De goede Herder

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

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, Silezië, 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.6845
4 juni 1957

De goede Herder
De gelijkenis van de goede Herder toont u ook de verhouding van Mij tot u. Hij
laat zien dat Ik al mijn schepselen bedenk met mijn liefdevolle zorg en dat allen
die naar mijn roep luisteren tot mijn kudde worden gerekend, die Ik bescherm
tegen de aanvallen van de vijand.
U allen hebt een Herder nodig, een leider die u de juiste weg aanwijst, die u
begeleidt en steeds bereid is u voor alle gevaren te behoeden. Want u bent
tijdens uw leven op aarde net als onzelfstandige kindertjes die voortdurend
bescherming nodig hebben. U bent als een kudde lammetjes die zich overal heen
verspreiden, die ook vaak wegen gaan die naar de afgrond voeren. U verdwaalt
soms naar hoogten waar een diepe afgrond voor u dreigt en houdt u ook vaak op
in vreemde gebieden en komt in gevaar gevangen en gedood te worden. U laat u
soms ook wegdringen van mijn kudde en wanneer Ik geen waakzaam oog zou
hebben, zou u verloren zijn.
Maar Ik ben de goede Herder, die ook Zijn leven zal geven voor Zijn schapen.
Ik duld niet dat wie tot mijn kleine kudde behoort, Mij wederrechtelijk
ontnomen zal worden. Ik duld niet dat de wolf binnendringt en Mij berooft van
mijn lammetjes. En Ik lok en roep wanneer één van mijn schapen verdwaalt,
opdat het de weg terugvindt naar de stal die zijn thuis is.
Alleen een goede Herder zal Zijn leven geven voor Zijn schapen. En mijn
verhouding tot u is als die van een goede Herder. U zult zelf mijn liefde voor u
niet kunnen bevatten, want u bent nog onwetend in uw huidige toestand. U zult
alleen mijn roep in acht kunnen nemen en u trouw tegen Mij aan dringen. U zult
uit mijn roep alleen maar mijn liefde voor u kunnen opmaken, maar u zult ze
niet in haar diepte kunnen begrijpen, zoals ook een schaapje alleen maar kan
ervaren dat het bij zijn Herder bescherming vindt in elk gevaar, maar zich niet
bewust is welke liefde de Herder vervult voor Zijn kudde.
Ik ben en blijf de goede Herder en Ik weid mijn schapen op goede velden. Wat
ze nodig hebben bezorg Ik hun en Ik wil niets meer dan dat ze mijn liefde
ervaren en zich steeds inniger bij Mij aansluiten, zodat de vijand zich niet aan
hen kan opdringen en hun schade toebrengen. Maar mijn schapen kunnen vrij
rondlopen. Ik leid ze en lok en roep, maar Ik houd ze niet gebonden aan een
touw. Ze hebben vrije uitloop, want Ik houd niet van dwang. Ik wil mijn kudde
5

niet met geweld vasthouden, maar ze moeten de liefde van hun Herder voelen en
naar haar moeten ze verlangen en daarom Mij in alle vrijheid achterna lopen
wanneer mijn roep weerklinkt.
En mijn roep zal steeds opnieuw weerklinken. Ik zal in alle liefde tot de mensen
spreken. Ik zal ze waarschuwen en aansporen. Ik zal hun steeds hulp verlenen
wanneer ze in gevaar zijn. Ik zal met al hun zwakheden en fouten rekening
houden en hun kracht doen toekomen. Ik zal mijn kudde waarlijk als een goede
Herder verzorgen, opdat geen van mijn schaapjes de dood vindt. Ik zal mijn
stem onophoudelijk laten weerklinken, opdat alle weer bij Mij komen, die eens
van Mij zijn weggegaan, die een bedrieglijke stem volgden, maar eens weer naar
Mij zullen terugkeren om dan eeuwig bij Mij te blijven en eeuwig ook mijn
eindeloze liefde te ondervinden.
Amen

