
Een innig gebed moet uit het hart opstijgen en het resultaat moet een innige
verbinding met Mij zijn, zodat het kind dan met Mij spreekt als met zijn Vader.
En wanneer het slechts ook stamelt en zich niet van welgekozen bewoordingen
bedient, dan zal Ik dit stamelen toch verstaan en het beschouwen als een
liefdevolle roep van het kind tot de Vader en Ik zal er naar luisteren en er op
antwoorden. Het gebed tot Mij is een brug die u te allen tijde zult kunnen
betreden, maar deze weg wordt slechts weinig gebruikt, omdat het "gebed" alleen
nog maar tot vorm is geworden, een praten van woorden waarvan de betekenis
niet doordacht wordt en dat ook meestentijds een innige aandacht, een innig
denken aan Mij bemoeilijkt. En dan berooft de mens zelf zich van een grote
genade omdat hij de kracht van het gebed niet benut. Omdat hem geen kracht kan
toestromen wanneer hij het innige contact met Mij niet vindt, dat echter niet veel
woorden nodig heeft, alleen maar een hart dat helemaal voor Mij openstaat.
Tijdens het gebed moet de deur van het hart wijd geopend zijn, zodat Ik zelf erin
kan binnengaan, zodat Ik u met licht en genade kan vervullen. En daarom moeten
uw gedachten met alle liefde bij Mij zijn. Het hart moet geheel vrij zijn van
andere gedachten en dan moet u stilletjes samenspraak met Mij houden en Mij al
uw zorgen en wensen toevertrouwen, of, wanneer u niet met zorgen naar Mij
komt, moet u Mij uw liefde betuigen. En daarbij hebt u waarlijk geen
gebedsmanifestaties nodig, geen algemene acties, geen massagebeden. Tenzij een
bijzondere aangelegenheid meerdere mensen ertoe brengt Mij samen om hulp te
vragen. Maar dit moet dan ook stil en in zichzelf gekeerd gebeuren, want elke
37

luide uiting verstoort de innige band en de mens kan niet zo diep in zichzelf
wegzinken, dat hij helemaal mijn tegenwoordigheid voelt.
Ik moet u er steeds weer op wijzen dat u met uw gebruikelijke gebeden niet veel
bij Mij zult bereiken, omdat Ik alleen maar acht sla op datgene wat het hart voelt,
echter niet wat de mond uitspreekt, al nemen er nog zoveel mensen aan zo'n
gebed deel. Dit zal Mij altijd een gruwel zijn, omdat het slechts een bewijs is hoe
weinig ernstig u het meent om met uw Vader van eeuwigheid te spreken en
omdat u ook nog hulp van zulke gebeden verwacht, die u echter nooit zult
ondervinden, en u daardoor weer alleen maar begint te twijfelen aan de liefde en
macht van een God, omdat u geen hulp bemerkt.
En u zult zoveel kunnen bereiken door een stil, ernstig gebed dat uit het hart
opstijgt, omdat Ik zoiets nooit negeer, maar veeleer Mij erover verheug en steeds
bereid zal zijn erop in te gaan en u blijk geef van de liefde en macht van een
Vader die u gelukkig wil maken. De innige overgave aan Mij zult u niet beter
kunnen bewijzen dan door stilletjes met Mij te spreken vanuit uw hart, want dit
zult u niet gedachteloos, als alleen maar vorm, kunnen doen. En dan zal elk
woord dat u tot Mij richt kinderlijk en vol vertrouwen klinken. In feite zal de
verhouding van een kind tot de Vader door u tot stand zijn gebracht en het kind
zal alles bereiken, omdat de liefde van de Vader het nooit laat afweten en
onophoudelijk het kind gelukkig wil maken.
Zolang echter de mensen menen door vormgebeden Mij ertoe te kunnen brengen
hen te helpen, zullen ze weinig succes kunnen boeken en daarom ook altijd weer
twijfelen aan een God die in zijn liefde steeds bereid is te helpen en het ook kan
op grond van Zijn macht. Dit geloof is echter voorwaarde dat Ik mijn overvloed
aan genade uitstort over alle mensen. En zo'n geloof vereist ook een levende
verbinding met Mij, die steeds alleen door de liefde zal worden aangegaan - en
daarom bereikt de liefhebbende mens alles bij Mij.
Amen

Verbinding met God door middel van gedachten
BD.2787
25 juni 1943

Luisteren naar de stem van binnen - Gaven van boven - Alles wat
goed is, is goddelijk
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Elke geestelijke gave vraagt onverdeelde aandacht tegenover de uiting van de
goddelijke wil. En dit betekent dat de mens in zijn binnenste moet luisteren om
deze wilsuiting te vernemen. Alleen aan wie zich in zijn innerlijk leven
terugtrekt, kan de wil van God worden geopenbaard, daar de stem van God alleen
in het hart van de mens te vernemen is. En daarom moet de mens luisteren in zijn
binnenste, wil hij de stem Gods vernemen. En dus moet de mens (door bewust in
zichzelf te verzinken) zich vooreerst losmaken van de wereld. Dat wil zeggen: hij
moet zijn gedachten geheel vrijmaken van aardse interesses, hij moet de
verbinding met het geestelijke rijk tot stand brengen door bewust in zich te
verzinken en stille samenspraak houden met de geestelijke wezens die volmaakt
zijn, of met de eeuwige Godheid zelf. Hij moet God zijn geestelijke nood
voorleggen en vragen, te worden geleid naar inzicht. Hij moet zijn best doen te
leven naar de goddelijke wil en hij moet de ernstige wil hebben de stem van God
waardig gekeurd te worden, dan laat God ook Zijn stem weerklinken in het hart
van diegene die haar begeert te horen.
Want God heeft mensen nodig die helder en begrijpelijk aan de medemensen
doorgeven wat hun door de stem van het hart is overgebracht. En daarom zal Hij
ook te allen tijde bereid zijn de mensen naar waarheid te onderwijzen. En daarom
verlangt Hij ook de aandacht van diegenen die zich bereid verklaren dit weten,
dat zij zelf ontvangen, door te geven. Want het weten is zo omvangrijk, dat
dagelijks en elk moment de mensen iets nieuws kan worden geboden. Maar het
moet ook waarheidsgetrouw worden overgedragen en dus moet de
onderrichtende zelf in het weten vaststaan en dit weten onophoudelijk in
ontvangst nemen. En dit vereist een voortdurende concentratie van de gedachten,
dat wil zeggen: de ontvangende moet de ziel bereidwillig van het lichaam
scheiden en hij moet zich nu volledig overgeven aan het werkzaam zijn van de
geestelijke krachten. Hij moet luisteren naar wat de geestelijke vrienden hem
meedelen en weten dat elke mededeling uit het geestelijke rijk hem volgens de
wil van God wordt aangeboden, dat hij dus waarheid ontvangt die hij nu evenzo
moet doorgeven. Hij mag dus geen eigen gedachtegoed aan het ontvangen weten
vooropstellen, maar hij moet zich precies aan datgene houden wat hem van boven
wordt aangeboden.
Zodra de mens niet luistert naar deze stem in het hart, kan hij ook niet onderricht
worden. Want duidelijker zal God zich niet uiten, om de geloofsvrijheid van de
mensen niet in gevaar te brengen. Maar voor degene die luistert, weerklinkt Zijn
stem zo helder en zuiver dat hij die niet verkeerd kan verstaan en dat hij dus nu
toeneemt in wijsheid omdat hij door God zelf onderricht wordt, Die zich ook van
Zijn hemelboden bedient om de waarheid door het Hem dienstwillige
mensenkind aan de mensen op aarde over te brengen.
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Maar steeds is God de Schenker van de gaven van boven. Want het is de stem
Gods die de mens hoorbaar in zich verneemt als hij aandachtig in zichzelf
luistert. Goddelijke gave is alles wat goed is, wat de mensen tot het goede
aanspoort, wat hem liefde leert en op God wijst. En deze onderrichtingen komen
de mens steeds toe wanneer zijn streven God en de eeuwige waarheid geldt en
wanneer zijn hart zich bereid maakt om te ontvangen door de wil, de stem van
God in zich te vernemen, en door een God welgevallige levenswandel, daar
anders het verlangen naar God niet in de mens wortelt. Maar dan zal ook God
zelf en het met God verbonden geestelijke zijn gedachten beïnvloeden en de
gedachten zullen voornamelijk in het hart bovenkomen en hoeven alleen te
worden vastgepakt door de wil van de mens, doordat hij in zijn binnenste luistert
wat hem nu aan goddelijke gave wordt aangeboden. Leeft de mens in de liefde,
dan prenten de gedachten zich bij hem zo sterk in het hart dat hij geen twijfel
koestert deze gedachten als goddelijke stem aan te nemen. Want door de liefde is
hij al zelf met God verbonden en kent hij Diens wil, die hij steeds zal trachten te
vervullen.
Amen

