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0373 Het doel van het lijden Beproevingen - Traagheid van de geest
11 april 1938
Er zijn zoveel gebeurtenissen in het leven die de mens moedeloos maken, het is als een band die het
hart van zo'n mens omspant. Steeds weer komt er twijfel op over de goedheid en barmhartigheid
van GOD wanneer te dikwijls zorgen en verdriet opduiken. En toch geven die u alleen de innerlijke
rijpheid, die u zich anders pas in een veel langere tijd zou moeten verwerven.
En omdat het aardse leven maar een korte spanne tijds omvat, zullen zich zulke kwellende of
pijnlijke gebeurtenissen des te vaker en soms snel na elkaar moeten voordoen, opdat er voor u
zegen uit kan voortkomen. Opdat u ernstig en bezonnen het leven beleeft en uw verlangen zich
steeds meer afwendt van de wereld en haar bekoringen, die voor u gelijktijdig een ernstig gevaar
betekenen.
Voor sommigen schijnt het leven vaak ondraaglijk; soms raakt het mensenkind zo vermoeid en laat
de moed zakken, het laat zich drijven zonder zelf iets te doen om dit ontmoedigende leven te
veranderen. En toch zou het voor u zo eenvoudig zijn, zodra de juiste instelling tot GOD u de weg
toont die u te gaan hebt. Let toch eens op de vele schijnbaar onoverwinnelijke hindernissen in uw
leven. Zou u daar wel aan ontsnapt zijn, wanneer niet telkens weer hulp van boven tussenbeide was
gekomen?
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uitvloeisel van de genade van GOD. Of het goed gaat of verkeerd, het heeft altijd hetzelfde doel,
nml Veredelend in te werken op u, mensenkinderen. En bent u in staat in elke beproeving een
middel te zien tot verbetering, dan is er ook reeds de erkenning van eigen tekortkomingen en
zwakheden, en met het besef komt ook de stille wens die te bestrijden.
Dan heeft elke beproeving reeds zijn doel bereikt. En daarom moeten de gedachten in alle moeilijke
omstandigheden zich daarop richten, dat deze beproevingen nodig zijn om een hogere graad te
bereiken. Dat zij a.h.w.de treden op de ladder zijn die tot de volmaaktheid van de ziel leiden. Een
leven zonder strijd zou slechts een blijven staan op steeds dezelfde trede betekenen, alleen is de
strijd tegen zichzelf veel moeilijker te voeren dan tegen vijanden die van buitenaf op de mens
toekomen.
Elk ontwaken uit de traagheid van geest is een vooruitgang, want de waakzame mens zal ook aan
zijn geest denken, hij zal hem geen gebrek laten lijden. Doch de traagheid is een achteruitgang en is
in geen geval stimulerend te noemen. Ze zal elke drang tot het doen van werk verstikken, en daarom
kan ze nooit bevorderend op de ziel inwerken.
Laat u daarom niet afschrikken als de tegenspoed van het leven u zwaar te dragen schijnt. Hebt u
hierdoor uw fouten ontdekt en daartegen gestreden, dan zal het in niet al te lange tijd weer van u
wijken. Want de HEER laat zulke beproevingen slechts zolang toe tot ze hun doel bereikt hebben en
verbeterend op het hart van de mens hebben ingewerkt, want Zijn Wil is niet dat u moet lijden maar alleen dat u hierdoor u de eeuwige vreugde waardig maakt.
AMEN

6987 Louteringsproces door beproevingen
7 december 1957
Hoe ook uw aardse leven mag verlopen, het is door Mijn Wil bepaald om u steeds meer
mogelijkheden te geven uw ziel te laten uitrijpen. Maar uw ziel zal alleen dan uitrijpen als u zich
berustend naar Mijn Wil voegt, als u zich ootmoedig buigt en u MIJ volledig de leiding laat. Dan
zult u ook duidelijk Mijn hulp ervaren in elke aardse en geestelijke nood. Het levensdoel is de
vergeestelijking van uw ziel, de loutering van alle afvalsubstanties die u nog aankleven, opdat Mijn
goddelijk Liefdelicht haar geheel doorstralen kan als zij haar aardse lichaam verlaat.
Maar deze loutering zal niet plaatsvinden als het menselijk bestaan geheel zonder strijd verloopt,
tenzij de mens al een buitengewoon leven van liefde leidt. Dan lossen de omhulsels ook op en de
ziel heeft haar doel bereikt aan het einde van het leven.
Maar vaak moet dit louteringsproces zich nog door lijden en noden, door innerlijke strijd
voltrekken. En omdat Mijn Wijsheid dat weet, zorgt Mijn Liefde er steeds voor de ziel te helpen bij
haar voltooiing. En daarom kan uw aardse bestaan niet altijd in dezelfde rust worden doorgebracht.
Er zullen stormen om u razen en dikwijls genoeg zult u moedeloos zijn over het lot dat u treft.
En toch hoeft u niet te vrezen en kunt alles overwinnen als u zich maar steeds dichter bij MIJ
aansluit, hoe harder u door het noodlot getroffen wordt. IK ben overal van op de hoogte en u bent
nooit alleen, zelfs als u, aards gesproken, geheel eenzaam bent, als u gelooft dat u van alle mensen
bent verlaten. IK zal u waarlijk niet verlaten, en met MIJ verenigd te zijn vergoedt voor u
duizendmaal het verlies dat u lijdt of geleden hebt.
Maar u moet ook in alles wat u overkomt MIJ zien. Als IK uw eerste en laatste gedachte ben, dan
bent u sterk, wat u dan ook mag overkomen. Verwijdert u zich echter van MIJ door mopperen en
klagen wanneer u in opstand komt tegen uw lot, dan zult u ook steeds zwakker worden en de nood
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winnen, om u weer onder Mijn Wil te laten buigen.
IK heb waarlijk het beste met u voor, en niets overkomt u zonder Mijn Wil of Mijn toelating. Maar
u zult alles makkelijker kunnen dragen in voortdurende verbinding met MIJ, en dan zal alles wat u
tot nog toe een niet te ontwarren kluwen scheen, wonderlijk tot een oplossing komen. En de ziel zal
een groot succes behaald hebben, als zij in de grootste noden de band met MIJ niet heeft verbroken.
In deze laatste tijd vóór het einde bestaat juist het grote gevaar voor de mensen, dat zij in hun jagen
en jachten naar de dingen van de wereld MIJ vergeten. En wil IK dat zij weer aan MIJ denken; dan
kan IK alleen naar zulke middelen grijpen die hun gehele denken schokken. IK moet hen door harde
slagen van het noodlot in een toestand brengen waarin zij geen uitweg meer weten, opdat zij dan
aan DIEGENE denken, DIE hen alleen helpen kan. Want hun zielen bevinden zich nog in het dikste
omhulsel. Zij hebben nog niet veel ondernomen voor de loutering van hun zielen, d.w.z. een
onbaatzuchtig leven in liefde lieten zij achterwege. Daarom is een ander louteringsproces nodig om
de ziel een beetje lichtdoorlatend te maken, waarvoor ze MIJ eens bovenmate dankbaar zal zijn.
En geen mens is ervan uitgezonderd dat hij door het lot beproefd wordt, daar IK alle mensen liefheb
en hen helpen wil dat zij de weg vinden naar MIJ, als zij nog afzijdig van MIJ staan. Of zich steeds
dichter bij MIJ aansluiten en daardoor ook steeds meer kracht kunnen ontvangen, om aan zichzelf te
arbeiden en nog op aarde uit te rijpen. Want IK wil dat zij al in 'n zekere lichtgraad sterven, opdat
hun de kwellingen van de duisternis bespaard blijven in het rijk hierna. IK wil dat hun weg over de
aarde niet vergeefs is, en daarom moet u mensen in alles alleen Mijn Wil en Mijn toelating zien en u
berustend aan Mijn Wil overgeven.
AMEN