BD.7455
13 en 15 november 1959

Jezus, de goede Herder
Ik zal u de mensen op uw weg voeren aan wie u het evangelie zult moeten
verkondigen, maar het zijn er altijd maar weinige die naar u luisteren en uw
woorden ter harte zullen nemen. Het is maar een kleine kudde die Mij - haar
Herder - volgt en deze kleine kudde zal Ik bijstaan. En Ik laat niet toe dat er in
mijn stal wordt ingebroken en mijn schapen van Mij weg worden geroofd, want
Ik ben een goede Herder die Zijn leven geeft voor Zijn schapen. U allen behoort
tot mijn kudde, die naar mijn roep luistert zodra hij voor u weerklinkt.
En mijn roep is altijd mijn woord waardoor Ik zelf u aanspreek van boven. Mijn
roep is de lokroep van een goede herder, die niet wil dat een schaapje uit Zijn
kudde voor Hem verloren zal gaan en die ook tot u woorden van liefde spreekt
om u bij zich te houden, om u te waarschuwen en te vermanen opdat u niet bij
diegene in de valstrikken terecht komt die u van Mij wil ontvreemden. Ik laat u
wel uw vrije wil en wanneer u over verre velden gaat, dan zult u allen uw weg
kunnen kiezen, waarheen u wilt. Maar een goede herder volgt zijn schaapjes en
hij zoekt die verdwaald zijn, die zich verwijderden van de goede weg, die in
ravijnen of op hoogten te ver zijn gegaan. Een goede herder lokt en roept zodat
ze de weg naar hem terugvinden, zodat ze bescherming zoeken, zich verdringen
om hem en met hem samen naar het vaderland gaan, waar rust en stilte hen
omgeeft aan het einde van de dag en na de lange omzwervingen door de velden.
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En dat is het kenmerk van een goede herder, dat hij zijn schaapjes niet aan hun
lot overlaat wanneer de nacht is aangebroken. Want zo menig schaapje zal
verdwalen, het zal van de goede weg afgaan en op de bergen te hoog klimmen,
het zal zijn weg richten op vreemd gebied waar het gevangen genomen en
gedood worden kan, het zal de verkeerde weg opgaan en zijn kudde en herder
verliezen. En dan zal een goede herder hem volgen en net zo lang roepen tot hij
het heeft gevonden. En vol vreugde zal hij zich voorover buigen en het schaapje
in zijn armen nemen, om het weer terug te dragen naar de kudde en ze naar de
vertrouwde stal terug te drijven. En zo ga ook Ik alle mensen achterna die Mij
als de goede Herder hebben verlaten en hun eigen wegen gaan, die in de wereld
verzeild zijn geraakt en proberen hierin op te klimmen. Het zijn allen
verdwaalde schaapjes die Mij aan het hart gaan en die Ik graag weer voor Mij
terug wil winnen, die Ik graag tot de mijnen wil rekenen en daarom steeds weer
lok en roep door mijn woord, zodat ze daar gevolg aan geven en Mij weer in
liefde naderbij komen, van wie ze zich hebben verwijderd. En daarom
weerklinkt steeds weer mijn woord van boven en wie het ontvangt moet het
verder uitdragen in de wereld, want de mensen hebben mijn woord dringend
nodig, mijn liefdevolle lokroep die hen weer naar hun vaderland terug moet
roepen.
En Ik weet waarlijk wie mijn woord nodig hebben en deze leid Ik op uw weg,
opdat u bij hen het werk in de wijngaard zult kunnen verrichten, opdat u Mij als
de goede Herder diensten van liefde zult kunnen bewijzen en Mij ook de
schaapjes weer terug kunt brengen die zich van de kudde verwijderden en die
toch weer tot Mij moeten komen omdat ze zonder Mij niet zalig kunnen worden.
Het zullen er niet veel meer zijn op wie mijn woord nog indruk zal maken.
Veeleer zullen de meeste mensen zich verzetten u aan te horen, want mijn kudde
is verstrooid en ver weg gedreven door de vijand, die zich wederrechtelijk toeeigent wat zich vrijwillig aan hem overgeeft. En toch moet de lokroep van de
goede Herder steeds opnieuw weerklinken. Want zodra zij vrijwillig weer naar
Mij terugkeren, kan Ik hen ook terughalen en naar de vertrouwde stal leiden.
Daarom, lok en roep ook u, die mijn evangelie in de wereld uitdraagt. Maak de
mensen de goede Herder bekend die onophoudelijk Zijn schaapjes zoekt en hen
onder Zijn trouwe hoede wil nemen. Verkondig de mensen dat er een God van
liefde bestaat die er alleen maar op wacht dat ze naar Hem toekomen in al hun
noden, die als een goede Herder elk schaapje in Zijn armen wil nemen, die het
alle bescherming biedt bij zich zelf, opdat alle mensen bij Hem goed geborgen
zijn.
Amen
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BD.4295
10 mei 1948