BD.3732
1april 1946

Oefening om de stem van de geest te horen
U zult de stem van de geest duidelijk in u vernemen als u daar verlangen naar
koestert en zelf dit verlangen aan God bekend maakt door middel van
gedachten. Want door deze wilsuiting door middel van gedachten, maakt u zich
bekwaam om gedachtenstromingen uit het geestelijke rijk in u op te nemen. Als
u niet zelf uitsluitsel wenst, kan u geen opheldering ten deel vallen. Maar God
komt aan elk verlangen van het hart tegemoet en bedeelt u naar uw graad van
rijpheid en uw wil.
Maar u zult waakzaam moeten zijn ten aanzien van uw gedachten die, als u zich
met geestelijke problemen bezig houdt, op verschillende manieren tot u komen.
Ze zullen verschillende indrukken op u maken, u aanneembaar of niet
aanneembaar voorkomen. En wanneer u tevoren innig hebt gebeden om
verlichting van geest, dan zult u zonder bezwaar dat, waartoe het u aanzet,
kunnen aannemen of laten vallen. U zult dan kunnen afgaan op uw gevoel en u
zult het juiste aannemen, maar het valse afwijzen.
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Al naar gelang de diepte van uw verlangen naar waarheid, treffen de gedachten
uit de geestelijke wereld u. Zo blijft een mens die ernstig de waarheid begeert,
door verkeerde gedachtenstromingen onaangeraakt, omdat dan de invloed van
onzuivere krachten niet meer volstaat het denken van de mens gevangen te
nemen. Want de lichtwezens kunnen dan vrij werken en de mens zal zich zonder
bezwaar openen voor hun overdracht door middel van gedachten.
U zult u moeten oefenen in dit proces van geestelijk werkzaam zijn. Dat wil
zeggen: u zult uw innerlijk leven meer aandacht moeten schenken, u vaker in de
stilte moeten terugtrekken en langere tijd in gedachten moeten blijven stilstaan
bij een probleem waarover u opheldering wenst. Er moet echter aan deze
oefening steeds een innig gebed voorafgaan, opdat u de verbinding met God tot
stand brengt en dus ook met de geestelijke krachten die volgens Zijn wil werken
en wier werkzaam zijn bestaat uit het overbrengen van geestelijke lering die
volkomen waar is. Deze innige verbinding beschermt u tegen het binnenkomen
van verkeerde krachten, wier streven begrijpelijkerwijs is, uw denken te
vertroebelen en te verwarren. Want de strijd van de duisternis tegen het licht, en
omgekeerd, ligt aan alles ten grondslag en zal nog eeuwige tijden worden
gevoerd.
Maar wie God erkent als het meest liefdevolle, wijze en almachtige Wezen, wie
bewust met dit hoogst volmaakte Wezen in verbinding treedt, wie zich
voortdurend inspant om Zijn wil te vervullen en dan op deze voorwaarden in de
zuivere waarheid wenst te staan, die laat God niet ten prooi vallen aan de
krachten der duisternis. Hij zelf onderricht hem door middel van gedachten. En
de mens hoeft alleen maar zijn hart te openen, naar zijn innerlijk te luisteren en
aandacht te schenken aan zijn gedachten, en hij zal waarlijk op het juiste spoor
zijn en opheldering verkrijgen waarover hij opheldering wenst. Want God, als
de eeuwige Waarheid, wil ook Zijn schepselen de waarheid doen toekomen.
God, als de eeuwige Liefde, verlangt echter ook de wil van de mens om zich
eveneens tot liefde te vormen. En wie dit nastreeft, streeft ook naar de waarheid,
omdat God, de Liefde en de Waarheid niet zonder elkaar te denken zijn.
En zo is ieder mens die tot liefde bereid is en verlangt naar de waarheid, ook in
staat de stem van God te vernemen, die zich uit door de geest in de mens, door
middel van gedachten of in een hogere toestand van rijpheid van de ziel ook
hoorbaar. En steeds zal het dezelfde waarheid zijn die de mens wordt
aangeboden. Waarheid die geheel overeenstemt met het woord dat Gods grote
liefde de mensen op aarde rechtstreeks doet toekomen door gewekte dienaren en
profeten die Hem in vrije wil hun diensten hebben aangeboden om de dwalende
zielen te helpen in hun grote geestelijke nood. Want de geestelijke duisternis is
overgroot en de mensen hebben dringend hulp nodig, willen ze zalig worden.

41

Amen

BD.6859
28 juni 1957

De zegen van een omgang met God door middel van gedachten
Wie Mij gehoor schenkt als Ik tot hem spreek, die gaat de zekere weg omhoog.
En Ik spreek tot al diegenen die mijn woord ontvangen, die het weer van binnen
aannemen, die Mij in gedachten vragen stellen en dus ook de nu tot hen komende
gedachten als mijn aanspreken mogen beschouwen. U kunt dan niet verkeerd
denken, zodra u eenmaal Mij als Degene van wie de waarheid uitgaat erkend hebt
door uw tot Mij gerichte gedachten, zodra u de waarheid te weten wilt komen. U
kunt ook geen dwaalwegen meer gaan zodra u Mij vraagt of Ik u wil leiden.
Alleen moet u zelf door uw wil Mij de gelegenheid geven u aan te spreken en dat
geschiedt steeds wanneer u zich door middel van gedachten met Mij - uw God en
Schepper - bezighoudt, want elke gedachte van u roept Mij tot u en Ik geef
gevolg aan deze roep.
U moet u in gedachten vaak met Mij bezighouden, omdat dit het openen van uw
hart voor mijn aanspreken betekent en omdat u er altijd alleen maar bij winnen
kunt. Want u ontvangt dan ook voortdurend kracht om dat te doen wat Ik van u
verlang, wat u als mijn wil door mijn aanspreken bekend wordt gemaakt. De
verbinding met Mij moet door uzelf tot stand worden gebracht, omdat uzelf zich
eens van Mij afzonderde. En u hoeft niets anders te doen dan alleen aan Mij te
denken zonder u te willen afweren. Ik ben altijd bereid u tegemoet te komen,
zodra Ik in uw denken de wil zie om met Mij in contact te komen. En dan bent u
er waarlijk tegen beschermd dwaalwegen te gaan, omdat Ik nu ook meer invloed
op u gekregen heb, omdat Ik u kan aanspreken. En zo is het voor u in dit aardse
leven waarlijk niet moeilijk voor uzelf een onmetelijke rijkdom te verwerven die
onvergankelijk is, want de verbinding met Mij door middel van gedachten
bezorgt u die.
Het is geheel onmogelijk dat u met lege handen van Mij weggaat, het is geheel
onmogelijk dat Ik zo'n verbinding niet benut en Mij stil houd tegenover u. Want
Ik wacht slechts op zulke stille tijden waarin u zich met Mij verbindt, waarin u
samenspraak met Mij houdt of u vragend tot uw God en Schepper wendt. En Ik
geef u zeker ook antwoord, weer in de vorm van gedachten, als Ik u niet
rechtstreeks kan aanspreken door het innerlijke woord. Daarom heeft ieder mens
de mogelijkheid en het recht om met Mij in contact te treden. En ieder mens zal
ontvangen zoveel hij begeert. Ook wanneer het lichaam niet zichtbaar bedeeld
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wordt, kan de ziel zich onbegrensd verrijken. Ik wil tot u spreken. En Ik spreek
tot ieder van u die Mij aanhoort, die mijn stem vernemen wil. En van deze
verzekering moet u allen volop gebruik maken. U moet wedijveren en elke vrije
minuut aan Mij schenken, dan zou uw tijd op aarde waarlijk goed benut zijn. Dan
zou de verbinding ook steeds vaker tot stand worden gebracht, omdat u dan uit
het diepst van uw hart naar Mij verlangt die u nu als uw Vader herkent en door
wie u nu steeds aangesproken wenst te worden. U zult dan ook bereidwillig alles
nakomen. U zult mijn wil vervullen omdat u zich deze al eigen hebt gemaakt,
omdat de voortdurende verbinding met Mij ook een voortdurend onderwerpen
aan mijn wil tot gevolg heeft en omdat het u helder is geworden wie Ik ben en
hoe Ik tegenover u sta en u tegenover Mij staat. Denk aan Mij, elke dag en elk
uur, schakel Mij nooit uit. Wat u ook beginnen mag, laat Mij steeds bij u
aanwezig zijn doordat u Mij in gedachten tot u roept, en u zult uw weg door het
aardse leven waarlijk niet vergeefs afleggen. U zult groeien en rijp worden en het
doel bereiken. U zult u weer bij Mij aansluiten om u nu voor eeuwig niet meer
van Mij te scheiden.
Amen