3610 Oorzaak, zin en doel van leed – Inzicht Vergankelijkheid
22 november 1945
De wereldsgezinde mensen zijn zo ver van de waarheid verwijderd, dat zij daardoor ook niet weten
welke kracht er uit het geloof en de innige verbinding met GOD te putten is. Zij schenken daarom
steeds alleen aan wereldse gebeurtenissen aandacht, en beseffen niet dat de verkeerde houding tot
GOD de oorzaak is van elk wereldgebeuren dat zich vol leed aan de mens doet gevoelen. En zolang
de mensen dit inzicht ontbreekt, zal deze smartelijke toestand niet veranderen. Het leed zal slechts
steeds weer andere vormen aannemen, opdat de mensen door de verscheidenheid van hun noden en
beproevingen eens op de gedachte komen dat een andere Macht dan de menselijke achter elke
tegenspoed staat. Dat niet alleen de menselijke wil veroorzaker is, maar de Wil van een hogere
MACHT tegelijkertijd in actie komt, en dat zij tegenover die hogere MACHT een vast standpunt
moeten innemen.
De kennis van de zuivere waarheid verklaart alles. Ze maakt de grote nood begrijpelijk, omdat
oorzaak, zin en doel daardoor herkenbaar is. Dan eerst is er de mogelijkheid tot verandering,
wanneer de mensen zich aan de zin en het doel aanpassen, dus de oorzaak van lijden en nood
proberen op te heffen. Wat echter voor de wereldsgezinde mens onbegrijpelijk is en blijft zolang de
wereld voor hem het voornaamste is, zolang hij zijn lichaam alle voorrechten verleent en de ziel
gebrek laat lijden.
Het kennen van de waarheid kan echter alleen de mens die zich van de wereld losmaakt worden
toegezonden, want zodra de wereldsgezinde mens de kennis wordt overgedragen ziet hij ze niet als
waarheid in - en wijst ze daarom af. Derhalve moet hij door vergroot leed in een toestand worden
verplaatst waarin hij bereid is de waarheid aan te nemen, doordat hij door lijden en nood de
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daaraan beantwoordend stijgt het verlangen naar de waarheid, aangenomen dat hij niet door slechte
krachten wordt beïnvloed die zijn denken geheel verwarren en van de waarheid proberen af te
leiden, die de haat in de mens aanwakkeren, hoe meer de wereld met haar vreugden hem teleurstelt.
Dezen echter vinden de verbinding met GOD op aarde niet meer, en elk middel dat GOD aanwendt
mist zijn doel.
Want het is voor de ziel van de mens van groot voordeel, wanneer zij nog op aarde de
vergankelijkheid van aards bezit leert inzien. Wanneer zij dit leert verachten en er niet meer
bovenmatig door aan het aardse gebonden wordt, wanneer de ziel van de aarde heengaat, zelfs als
zij in een lage staat van rijpheid het hiernamaals ingaat.
Het overwinnen van de materie in het geestelijke rijk is dan niet zo moeilijk en het positieve
ontwikkelingsproces kan zich sneller voltrekken zodra er eenmaal een begin mee is gemaakt in het
geestelijke rijk. De ziel neemt in het geestelijke rijk de haar aangeboden waarheid eerder aan, zij is
niet meer zo weerspannig tegen GOD zoals op aarde. En daarom is het lot van de zielen die
heengegaan zijn niet zo hopeloos als zij op aarde door groot leed de vergankelijkheid van aardse
goederen inzagen, wanneer zij schijnbaar in tijd van nood als slachtoffer hun aardse leven verliezen.
Zodoende is ook het leed en de nood die door de boze wil van mensen wordt veroorzaakt nuttig
voor de zielen, die nog ver van GOD verwijderd zijn. En daarom laat GOD het toe dat de mensen in
vrije wil tegen elkaar te keer gaan tot HIJ dit Zelf een halt toeroept, als het met Zijn plan van
eeuwigheid overeenstemt. En zolang de mensen in onwetendheid leven, zolang zij hun oren sluiten
voor de waarheid, laat HIJ hen door hun eigen handelen uitrijpen en door onuitsprekelijke nood en
lijden gaan omdat zij dat zelf zo willen - en daarom ook zelf de veroorzakers van dit lijden zijn.
AMEN

4672 Het uitrijpen van de zielen door leed GOD's zorg - De wereld en GOD
18 juni 1949
Wat u tot geestelijk voordeel strekt is voor uw aardse leven al van eeuwigheid voorzien. Daarom
kunt u alles, elke belevenis, moeilijk en droevig, vreugdevol en verheffend, bezien als door MIJ u
opgelegd, dat alleen uw geestelijke voltooiing ten doel heeft. En als u vanuit dit gezichtspunt het
verloop van uw leven beziet, dan mag u niets teneer drukken, niets bezwaren of verschrikken, want
het is alles voor uw bestwil. U kunt door elke gebeurtenis rijpen, u kunt er voordeel uit trekken voor
uw ziel als u steeds MIJ als DIEGENE ziet, DIE het over u laat komen en u zo met MIJ verbonden
blijft, doordat u steeds uw blik naar boven richt op uw VADER, DIE u tot Zijn kinderen wil vormen
op deze aarde.
Angsten en zorgen vallen weg als u ze MIJ voorlegt, opdat IK u help. U staat nooit alleen zo u MIJ
naast u duldt, d.w.z. als u niet alleen wilt staan. Als u MIJ nimmer uitsluit uit uw leven, als u uw
denken, willen en handelen geheel aan MIJ toevertrouwt dat IK het voor u doe, dat IK u leid en u nu
alleen nog uitvoerders van Mijn Wil bent. Hoe zorgeloos en onbezwaard zou u mensen de aardse
weg kunnen afleggen als u maar steeds samen met MIJ zou willen gaan. Maar de wereld dringt zich
vaak als een muur tussen u en MIJ. De wereld is u het meest nabij, terwijl u MIJ achterstelt, zelfs
dan nog als u MIJ wilt toebehoren. De wereld is voor u nog te belangrijk, u ziet haar
onbeduidenheid niet in omdat u nog midden in de wereld staat. Zodra u MIJ echter voor de wereld
kunt plaatsen, zodra het u gelukt MIJ steeds op de eerste plaats te stellen, zal de wereld u ook niet
meer bezwaren en ook niet meer verontrusten. U zult haar spelenderwijs de baas worden en u zult
heer zijn over alles wat van de kant van de wereld op u afkomt.

Bertha Dudde - Waarom moet ik lĳden ? - 5/21 -

Waarom moet ik lĳden ? - Page 6 Probeer het, laat MIJ voor u zorgen. Geef uzelf in vol geloof over aan Mijn hoede en zorg. Vervul
uw plicht in de eerste plaats tegenover MIJ, d.w.z. leef naar Mijn Woord en wees ijverig bezig voor
MIJ en Mijn rijk doordat u Mijn Wil ook aan uw medemensen verkondigt. Door hen steeds te
wijzen op hun eigenlijke bestemming en hen aan te sporen aan hun zielen te werken. Doordat u hun
doet toekomen wat u van MIJ ontvangt - Mijn Woord, dat hun opheldering verschaft terwijl zij nog
in het donker voortgaan.
Maak ook uw medemensen opmerkzaam dat IK het lot van alle mensen bestuur, dat niets zonder
doel en betekenis de mensen overkomt. Dat steeds alleen de geestelijke positieve ontwikkeling het
doel van elke gebeurtenis is. En dat alles te verdragen is, als IK om hulp wordt verzocht, als
Schepper en Bestuurder van eeuwigheid erkend en als VADER gebeden wordt om Mijn zorg.
Waarschuw hen, dat zij MIJ niet om wille van de wereld vergeten, dan zal de aardse levensweg van
ieder mens gemakkelijk te gaan zijn en zijn ziel zal met alles wat zij ondervindt haar voordeel doen.
Want alleen de voltooiing van uw ziel heb IK op het oog als u door leed moet gaan. U zelf kunt het
echter voor u draaglijk maken als u Mijn Woord in acht neemt, en MIJ steeds naast u laat gaan.
Want IK ben uw VADER en wil steeds alleen het beste voor Mijn kinderen.
AMEN

4957 Liefde voor de wereld - Ziekte Niemand kan twee heren dienen
27 augustus 1950
De liefde voor het wereldse is een sluipende ziekte die zeker tot een geestelijke dood voert. Daarom
kunt u wel begrijpen dat uw Hemelse VADER heel vaak naar pijnlijke middelen moet grijpen, om u
van deze dood te redden. Om te zorgen voor uw geestelijke genezing, om u aan te sporen afstand te
doen van wereldse vreugden - opdat u eeuwig zult leven.
Het zou een vals medelijden zijn als IK voor zulke middelen zou terugschrikken, om u niet te laten
lijden gedurende uw aardse leven. Het zou een schijnliefde zijn die u geen zegen zou kunnen
brengen, maar alleen verderf voor uw ziel. Mijn Wijsheid ziet echter vooruit en Mijn Liefde
probeert u te helpen.
Dat u de wereld op moet geven om MIJ te winnen is onvermijdelijk. En wanneer u die niet
vrijwillig opoffert, moet IK van u nemen waar uw hart aan hangt. Daarom moet u zo vaak op aarde
lijden, ofschoon uw levenswandel niet uitgesproken slecht is. Doch u bent nog vervuld van een
onjuiste liefde, van de liefde voor de materie, van een liefde die eerst juist gericht moet worden wil zij u gelukkig maken. En zolang u die liefde niet uitroeit uit uw hart heb IK daarin geen plaats,
want waar IK vertoef, moet al het verlangen naar het aardse overwonnen zijn.
En weer moet IK zeggen: "Niemand kan twee heren dienen!" IK neem geen genoegen met een
gedeelde liefde. Mijn tegenstander echter, de vorst van de wereld, laat het ook niet toe dat u hem
niet het alleenrecht geeft over uw ziel. En zo moet de mens noodgedwongen beslissen voor MIJ - of
voor hem. Zolang hij echter de wereld begeert, betreft zijn beslissing degene die hem omlaag trekt
in het verderf. Hij geeft u overvloedig gedurende het aardse leven, maar na de dood staat u in de
bitterste armoede aan de ander zijde - en kwelling en duisternis is uw lot.
Mijn Gaven echter zijn op aarde niet erg verleidelijk, want ze bestaan uit geestelijke waarden, die u,
mensen tijdens uw aardse leven niet erg aantrekkelijk toeschijnen, daarentegen na uw dood
betekenen ze een onmetelijke rijkdom, die u gelukkig stemt en tot kinderen van het lichtrijk maakt
voor eeuwig. IK bied u onvergelijkelijk meer dan Mijn tegenstander, maar zijn gaven betoveren u
en maken u begerig daarnaar.
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echter heel dichtbij kan zijn en u dan alles verliest wat u aan aardse goederen bezit. Dan moet u het
uur van de dood vrezen. Doch u zult er naar verlangen als u zich geestelijke schatten heeft
verzameld, als u afstand doet van aardse goederen, om door MIJ aangeboden gaven daarvoor in de
plaats te stellen. Dan verlangt u naar het uur van de dood want u weet, dat dan het uur van
binnengaan in het eeuwige leven is gekomen omdat u de aarde verlaat. Als een vluchtig ogenblik
zal het aardse leven u voorkomen, en toch is het beslissend voor de gehele eeuwigheid.
Daarom moet u het begrijpen wanneer IK de mensen beproef met allerlei plagen, wanneer IK alles
van hen wegneem wat hun begerenswaardig lijkt. Het is niet wreedheid, maar Liefde en Wijsheid,
die zeer wel inziet dat en waarom u mensen in gevaar bent, en Die u uit dit gevaar wil redden.
Wie lijden moet die mag zich ook door MIJ bemind weten, maar wie bij alle overvloed van het
leven aardse goederen worden gegeven, die is reeds onderworpen aan Mijn tegenstander - want IK
ken zijn wil en IK dwing hem niet tot verandering van wil. Doch ook deze mensen kom IK
tegemoet door hun medemensen die hun harten moeten ontroeren, opdat zij worden tot liefde, dan is
ook voor hen nog de redding verzekerd. Zijn echter hun harten verhard, dan zal hun luxueus leven
steeds duidelijk aan het licht treden, want de "heer van de wereld" geeft hun rijkelijk. Zij hebben
hun ziel verkocht terwille van aardse goederen en de geestelijke dood staat voor hen vast.
AMEN