De goede Herder - "De mijnen herkennen mijn stem"
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. En als Ik hen roep, zullen ze Mij
volgen, want ze herkennen de stem van de Vader, die hen liefheeft en aan wie ze
gehoorzaam willen zijn. Mijn oproep zal echter spoedig uitgaan naar u, die de
mijnen bent. En Ik zeg het u allen tevoren, omdat u zich veilig voelt, omdat u niet
gelooft dat het einde nabij is. Maar Ik heb u nodig en Ik kondig u daarom aan, dat
u spoedig mijn stem zult vernemen, de stem van de goede Herder, die Zijn
schapen roept.
Ik heb trouwe wachters nodig voor mijn kudde, leiders die over steenachtige
wegen en klippen de mijnen omhoog willen begeleiden, die de mijnen
voortdurend terzijde staan en hen wijzen op het nabije einde. Deze leiders en
wachters zullen uit Mij zelf de waarheid ontvangen en ze aan u overbrengen. Ze
komen voort uit de rijen der mijnen en brengen de mensen mijn woord van boven
over. Ze staan met Mij in rechtstreekse verbindingen, dus behoren ze zelf tot de
mijnen. En als de oproep in hun oren weerklinkt, dan weten ze dat voor hen het
uur gekomen is werkzaam te zijn voor Mij en mijn rijk.
Dan zal van hun kant de verbinding met Mij zo innig tot stand worden gebracht,
dat er nooit meer een achteruitgang kan zijn voor de ziel die Mij dient, dat ze
nooit zonder kracht wordt gelaten, dat ze in korte tijd in staat is uit Mij zelf te
spreken. En dan zal ze haar missie op aarde vervullen, die zin en doel is van haar
aards bestaan. Dan is ze alleen nog voor Mij werkzaam. En met vreugde zal ze
mijn woord verbreiden en vertegenwoordigen, want ze is helemaal overtuigd dat
Ik zelf tot haar spreek. En aan elk woord kent ze daarom de grootste betekenis
toe. En de mens zal in grote mate kracht ontvangen. Elk gevoel van zwakheid zal
van hem afvallen. Elke geestelijke gave zal ten volle worden benut en gebruikt.
En waar hij onder mensen vertoeft zal zijn werk succesvol en zegenrijk zijn. En
uw werkzaam zijn is ophanden.
Ik ken uw wil en de zwakheid van uw geloof. Maar Ik ben ook op de hoogte van
de verandering die zich binnenkort voor u zal voordoen. Ik ben op de hoogte van
de nood en het leed van de komende tijd, zoals Ik echter ook uw wil om te
geloven en de sterkte van uw geloof ken. En in overeenstemming daarmee zal Ik
u met kracht bedenken en u nooit alleen laten, wat er ook komen mag.
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En houd u daarom steeds aan mijn woord. Onttrek aan mijn woord de kracht
waarmee Ik het heb gezegend. Word in waarheid mijn kinderen, die zich vol
vertrouwen aan de Vader overgeven. En geloof dat Hij u zeker zal redden als u in
nood bent. Want wie mijn stem herkent, is mijn kind en zijn leven is mijn zorg.
Wie in Mij gelooft zal ook in staat zijn mijn stem te horen. Maar wie het klinken
van mijn stem in twijfel trekt, is mijn kind niet, ofschoon hij meent eveneens met
Mij verbonden te zijn.
De schapen herkennen de stem van hun Herder en ze zullen Hem volgen als Hij
hen roept. Maar Ik ben de goede Herder, die niet eerder rust totdat Hij Zijn
schapen heeft gevonden.
Amen

BD.7129
24 mei 1958

Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus
Met Mij en in mijn naam moet u elke dag beginnen en met elk werk een begin
maken, dat wil zeggen uw dagelijkse taken vervullen, en u zult er ook zeker van
kunnen zijn dat u gezegende arbeid verricht, hetzij aardse of geestelijke
werkzaamheid. Zodra u echter alleen gaat, dat wil zeggen zonder Mij om mijn
bijstand te hebben gevraagd, zult u veel vergeefse arbeid verrichten. U zult met
moeilijkheden te maken krijgen, of de arbeid zal u niet altijd lukken. Al een
innige gedachte aan Mij verzekert u mijn bijstand. En roept u Mij bewust aan
om zegen en ondersteuning, dan zal zich ook alles vanzelf zo voordoen zoals het
goed is en u zult in volledige kalmte uw dagtaak kunnen volbrengen. U zult
steeds moeten weten dat u lastig gevallen wordt door duistere krachten, die
steeds bij u binnenkomen wanneer u verzuimt een beschermende muur om u
heen te vormen door het aanroepen van mijn naam, door te vragen om mijn
zegen bij wat u doet. En zijn ze eenmaal tot u doorgedrongen, dan is het heel
wat moeilijker ze weer van u af te houden dan het aanvankelijk was hun de
toegang te beletten. Want ze verzwakken uw wil, die dan alleen met inspanning
van alle krachten inhaalt wat werd verzuimd: Mij aanroepen om hulp.
De strijd om uw ziel wordt voortdurend gevoerd en vaak wordt de overwinning
u moeilijk gemaakt door die duistere krachten. Maar het ligt dan vaak aan uzelf,
omdat u onbeperkt kracht kunt vragen en dit steeds zult moeten doen door innig
gebed om mijn leiding, mijn bescherming en mijn zegen. Daarom zult u nooit
uw dagelijks werk moeten beginnen zonder Mij. In uw hart moet u mijn naam
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aanroepen, vragen om versterking van wil en u ongeremd aan Mij overgeven.
Dan kan Ik u ook beschermen tegen de vijand van uw ziel, dan zullen er talloze
lichtwezens om u heen zijn en die ander de toegang beletten, dan zult u blij en
zorgeloos uw dagelijks werk verrichten vanuit het gevoel van kracht en
innerlijke vrede. En dan zal u ook niets kunnen ontstellen, omdat u weet dat Ik
steeds bij u aanwezig ben en alles voor u regel.
De innerlijke verbinding met Mij is de beste garantie voor het goed lukken van
al uw plannen, hetzij aardse of geestelijke aangelegenheden. Steeds kan Ik dan
zelf op u inwerken en uw gedachten en uw handelingen zo sturen, zoals het juist
en nuttig voor u is. Maar zodra u zich van Mij afzondert, zodra u de band losser
maakt zullen ook andere gedachten die u door mijn tegenstander worden
toegestuurd de heerschappij over u verkrijgen. Gedachten die u de innerlijke
vrede ontnemen, die u onrustig maken en steeds slechtere krachten toegang
verlenen die nu het werk van innerlijke ontwrichting en disharmonie voortzetten
zodat ook uw dagelijkse arbeid niet gezegend is en uw ziel zich in gevaar
bevindt door hem gekluisterd te worden.
En wederom zult u zich uit zo'n gevaar alleen maar kunnen bevrijden wanneer u
uw toevlucht neemt tot Mij, want Ik ben te allen tijde bereid u bij te staan in uw
geestelijke nood. Maar zonder Mij kunt u zich niet van hem en zijn invloed
bevrijden, zonder Mij bent u te zwak en daarom aan hem overgeleverd. Maar
aan al zulke benauwenissen zult u kunnen ontsnappen wanneer u zich steeds
weer aan Mij en mijn bescherming overgeeft, wanneer u Mij steeds om mijn
zegen vraagt, wanneer u Mij uw lichamelijk en geestelijk welzijn aanbeveelt en
nooit verzuimt mijn naam aan te roepen en u Mij daardoor openlijk in Jezus
Christus belijdt. Dan richt u een muur op die mijn tegenstander niet zal kunnen
laten instorten. Want hij ontvlucht Mij en mijn naam en dus zal hij u ook met
rust laten wanneer u maar gelovig mijn naam uitspreekt in elke nood en elk
gevaar.
Amen