De stem van het hart
BD.1565
13 augustus 1940

De stem van het geweten
U hebt geen zekerder teken voor dat wat goed is, dan de stem van het geweten,
de stem van het hart die u waarlijk de juiste weg wijst. U wordt vaak door deze
stem gericht op datgene wat God welgevallig is. En als u eens niet goed weet
wat u moet doen, denken of spreken, dan hoeft u alleen maar in alle innigheid
God aan te roepen en Hij zal het u bekend maken, zodat elke twijfel, elke
besluiteloosheid verdwijnt en u zich helder bewust bent van uw handelen. Elke
verkeerde gedachte brengt onbehagen in u teweeg. En elke goede gedachte zal u
blij laten worden.
Want steeds spant al het goede geestelijke zich in om door middel van
gedachten datgene aan u over te brengen wat u moet doen of laten. En als u dit
overgebrachte gewillig aanneemt, wekt het in u ook het gevoel van innerlijke
tevredenheid, terwijl het omgekeerde in u een gevoel van onbehagen doet
ontstaan, om u zo van de innerlijke stem bewust te laten worden. Het aandringen
van de geestelijke vrienden op een goede daad, is vaak de beweegreden dat deze
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daad nu ook wordt uitgevoerd. Want de mens alleen is te zwak van wil, als hij
niet wordt aangespoord het goede te doen. En als hij de innerlijke stem maar
gehoor schenkt, zal hij goed geleid zijn.
Het inzicht in wat goed is, zal voor hem eveneens komen als hij juist wil
handelen. Want zijn wil die op God gericht is, wijst volhardend af wat verkeerd
is, omdat deze wil immers de krachten aantrekt, die weten wat goed is, en dezen
hem nu naar waarheid onderrichten. Weliswaar spannen de vijandige krachten
zich net zo in, hun invloed te doen gelden, maar ze hebben alleen resultaat
wanneer de mens willoos of onverschillig is, dus aan elke geestelijke inwerking
gevolg geeft, totaal onnadenkend of goede of slechte krachten hem onderrichten.
Daar hebben de slechte krachten gemakkelijk spel, hoewel nadien de stem van
het geweten verwijtend klinkt en de mens de innerlijke tevredenheid ontneemt.
Als nu hier nog aandacht aan wordt geschonken, bestaat de mogelijkheid dat de
goede geestelijke krachten dan invloedrijker kunnen werken. Maar zulke stille
verwijten binnen in het hart, leiden er gemakkelijk toe dat de mens ze probeert
te overstemmen, dat hij er geen aandacht meer aan schenkt en dus het geweten
afstompt en niet meer luistert naar de fijne stem in zichzelf. En dat is uiterst
nadelig voor de ziel.
Want de mens komt er nu maar moeilijk toe, te besluiten goede daden te
verrichten, daar zijn kracht daar te gering voor is. En daar hij door de stem van
het geweten niet wordt aangespoord om weerstand te bieden, zoekt hij ook niet
zijn toevlucht tot God, die alleen wilskrachtig kan maken en hem geestelijke
kracht tot hulp zendt. Als echter de mens gevolg geeft aan de stem van het
geweten in hem, als hij zich aan alles houdt wat de stem hem zegt te doen of te
laten en tenslotte na elke vraag aan de eeuwige Godheid luistert naar deze stem,
dan zal hij waarschijnlijk geen andere weg gaan dan de weg die tot het inzicht
voert.
Amen

BD.3199
25 juli 1944

De innerlijke stem
Luister naar de stem van het hart, ze zal u juist wijzen. De wil van de mens is
vaak besluiteloos en dit laat zien dat hij wordt beïnvloed door verschillende
geestelijke krachten die hem voor zich willen winnen. En dan moet de mens
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beslissen. Hij mag niet besluiteloos blijven, maar moet de wil een richting
geven. En dan moet hij acht slaan op de innerlijke stem die hem raad wil geven
om zijn wil goed te gebruiken. Deze stem zal des te duidelijker verneembaar
zijn, hoe ijveriger hij is en de juiste weg wil bewandelen. Dan waarschuwt ze
hem bij verzoekingen, ze versterkt zijn weerstand. Ze maant hem aan en uit zich
steeds trouw wanneer de mens in gevaar is eigen wegen te willen gaan die niet
helemaal overeenstemmen met de wil van God.
Maar bijna onhoorbaar zacht is ze bij diegenen die zonder bedenkingen door het
leven gaan. Die zich er weinig van aantrekken wat juist en wat verkeerd is. En
vaak wordt ze geheel tot zwijgen gebracht, omdat de mens niet luistert en het
fijne stemmetje overstemd wordt door de stem van de wereld. Dan is de mens in
groot gevaar. Hij moet zelf een beslissing nemen en zal zich veel meer laten
overreden door de influisteringen van de krachten die van God afgekeerd zijn,
en zijn handelen zal dienovereenkomstig zijn.
De mens die de wil heeft goed - dus in overeenstemming met Gods wil - te
leven, wordt nooit zonder geestelijke bijstand gelaten. Hij wordt geleid. Zijn
denken wordt gestuurd, dat wil zeggen: de wilsvrijheid wordt hem weliswaar
niet beknot, maar de gedachten komen zo tastbaar dichtbij hem, dat hij ze moet
aannemen, als hij zich er niet bewust van afwendt. En als zijn wil zwak is,
spannen de geestelijke krachten zich extra in om hun gedachtegoed aan hem
over te brengen.
Dan is het alleen maar nodig innerlijk aandachtig te luisteren. Dat wil zeggen: de
mens hoeft alleen maar een stille samenspraak met zichzelf te houden en hij zal
door middel van gedachten duidelijk worden onderwezen, wat hij doen en wat
hij laten moet. Maar vaak volharden de mensen niet in deze korte innerlijke
beschouwing. Hun gedachten snellen weg, nu eens hierheen dan weer daarheen.
En het heeft zijn uitwerking in besluiteloosheid, in een aarzelen, zowel
tegenover het goede als tegenover het kwade. En daarom wordt u steeds weer
aangemaand aandacht te schenken aan de stem van het hart, opdat u duidelijk en
vastberaden handelt en niet van de goede weg afwijkt.
Een besluiteloze wil is een goed aanvalspunt voor de tegenstander van God.
Want dan begint zijn macht over deze en elke verzoeking stelt de wil voor de
beslissing: voor of tegen. Maar slaat de mens acht op de innerlijke stem, dan
hoeft hij niet lang te strijden. Hij zal de verzoeking weerstaan, omdat de goede
krachten hem ook bijstaan, zodra hij hun aandacht schenkt en hun aanmaning
opvolgt. Dan wordt ook zijn kracht vergroot, want zijn wil geeft de lichtwezens
het recht om hem kracht te doen toekomen, terwijl de willoosheid hen daarbij
hindert. Want tegen zijn wil in wordt de mens niet met kracht bedacht, ofschoon
de lichtwezens in overgrote liefde bezorgd zijn om de ziel van de mens. Maar
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ook hun werkzaam zijn is onderworpen aan de goddelijke wet, die echter de
vrije wil op de eerste plaats stelt.
Maar de innerlijke stem is alleen maar verneembaar voor degene die in vrije wil
naar zijn innerlijk luistert. En daarom is ze nooit als dwang te beschouwen.
Integendeel, ze kan gehoord of niet gehoord worden. Er kan gehoor aan worden
gegeven en ze kan onopgemerkt worden gelaten, al naar gelang van de wil van
de mens. Ze maant en waarschuwt maar zachtjes, ze is een hulp voor wie zwak
zijn en een leider voor wie besluiteloos zijn. Ze zal zich nooit opdringen, maar
alleen wie luistert hoort ze. Maar deze zal goed geleid zijn en hij zal zijn
levensweg zorgeloos kunnen afleggen. Want als hij aan de stem van het hart
gehoor geeft, weet hij ook dat hij goed handelt en leeft volgens de wil van God.
Amen