5920 GOD's Liefde is ook in leed te vinden
1 april 1954
Hoe ook uw aardse leven altijd mag verlopen, u mag nooit twijfelen aan Mijn Liefde en zorg voor
u, Die altijd alleen het beste met u voorheeft. Maar IK alleen weet wat voor u het beste is. IK weet
echter ook welke gevaren u bedreigen en hoe deze van u kunnen worden afgewend. Zou u Mijn
Liefde, Die voor ieder van u aardse kinderen geldt, in haar volle omvang beseffen, u zou waarlijk
gerustgesteld zijn en met een licht hart door het aardse leven gaan, omdat u dan de VADER in de
Hemel zou vertrouwen dat HIJ alles draaglijk voor u inricht - en dat u nooit zonder hulp bent als u
zich maar tot HEM wendt.
De diepte van Mijn Liefde zou voor u waarlijk een verklaring moeten zijn voor uw lot op aarde,
want deze wil altijd het beste en heilzaamste voor u. Ze wil u niet doelloos lijden en nood opleggen,
die u belasten en aan MIJ laten twijfelen. U moet alleen Mijn Woorden geloven en u niet druk
maken, d.w.z. uzelf berustend aan MIJ toevertrouwen en Mijn hulp zal niet uitblijven. En u zult ook
resultaat voor uw ziel kunnen boeken, dat u zonder leed moeilijk zou kunnen verwerven.
Nog tracht IK de liefde en de wil van ieder persoonlijk te winnen. Nog hebben de mensen niet
geheel voor MIJ gekozen. Nog spant ook Mijn tegenstander zich in uw ziel te verkrijgen, en het
gevaar is groot dat hij de overwinning behaalt. Daarom maak IK het vaak onmogelijk dat de
mensen hem zonder nadenken volgen. IK geef hun aanleiding tot nadenken over wat hij geeft en
wat hij ervoor verlangt. IK leid de aandacht van de mens naar zichzelf om hem af te leiden van dat,
wat de tegenstander hem verlokkend voorspiegelt. IK zend ziekte en nood, kommer en verdriet,
want dan zijn deze alleen tot zegen van de mens, zelfs als hij dit niet inziet. Maar IK heb hem lief
en wil hem niet verliezen aan degene, die geheel zonder liefde is.
Die u slechts schijngoederen geeft, die u wil misleiden en wiens plan het is u te verderven. Hij heeft
werkelijk alleen maar deze ene bedoeling u ver van MIJ te houden, omdat hij zonder liefde is. U
mensen echter kent hem niet en laat u daarom door hem misleiden als hij u met aardse goederen
lokt, daarvoor in de plaats echter uw ziel verlangt.

Bertha Dudde - Waarom moet ik lĳden ? - 7/21 -
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beoordelen. Een goede vader echter geeft zijn kind niet wat hem schaadt, al zijn de ogen van het
kind er begerig op gericht. Hij houdt het kind veeleer tegen, als het ondanks waarschuwingen er
toch naar verlangt.
En zo ook moet IK u vaak tegenhouden als u zelf uw leven in gevaar brengt door een verkeerd
streven, als uw doel een ander dreigt te worden dan IK. Want IK heb u lief en wil u bezitten en IK
doe daarom alles om u niet te verliezen.
AMEN

5194 De zegen van ziekte en leed - Voltooiing
23 augustus 1951
De aftakeling van het lichaam is vaak een heilzame waarschuwing voor de mens die nog te zeer op
de wereld gericht is, en daardoor de ziel in gevaar brengt. Hij moet eens leren inzien dat er vanuit
de natuur paal en perk kan worden gesteld, en vanuit dit besef zich bewust worden van wat hierna
komt als het lichaam helemaal ongeschikt is geworden voor deze aarde. De mens moet vaak
gewaarschuwd en vermaand worden, zolang hij niet uit eigen beweging aan zijn ziel denkt.
Lichamelijk lijden, ziektes en het inboeten van lichamelijke bekwaamheden moeten daarom ook als
een middel voor de ontwikkeling van de ziel worden aangezien, daar ze het denken van de mensen
aanzienlijk kunnen veranderen en daarom ook vaak als heilmiddel voor de ziel worden aangewend als deze in gevaar is aan de geestelijke dood ten prooi te vallen.
Maar niet altijd beantwoorden ze aan hun doel, dan treedt een toestand van onverbeterlijkheid in,
een zich geheel afwenden van het goddelijk-geestelijke. En dan probeert de mens nog alles uit het
leven te halen, ondanks ziekte en ongeluk die zijn lichaam hebben getroffen.
Niets wat een mens beschoren is, is zonder bedoeling. Lichamelijke ziekte brengt vaak het herstel
van de ziel tot stand en dan is ze tot zegen geweest, want de mens leert de wereld versmaden
aangezien hij haar moest missen en zich in de geestelijke wereld vervanging zocht en vond.
Kostelijke goederen mag hij in ontvangst nemen als compensatie voor de goederen die de wereld
hem onthoudt, en die hij nu als waardeloos inziet. Maar daartoe is nodig dat hij zich ootmoedig
buigt onder het lot dat hem terwille van zijn ziel werd opgelegd, zodat hij nu met overgave draagt
wat hem wel moeilijk schijnt maar toch ook kan worden overwonnen.
Zodra de mens een gering geloof heeft, bespeurt hij de Hand van GOD boven zich en voegt zich
dienstwillig naar de Wil van GOD. En dan kan hij alleen winnen doch nimmer verliezen, dus is er
ook niets te betreuren omdat hij aanzienlijk meer bezit dan ’n mens met goede gezondheid en
lichamelijke kracht die niet in verbinding staat met het rijk dat ook eens zijn verblijf zal zijn nà de
lichamelijke dood.
Maatgevend is alleen de graad van voltooiing die de ziel heeft bij het heengaan van deze aarde.
Alles wat kan bijdragen tot verhoging van deze graad wendt GOD aan, ook al ervaart de mens het
niet als een weldaad zolang hij zonder inzicht is. Eenmaal zal hij de zegen van lijden en ziekte zien
en GOD danken voor de toepassing van middelen die succesvol waren, zonder echter de vrije wil
van de mensen te beperken.
Een ziek lichaam is niet zo erg als een zieke ziel, en dit zal deze gezond maken als het lichaam
ziekte moet verdragen tot de ziel geduldig is geworden. Tot ze de blik hemelwaarts richt en het
aardse leven als slechts een tijdelijke school heeft leren bezien, waarin de mens beproefd wordt.
Eens zal zij onbezwaard en ongehinderd naar hogere regionen van de geest kunnen opstijgen en
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ziel gezond zou worden.
AMEN