BD.7356
6 mei 1959

De tegenwoordigheid van Jezus wordt verzekerd door Hem
voortdurend aan te roepen
Dit ene moet u zeker weten, dat Ik hen die van Mij willen zijn, niet verlaat. Er
zullen nog veel bekoringen over u komen, maar daar ben Ik van op de hoogte en
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sta u als bescherming altijd ter zijde. Maar u moet alles doen om deze
verzoekingen te weerstaan.
Mijn tegenstander heeft het recht u op de proef te stellen, omdat hij nog maar
korte tijd kan regeren in deze wereld en daarom met alle middelen probeert zijn
aanhang te behouden. En hij ziet ook de mijnen, die zich aan zijn macht en wil
hebben onttrokken en probeert het bij dezen met vergrote kracht.
Maar u hoeft hem niet te vrezen, want de mijnen laat Ik me niet ontrukken, de
mijnen bescherm Ik tegen hem en zijn macht. En er bestaat een zeker middel hem
van u af te weren, wanneer u maar steeds Mij zelf aanroept, wanneer u mijn naam
uitspreekt in diep vertrouwen, dat Ik u help. Al is het maar een gedachte. Maar u
zult u tot Mij zelf moeten wenden en u zult vrij worden van hem.
Zijn macht over de mijnen is niet groot meer, want aan de liefde voor Mij ketst
alles af wat hij ook tegen u onderneemt. Maar hij gebruikt vaak middelen die u
erg aangrijpen en toch hoeft u hiervoor ook niet te vrezen, wanneer u maar steeds
aan Mij denkt, die aan het kruis voor u alles gedragen heb wat u bezwaarde als
zondeschuld. Ik heb u verlost, Ik heb u bevrijd uit zijn heerschappij en dus is
alleen uw eigen wil nodig, dat u dit kruisoffer van Mij aanneemt, dat u het als
voor u volbracht aanziet en gelooft dat mijn tegenstander geen macht meer over u
heeft, zodra u zich vrijwillig aan Mij overgeeft. Denk elk ogenblik aan Mij en u
geeft daardoor Mij zelf aanleiding om voortdurend bij u tegenwoordig te zijn.
Wat kan u dan nog gebeuren wanneer Ik bij u aanwezig ben? U hoeft dan niets en
niemand meer te vrezen, want zelfs de anders zo machtige tegenstander is
machteloos zodra Ik me aan uw zijde bevind, en dat Ik u terzijde blijf staan,
bepaalt alleen uw wil, Mij niet uit uw gedachten weg te laten, Mij te roepen in
elke nood en benarde toestand, mijn naam uit te spreken in het vertrouwen op
mijn bijstand, die Ik u te allen tijde beloof.
Laat alleen uw geloof levend worden door voortdurend werkzaam te zijn in liefde
en u zult aan geen nood meer zijn blootgesteld, want een levend geloof bant
geestelijke en aardse nood, een levend geloof kent geen vrees en geen falen, een
levend geloof is samen werkzaam zijn met Mij zelf, tegen wie geen tegenstander
op kan, die overwinnaar is van de grootste vijand en aan wie u zich daarom ook
volledig en helemaal moet overgeven, omdat u dan de mijne bent en blijft en
eeuwig niets meer hoeft te vrezen. Want mijn liefde geldt u al vanaf het
allereerste begin en mijn liefde houdt nooit op.
En zo zal ook de Vader Zijn kind beschermen tegen elk gevaar dat hem dreigt
door de vijand, Hij zal naast hem gaan en de handen beschermend uitspreiden, en
alle wegen van het kind zullen geëffend zijn, dat het 't doel goed bereiken zal.
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Amen