BD.4410
19 augustus 1948

De innerlijke stem (2)
Als u gelovig bent, zult u ook mijn stem kunnen vernemen in uw hart. Maar op
één ding moet acht worden geslagen, dat ze zo fijntjes en zacht klinkt dat u heel
aandachtig zult moeten luisteren, wat een innig verzinken en volledig afsluiten
van de wereld vraagt. Wie erop wacht dat Ik Me luid hoorbaar zal uiten, die zal
teleurgesteld zijn als hij tevergeefs wacht. En toch zou hij Me kunnen vernemen,
want Ik ben altijd bereid tot mijn kinderen op aarde te spreken. En Ik openbaar
Me steeds als Ik daarom gevraagd word in gebed. Wie in staat is innig te bidden
en met Mij samenspraak te houden, die is ook in staat mijn stem te vernemen.
Want het is een voortgezette samenspraak met Mij die hij nu voert als hij zich in
alles verdiept wat hij wenst te horen.
Ik ken de mijnen en wie met Mij wil spreken, die behoort tot de mijnen als het
hart hem daartoe aanzet. Maar de mijnen moeten juist onderwezen worden en
daarom geef Ik zelf hun antwoord op hun vragen, die ze aan de geestelijke wereld
stellen. En als het nodig is dat u daar opheldering over ontvangt, deel ik ze u
mede en ze zal u zonneklaar voor ogen staan. Maar hoeveel vragen worden er
naar Mij opgezonden, die Ik zou willen beantwoorden en het ook doe, die echter
niet begrepen worden omdat de vragende geen acht slaat op zijn gedachten die
hem omcirkelen en die hij alleen maar hoefde op te nemen. Maar zulke
vraagstellers zijn vaak wispelturig. Ze luisteren niet naar binnen in hun hart en
kunnen daarom ook mijn stem niet vernemen. Dan kan Ik hun alleen antwoord
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geven door mijn boden. Ik kan hun hetzelfde laten overbrengen wat mijn boden
hebben gehoord.
Maar steeds weer zult u mensen moeten proberen Mij rechtstreeks te vernemen,
doordat u innig bidt om verlichting van geest en u zich al denkend aan Mij
toevertrouwt, zodat Ik Mij niet beslist hoorbaar aan u hoef mee te delen, maar uw
gedachten juist zijn en u zich daarom verlicht zult kunnen voelen, wanneer u aan
uw gedachten de aandacht schenkt en ze als mijn antwoord opneemt, wat ze dan
ook werkelijk zijn, als u maar gelooft.
Amen

Innerlijk voelen en aandringen
BD.2104
9 oktober 1941

Het diepste gevoel is het richtsnoer voor de levenswandel
Het diepste gevoel in de mens is het richtsnoer voor zijn levenswandel. Zolang
de mens vragen heeft, is hij noch afwijzend, noch aanvaardend. En dan uit de
stem zich in hem, waarop hij alleen maar acht hoeft te slaan om op de juiste weg
te zijn. Zolang het geloof ontbreekt, is het vaak heel moeilijk te kunnen
aanvaarden. Doch pas de wil zorgt voor de beslissing. Is deze goed, dan neemt
de mens zonder bezwaar aan wat het innerlijke gevoel hem zegt. Want door zijn
vraag heeft hij het hart geopend voor de invloed van de vrienden in het
hiernamaals. Maar de mens van wie de wil zich nog in de macht van de
tegenstander bevindt, sluit zijn hart voor die influisteringen. Hij biedt er dus
weerstand aan en verwerpt ze, dat wil zeggen: hij ontkent. Alleen de mens die
bereidwillig is het juiste te doen, zal steeds acht slaan op de stem van zijn hart.
Want deze stelt vragen en wacht op de beantwoording hiervan.
De onwillige mens leeft zonder zulke vragen te stellen die geestelijk weten
betreffen, omdat hij al het geestelijke - dat wil zeggen een leven buiten het
aardse - afwijst. En aan iemand die niet vraagt, kan geen antwoord worden
gegeven. Het denken van de mens houdt zich meestal bezig met aardse zaken.
En de tijd voor geestelijke onderzoekingen beschouwt hij als een verloren tijd.
Maar dan is hij nog zo materialistisch ingesteld, dat hij geen gevoel heeft voor
de fijne stem in zich. En daarom let hij ook niet op de innerlijke opwellingen.
Dus zal de innerlijke stem voornamelijk daar klinken, waar de liefde voor de
wereld, het gevoel voor al het aardse, voor de materie, begint af te nemen.
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Want dan pas houdt de mens zich bezig met diepere gedachten. En deze leiden
ertoe, dat hij zich vaak dingen afvraagt. Dat hij nu als het ware zichzelf ook het
antwoord geeft, dat echter de geestelijke vrienden eigenlijk door middel van
gedachten aan hem hebben overgebracht. Want zodra zijn wil goed is en zich
niet afwijzend tegenover God gedraagt, zal hem ook de waarheid door middel
van gedachten toekomen. En hij kan met een gerust hart de stem van het hart,
dus zijn diepste gevoel, geloof schenken en nu datgene doen, waartoe het hem
aanzet. Alleen de wil moet het goede nastreven. Hij moet willen, dat hij het
juiste doet. Dan zal hem ook onomstotelijk de weg worden getoond die hij moet
gaan.
Amen

BD.4736
11 september 1949

God spreekt door het hart tot de mens
U zult moeten doen wat het hart u gebiedt. Want door het hart spreek Ik tot u,
vooropgesteld dat u mijn stem zult willen vernemen. U zult dus het hart kunnen
laten spreken, of ook het verstand. Dat wil zeggen: u zult aan uw gevoelens
aandacht kunnen schenken of ook het verstand laten heersen, dus een of ander
voordeel nastreven door uw handelen, terwijl het hart dit voordeel niet verkrijgt.
Maar wilt u dat Ik u raad geef doordat u Mij tevoren vraagt om onderrichting,
dan hoeft u alleen maar op uw gevoelens te letten en dan zal het waarlijk goed
zijn wat u doet. Dan is uw hart enkel de overbrenger van mijn wil. En aan zijn
stem zult u gevolg kunnen geven.
Zo wordt u ook overeenkomstig uw gevoel onderricht. Dat wil zeggen: u wijst
instinctief af wat verkeerd is en neemt aan wat overeenstemt met de waarheid.
En zo is ook te verklaren, waarom mensen die innig met Mij zijn verbonden, het
gevoelsmatig afwijzen als hun dwaalleren worden voorgehouden. Dit is een
teken dat hun ziel zich verweert tegen iets dat voor haar schadelijk is, dat ze in
het verlangen naar het juiste en ware door de geest in zich ervoor wordt
gewaarschuwd iets onwaars aan te nemen, dat ze zich dus onbewust vijandig
opstelt en haar instelling niet verbergt, maar openlijk bekent. Dan breng Ik zelf
deze mens ertoe, dat hij zich afwijzend uit, omdat Ik wil dat dwaalleren worden
gebrandmerkt als verderfelijk voor de ziel.
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Maar zwijgt de innerlijke stem in een mens, zodat hij het verkeerde van een
handeling of leer niet inziet, dan verlangt hij niet naar mijn raad, maar is van
zichzelf of zijn beoordelingsvermogen overtuigd. Hij vraagt niet en kan daarom
geen antwoord ontvangen. Ik kan niet door het hart tot hem spreken, daar hij niet
let op zijn gevoelens. Maar de wil om af te wijzen zou in hem toch worden
gewekt, als het hem maar serieus te doen was om de zuivere waarheid, die hij
echter steeds alleen via Mij en door Mij zou kunnen vinden. Wie het slachtoffer
wordt van een dwaalleer, moet de schuld bij zichzelf zoeken. Want zodra hij de
waarheid verlangt, zal ze hem worden aangeboden. Want steeds spreek Ik door
het hart tot degenen die door Mij onderwezen willen worden, omdat Ik geen
mens in dwaling laat die naar de waarheid verlangt.
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 gevraagd, 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
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
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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.4104
13 augustus 1947

Gods wil - De stem van het hart - Innerlijke aandrang
U die Ik liefheb omdat u op Mij aanstuurt, u zal Ik gevoelsmatig in uw hart
leggen wat u doen en wat u laten moet. En als u zich aan Mij toevertrouwt in het
gebed, als u Mij voorlegt wat u belast of in gedachten bezighoudt, zult u het in
uw hart gewaarworden. En waar u zich nu toe gedrongen voelt of waar u naar
verlangt, doe dat, en het zal juist zijn voor mijn ogen. Wanneer u zich in het
gebed bij Mij aanbeveelt, dan zult u niet meer kunnen zondigen. Want dan laat Ik
een zonde niet meer toe. Vraagt u Mij om mijn bescherming, dan verleen Ik u
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deze. En u zult u dan gerust aan de stem van het hart kunnen overgeven, dat wil
zeggen: doen waarnaar uw hart verlangt.
Ik ben uw Vader. Ik wil dat u vol vertrouwen tot Mij komt. En Ik wil u waarlijk
zo bedenken, zoals een liefdevolle Vader dat doet. Ik wil u geven wat u gelukkig
maakt, voor zover het u geen schade toebrengt. En daar u het zelf niet kunt
overzien, wat goed voor u is of wat schadelijk is voor de ziel, kom dan bij Mij.
Geef u geheel aan Mij over. Leg Mij uw noden voor, geestelijk dan wel aards, en
Ik wil u antwoorden. Dat wil zeggen: Ik zal mijn wil in uw hart leggen, zodat u
dus het goede zult willen, wat u dan ook kunt verwezenlijken.
En zo zult u met alle verzoeken tot Mij kunnen komen en u zult nooit zonder
antwoord blijven. Want dit leg Ik in uw hart. Maar u zult aandacht moeten
schenken aan de stem van het hart. U zult moeten weten dat elke innerlijke
aandrang steeds de invloed is van krachten die u willen overreden iets te
verwezenlijken of na te laten. Krachten der duisternis zullen u willen verleiden
tot zonde, krachten van het licht tot een Mij welgevallig handelen.
Laat de krachten van het licht invloed op u krijgen, dan zult u nooit kunnen
zondigen. En vertrouw u toe aan deze krachten, telkens wanneer u met Mij
verbinding zoekt in het gebed, als u met Mij samenspraak houdt en Mij in al uw
noden om raad vraagt. Ik heb mijn schepselen lief en heb alleen hun zielenheil als
doel. En waar dit niet in gevaar is, verleen Ik hem alles, ook aardse vreugden, als
deze het geestelijke streven niet benadelen. Maar steeds wil Ik uw Leidsman zijn.
Steeds moet u aan Mij de beslissing overlaten en na innig gebed uw hart
raadplegen, en het zal u waarlijk juist leiden.
Amen