8593 Het leed dient tot vergeestelijking van ziel en lichaam
21 augustus 1963
U behoeft uzelf slechts in Mijn Krachtstroom te begeven, d.w.z. u geheel bewust aan MIJ over te
geven en uw harten te openen voor de straling van Mijn Liefde, dan zal ook Mijn Liefdekracht bij u
werkzaam worden. En toch zal uw ziel meer dan uw lichaam deze toevoer van kracht bespeuren, die
dan weer een geestelijke vooruitgang kan boeken. Denk er aan dat het lichaam u daarbij moet
helpen, dat er in u zich echter ook het onrijpe geestelijke bevindt - want u bent nog niet volmaakt.
En dit onrijpe geestelijke heeft uw hulp nodig om evenzo nog op aarde uit te rijpen.
En die hulp bestaat hierin dat u dit geestelijke MIJ aanbeveelt, dat IK het ook kracht doe toekomen
die u dit geestelijke, door er stil voor te bidden, zou willen bezorgen. Mijn tegenstander tracht u
vaak te hinderen bij uw geestelijke arbeid en hij gebruikt daartoe dat nog lage geestelijke, dat u dan
lichamelijk of geestelijk benauwt. Maar u moet dan ook weten dat uw gebed voor het nog onrijpe
geestelijke in u, altijd succes zal hebben. En daarom moet u zich tot MIJ wenden om Mijn bijstand
en bescherming tegen alle aanvallen van Mijn tegenstander.
En geloof maar dat niets onmogelijk is en IK ook op ongewone wijze kan werken, als u dit sterk
geloof bezit. Want dan moeten de verderfelijke geesten van u wijken, als zij zich niet door u laten
kalmeren en vergeestelijken. Doch zijzelf verspelen voor zich een grote genade die hun geboden
werd, zich bij u te mogen aansluiten om in uw materiële buitenkant, uw lichaam, een gunst te
ervaren, nml. evenzo tot rijpheid te kunnen komen. Houd hun altijd deze genade voor en probeer
hen te bewegen zich bij uw wil aan te sluiten - en gelijk uw ziel - tot rijpheid te komen, opdat zij
zelf hun ontwikkelingsgang kunnen bekorten als zij uw raadgevingen ter harte nemen.
Maar wat u aan leed zult kunnen dragen neem dat berustend en geduldig op u, want het zal u zeker
tot rijpheid brengen en u zult MIJ eens danken ook voor het leed dat u verdragen moest. Wanneer
echter dat onrijpe geestelijke door uw berusting en geduld ook tot uitrijpen komt, dan bereikt u hier
op aarde een hoge graad van rijpheid, zodat u uw voltooiing nabij bent als u van dit aardse leven
scheiden moet. Mijn kracht staat u echter altijd ter beschikking, en is waarlijk voldoende ook voor
de vergeestelijking van die substanties die nog in het begin van hun ontwikkeling staan. Maar
bewust moet u om Mijn Kracht vragen en deze in uw harten binnen laten stralen.
U moet bidden tot MIJ, uw gedachten moeten MIJ zoeken en steeds alleen Mijn aanwezigheid
wensen. Er moet een verlangen in u zijn naar Mijn Liefdestraal dat IK gaarne wil vervullen. U moet
uzelf alleen aan MIJ overgeven en bereid zijn de Krachtstroom van Mijn Liefde in u op te nemen,
wat steeds een innig contact met MIJ vereist. Wanneer u zich verdiept in gedachten die alleen het
geestelijke betreffen - MIJ, uw GOD en Schepper, dan bent u ook gereed Mijn Krachtstroom op te
nemen. Dan opent u uw hart en IK kan u weer met Mijn stralen verlichten zoals in het begin, toen u
nog in vurige liefde tot MIJ meer dan zalig was.
Mijn Liefde tot u is dezelfde gebleven, alleen uw liefde is afgenomen. Maar ze moet echter weer
dezelfde graad bereiken die u in het allereerste begin zo onuitsprekelijk gelukkig maakte. Daarom
moet u zelf tot MIJ komen en IK zal altijd voor u klaar staan. IK zal u schenken wat u gelukkig
maakt en lichaam en ziel met Mijn Liefdekracht doorstromen, die dan ook tot volle rijpheid, tot de
uiterste voltooiing zal voeren. In verbinding met MIJ kunt u ook niet meer lijden, ook al lijkt het zo
voor uw medemensen. En een innige band met MIJ maakt u ongevoelig voor smart. Dan is Mijn
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gekomen is tot een pijnloze overgang in het geestelijke rijk. Want als u met MIJ ten nauwste
verbonden bent hebt u uw doel op aarde bereikt.
AMEN

7028 Ziekte en leed zijn noodzakelijk om de ziel te reinigen
29 januari 1958
Draag uw kruis met geduld, word niet wankelmoedig in het geloof en denk er aan dat uw VADER
in de Hemel alles weet, dat u niet alleen bent in uw nood. Weet dat IK u op de voet volg en naast u
ga, als u maar met MIJ verbonden blijft in gedachten, door gebed en liefdewerken. U kunt zich dan
getroost tot de mijnen rekenen, boven wie IK Mijn Handen beschermend houd - zelfs als zij
schijnbaar hulpeloos zijn. Maar u moet MIJ vertrouwen en nimmer twijfelen aan Mijn Liefde, die u
slechts vormen wil voor een eeuwig leven in zaligheid.
Het gaat om het heil van uw ziel, en dat hangt af van de lichtgraad waarin u kunt binnengaan nà uw
lichamelijke dood. Neemt u nu ook slechts lichte omhulsels met u mee dan zal ook de lichtstraal die
uw ziel beroeren kan, verzwakt zijn. Doch bent u van alle omhulsels bevrijd, dan zult u ook de
hoogste zaligheid genieten die de lichtstralen, die ongehinderd tot u komen, u bereiden. U zult
onmetelijk zalig zijn, waarvoor u slechts een heel kort smartelijk aards leven heeft moeten
verdragen.
Denk hierover na en vertrouw op MIJ dat IK ervan op de hoogte ben, en ook van wat u in staat bent
te dragen. Met het oog op het naderende einde zal ook Mijn Macht zich somtijds openbaren, doch
altijd alleen pas dan als een doel bereikt is, wanneer ook het reinigingsproces bij een ziel succesvol
was, wanneer ook de ziel genezen is zodat de genezing van het lichaam erop kan volgen opdat dit
MIJ nog in de laatste tijd diensten kan bewijzen. Want het gaat om het heil van de zielen, en iedere
mens is in geestelijke nood die zich nog niet geheel en al aan MIJ heeft overgegeven. Diens ziel is
nog ziek en heeft 'n goede medicijn nodig, die IK haar wil aanbieden door u - Mijn dienaren van de
eindtijd.
Een korte tijd nog en de gelegenheden die de mensen heden nog de redding van hun ziel zouden
kunnen brengen, zijn voorbij. Een korte tijd nog en voor ieder mens is het einde gekomen, waarbij
hij niet meer voor zijn ziel kan zorgen, wanneer het ondoordringbare nacht is als de ziel niet
ontvankelijk voor licht is geworden en haar nood voorbij. Maar zolang de aarde nog bestaat en een
mens nog op deze aarde vertoeven mag, moest hij alleen daarvoor zorg dragen dat zijn dichte
omhulsel wordt afgestoten, dat zijn ziel het licht bereikt vóór de nacht aanbreekt.
Want het einde staat onherroepelijk voor u, onherroepelijk wordt u, mensen door de nacht verrast, u
die niet naar MIJ luistert of Mijn Woorden geen geloof schenkt. U hoeft in het geheel niet te vrezen
want u kunt altijd zeker zijn van Mijn Liefde en erbarming, maar u moet er ook om vragen. U moet
er zelf iets voor doen opdat ook IK u Mijn Liefde en ontferming kan doen toekomen. U zou moeite
moeten doen de lagere substanties die nog moeten afvallen en uw ziel omgeven kwijt te raken.
En omdat u daarin vaak faalt, grijp IK Zelf in en laat nood en ziekte over u komen, die dan dat
kunnen bewerkstelligen wat u uit eigen beweging niet doet, nml. aan uw ziel te arbeiden opdat zij
ontvankelijk voor licht, kan ingaan in het geestelijke rijk, want reeds een geringe graad van licht zal
uw ziel gelukkig maken. Maar deze lichtgraad kunt u op aarde nog vergroten als u alles in overgave
op u neemt, als u uw kruis geduldig en berustend draagt en als u ook op deze wijze deelneemt aan
JEZUS' weg van het kruis, als u HEM navolgt in liefde en leed.
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van het licht, dat haar onmetelijk gelukkig maakt. Daarom moet het zwaarste leed u ook niet
moedeloos laten worden, want IK weet wanneer het kruis te zwaar voor u wordt - en dan neem IK
het van u over en draag het voor u. In MIJ zult u waarlijk een sterke Steun vinden, en MIJ is te allen
tijde alles mogelijk. Maar u moet er MIJ ook om vragen in het volste vertrouwen op Mijn Liefde,
Mijn Wijsheid en Mijn Macht. Want deze willen zich uiten tegenover Mijn kinderen, tegenover hen
die de mijnen zijn en blijven willen tot in alle eeuwigheid.
AMEN

0579 Verscheidenheid van aardse levens U zou vragen om leed
11 september 1938
Zie Mijn kind, in de keuze van je ouders nam je een lot op je, dat je tot een veel grotere rijpheid kon
vormen, want je aardse leven was rijk aan gebeurtenissen die je denken stimuleerden, waardoor je
de weg naar boven gemakkelijker gewezen kon worden. Weliswaar zijn vaak de
levensomstandigheden van de mensen nog armzaliger en in ruime mate vol van verdriet en zorgen,
maar dan verkeren ook hun zielen in een onrijpere toestand en kunnen zich alleen door zulke
moeilijke omstandigheden louteren. Daarom zijn ook de lasten van de mensen zo verschillend, ook
in hun gevolgen.
Zo heeft iedere ziel vóór haar belichaming als mens de behoefte zo snel mogelijk en met succes
deze belichaming te kunnen benutten en neemt daarom verblijf in zo'n lichaam, dat op aarde een
moeilijk lot is voorbestemd. En anderzijds moeten veel zielen de weg van loutering gaan waarvoor
weer andere levensomstandigheden vereist zijn, een weg die door een luxueus leven en 'n
gemakkelijk aards bestaan eerder tot het doel leidt, waar echter weer tegen andere gevaren
gestreden moet worden die de ziel moet overwinnen.
Dit is in alle Wijsheid door MIJ, uw Hemelse VADER, zo geregeld, al is het ook voor u mensen op
aarde nog onbegrijpelijk, en al raakt u over deze ongelijke verdeling van aardse goederen vaak
ontstemd. Doch HIJ, DIE alles weet, DIE elk gebrek van de ziel kent en alles al helemaal heeft
doorzien, weet ook u de juiste hulp te geven en legt ook ieder alleen dat op wat voor zijn zieleheil
noodzakelijk is
Elke dag is een trapje naar de zaligheid. Zorg er dus voor dat u tree voor tree omhoog klimt, dat u
echter niet terug uit gaat. U zult MIJ, uw Schepper, in eeuwigheid danken voor elk leed dat IK u
heb opgelegd, en u zult de Wijsheid prijzen van HEM, DIE u geschapen heeft en DIE u voor altijd
in Zijn nabijheid hebben wil.
U moet weten dat IK, uw VADER, niet één van Mijn kinderen verliezen wil. Dat Mijn zorg elk
wezen geldt en vanuit deze zorg grijp IK vaak naar middelen die u hard voorkomen, omdat u de
grootte van het onheil dat u bedreigt, niet vermoedt. Bij een volledig inzicht zou u om leed
verzoeken om alleen al dat onheil te kunnen ontgaan. Maar u moet totaal onwetend over uw
toestand door het leven gaan om juist in vrije wil opwaarts te streven, om zo voor u het hoogste
loon te kunnen verwerven.
AMEN