BD.7191
19 oktober 1958

De kracht van de naam Jezus
U zult alleen mijn naam in diep geloof hoeven uit te spreken, en dan zult u zijn
kracht ondervinden. U zult u van mijn nabijheid bewust zijn en hulp ondervinden
in uw nood. Maar hoe vaak staat de wereld nog tussen u en Mij in, hoe vaak is de
invloed ervan nog zo sterk dat het u nauwelijks mogelijk is u los te rukken en u
met alle innigheid tot Mij te wenden, als het ware de sprong te wagen uit het
aardse in het geestelijke rijk. Voor u ben Ik nog niet zo werkelijk nabij, maar Ik
kan u alleen maar duidelijk helpen wanneer u zich helemaal aan Mij overgeeft,
wanneer u zich aan mijn hart vastklampt en mijn naam uitspreekt als helemaal bij
Mij aanwezig. In uw hart kunt u mijn aanwezigheid voelen. Dan spreekt u echter
geen verzoek tevergeefs uit, dan is het u al vervuld. Dan is de kracht van mijn
naam al werkzaam geworden en dan zult u ook weten wat het betekent, Mij in vol
geloof aan te roepen. U zult begrijpen wat geloof is dat niet twijfelt. En al mag de
wereld nog zo zeer op u afstormen, u bent te allen tijde in staat u zo innig met
Mij te verbinden dat u geïsoleerd bent van de wereld, dat mijn kracht u kan
toestromen.
U hoeft niet bang te zijn dat Ik u zonder hulp laat wanneer u maar steeds uw blik
op Mij gericht houdt, wanneer u eenvoudigweg van Mij zult willen zijn. Deze
diepste wens is doorslaggevend dat Ik u tot Mij trek en nooit meer loslaat. Maar
ook het worstelen is nodig, want u moet groeien en rijp worden. U moet niet
blijven stilstaan en moe en lauw worden in uw streven en u moet daarom steeds
weer als kinderen tot de Vader roepen. En hoe inniger uw roep is, des te eerder
zal hij worden verhoord en dan zult u de kracht van mijn naam ondervinden. Ik
wil u helemaal bezitten. Maar u zult vrijwillig naar Mij toe moeten komen, omdat
Ik pas de liefde van het kind bezit wanneer het zich aan Mij overgeeft en gelovig
mijn naam uitspreekt als die van zijn God en Vader van eeuwigheid.
Amen

BD.6169
19 januari 1955
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De naam Jezus overwint de duivel
U zult de duivel in mijn naam kunnen gebieden dat hij weg moet gaan, en u zult
vrij zijn van hem. U hebt een zeker middel: de naam van uw Heer en Heiland, die
- in vol geloof uitgesproken - enorm grote kracht heeft op al het kwade, op de u
bedreigende krachten die in opdracht werken van hem die mijn tegenstander is.
Ze zullen u moeten verlaten als u de kracht van mijn naam inzet tegenover hen,
want hiervoor vluchten ze om niet vernietigd te worden.
Dus hoeft u zich steeds alleen maar aan de goddelijke Heiland en Verlosser Jezus
Christus over te geven. U hoeft Mij alleen maar te roepen of te willen dat Ik bij u
ben en u bescherm tegen het kwade, en niets slechts zal zich aan u kunnen
opdringen omdat mijn wil alle krachten weert die u willen schaden. Maar steeds
wordt vooropgesteld dat u zelf van Mij zult willen zijn, dat u de serieuze wil hebt
Mij zelf en mijn welgevallen te verwerven, dat u dus bewust op Mij aanstuurt.
Weliswaar zal mijn tegenstander u dan juist feller aanvallen, hij zal proberen u
met alle middelen van Mij weg te dringen en hij zal u zijn rijk voorstellen als
waard om naar te streven. Hij zal vermomd naar u toe komen en dat wat hij
verlangt zo aantrekkelijk mogelijk voor u trachten te maken, om uw zinnen in de
war te brengen opdat u zult geloven dat het u niet schaadt. Hij vindt wel de juiste
middelen om u te verleiden, maar u herkent hem zeker en ook zijn intriges,
zolang u met Mij verbinding zoekt. Steeds zult u naar Mij moeten roepen. Steeds
zult u de naam Jezus vol innigheid moeten uitspreken wanneer u zelf in twijfel
verkeert of u door mijn tegenstander bedreigd voelt.
Alleen zult u Mij niet uit uw hart mogen verdringen, want dan heeft mijn
tegenstander gemakkelijk spel en u zult bezwijken voor zijn wensen. U zelf bent
vaak te zwak om hem te weerstaan en daarom zult u de hulp moeten inroepen van
Diegene Die hem kent en zijn Heer is. En een innige roep bevrijdt u van hem. De
naam Jezus doet wonderen, wanneer deze in diep gelovig vertrouwen wordt
uitgesproken. Want in Hem roept u Mij zelf aan, uw God en Vader van
eeuwigheid, die u waarlijk niet aan diegene zal overlaten met wie Hij om uw
zielen strijdt, wanneer uw zielen zelf naar Mij verlangen.
Amen