Luisteren naar het aangesproken worden door God
BD.7258
17 januari 1959

De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de
wereld
In uw binnenste moet u luisteren als u mijn stem vernemen wilt. Dat vraagt een
geheel zich afsluiten van de aardse wereld en een verzinken in geestelijke
gedachten. Het vereist een totaal leegmaken van het hart van aardse gedachten,
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opdat dit nu gevuld kan worden met gedachtestromen van zuiver geestelijke aard.
Zich geheel van de wereld los te maken zal altijd moeilijk zijn voor de mens,
maar mijn stem klinkt des te duidelijker, hoe minder indrukken van gedachten het
hart belasten die in het wereldse hun oorsprong hebben. Is het hart geheel
geleegd, dan kan de stroom van mijn geest zonder belemmering binnen vloeien
en dat zult u dan gewaarworden als een ononderbroken aanspreken. Als een
overvloeien van mijn geest in u, als een rechtstreeks aangesproken worden door
Mij, dat u dan zo duidelijk verneemt als een uitgesproken woord.
Hoe meer u dus aardse gedachten weert, des te duidelijker verneemt u mijn stem.
En dat vraagt een voortdurende strijd met de buitenwereld, die steeds weer
binnen wil dringen op aandrang van mijn tegenstander, om de vertrouwelijke
gedachtewisseling tussen Vader en kind te verstoren. U kunt dat verhinderen door
er niet aan toe te geven, doordat u alle gedachten die u vanuit de wereld treffen,
afwijst. Doordat u Mij dadelijk aanspreekt in gedachten, dat Ik deze verstoring
verhinderen mag. En met uw wil zal rekening gehouden worden, omdat die Mij
alleen is toegekeerd.
Mijn stem te horen is derhalve alleen het recht van hen die zich van de wereld
kunnen losmaken, voor wie Ik zelf tot een begrip geworden ben dat niet meer
door de wereld vervangen kan worden, die Mij herkend hebben als hun Vader
van eeuwigheid die u tot Zijn kinderen wil maken en u niet meer opgeeft tot Hij
dat doel bereikt heeft. Heeft dit losmaken van de wereld eenmaal plaatsgevonden,
dan zal ook de wereld die mens nooit meer terug kunnen winnen, omdat het door
Mij rechtstreeks aangesproken worden hem licht geschonken heeft en hij dit licht
niet meer missen wil. Maar desondanks zal hij voortdurend tegen de wereld
moeten strijden, omdat hij nog midden in de wereld leeft, die op iedere manier
probeert op hem in te werken, omdat mijn tegenstander juist ieder vertrouwelijk
toespreken verstoren wil, waar en hoe het maar mogelijk is.
Daarom behoort er steeds een sterke wil toe, de verbinding met Mij zo innig te
maken dat mijn stem doordringt en de stem van de wereld overstemt. De wil van
de mens brengt dat teweeg. En dan zal de mens altijd lof en dank zingen voor
Degene die hem aanspreekt en hem daarmee een geschenk geeft van onmetelijke
waarde. Want mijn woord is het zichtbare of hoorbare teken van mijn oneindige
liefde voor u, mijn schepselen. Het geeft u een bewijs, dat u het zelf in de hand
hebt zo'n nauwe verbinding aan te knopen met het hoogste en volmaaktste
Wezen. Dat u Zijn stem kunt vernemen en dat u bewijzen van dit aangesproken
worden bezit als u Zijn heilig woord neerschrijft zoals u het ontvangt. Dit hoogst
volmaakte Wezen spreekt u aan.
Denk erover na wat deze woorden betekenen. Ik spreek van boven tot u, u hoort
Mijn stem, u verstaat wat Ik tot u spreek en u kunt daaruit de stem van uw Vader
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herkennen, die u liefheeft en u voor eeuwig bezitten wil. Ik spreek u aan opdat u
vrijwillig tot Mij komt, opdat u begint aan de terugkeer naar Mij in uw vaderhuis
- wat Ik door mijn aanspreken bereiken wil. Maar om dit spreken van Mij te
kunnen horen moet uw wil vast en sterk zijn. Hij moet steeds weer de innige
verbinding met Mij zoeken - die niet aan de oppervlakte van de wereld te vinden
ben, maar ver van de wereld. Dus moeten alle wereldlijke gedachten worden
teruggedrongen en u moet in de stilte van uw hart luisteren. En u zult dan
waarlijk in alle duidelijkheid mijn stem vernemen, omdat Mijn liefde vooral
uitgaat naar allen die proberen met Mij in contact te komen, die ernaar verlangen
Mij te horen en aan wie Ik Me daarom openbaar volgens mijn belofte, dat Ik tot
de mijnen komen zal in de geest en dat Ik bij hen blijf tot aan het einde van de
wereld.
Amen

BD.5753
24 augustus 1953

Het luisteren naar het aangesproken worden door God
Naar Mij moet u luisteren - en Ik zal steeds zo tot u spreken dat u ook mijn liefde
voor u zult kunnen herkennen. Alles om u heen kan en zal veranderen, maar mijn
liefde voor u verandert niet. Ze volgt u op de voet, of u ver weg of dichtbij bent,
en ze tracht voortdurend op u in te werken. Dat wil zeggen: ze probeert in u
wederliefde op te wekken, wat dan de uiteindelijke terugkeer naar Mij betekent.
En als Ik u kan aanspreken, als u Mij aanhoort, dan opent u de deur van uw hart
voor Mij en dan kan mijn liefde met alle kracht werkzaam zijn. Dan kan Ik in u
een vuur ontsteken dat niet meer gedoofd kan worden omdat mijn liefde zo sterk
is dat in haar gloed elke weerstand verteert, dat ze bezit neemt van het wezen van
de mens en het volledig verandert, dat ze de mens omvormt tot liefde. Ik zoek
verbinding met u en daarom spreek Ik u aan. Hoort u Mij nu gewillig aan, dan
brengt ook u de verbinding met Mij tot stand en dan kan Ik het dode tot leven
wekken. Ik kan u die eerst nog dood bent zolang u ver van Mij bent, het ware
leven geven. Mijn aanspreken moet deze dode toestand veranderen. Want mijn
aanspreken is een liefdesstraal die u tot leven moet wekken.
Als u Mij nu de mogelijkheid biedt mijn straal van liefde in uw hart te laten
neerdalen, als u dit mogelijk maakt door gewillig naar mijn woord te luisteren,
dan zult u ook heel vlug het effect in uzelf bemerken. Het besef niet meer alleen
te zijn zal in u ontwaken. U zult als het ware de tegenwoordigheid bespeuren van
een Wezen dat uw welzijn wil, en u zult u zonder weerstand aan dit Wezen
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overgeven. Want dat is de uitwerking van mijn straal van liefde, dat de weerstand
in u vermindert als Ik de mogelijkheid heb tot u te spreken en u naar mijn
woorden luistert. En luisteren naar mijn woorden zult u altijd als u zich een korte
tijd in de stilte begeeft, als u tot uzelf inkeert in gebed of stilletjes nadenkt over
uzelf. Dan geeft u Mij altijd gelegenheid tot u te spreken, ofschoon u
aanvankelijk mijn stem niet herkent maar gelooft alleen zelf na te denken.
Ik meng Mij steeds in uw gedachten omdat mijn liefde toch voortdurend op u
gericht is en u altijd tracht te omvatten wanneer u stil wordt en uw blik naar
binnen richt. Dan luistert u en dan kan Ik tot u spreken. En hoe bewuster u dit
afkeren van de wereld naar binnen beoefent, des te bereidwilliger opent u voor
Mij de deur van uw hart en des te duidelijker verneemt u mijn stem die antwoord
geeft op uw vragen of u zo onderricht dat in u de liefde voor Mij ontvlamt, omdat
u Mij nu als een God van liefde herkent zodra u Mij aanhoort, zodra u zich naar
binnen keert en uw gedachten op Mij richt.
Steeds wil Ik met u spreken, maar zelden hoort u Mij aan. Zoekt u echter de
eenzaamheid doordat u uw gedachten naar binnen richt, dan verneemt u ook mijn
aanspreken, ofschoon u het toch niet meteen als een uiting van mijn liefde
herkent omdat het verstand nog niet begrijpt wat de ziel al gevoeld of begrepen
heeft. Maar steeds meer wordt mijn aanspreken bewust tot een onmetelijke zegen
voor u en voor allen die u daarvan in kennis stelt dat de Vader met Zijn kind
spreekt zodra het kind de Vader horen wil.
En u allen zult deze verbinding met Mij tot stand kunnen brengen. U allen hoeft
alleen maar te luisteren om Mij ook te horen. Ik wil u alleen aansporen uw
geestelijk oor te spitsen, u te oefenen in het horen van geestelijk aangesproken te
worden, doordat u zich vaak in de stilte terugtrekt en verlangt naar mijn
tegenwoordigheid. Dan ben Ik bij u en spreek tot u. Dan kom Ik zelf in het woord
tot u en dan weet u ook dat Ik u liefheb en ook uw liefde winnen wil.
Amen