6242 Straf voor de zonde? - Lot door eigen schuld
21 april 1955
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zonden een toestand schept die voor hem pijnlijk is. Niet IK straf hem voor zijn zonden, maar
volgens de wet van eeuwige ordening heeft elke daad, elk verkeerd denken en handelen zijn
uitwerking. En juist deze uitwerking bezorgen de mensen zichzelf, zij ondervinden die echter als
een kwelling, als een straf wat toch alleen voortkomt uit de wet van eeuwige ordening.
En daarom is de nood en ellende zo onvoorstelbaar welke die mensen overkomt die een zondig
leven leiden, die MIJ belasteren en bespotten, die geloven al het goddelijke en reine door het slijk te
kunnen halen zonder daarvoor te moeten boeten. Zij stapelen zonde op zonde en zullen ontzet zijn
op welke wijze hun misdrijven op henzelf terugslaan. Doch zij kunnen zich niet aan hun
gerechtelijk vonnis onttrekken, want IK kan hen niet anders bedenken dan met wat zij zelf gewild
hebben. IK kan hun alleen het loon geven dat overeenkomt met hun leven en daden en zij zullen
daarom veel pijnen moeten verdragen. Zij kunnen zich echter gelukkig prijzen als zij nog op aarde
tot boete doen van hun zondenschuld worden geroepen, als zij nog op aarde lijden moeten voordat
zij van de aarde worden weggenomen.
Want op aarde kunnen zij nog tot inzicht komen, op aarde kunnen zij hun zonden nog inzien en
omkeren op de weg die zij tot dusver gegaan zijn. In het rijk hierna is echter het inzicht van hun
schuld vaak pas na een eindeloos lange tijd te verwachten, want een zondig mens gaat met een
geheel verduisterde geest het rijk hierna in. Het duurt lang tot hij zijn gedachten kan ontwarren en
berouw heeft over zijn aardse leven, want hij is zonder licht en kracht maar hij ondergaat elke
kwelling - en toch heeft hij ze zich zelf bereid.
Wie MIJ als een straffende GOD voorstelt, ziet niet Mijn wet van de eeuwige ordening, daar hij
anders nooit zo zou kunnen spreken. Want Mijn Liefde tracht alle mensen voor dat lot te bewaren
dat zij zichzelf bereiden en dat nooit gelukkig genoemd kan worden. En IK doe waarlijk alles om
het de mensen gemakkelijk te maken, maar als zij zelf niet willen, als zij zich door MIJ niet laten
leiden en uit eigen wil verkeerd handelen, moeten zij daarvan ook de gevolgen op zich nemen. Ze
kunnen echter nooit zeggen dat IK hun het lot bereid heb dat zij zichzelf scheppen. Want IK ken de
vreselijke kwellingen en probeer alles om deze kwellingen van het wezen af te wenden. Maar IK
ontneem u de vrije wil niet en wie zondigt, moet ook de gevolgen van de zonde dragen omdat dit
het gevolg is van Mijn wet van de eeuwige ordening.
De mensen kunnen wel liefdeloos handelen en hun medemensen pijn bezorgen, IK echter ben de
LIEFDE Zelf en IK ben er voortdurend op bedacht u zaligheden te bereiden. Waar echter de wil van
de mensen dit niet toelaat daar kan ook nooit geen zaligheid meer zijn. Want een verlangen
tegenstrijdig met het goddelijke veroorzaakt ook een lot dat tegenstrijdig is met het goddelijke, een
lot van uiterste ellende en duisternis, een lot van bitterste gevangenschap. Een toestand van
onvrijheid en krachteloosheid die altijd het gevolg, de uitwerking van de zonde is. En daarom heeft
het wezen dat tegen Mijn ordening van eeuwigheid ingaat op aarde, voor zichzelf die straf
veroorzaakt.
AMEN

5048 Verklaring en motivatie van een moeilijk aards lot
24 januari 1951
Dat u een moeilijk lot op aarde is toebedeeld dient alleen voor het heil van uw ziel. Want elke dag
brengt voor u het einde nader, het einde echter is dichtbij. En weet u of u het laatste einde nog
meemaakt? Weet u of u niet vóór die tijd reeds opgeroepen wordt en dat daarom uw aardse leven
nog maar kort kan zijn? Bedenk steeds dat uw laatste dag al morgen kan zijn, dat u dan dankbaar
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te gaan.
Bedenk dat het aardse leven een middel is tot het doel en dat het niet eeuwig duurt. Alles is
vergankelijk, zowel vreugde als leed, genot en smart, alleen de ziel is onvergankelijk en haar pijnen
moeten minder worden. Daarom moet het lichaam lijden zolang de ziel op aarde in haar omhulsel
vertoeft. Wie op aarde het lijden bespaard blijft die zal geen doodsuur zonder pijn te verwachten
hebben, omdat de ziel nog veel onreinheid aankleeft die zij met zich meeneemt in het geestelijke
rijk. En het leed in het hiernamaals is aanzienlijk smartelijker en kan eindeloos lange tijden
aanhouden, als de ziel koppig is en daarom weinig hulp ondervindt.
De mensen moeten nog door grote nood gaan omdat de tijd voortsnelt en heel spoedig het einde met
zich zal brengen. Kracht om te weerstaan zal alleen die ziel hebben die reeds gelouterd is door
beproeving en lijden, omdat zo'n ziel met Mijn Kracht doorstraald kan worden, terwijl een ziel die
een dicht omhulsel om zich heeft niet door Mijn uitstraling wordt geraakt.
Daarom ook moet de mens elke dag als een genadegeschenk beschouwen en er dankbaar voor zijn.
Hij moet de tijd goed benutten daar hij niet weet wanneer zijn einde komt, want eens zal hij elke
dag berouwen die hem geen geestelijke vooruitgang heeft opgeleverd. Leed en liefde brengen de
ziel tot voltooiing en daarom moet u, mensen geduldig dragen wat u wordt opgelegd, want het is
voor uw bestwil, alles wat Mijn Wil u oplegt, kan tot uw voleinding dienen.
AMEN

6124 Troostwoorden voor lijdenden - Ziekte Verbinding met GOD
2 december 1954
Vertrouw steeds op MIJ dat IK u leid op rechte wegen. Al lijkt het ook dat u zelf uw lot bepaalt, als
zou u door uw wil uw aardse weg in andere banen kunnen leiden. Zolang u zich met MIJ verbindt,
zolang u verlangt met MIJ kontakt te hebben leid IK u en dan voert u alleen Mijn Wil uit die IK u
als het ware in het hart leg, omdat u dat mogelijk maakt door uw wil, die op MIJ is gericht.
Wie zich eenmaal bij MIJ aansluit, wie met MIJ in verbinding wil staan, die kan onbezorgd zijn
over zijn verdere lot want dit verloopt zo dat zijn ziel uit alles voordeel kan trekken en ook zal, als
de mens zich gelovig aan MIJ toevertrouwt - als hij zich vrijwillig aan MIJ en Mijn leiding
overgeeft. Als hij zijn leven met MIJ leeft, als hij steeds aan MIJ denkt en probeert Mijn Liefde te
winnen. Dan behoort hem ook Mijn ganse Liefde Die alleen het heil van zijn ziel wil, dat in het
bereiken van de eeuwige zaligheid bestaat.
Geloof MIJ, dat u in het aardse leven alleen dan moet strijden, als u niet vrijwillig werkzaam bent.
Strijd kan u dus bespaard blijven als u actief bent in dienende naastenliefde. Maar lijden en ziekte
kunnen nog tot loutering van de ziel bijdragen, maar toch draaglijk voor u zijn als u tot MIJ uw
toevlucht neemt. IK ben er altijd voor u in alle aardse en geestelijke noden en IK wil dat u zich
daardoor steeds inniger bij MIJ aansluit, tot u zo vast met MIJ verbonden bent dat IK voortdurend
naast u kan gaan en u steeds samenspraak met MIJ houdt. Dat u zich ook steeds van Mijn nabijheid
bewust bent, dus nu een leven leidt in en met MIJ.
Alles wat u meemaakt, moet er alleen toe bijdragen dat u zich onlosmakelijk met MIJ verbindt. Dan
zal niets u meer ontstellen of verontrusten, want het bewustzijn van Mijn voortdurende nabijheid
geeft u kracht en zekerheid in alles wat u onderneemt. En uw wil zal de Mijne zijn omdat u zich
geheel en al aan Mijn Wil onderwerpt en daarom alleen nog willen, denken en handelen zal, zoals
het goed is voor Mijn Ogen.
AMEN
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0839 Lichamelijk gehandicapt zijn en de zegen ervan
31 maart 1939
Een onvrijwillige maar uiterst heilzame levensbeproeving heeft de mens te doorstaan, wanneer hij
door zijn uiterlijke gestalte niet in staat is aan aardse genietingen te hangen, d.w.z. wanneer hem
door een of ander handicap de gelegenheid tot onverdeeld levensgenot onthouden is en hij zo
noodgedwongen moet afzien van aardse vreugden. Hij is nu weliswaar in groter gevaar aan zijn
Schepper in verbittering te denken of HEM zelfs geheel en al af te wijzen, daar hem de Wil van een
GODHEID DIE naar zijn mening de stervelingen onrechtvaardig met gaven bedeelt, onbegrijpelijk
is. Wanneer hij echter ondanks zijn tegenslag een diep geloof heeft, is hem de geestelijke
vooruitgang veel eerder mogelijk, omdat het hem gemakkelijker gemaakt wordt de wereld met haar
verlokkingen te weerstaan en hij door het gebrek aan aardse vreugden zich veel meer met
geestelijke problemen bezig houdt - die hem veel eerder de staat van rijpheid bezorgen.
En zo komen deze mensen vaak in kortere tijd tot de juiste opvatting omtrent hun leven. Zij
verlangen van het leven niet meer de volkomen vervulling maar wachten op de tijd die aan hun
aards bestaan een einde maakt, ervan overtuigd dat dan pas het ware leven begint en hun aardse
levenswandel overeenkomstige gevolgen heeft in het hiernamaals. En zo heeft dus de gehandicapte
mens op aarde een zeker voordeel omdat voor hem het zich ontzeggen van aardse vreugden bij
wijze van spreken gemakkelijker wordt gemaakt, dan voor een welgeschapen mens die voortdurend
aan de verzoekingen van de wereld is blootgesteld. Maar alleen dan, als hij in overgave aan de Wil
van GOD, zijn hem opgelegd lot accepteert en zijn Schepper er voor dankt dat HIJ hem het leven
gaf.
Is zulk een mens geestelijk actief, dan zal hij ook spoedig de vorm van zijn lichaam niet meer als
tegenspoed bezien maar het geestelijk leven als een begerenswaardig doel beschouwen. Hij zal
slechts altijd trachten zijn geestelijke kennis te verrijken en hij zal ook de medemensen liefde
schenken, en vanwege zijn lot niet mopperen of zelfs tegen GOD in opstand komen.
AMEN