BD.7195
27 oktober 1958
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Toevlucht tot Jezus
Er kan geen ziel verloren gaan die zich aan Jezus vasthoudt, die de goddelijke
Verlosser zal vragen om hulp tegen haar vijand. Want Jezus Christus neemt deze
ziel aan en Hij ontwringt ze de tegenstander doordat Hij haar wil sterkt, zodat
deze zich steeds weer naar Hem zal wenden en zich van de tegenstander zal
losmaken. Opdat nu echter een mens de weg naar Jezus gaat, moet hij ook weten
van het werk van erbarmen dat de mens Jezus heeft volbracht. Hij moet op de
hoogte zijn van zijn oerzonde en de gevolgen en van de noodzakelijkheid Jezus
Christus als God en Verlosser te erkennen.
Dit weten zullen de mensen ook meestal hebben, maar niet allen hebben
dienaangaande al hun standpunt bepaald. En dit laatste is nodig, wil de mens
bewust de weg naar het kruis nemen. Zolang het maar een weten voor de vorm
blijft, zolang de mens zich nog niet zelf in gedachten ermee heeft beziggehouden,
wat het betekent een belijder van Jezus Christus te zijn, zolang blijft ook bij hem
elke uitwerking uit. Hij blijft gevangen in de macht van de tegenstander, hij is
nog niet verlost, want de goddelijke Verlosser Jezus Christus is voor hem nog een
leeg begrip. Hij is alleen een naam, maar geen levende Heiland voor zijn ziel.
Troostrijk echter mag voor ieder mens de gedachte zijn, dat hij zich alleen maar
aan Jezus Christus hoeft over te geven, dat hij Hem alleen hoeft te vragen hem de
redden uit de macht van de vijand en dat aan dit verzoek ook zeker gehoor wordt
gegeven, omdat ze van de wil van de mens getuigt, deze laatste te ontvluchten en
naar God terug te keren, waartoe de mens alleen te zwak is wanneer hem de hulp
van Jezus Christus niet wordt verleend. Maar deze hulp moet bewust worden
gevraagd. En dat vereist ook het bewuste erkennen van Jezus als Gods Zoon en
Verlosser van de wereld, in wie God zelf naar de aarde afdaalde om de mensen te
verlossen.
Daarom moeten dus alle mensen kennis nemen van Hem en daarom moet Hij
verkondigd worden in de hele wereld. Zijn gang over de aarde, Zijn wandel in
liefde, Zijn bittere lijdensweg en Zijn smartelijk lijden en sterven aan het kruis
moet de mens levend in het hart worden geschreven, want alleen het dode weten
daarover is niet voldoende wanneer de mens het niet een keer in zijn gedachten
levend zal laten worden om de grootte van de eigen schuld in zijn volle omvang
te beseffen, waarvoor Jezus het ontzettende leed heeft verdragen om daarvoor
boete te doen.
De mens moet de eigen grote schuld inzien en wensen daarvan vrij te worden,
dan pas zal hij vrijwillig tot Hem gaan en Hem berouwvol vragen om vergeving.
Hij zal Hem vragen zich om zijn zwakte te bekommeren en hem te bevrijden uit
de macht van diegene die zich eens schuldig maakte aan zijn val, en zijn verzoek
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zal niet vergeefs zijn, want daarom is Hij in de wereld gekomen, om het
gevallene te verlossen, om het ongelukkige te redden, dat alleen te zwak is om
zich te bevrijden en dat daarom de hulp van Jezus Christus nodig heeft.
Amen

BD.7398
26 augustus 1959

De poort naar het lichtrijk is Jezus Christus
Ieder gaat de poort van het licht binnen die Jezus Christus heeft gevonden, die in
een levende verhouding tot Hem staat, die een echte doe-christen, maar geen
vorm-christen is. En daarom is het voor ieder mens een gelukkig makende
gedachte zich met Jezus Christus verenigd te weten, omdat hem dan ook het
lichtrijk zeker is, omdat hij dan de dood niet zal hoeven te vrezen en de tijd die
hem na de dood in het hiernamaals wacht. Maar er is een innige verbinding mee
bedoeld, een band die de mens laat inzien dat hij tot diegenen behoort voor wie
Jezus Christus aan het kruis is gestorven. En deze band zal altijd daar zijn, waar
de mens in de liefde leeft en daardoor al de weg van de navolging van Jezus gaat.
Deze mens zal door de liefde helder van geest zijn, hij zal op de hoogte zijn van
de betekenis van het verlossingswerk, hij zal van de missie van Jezus op aarde
een juist besef hebben en daarom ook zelf deelachtig willen zijn aan het werk van
barmhartigheid dat de mens Jezus op aarde als omhulling van de eeuwige
goddelijke Geest heeft volbracht. Want wie op de hoogte is van dit grote werk
van de verlossing en van de motivatie ervan, die kan niet anders meer dan heel
zijn hart aan Jezus Christus verpanden en Hem in alle innigheid toegedaan zijn
voor tijd en eeuwigheid.
Maar daartoe is de verlichting door de Geest nodig, er behoort een leven in liefde
toe dat deze verlichting pas mogelijk maakt en daarbij hoort de wil om op de
aarde doelmatig en beantwoordend aan het doel te leven. De wil tot het goede
behoort ertoe, die steeds de verbinding met God in Jezus Christus zal inleiden.
Maar de mens is gelukkig te prijzen die deze innige liefde voor Jezus Christus
heeft, die zich van ganser harte bij Hem heeft aangesloten en die voor Hem
uitkomt tegenover de mensen tot aan zijn dood. Want deze zal binnengaan in het
rijk dat Jezus Christus zelf voor hem heeft geopend door Zijn kruisdood.
De levende verbinding met Hem stelt een diep geloof voorop en zo’n geloof juist
weer de liefde, een leven in onbaatzuchtige naastenliefde, waardoor het geloof tot
leven wordt gewekt en de mens nu de "zekerheid" heeft waar hij tevoren nog naar
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vroeg en aan twijfelde. Wie zo’n geloof het zijne noemt, die is waarlijk al op
aarde gelukkig te prijzen. Hij is als een rots en op zo’n geloof is de ware kerk van
Christus gegrondvest, dat wil zeggen alleen hij, die zo’n vast, door de liefde
levend geworden geloof bezit, hoort bij de door Jezus gegrondveste kerk. Maar
de mens die deze diepte van het geloof heeft bereikt, bevindt zich dan al in een
toestand van gelukzaligheid, want niets zal hem meer doen schrikken op aarde,
omdat hij zich in de armen van Hem weet Die voor hem aan het kruis is
gestorven en omdat hij zich in Diens armen geborgen voelt. En hem zal de dood
ook geen schrik meer aanjagen, hij zal alleen zijn uiterlijk omhulsel afleggen en
in een ander rijk binnengaan dat licht is en gelukzaligheid en dat het lot is van
ieder mens die levend in Jezus Christus gelooft.
Amen