BD.3381
27 december 1944

Klinkend woord
Wel klinkt het innerlijke woord duidelijk en verneembaar, maar alleen voor hem
die in zijn innerlijk luistert en door zijn levenswandel zijn hart zo gevormd heeft
dat God zelf zich door dit hart kan uiten. De ziel van de mens moet zo innig met
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de geestvonk in zich verbonden zijn, dat ze altijd zijn stem kan vernemen. En de
geestvonk die een uitstraling van God is, is in staat zich zo te uiten dat de mens,
net als gesproken woorden, zijn stem hoort, dat de woorden in hem klinken en
dus niet kunnen worden misverstaan. Want zoals mensen tot elkaar spreken van
mond tot mond, zo spreekt ook God met de mensen door het hart. De toedracht is
niet anders duidelijk te maken, maar begrijpelijk is deze alleen voor diegene die
eens de goddelijke stem heeft gehoord. Hij voelt het in het hart, wat God tot hem
spreekt, en hij is overgelukkig met deze genade. Want nu bestaat er voor hem
geen twijfel, geen ongeloof, geen vraag. Want alles wordt hem weerlegd of
beantwoord, zodra er een twijfel of een vraag in hem is bovengekomen.
Het klinkende woord is voor de mens een bewijs dat alles waarheid is wat hij
tevoren alleen maar geloofde. En het klinkende woord geeft de mens blijk van de
aanwezigheid van de hemelse Vader, van Zijn nabijheid die onuitsprekelijk
gelukkig maakt. Doch het klinkt zo buitengewoon zachtjes en fijntjes in het hart,
dat alleen de grootste oplettendheid het mogelijk maakt het te vernemen. De
innigste verbinding met God moet in het denken tot stand worden gebracht. En
dan moet het luisteren beginnen, het wachten op Zijn genade, die nu verneembaar
in hem binnenstroomt.
De goddelijke stem in zich te vernemen, zal echter alleen mogelijk zijn voor de
mens wiens hart is veranderd tot liefde. Want het is de goddelijke liefde die zich
tegenover de mens uit en deze kan zich alleen daar openbaren waar ware liefde
is. Maar heeft de mens eenmaal het goddelijke woord hoorbaar in zich vernomen,
dan zal hij deze genadegave eeuwig niet meer verliezen. Dan kan hij te allen tijde
en overal Zijn stem horen klinken. Hij zal alleen in innige samenspraak met Hem
hoeven te volharden, dan zal hij het antwoord reeds helder en duidelijk
vernemen. En hem zal geen twijfel overvallen over de waarheid ervan, omdat hij
de nabijheid Gods bespeurt en het hem ook begrijpelijk is dat God zich hoorbaar
uit.
Maar voordat het mensenkind een bepaalde graad van rijpheid heeft verkregen
door een onbaatzuchtig leven in liefde, kan het ook niet het geluk van deze
gelukzalige vereniging met God ondergaan. Het moet echter voortdurend in zijn
innerlijk luisteren en innig vragen om deze genade, opdat het kracht zal
ontvangen om te leven naar de wil van God en Zijn eeuwige liefde zich naar hem
over zal buigen. Opdat het Zijn stem helder en duidelijk zal vernemen, opdat Hij
door het hart tot hem zal spreken en het mensenkind Zijn liefde zal voelen en op
aarde al overgelukkig is.
Amen
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Ontvangst van het woord - Opdracht tot verspreiding
BD.6511
27 maart 1956

Aankloppen aan de deur van het hart - Liefde voorwaarde om aan
te nemen
Voor u zullen alle deuren opengaan waar de liefde woonachtig is. U zult altijd
daar toegang krijgen waar mijn geest heerst, want daar zal de stem van de Vader
herkend worden en vol vreugde aangehoord. Wanneer Ik aan de deuren heb
geklopt, is het maar een kleine kring waar Ik binnen kan gaan, vergeleken met het
enorme aantal mensen. Er zijn er niet veel die dit zachte kloppen aan de deur van
hun hart vernemen en dadelijk bereid zijn ze te openen om Mij te ontvangen.
Maar overal waar Ik binnenkom, verbreid Ik zegen en innerlijke vrede. En
niemand zal Mij willen missen, die eens de straal van mijn liefdeslicht
opgevangen heeft, die eens mijn aanspreken vernomen heeft. Hij voelt zich
steeds alleen maar goed in mijn aanwezigheid en komt de wereld eens storend
tussen Mij en hem, dan ervaart hij dat als onbehagen en hij zal niet eerder rusten
dan dat hij zich weer in mijn gezelschap bevindt, totdat hij weer met broeders en
zusters samen is om, volgens mijn belofte, ook Mij zelf in hun midden te weten.
Al dezen begeren mijn woord en ze zullen ook bereidwillig de deuren openen als
u het hun zult willen brengen.
Al blijven nu ook de deuren vaak voor u gesloten, al stuit u ook vaak op
weerstand, al zult u ook uitgelachen worden wegens uw arbeid voor het
geestelijke rijk; u zult u daar niet aan moeten storen en moeten proberen de
weinigen gelukkig te maken die u aanhoren. Want daar ontwaakt het ware leven.
En dit leven breidt zich uit, zelfs wanneer u het niet na zult kunnen gaan. Het zijn
onvergelijkelijke bronnen van kracht die opengaan, overal waar mijn woord kan
weerklinken, en de kracht van het woord blijft niet zonder uitwerking, terwijl er
om u heen doods, woest gebied is, ofschoon aards van een opbloeien melding kan
worden gemaakt. Het zijn en blijven twee werelden die volledig van elkaar
verschillen.
Maar u heb Ik in mijn wereld geplaatst. In de wereld van de geest, die de enige
waarheid is. En in deze wereld zult u moeten werken, dat wil zeggen: trachten het
geestelijke rijk uit te breiden en de mensen van het aardse rijk in uw kring
proberen binnen te lokken. Steeds weer zult u er enige vinden, omdat er in alle
kringen mensen zijn die bereid zijn liefde te geven en omdat dezen u ook zullen
volgen. Maar juist alleen waar de liefde is, zal men naar u luisteren. Toch moeten
ook de anderen de leer van de liefde vernemen en het kan nooit kwaad wanneer
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steeds weer eerst van de liefde blijk wordt gegeven. Wanneer er mensen zijn die
ijverig de liefde prediken, ongeacht hoe hun woorden worden opgenomen. Want
ook de grootste zondaar moet vermaand worden om zijn zonden achterwege te
laten. De meest liefdeloze mens moet worden aangespoord tot liefde, tot inkeer in
zichzelf. Er moet aan alle deuren worden geklopt. Er moet geprobeerd worden
leven op te wekken, wat alleen mogelijk is door de toevoer van mijn woord.
Wees daarom blij wanneer u als drager van mijn woord zult worden opgenomen
en voel u niet verongelijkt wanneer men u afwijst, maar word uw arbeid voor Mij
en mijn rijk niet moe, want overal glimpen vonken van liefde, die u tot oplaaien
zult kunnen brengen. Overal klop Ik zelf aan de deuren van de harten en steeds
weer is er een hart te vinden dat zich voor Mij opent, dat verheugd is wanneer Ik
het toespreek en steeds meer in vurige liefde ontvlamt voor Degene Die leven
schenkt. En Ik wil u zegenen als u aan die mensen denkt die nog smachten in de
dood, als u moeite doet ze tot leven te wekken. Als u voor Mij trouwe arbeiders
bent in mijn wijngaard en steeds alleen verricht, waartoe uw hart u aandrijft.
Want u hebt Mij opgenomen in uw hart en dus kan Ik nu tot u spreken en door u
tot diegenen die ontwaken moeten ten leven.
Amen