6240 JEZUS nam al het leed op Zich Waarom nog leed?
17 april 1955
IK nam al het leed van de mensen op Mij. U kunt nu onbezwaard door het aardse leven gaan en
ongehinderd opwaarts streven. U zou waarlijk op aarde al een leven kunnen leiden als in het
paradijs, als u maar voor uw einddoel zou leven. Als u bewust de vereniging met Mij nastreeft, wat
u ook kunt omdat Ik voor u de oerschuld heb gedragen en u dus onbelast de weg omhoog zou
kunnen gaan.
Maar u bent nog blootgesteld aan de invloed van Mijn tegenstander, en van deze invloed moet u
uzelf vrijmaken, want de aardse tijd is u gegeven als beproeving van de wil. Het is de periode
waarin ook Mijn tegenstander nog op u kan inwerken. U moet deze wilsbeproeving doorstaan door
hem weerstand te bieden en bewust op MIJ aan te sturen.
Zijn invloed zal niet geheel zonder een spoor na te laten aan u voorbijgaan, u zult er toch meer of
minder op reageren en daarom, als Mijn reactie daarop, aan leed en gebrek zijn onderworpen die er
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genomen te worden, is afgewend.
Uw ziel behoort hem nog hoofdzakelijk toe zolang zij nog aan de materie gebonden en door onrijpe
geestelijke substanties is ingesloten en omgeven. IK stierf voor u de dood aan het kruis opdat u zich
bevrijden kan uit de ketenen van Mijn tegenstander. Doch dit vrijmaken moet de ziel zelf
bewerkstelligen, d.w.z. zij moet het loskomen van Mijn tegenstander ernstig willen.
En om uw wil op die wijze te beïnvloeden moet u door nood en ellende gaan, tenzij uw wil Mij
geheel en al toebehoort en geen beïnvloeding door Mijn tegenstander meer toelaat. Dan echter zal
ook uw aardse leven gemakkelijker te dragen zijn, dan kunt u al met recht zeggen dat u verlost bent
van zonde en dood, van zwakte en gebondenheid. En dan zult u u ook zelf aanpassen aan de missie
van het verlossingswerk van uw medemensen, want u kent dan de betekenis van uw aardse leven. U
wilt dan helpen dat ook uw medemensen vrij worden van de macht die hen gebonden houdt.
Ook dan zal uw aardse leven niet geheel zonder leed zijn, zodat dit uw medemensen niet dwingt tot
een wilsbeslissing. Want zolang de ziel van de mens nog onrijp is bestaat voor hem het leven uit
vreugde en zorgeloosheid, en hij zou alleen terwille van een zelfzuchtig doel zijn leven trachten te
veranderen, wat hem echter niet tot volmaaktheid zal kunnen brengen.
Door Mijn dood aan het kruis wilde Ik u het ingaan in de eeuwige zaligheid mogelijk maken, niet
echter een paradijselijk leven op aarde kopen. Toch kunt u voor uzelf het aardse leven draaglijk
maken, als u het maar in innige gemeenschap met Mij beleeft. Dan kan niets u meer teneerdrukken
en bezwaren, dan is alles wat u overkomt voor u een bewijs van Mijn liefde voor u en dan kent u
ook het doel er van en schikt u gewillig in uw lot.
U lijdt dan niet meer, maar benut alles bewust en ziet het als een genadegave, daar het u een hogere
graad van rijpheid verzekert omdat het eens uw zaligheid zal verhogen, waarvoor u voor altijd
dankbaar bent. U draagt dan slechts terwille van uw medemensen een kruis, voor uzelf echter is het
een teken van Mijn Liefde, Die u opgeroepen heeft deel te nemen aan Mijn Verlossingswerk.
AMEN

0646 Mensen zonder leed - Leed is liefde
30 oktober 1938
En altijd zult u Mijn Stem vernemen, u die in uw hart het verlangen daarnaar koestert. Zie Mijn
kind, wel is je weg op aarde een voortdurende strijd en dit moet ook zo blijven tot het einde van je
leven, want dan blijft de kracht van de wil ook onverzwakt. Als je op aarde reeds de volkomen
vervulling van je wensen zou ontvangen, zou je traag worden in het streven tot MIJ te komen. En
daarin zoek en vind je altijd de verklaring van uren en dagen die je gemoed bezwaren. Toch is Mijn
Liefde je nabij en verhoedt dat je schade lijdt aan je ziel.
De staat van voortdurende tevredenheid op aarde is uiterst gevaarlijk voor de ziel, en Mijn Liefde
wil dat gevaar van je afwenden en je tot steeds ijveriger geestelijke activiteit brengen en je
verlangen naar MIJ versterken, want dit is de ware drijfkracht om geestelijk te werken aan jezelf.
IK ben jou, en u allen altijd nabij, u echter herkent MIJ vaak niet. U zoekt MIJ maar u luistert niet
naar het innerlijk waar IK u liefdevol aanspreek. Blijf volhouden en laat uw verlangen naar MIJ niet
zwakker worden. Dan neem IK geheel bezit van u en geef u eens de zaligste vrede, wanneer u de
strijd van het leven met succes hebt uitgevochten.
En laat MIJ nu dan tot je hart spreken: Een ongestoorde levensvreugd valt geen sterveling ten deel.
Dit vaak toegepaste woord leert u, in 't kort de toestand van lijden op aarde kennen. En wie kan
bogen op veel vreugde in het aardse leven is waarlijk niet in liefde door MIJ bedacht, want hij kan
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als hij zichzelf zo gewillig aan MIJ overgeeft, dat IK hem reeds in het aardse leven heb gezegend.
Want wie zich in de Liefde van de VADER bevindt zal voor de loutering van zijn wezen door het
Vuur van de Liefde, of door leed moeten gaan. Is zijn hart bereidwillig om lief te hebben en in
liefde werkzaam te zijn dan zal ook het leed hem niet terneerdrukken, en zal hij in 't leed alleen
steeds inniger naar MIJ opzien en louter liefde worden in het aardse leven. Doch wie voor leed
gespaard blijft is onuitsprekelijk arm, reeds op aarde en eenmaal in het hiernamaals. En wel door
eigen schuld, want hij gaf de medemens geen liefde en ontvangt deze daarom ook van MIJ niet. Het
leven op aarde zal hem weliswaar meer bevallen in ongestoord levensgenot en zorgeloze dagen,
maar de toestand van zijn ziel is droevig en eens heel erg smartelijk.
De vervreemding van het VADERhart zal merkbaar tot uiting komen, doordat zijn zinnen en
streven alleen aardse vreugden geldt en hij er met ware begerigheid naar streeft. Want hij begeeft
zich door zijn liefdeloze natuur in de macht van de tegenwerkende krachten, keert zich meer en
meer naar hen toe en wordt door deze macht in de maalstroom van de wereld getrokken met al al
haar verlokkingen, glans en wellust.
Daarom, benijd nooit de mensen die het schijnbaar goed gaat in het aardse leven. Hun leven is
onvruchtbaar, niets verzamelen zij voor de eeuwigheid, niets doen zij voor hun ziel maar alles voor
hun ondergang en geestelijke dood. En het aardse leven is kort, het leven in het hiernamaals echter
oneindig lang. Ze hebben op aarde veel voorbij laten gaan en weinig ontvangen, en zijn daarom
armer dan de armste mensen op aarde die door leed en dagen vol zorg gaan.
Hoe meer u in liefde werkzaam bent op aarde, des te meer zal het leed op u drukken. Uw eigen leed
en meer nog dat van medemensen, want een liefhebbend hart voelt als het ware ook het lijden van
hen van wie het houdt. Doch al het leed is ook weer liefde. Innige liefde van de Hemelse VADER,
DIE u daardoor waardig wil maken om in Zijn nabijheid te zijn en te leven in het hemelse paradijs.
Als u in leed verkeert weet dan dat u ook in Mijn Liefde bent. Weet, dat u dan steeds inniger uw
Heiland in het hart moet sluiten - opdat al uw leed in zegen zal worden omgezet.
AMEN