BD.7404
4 en 5 september 1959

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

BD.8091
30 januari 1962

De menswording in Jezus
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Wat tot verlichting van uw geest bijdraagt, dat wil Ik u waarlijk bezorgen. Want u
mensen heeft licht nodig en u die Mij zult willen dienen, u zult als lichtdrager de
mensen moeten voorgaan, hun de weg verlichten die naar Mij voert en naar het
eeuwige leven. En Ik weet waarover de mensen opheldering behoeven. Ik weet
waar hun denken nog onjuist is. En zo weet Ik ook dat ze een licht nodig hebben,
omdat elke verkeerde gedachte alleen aanleiding geeft tot verwarring, tot
geestelijke duisternis. En steeds weer zal Ik een licht laten stralen in de duisternis
en u daarmee ook de juiste weg aanwijzen die u zult moeten gaan gedurende uw
leven op aarde. En daar u op aarde de weg zult moeten nemen naar het kruis, daar
u Jezus als Gods Zoon en Verlosser zult moeten herkennen en erkennen wanneer
u het lichtrijk zult willen binnengaan, zult u ook naar waarheid over mijn
menswording in Jezus moeten worden onderricht, daar u anders Mij zelf niet in
Jezus zult kunnen erkennen.
En juist dit probleem van de menswording is voor u moeilijk op te lossen, want u
zult het u niet kunnen voorstellen dat Ik, de grootste en volmaaktste Geest van de
oneindigheid, Mij in een mens heb gemanifesteerd. U zult het u niet kunnen
voorstellen dat Ik anders niet verpersoonlijkt kon worden dan in Jezus, Wiens
uiterlijke omhulling de goddelijke Schepper in zich droeg, Die wel mens was
volgens Zijn uiterlijke omhulling, maar door mijn goddelijke Liefdesgeest totaal
doorstroomd. Zijn hele wezen was en bleef dus God, om voor u, mijn schepselen,
zichtbaar te zijn.
U zult u de eeuwige Godheid nooit als een belichaamd wezen mogen voorstellen
dat dus begrensd zou zijn. Ik vervulde de gehele oneindigheid, want deze
oneindigheid wordt doorstraald met mijn kracht die onbegrensd werkzaam is. Ik
zelf ben de Oorsprong van deze krachtuitstraling en dus ook nooit als een
begrensd wezen voor te stellen. Maar Ik kon een vorm geheel doordringen, hem
doorstralen, zodat Hij niets anders was dan mijn oorspronkelijke substantie, dat
hij hetzelfde was als Ik zelf, alleen in een voor u mensen voor te stellen vorm.
En deze vorm was de mens Jezus, die Mij tot omhulling werd omdat mijn
schepselen iets ruimtelijk begrensds wilden aanschouwen en omdat ook het
verlossingswerk zich zichtbaar voor u moest afspelen en dit ook een voor de
mensen zichtbaar gebeuren vereiste, dat hen van zonde en dood moest bevrijden
wanneer ze in Hem geloofden, wanneer ze geloofden in mijn menswording in
Jezus, in het werk van liefde en erbarmen, dat ter wille van de zondige mensheid
door een mens werd volbracht die Mij zelf in alle volheid in zich droeg.
Anders dan in Jezus ben Ik voor u niet voor te stellen. In Jezus werd God, de
grootste Geest van de oneindigheid, Mens. En Jezus zelf was God, want zelfs
Zijn menselijke buitenkant vergeestelijkte zich en werd door mijn Liefdesgeest
volledig doorstraald. Jezus was alleen zolang mens, tot Hij zich door Zijn leven
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in liefde vergeestelijkt had. Maar de uiterlijke vorm moest alle lijden en smarten
verdragen en tenslotte de bitterste dood aan het kruis, omdat de mens Jezus voor
Zijn medemensen verzoening wilde schenken voor de grote zondeschuld. En pas
met de kruisdood was het verlossingswerk volbracht, dat dus Ik zelf als de
eeuwige Liefde, in Jezus volbracht heb en Ik zelf daarom in Jezus moet worden
erkend.
U allen, als mijn eens uitgestraalde wezens, bent in uw oorspronkelijke substantie
liefde, zo ook Jezus, Die bij Mij bleef toen u zich vrijwillig van Mij losmaakte.
Ook Hij was een uitstraling van Mij, dus mijn Zoon. En deze zond Ik naar de
aarde om u mensen te verlossen, om voor u de weg van de terugkeer weer vrij te
maken. En Zijn grote liefde hield ook als mens de verbinding met Mij in stand.
Hij verlangde altijd alleen maar mijn liefde en Ik ontzegde haar Hem niet.
En zo kon Ik Hem geheel en al vervullen. Ik kon Hem doorstralen en helemaal
bezit van Hem nemen. En daar Zijn uiterlijke vorm mens was, werd Ik dus
"mens" en Jezus werd "God". Er bestond geen scheiding meer tussen ons. Hij
was geheel met Mij versmolten, Hij was Een met Mij. En mijn schepselen
kunnen nu in Jezus Mij zelf aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, wanneer
ze als "verlost" binnengaan in het rijk van het licht, waar ze eeuwig gelukzalig
zijn.
Amen