BD.7858
26 maart 1961

God beantwoordt iedere vraag door het hart (1)
Iedere mens, wiens wil het slechts is Mij te dienen, kan in mijn wijngaard
werkzaam zijn. Maar er zijn zo veel verschillende werkzaamheden die hij
verrichten kan. Want Ik heb alleen maar een diep gelovig hart nodig dat nu op
zijn medemensen liefde uitstraalt. Daardoor wordt er weer liefde in hen opgewekt
en die verbreidt zich en helpt om tot een levend geloof aan een God en Schepper
te komen. En iedere mens die zelf een overtuigd geloof heeft, kan ook getuigen
van Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, in wie Ikzelf het verlossingswerk
volbracht heb. En hij zal Mij dienen, hij zal een trouwe knecht voor Mij zijn als
hij probeert ook de medemensen de weg te wijzen naar dit geloof. En zijn wil zal
Ik zegenen en Ik zal Mij ook aan hem openbaren. Ik zal door het hart tot hem
spreken, hij zal het gewaarworden, hij zal innerlijk worden aangespoord om zijn
arbeid in de wijngaard te verrichten, hij wordt van binnen uit geprikkeld om te
spreken als hij met zijn medemensen samenkomt die van goede wil zijn.
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En zo zult u allen Mij kunnen dienen en aan de verlossingsarbeid deelnemen, als
u de wil ertoe hebt. De kracht daartoe doe Ik u toekomen - Die uw wil ken en
hem zegen. Want de geestelijke nood is groot omdat er geen geloof meer in de
mens is. En dit geloof moet weer overtuigd kunnen worden uitgedragen door
mijn dienaren, wil het ook door de medemensen worden aangenomen. Deze
verlossingsarbeid hoeft echter niet met een ongewone werkzaamheid verbonden
te zijn, ze kan verricht worden door ieder die zelf een levend geloof in Mij heeft
en wiens liefde zijn medemensen geldt die in deze geestelijke nood verkeren.
Want mijn geest is in ieder werkzaam - ook al is dit naar buiten toe niet zichtbaar.
En deze stille verlossingsarbeid is Mij vaak waardevoller dan een die op de
voorgrond treedt, die gemakkelijk aardse bijverschijnselen laat zien welke de
verlossingsarbeid belemmeren.
Dit gevaar bestaat wanneer overijverige mensen geestelijke gaven op de
voorgrond willen plaatsen. Wanneer zij, waar zij ook mogen zijn, een
rechtstreeks aangesproken worden door Mij verwachten waaraan persoonlijke
wensen ten grondslag liggen. Dan laten zij zich niet meer door Mij leiden, maar
ze trachten Mij ertoe te brengen met hun wensen rekening te houden. En dan
houdt mijn geest zich stil. Dan spreken zij zelf als mens en ze brengen mijn
werkzaam zijn in hen in gevaar.
Ik spreek wel door de mond van een mens tot alle mensen, als Ik probeer hen in
alle zuiverheid vertrouwd te maken met mijn evangelie. En vervult u mensen nu
mijn wil, dat u volgens mijn evangelie leeft, dan kan Ik ook ieder van u
persoonlijk aanspreken door het hart, zodat u waarlijk iedere vraag die u innerlijk
bezig houdt, beantwoord wordt. Wie echter zichzelf nog niet zo gevormd heeft
door de liefde dat hij in staat is Mij in zijn binnenste te horen, juist op zo’n
manier dat hij het antwoord ervaart dat Ik hem geef, die zal ook niet zulk
aanspreken mogen verwachten via anderen, die het hem zouden willen
overbrengen en zodoende woorden weergeven die niet mijn woorden zijn. Want
het is toch mijn wil dat u de nauwe verbinding met Mij zelf tot stand brengt. Het
is mijn wil dat u uzelf naar Mij keert, dat ieder zichzelf zo vormt dat Ik hem
antwoord geven kan wanneer hij vraagt.
Wanneer u Mij in stilte verzekert van uw wil om Mij te dienen en
verlossingsarbeid te verrichten, dan kunt u ook daarvan zeker zijn dat Ik u
aanneem, en u hebt dan waarlijk geen opdracht nodig die u door de medemens
gegeven wordt. Want u geeft uzelf een bewijs van onvermogen: ontbrekende
liefde en vertrouwen in Mij, Die iedere vraag van u ken en u zelf antwoord geef
als u Mij daarom vraagt. De stille verlossingsarbeid die door ieder persoonlijk
verricht wordt is Mij waarlijk liever dan het werk dat gedaan wordt onder
menselijke invloed. Want u weet dat u allen bij Mij welkom bent en Ik u
aanneem als mijn knechten, als u zelf Mij uw diensten aanbiedt en mijn wil tracht
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te vervullen. Waartoe verlangt u dan bevestigingen die Ik u door mensenmond
moet laten toekomen? U opent daardoor de deur voor uw tegenstander, die zich
nu overeenkomstig de wens tracht te uiten omdat u laat zien dat u niet gelooft aan
mijn rechtstreeks werkzaam zijn in u. Omdat u niet gelooft dat Ik u het antwoord
in het hart leg als u zich met Mij verbindt in gebed. En door dit ongeloof krijgt hij
invloed die u moet ontvluchten. Want ook hij bedient zich van mooie woorden en
u zult serieus moeten onderzoeken waar deze woorden vandaan kwamen.
Amen

Het openen van de deur van het hart
BD.6283
13 juni 1955

Het openen van het hart voor geestelijke gaven
Ik kan u steeds alleen maar geven wat u begeert, want bied Ik u zonder uw
begeren iets aan, dan gaat u daaraan voorbij omdat het geen effect heeft op u.
Want dat is de wet, dat mijn gaven alleen in een geopend hart doordringen, dat ze
zich niet de toegang forceren waar het hart nog gesloten is. En geopend is een
hart dat begeert. Maar nooit blijft een geopend hart ongevuld. Daarom hebt u het
waarlijk gemakkelijk om in het bezit van kostbare genadegaven te komen, omdat
u er alleen naar hoeft te verlangen om het ook te verkrijgen. En zo kunnen
mensen, met aardse ogen gezien, uitermate levendig en zorgzaam lijken en toch
kunnen hun harten leeg zijn of gevuld met rommel, waarvan ze geen voordeel
hebben voor hun ziel. Het verstand kan ze niet vergoeden wat het hart ontbreekt,
want wat het hart nodig heeft, dat kan hem alleen door Mij worden overgebracht
en heeft niet het verstand van de mens nodig op zodanige wijze, dat dit het de
mens zou kunnen verschaffen. Wel moet ook het verstand actief worden en wat
door het hart opgenomen is verwerken, opdat het de mens tot geestelijk eigendom
zal worden.
Het is de mens van weinig nut hem geestelijk weten over te brengen zolang hij er
zelf geen verlangen naar heeft, want het zal hem eerder tot afwijzing aanzetten
dan tot nadenken over problemen die hij helemaal niet van plan was op te lossen.
Geen weten, ook niet de zuivere waarheid, baat hem iets zolang de geest niet in
hem werkzaam kan zijn, die hem daar volledig begrip voor geeft. De geest kan
echter niet in hem werkzaam worden tegen zijn wil, dat wil zeggen: zijn
werkzaam zijn moet verlangd worden. De mens moet willen dat hij licht
ontvangt, dan pas kan het in hem beginnen te lichten. Dan pas kan het helder
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worden in hem, dan pas wordt hij van binnenuit onderricht, want dit "willen"
opende zijn hart. De mens moet willen ontvangen, maar niet geloven door zijn
verstand zich iets eigen te kunnen maken, want dit dringt niet in de goddelijke
geheimen binnen.
De zuivere waarheid is een geschenk, dat echter geen mens wordt onthouden die
het maar begeert. Maar totaal verkeerd is de mening dat de waarheid de mens
blijft onthouden en dat het daarom vergeefs is te verwachten ooit in haar bezit te
komen. De mens zelf maakt zich geschikt of ongeschikt voor het ontvangen van
de zuivere waarheid door zijn vrije wil, want zijn instelling tot de waarheid is
bepalend of en wanneer hij in haar bezit komt. En daarmee in overeenstemming
zal ook zijn geestelijke rijkdom zijn, want door de waarheid leert hij pas bewust
te leven. Bewust van zijn taak op aarde en het doel, en hij doet nu ernstig zijn
best om dat te bereiken. Alleen de zuivere waarheid voert de mens naar Mij, zijn
God en Vader van eeuwigheid. En daarom moet ze innig worden begeerd, opdat
ze ingang zal vinden in het menselijk hart.
Amen