0659 Ook het leed is genade - "VADER uw Wil geschiede"
9 november 1938
Luister naar de stem in uw binnenste die u steeds zal aanmanen om juist te handelen en bedenk, dat
de VADER Zijn kind wel de juiste opdrachten geeft als het deze maar wil horen. En als het blijkt
dat een door u voorgenomen werk niet uitgevoerd kan worden, dan zullen er toch nog andere
middelen tot uw dienst staan. Daarom mag u zich over deze hindernissen geen zorgen maken, want
de HEER kan ze altijd uit de weg ruimen als het voor een door HEM gewilde arbeid dienstig is.
En neig u nu tot ons en neem onze lessen aan. Wat kan u, mensen wel overkomen wanneer de
HEER Zijn beschermende Hand boven u houdt? HIJ zal verhoeden dat u schade lijdt aan lichaam en
ziel. HIJ zal u leiden naar Zijn Wil, en wat u is opgelegd om te overwinnen dient slechts als
begunstiging van uw ziel. Vrees daarom niet en geeft uzelf vol vertrouwen over aan de leiding van
de Hemelse VADER.
Alles op aarde heeft zijn doel; de mens kent echter de plannen van de eeuwige GODHEID niet en
kan daarom niet zo makkelijk inzien hoe goed en wijs alles is ingericht - de mens tot zegen. Zijn
Gestrengheid Die door de mens vaak als wreed wordt ondervonden, is altijd een in liefde toegepast
middel om u eens het onvergelijkelijk mooiere aan te kunnen bieden. En daar u zich dit niet
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heerlijkheden voor u toegankelijk maakt.
Eens zult u het inzien en van ganse harte de VADER danken voor elke terechtwijzing in het aardse
leven. De genade van GOD stroomt de mensen op aarde onophoudelijk toe en ook het leed is
genade, wat echter voor u mensen nog onbegrijpelijk is. Maar als u zich vol vertrouwen aan de
HEER toevertrouwt, dan zult u ook spoedig de zegen van het leed aan uzelf bemerken. U zult
beseffen hoe onuitsprekelijk liefdevol de VADERhand u leidt, dat zelfs in het aardse leven de
gevolgen van zulk lijden nog een gunstige uitwerking op u hebben, uw zieleleven echter heeft daar
onvergelijkelijk voordeel van.
Neem dus alles wat uw VADER u toezendt in volle overgave aan. Bedenk, dat er niet een vogeltje
van het dak valt zonder Mijn Wil. En dat alles wat HIJ u toezendt slechts een uitdrukking is van
Zijn Liefde en Barmhartigheid, Die u pas in zijn gehele omvang kunt begrijpen als u volmaakt bent.
Want nu bent u nog ongeschikt om te beoordelen wat tot uw voordeel of tot uw nadeel is. U moet
alleen maar gelovig uw wil aan uw Hemelse VADER overgeven en in alle leed en droefenis van
harte tot HEM bidden: "VADER uw Wil geschiede" - dan zult u ook altijd getroost worden.
AMEN

4959 Leed is een bewijs van GOD's liefde Louteringsvuur
30 augustus 1950
Neem elke last van het leven op u en weet, dat ze nodig is opdat u geheel vrij wordt van elke last
die uw ziel nog bezwaart. Eens zult u vrij en onbezorgd in sferen vertoeven waar alles van licht is
doorstraald. Uw ziel moet dan elk omhulsel hebben afgelegd daar zij anders de volheid van licht
niet kan opnemen, want het licht zou dan weerstand ondervinden die het binnengaan in de ziel
verhindert.
Wat u op aarde moet dragen, draagt er alleen toe bij dat de ziel zich losmaakt van het haar
beklemmende omhulsel, dat zij alles van zich kan af stoten wat haar nog kwellingen veroorzaakt,
wat haar nog kluistert en dus onvrij maakt. Het rijk van de zalige wezens echter kent geen
weerstanden en daarom kan daar alleen die ziel verblijven die zich totaal vergeestelijkt heeft, en aan
wie niets onedels meer vastkleeft dat de lichtdoorstraling zou kunnen verhinderen.
(31 aug.) De ziel moet weer in haar oorspronkelijke staat zijn binnengegaan, zoals eens, toen zij zelf
licht, dus goddelijk was en in de nauwste verbinding stond met de eeuwige GODHEID, daar zij een
deel van HEM was - een Vonk van het eeuwige LICHT. Alles wat onrein is moet tevoren
verwijderd zijn, wat zoveel betekent dat de ziel door een louteringsvuur is gegaan dat zowel groot
leed als ook diepe liefde kan zijn, doch altijd succesvol was.
Daarom mensen, beklaag uzelf niet als u lijden moet, maar bezie dat leed als een bewijs van GOD's
Liefde, DIE altijd op de loutering van uw ziel bedacht is om u een zalig lot te kunnen bereiden als
het zover is dat u kunt binnengaan in het geestelijke rijk. Dan zal de ziel het leed zegenen en met
grote dankbaarheid terugzien op het aardse leven, dat door het leed u de staat heeft bezorgd om
ontvankelijk voor licht te zijn en in onafgebroken zaligheid in GOD's nabijheid te kunnen
vertoeven.
Op aarde echter kan ze die grote Liefde en Goedheid van de VADER in haar volle omvang niet
beseffen, en verzet zich vaak tegen haar lot. Doch overgave verzekert haar weer meer Liefde van
GOD, meer leed, maar ook hogere volkomenheid van de ziel en een verblijf in de lichtsferen en
eeuwige zaligheid.
AMEN
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3379 Aards bestaan - Eeuwigheid - Droefheid en vreugde
25 december 1944
Het aardse bestaan is maar van korte duur, zelfs al bereikt de mens een hoge ouderdom. Het is maar
een fase in de eeuwigheid die kan worden beschouwd als een ogenblik. En alles wat de mens aan
vreugde en leed moet doormaken gaat als een vluchtig ogenblik voorbij en laat alleen maar de
herinnering achter. Doch elk ogenblik kan zijn uitwerking hebben op de gehele eeuwigheid.
GOD heeft echter het lot van ieder mens goed overwogen en Zijn Liefde heeft er vorm aan gegeven.
Daarom zal niets zonder zin of doel zijn wat de mens ook moet meemaken, het zal de ziel tot heil
strekken zodra hij zich geheel aan de goddelijke leiding overgeeft en zich zonder te morren in zijn
lot voegt. GOD wil de totale onderwerping van de mens bereiken, daar HIJ dan pas onbeperkt in
hem kan werken. HIJ verlangt algehele overgave aan Zich om de ziel van de mensen te kunnen
doorstromen met Zijn Liefde, en daarom moet zijn hart elk verlangen opgeven dat HEM niet geldt.
Het aardse leven is kort en moet benut worden. Het moet benut worden voor de volkomen
vereniging met GOD, en elke dag waarin aardse doeleinden het mensenhart bezighouden is
verloren.
Daarom ontneemt GOD vaak aan de mensen wat zij uit zichzelf niet willen opgeven, om Zich Zelf
dan aan hen aan te bieden als Vervanging. En het is de mens waarlijk niet tot nadeel, hij ruilt het
geringste tegen het kostbaarste in en hij zal bovenmate zalig zijn als hij eens inziet hoe liefdevol
GOD's leiding was, die hem tot eeuwige zaligheid wilde brengen. Want het is Zijn Liefde en genade
dat HIJ Zijn Wijsheid alles laat besturen, omdat HIJ inziet wat de menselijke ziel tot nut is en wat
haar voor eeuwig zou kunnen schaden.
HIJ houdt Zijn beschermende Hand boven Zijn kinderen die ijverig op weg zijn naar HEM en die
toch in gevaar zijn zich van HEM te vervreemdem, daar de wereld met allerlei verlokkingen op hen
afkomt. Maar de mens moet zich vol vertrouwen aan de goddelijke leiding overgeven. Hij moet
weten dat Zijn Liefde het aardse bestaan heeft vastgesteld en dat hij HEM eens dankbaar zal zijn als
deze korte aardse tijd voorbij is, die maar een ogenblik is in de eeuwigheid.
AMEN

4117 Groot leed - Grote genade
4 september 1947
Zeer groot leed is een bijzondere genade ofschoon dit voor u onbegrijpelijk is, want Mijn Liefde wil
u, mensen niet laten ondergaan in de roes van de wereld en stelt er daarom momenten van dreigende
nood tegenover om u tot nadenken te bewegen. Anders zou de ziel leeg vertrekken en geen succes
hebben te boeken in haar geestelijke ontwikkeling.
Leed moet altijd beschouwd worden als een middel om de mens hulpeloos en zich van zijn
zwakheid bewust te maken. En zodra het leed er toe bijdraagt dat de ziel zich tot MIJ wendt, dat zij
tot MIJ komt om hulp en zich ootmoedig aan MIJ toevertrouwt, is het heel zegenrijk en daarom als
een genadegeschenk te bezien. Want leed voert tot MIJ, terwijl door de vreugden van de wereld,
alsook door elk aards genot, het tegendeel wordt bereikt.
Leed laat de mensen bidden, en zonder gebed is er geen verbinding mogelijk van u uit met MIJ.
Zonder gebed kan de genadegave u niet gegeven worden, want gebed toont de wil en het verlangen
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hij nodig heeft.
Blijft echter de mens van lijden verschoond dan volhardt het lichaam in zijn afweer tegenover de
Geest als deze zich aan de ziel zou willen openbaren, opdat de mens de juiste leiding en
onderrichting kan aannemen. Dit laatste echter is absoluut nodig voor de geestelijke vooruitgang,
voor het bereiken van een hoge graad van rijpheid van de ziel, dat deze door de Geest wordt
onderwezen en hierdoor zich met de Geest verenigt.
Daartoe moet IK u echter absoluut met Mijn Kracht hulp verlenen en moet er dus eerst om verzocht
worden daar de vrije wil van de mens doorslaggevend is, in leed wordt deze echter tot een
beslissing aangespoord.
Leed kan echter ook een mensenhart verharden. Dan drijft de mens af en streeft niet meer omhoog
en dan is er geen ander middel meer dat meer succes zou hebben dan dit. Meestal echter voert het
leed tot MIJ, veelal vervolmaakt de mens zich door leed en dan heeft dit zijn doel bereikt. Dan moet
hij MIJ er echter ook dankbaar voor zijn en het ook als genade erkennen, want lichamelijk leed is
geen blijvende toestand en het is buitengewoon zegenrijk als u maar wilt dat u volkomen wordt.
Dan zult u er MIJ eeuwig voor danken en in die toestand van inzicht is u ook het aardse leven
gemakkelijker verklaarbaar. U zult u dan ook in de tijd van grote nood weten te helpen, want u leeft
dan uw leven niet meer alleen, maar met MIJ, want u opent uzelf voor MIJ in het gebed en ontvangt
dan kracht die u weer naar eigen wil zult kunnen gebruiken en ook zult benutten voor uw
geestelijke vooruitgang - want dit is uw roeping.
AMEN