BD.7085
6 april 1958

"Jezus, mijn Verlosser, leeft"
In de geestelijke wereld is het een jubelen en juichen over mijn verlossingswerk.
Want het wordt alle lichtwezens steeds weer opnieuw duidelijk wat zich op aarde
heeft afgespeeld. En ze loven en prijzen Mij als hun Redder van zonde en dood,
die voor hen de poort naar het lichtrijk heeft geopend. Ze zijn op de hoogte van
de geestelijke betekenis van mijn lijden en sterven, van de kruisdood en de
verrijzenis op de derde dag. Ze weten, dat door dit grote werk van erbarmen voor
de mensheid een "opstanding" is verzekerd, dat ze niet vervallen is aan de
eeuwige dood en dat voor alle mensen eens het uur van de verlossing slaat na
eindeloos lange tijd van uiterst zwaar gevangenschap.
En daarom is hun dank, hun jubelen en hun liefde voor Mij onmetelijk en nemen
deze toe zodra ze deelnemen aan het werk van de verlossing, dat ze als in het nu
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steeds weer mogen meemaken, omdat in het lichtrijk de tijd onbegrensd is, omdat
ze ook alle gebeurtenissen van het verleden en de toekomst als tegenwoordige
tijd beleven.
En zouden de mensen op aarde zich eveneens proberen te verplaatsen in die
gebeurtenis van de kruisiging en de verrijzenis van Jezus, dan zouden ook zij
daar de grootste zegen uit halen. En in hun harten zou de vreugde en diepe
dankbaarheid doordringen, dat Ik zelf in Jezus Christus u mensen bevrijding
bracht van zonde en dood. Want dit gebeuren was eenmalig. Nooit had een mens
een dergelijk onmetelijk lijden op zich genomen. En nooit is een mens in totale
onschuld de meest bittere kruisweg gegaan, die met zijn dood aan het kruis
eindigde, ofschoon heel vaak mensen in een situatie terechtkomen waar
wreedheid van medemensen hun een lot bereidt dat ondraaglijk schijnt.
Maar er speelden bij het erbarmende werk van Jezus Christus geestelijke
voorvallen mee die Zijn lichamelijk leed nog in het veelvoudige vergrootten,
omdat de ziel het allesomvattende inzicht had en daarom alles kon doorzien,
zowel de geestelijke nood die alle mensen had overmand, als ook de geestelijke
toestand van hen die Hem pijnigden en het schandelijke werk bij Hem
voltrokken, die hun afschuwelijke begeerten en kwade lusten botvierden op Zijn
rein lichaam en die Hij ervoer als afgezanten van de hel. Maar Hij hield vol tot
Zijn dood. En op de derde dag stond Hij in alle glorie weer op uit het graf dat
Hem niet gevangen kon houden. En zo bekroonde Zijn opstanding het
verlossingswerk, want voor allen die zich laten verlossen door Jezus Christus is
één ding zeker: dat ook zij zullen verrijzen tot het eeuwige leven.
Weliswaar was voordien het leven der mensen met hun lichamelijke dood ook
niet beëindigd, want de ziel kan niet sterven, ze blijft eeuwig bestaan, maar of de
toestand van de ziel dan een staat is van leven of van de dood, is alleen van de
goddelijke Verlosser Jezus Christus afhankelijk. Want alleen Hij kan de ziel het
leven geven en alleen Hij is de poort naar het leven in gelukzaligheid. Dus kan
een ziel ook in de toestand van de dood het rijk hierna binnengaan. En ze zal ook
zolang in deze toestand blijven, tot ze naar Jezus Christus roept, of Hij haar het
leven wil geven. "Maar wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven."
Voor ieder mens kan het uur van de lichamelijke dood ook al het uur van de
opstanding zijn. Geen mens hoeft zijn stervensuur te vrezen, omdat Eén de dood
heeft overwonnen en deze Ene het leven belooft aan ieder die in Hem gelooft. En
zo zouden ook op aarde de mensen kunnen jubelen en juichen, wanneer ze het
verlossingswerk van Jezus Christus in zijn volle betekenis zouden begrijpen en er
ook aan zouden willen deelhebben. Dan heeft de dood voor alle mensen zijn
angel verloren. En alle mensen zouden kunnen instemmen met het lofgezang van
de geestelijke wezens: "Hij is waarlijk verrezen. Jezus, mijn Verlosser leeft".
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Amen
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