BD.6947
17 oktober 1957

Het openen van de deur van het hart - Avondmaal
Wie zijn deur sluit en Mij de toegang ontzegt, die zal gebrek moeten lijden. Want
Ik alleen kan hem dat brengen wat zijn ziel nodig heeft. U mensen gelooft u
overal te kunnen voorzien van spijs en drank, van de voeding voor uw ziel, en u
denkt er niet aan dat alleen Ik de ziel de juiste voeding kan toedienen en dat u,
waar u ook maar heen mag gaan, steeds Mij zelf daarom zult moeten vragen, dus
de deur van uw hart zult moeten openen, opdat Ik zelf kan binnengaan om u te
spijzigen. En wanneer u nu Mij zelf daarom vraagt, doet het er ook niet toe waar
u deze vraag tot Mij zult richten, want Ik zal u altijd horen en tot u komen, waar u
Mij ook maar roept. Het is niet zo dat Ik spijs en drank ergens heb opgeslagen
opdat u zich nu zult kunnen bevoorraden zonder in verbinding met Mij zelf te
treden.
Alleen uit mijn hand zult u de juiste spijs en drank kunnen ontvangen, waarmee
uw ziel zich kan sterken en gezond worden voor uw pelgrimsweg naar het
vaderland. En daarom moet Ik zelf bij u naar binnen kunnen gaan. U zult Mij
bereidwillig de deur moeten openen en nu ook met Mij samen het avondmaal
houden omdat Ik zelf u wil spijzigen, omdat Ik zelf ieder afzonderlijk het voedsel
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aanbied dat hij nodig heeft voor de genezing van zijn ziel. Ik klop alleen aan, aan
de deur van uw hart, maar u zelf zult ze moeten opendoen en Mij binnen moeten
laten in uw hart.
Wat baat het u dus, wanneer u zich aan een spijs verzadigt die Ik zelf niet voor u
heb bereid? U zult u dan goed voelen maar aan de spijs niet de stoffen kunnen
onttrekken die uw ziel nodig heeft tot wederopbouw. Ze zal dood blijven of
verzwakt, ze zal honger en dorst ondervinden en er wordt haar geen hulp
gebracht in haar nood. En dit is het lot van de zielen van diegenen die ijverig hun
best doen in Gods woord binnen te dringen, die zich voortdurend met het woord
Gods bezighouden en alleen hun verstand daarmee belasten, die langs studie de
zin van het goddelijke woord trachten te doorgronden en wier zielen daarbij leeg
weggaan. Ze geloven dus hun ziel te voeden en toch neemt alleen hun verstand
iets op, wat ze als "brood des hemels" bestempelen, dat ze nu weer willen
uitdelen aan hun medemensen. Zij zelf zullen leeg weggaan, dat wil zeggen: hun
zielen zullen gebrek lijden en ook hun medemensen zullen niets kunnen
ontvangen voor hun ziel, wanneer niet tevoren de innige band met Mij tot stand
wordt gebracht en Ik zal worden gevraagd ze te spijzigen, wanneer niet tevoren
de deur werd geopend, zodat Ik bij hen naar binnen kan gaan om hun het
avondmaal aan te reiken.
Al mijn woorden hadden een geestelijke betekenis, die echter door de mensen
niet meer wordt geacht. En wanneer Ik tot mijn leerlingen heb gezegd: "Neem
aan en eet, neem aan en drink, doe dit tot mijn gedachtenis", zo was de
geestelijke zin van deze woorden ook steeds alleen de rechtstreekse band met
Mij, dat ze aan Mij zouden moeten denken zodra ze spijs en drank in ontvangst
nemen die hun ziel tot voedsel dient. Het aanbieden van brood en wijn alleen
baten de ziel net zo weinig als het lezen en horen van het goddelijke woord,
wanneer niet tevoren innig aan Mij wordt gedacht en dus als het ware de
spijziging van de ziel door Mij zelf geschiedt. En alleen lege woorden volstaan
ook niet om Mij zelf dichterbij te roepen. Het moet een roepen zijn in geest en in
waarheid.
De deur van het hart moet voor Mij geopend worden en Ik moet gevraagd worden
om mijn intrede te doen. En Ik zal waarlijk uitdelen aan spijs en drank wat iedere
ziel nodig heeft. Het openen van de deur is dus hetzelfde als het zich vrijwillig
toekeren naar Mij, als het verlangen naar aaneensluiting met Mij en de vraag om
schenking van genadegaven. Het is een bekentenis van de zwakte en
behoeftigheid van de ziel die graag door Mij zelf gelaafd wil worden en door
zo’n geopende deur zal Ik waarlijk het hart binnengaan. Ik zal de ziel spijs en
drank aanreiken en ze zal gezond worden. Ze zal rijpen, ze zal tot leven komen,
wat ze nu ook eeuwig niet meer verliezen kan.
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Amen

BD.2762
1 juni 1943

"Open uw harten"
Maak uw harten wijd open en bereid om Mij op te nemen in het woord. En laat
daartoe uw wil actief worden, want alleen wanneer u ernstig wilt dat Ik bij u
vertoef, bent u ook sterk u zo te ontwikkelen, zoals het nodig is voor mijn
aanwezigheid bij u. Mijn woord getuigt van mijn liefde. En wil mijn liefde u
gelukkig maken, dan zult ook u vol van liefde moeten zijn. Vol liefde moet uw
hart voor Mij slaan en vurig naar Mij verlangen. Dan pas kan Ik bij u vertoeven
in het woord. Ik kan met u als mijn kinderen spreken en u door mijn nabijheid
gelukkig maken. Open daarom uw harten. Wil, dat Ik dichter bij u kom. Maak u
gereed Mij te ontvangen en word liefde. Niets anders kan u met Mij
samensmelten dan alleen de liefde. Want als u in de liefde leeft, past u zich aan
bij Mij, de Liefde zelf. Liefde moet uw hele hart vervullen. In de liefde voor de
naaste moet de liefde voor Mij tot uitdrukking komen. Dan ben ook Ik met al
mijn liefde bij u en u bent voor eeuwig van Mij.
En dat is uw taak op aarde, dat u zich tot liefde vormt, dat u zich oefent in
deemoed, zachtmoedigheid, vredelievendheid en geduld. Dat u steeds een
voorbeeld zult nemen aan mijn levenswandel op aarde en Mij dus zult navolgen
door een leven te leiden zoals Ik het heb geleid, in barmhartige naastenliefde.
Dat is uw taak op aarde. En daarvoor geef Ik u kracht als u deze vraagt en u
opent voor de stroom van kracht die u toevloeit door mijn woord. Door mijn
goddelijke genadegave die eeuwig en altijd wordt overgebracht aan mijn
schepselen, die zich tot liefde vormen, dus hun wil op Mij richten en dicht bij
Mij willen zijn en dit laten blijken door werken van liefde.
Mijn woord is de onoverwinnelijke krachtstroom die naar u mensen omlaag
vloeit. En wie mijn woord heeft, wie het in zich tot leven wekt, die is met mijn
kracht doorstroomd. En hij tracht nu met al zijn zinnen bij Mij te komen. Hij
voert uit wat Ik hem te doen geef door mijn woord. Hij vervult mijn geboden en
zijn ziel wordt rijper. Want nu ontbreekt het hem niet aan kracht, omdat hij deze
voortdurend van Mij in ontvangst neemt. En mijn liefde voor u kent geen
grenzen en daarom droogt ook de krachtstroom nooit op. Daarom zal Ik eeuwig
en altijd in het woord naar de mensen afdalen om ze door de kracht van mijn
liefde, door de kracht van mijn woord naar Mij omhoog te heffen. Want wie
mijn woord heeft, die dringt Mij tegemoet, omdat ook in hem de liefde is, die
62

een deel is van Mij en zich met Mij wil verenigen. Open uw harten wijd en
verleen mijn liefde toegang. Bereid een woning voor Mij in u opdat Ik daar mijn
intrek in kan nemen en in u kan werken, en u zult al op aarde gelukzalig zijn.
Mijn liefde biedt u iets dat onvergelijkbaar mooier is dan de wereld u kan
bieden. Mijn liefde maakt u vrij van alle gebondenheid. Mijn liefde schenkt u
een eeuwig leven in alle kracht en heerlijkheid. Maar u zult deze liefde van Mij
moeten willen ontvangen, omdat Ik u niet kan bedenken zonder uw wil, omdat
Ik vrije schepselen mijn eigendom wil noemen en niet door dwang op u in kan
werken ter wille van uw gelukzaligheid. Verlang daarom vurig naar Mij met al
uw zintuigen. Streef niet de wereld en haar vreugden na, maar zoek uw ware
leven, uw ware vreugde bij Mij, die u overvloedig kan bedenken wanneer u Mij
toegang verleent tot uw hart. Laat Mij tot u spreken in het woord en u kracht
toevoeren. Laat me in u wonen en als voortdurende begeleider dicht bij u zijn,
en u zult nooit meer de last van de aarde voelen. U wordt door Mij op veilige
wegen geleid, het eeuwige vaderland - het rijk dat Ik u heb bereid - tegemoet.
Amen
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