7248 Leed loutert de ziel
7 januari 1959
Er wordt veel meer aan u gegeven dan van u genomen, want u ontvangt geestelijke goederen terug
als u aardse goederen opoffert. U zult u dus slechts schijnbaar achtergesteld voelen, u zult menen
lasten te moeten dragen u zult uzelf materieel benauwd en bedrukt voelen, maar net zo zeker
ontvangt u geestelijk. Al is het alleen maar een steeds grotere loutering van uw ziel, die u als
compensatie ontvangt voor die aardse beperkingen en allerlei tegenwerkingen van allerlei aard. U
kunt slechts tot voltooiing komen door weerstand. Verloopt echter uw aardse leven steeds zonder
moeilijkheden, dan zijn er weinig of geen mogelijkheden om uit te rijpen gegeven en uw ziel blijft
achter in haar ontwikkeling. Zodra u zich echter belast voelt wend u slechts tot JEZUS CHRISTUS,
HIJ zal u helpen die last te dragen - of ze van u afnemen.
En elke twijfel dat HIJ u niet hoort zij verre van u. HIJ weet waarom u op deze aarde moet
worstelen en HIJ staat daarom steeds naast u, slechts met verlangen wachtend op uw roep, die HEM
de mogelijkheid geeft Zich tussen u en de vijand te stellen. Maar dit aanroepen moet van uzelf
uitgaan, dan zal het ook gevolg hebben.
Uw zwakheid van geloof, of een nog zo lichte twijfel geeft GOD's tegenstander evenwel steeds
weer het recht zich aan u op te dringen en u steeds meer te verzwakken. U moet u dan zelf verweren
door uzelf aan JEZUS CHRISTUS toe te vertrouwen, door HEM aan te roepen dat HIJ hem
verdringt en u beschermt tegen hem. En waarlijk, geen roep zal vergeefs zijn, want Zijn Liefde
wijkt niet van u, maar Ze heeft uw liefde en uw verlangen naar HEM nodig om werkzaam te
kunnen worden. Maar elke doorstane beproeving levert voor uw ziel een aanzienlijke voorsprong
op. U zult eenmaal zien wat deze innerlijke strijd heeft bijgedragen tot loutering van de ziel, die
naar volmaaktheid verlangt en zich er ook doorheen moet slaan tot het einde van haar aardse leven.
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voordeel bent van hen die vrolijk en onbezorgd door dit aardse leven gaan. Die dus dat
louteringsproces niet doormaken omdat zij hier niet serieus naar streven, en dat daarom het aardse
leven hun veel te bieden heeft waarin zij zich verheugen.
Zij geven niets weg en kunnen daarom niet veel ontvangen. Zij halen uit de wereld wat maar
mogelijk is, terwijl de gesteldheid van hun ziel hun onverschillig is. Om welke rede de ziel ook niet
lijdt maar later dubbel te lijden zal hebben, als zij haar gebrekkigheid inziet en ze beseffen moet dat
zij niets voor haar loutering heeft gedaan op aarde.
Ieder mens op aarde die lijdt is in het voordeel tegenover hen die gemakkelijk en onbezorgd door
het leven gaan. Toch kan ook een echte christen vrolijk en opgeruimd zijn in het vertrouwen dat hij
altijd zijn zorgen en lasten maar aan JEZUS CHRISTUS hoeft over te geven, en dan zal het leven
ook voor hem draaglijk zijn. Want zijn vertrouwen zal niet beschaamd worden, en de zekerheid een
Helper te hebben, DIE u voortdurend terzijde staat, laat ook die zonnige blijdschap bovenkomen die
iedere goede christen sieren zal. Daarom nog eenmaal, zegen het leed daar het u er alleen toe aanzet
tot JEZUS CHRISTUS te gaan, tot HEM, DIE u ook helpt uw kruis te dragen, als u HEM er maar
om verzoekt.
AMEN

4352 Vereniging met GOD - School van het lijden
25 juni 1948
Een voor u onbegrijpelijk verlangen naar de vereniging met Mijn schepselen brengt MIJ ertoe u
voortdurend een school te laten doorlopen, waardoor u de volkomenheid van de ziel moet
verkrijgen, want zonder een bepaalde graad van rijpheid kan die vereniging niet plaatsvinden. Mijn
Liefde is waarlijk alleen op uw welzijn bedacht, maar dat IK middelen toepas die u aan Mijn Liefde
doen twijfelen, is door uzelf gewild - al is het ook onbewust. Want uw instelling tegenover MIJ lokt
het gebruikmaken ervan uit daar u zich niet aanpast aan de ordeningswetten, die de volkomenheid
van uw ziel bevorderen zonder lijden - omdat u de wet van de liefde niet nakomt, en die kan niet
ontdoken worden als u tot volle ontwikkeling wilt komen. En dus zullen Mijn opvoedingsmiddelen
steeds scherper worden hoe verder u zich van de liefde verwijdert.
De schooltijd is nu echter spoedig afgelopen en ieder mens zal het examen moeten afleggen. Wie
dit doorstaat zal zalig worden in de vereniging met MIJ, wie echter faalt wordt een tweede
schooltijd, die hij onder veel moeilijker voorwaarden moet doorlopen niet bespaard. IK laat Mijn
schepselen niet vallen en de uiteindelijke vereniging moet en zal eenmaal plaatsvinden, maar er
kunnen nog eindeloze tijden voorbijgaan, en het moment van verlossing bepaalt de mens zelf want
hij moet in vrije wil de vereniging met MIJ aanvaarden. IK kan hem alleen bijstaan, dwingen kan
IK hem echter niet.
Laat u dit gezegd zijn; dat IK al Mijn schepselen liefheb en dat Mijn Liefde nooit ophoudt, nochtans
voer IK Mijn plan van eeuwigheid uit, ook als u, mensen er geen liefde in kunt ontdekken. Maar het
gaat om uzelf, om uw geestelijke vooruitgang, het gaat om een eeuwig leven. Nog bent u die nu op
aarde leeft, geestelijk dood, uitgezonderd de weinigen die reeds geestelijk wedergeboren zijn. Nog
bespeurt u niets van een leven in u en beëindigt u nu in deze staat uw aardse leven, dus vervalt u in
een krachteloosheid die voor u de dood betekent. U bevindt zich dan in de diepste duisternis en bent
totaal machteloos en zonder kracht, toch met de wetenschap dat u bestaat. Die toestand is zo pijnlijk
dat Mijn Liefde u dit besparen wil, en daarom probeer IK u op aarde reeds tot leven aan te sporen.
IK tracht u licht te geven opdat u in vrije wil de staat van leven nastreeft.
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Waarom moet ik lĳden ? - Page 21 Elke tegenstand in uw leven zal er toe bijdragen dat u werkzaam wordt, en werkzaamheid is leven.
Aardse activiteit is op het moment van de lichamelijke dood afgelopen, u moet echter actief zijn in
het geestelijke rijk, en daarom moet u voor de school van de geest geslaagd zijn, die voor u ook
meestal een school van lijden moet zijn - daar u anders niet uitrijpt.
Toch geef IK u de verzekering dat IK u liefheb en dat elk gebeuren dat voor u lijden veroorzaakt,
alleen maar op Mijn Liefde is gebaseerd. IK wil u opvoeden tot Mijn kinderen daar Mijn
VADERLIEFDE u niet verliezen wil, en omdat IK wil dat u als Mijn schepselen niet verre van MIJ
verwijlt - maar zich met MIJ verenigt en zalig wordt.
AMEN

5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam JEZUS
27 december 1951
Voor de zwakken, zieken en behoeftigen ben IK in de wereld gekomen, want de sterken en
gezonden hadden MIJ niet nodig. Zij vonden hun weg alleen wel, geloofden tenminste hem te
vinden, en pas wanneer zij op een dwaalspoor geraakten, beseften zij hun zwakheid en riepen naar
MIJ - wanneer hun kracht niet meer toerijkend was om het leven de baas te worden. Allen die naar
MIJ roepen, die MIJ nodig hebben zijn zwak en ziek van ziel, en hen allen kom IK te hulp omdat
zij, door MIJ aan te roepen, bekennen dat zij in nood zijn waaruit zij door MIJ gered hopen te
worden.
U, mensen bent allen zwak en ziek en gelukkig diegenen die het inzien. Die zich echter sterk en
gezond voelen, zijn er slecht aan toe, want zij kunnen niet geholpen worden. En er zijn er veel die
geloven geen hulp nodig te hebben, velen zijn er die van hun eigen kracht overtuigd zijn en zeer
gemakkelijk gebruik maken van de kracht van hem, die hen voor zich winnen wil. Die hen versterkt
in hun arrogant geloof en hun daarom de kracht doet toekomen, echter niet zonder een wederdienst.
Hij verlangt de ziel en geeft daarvoor het lichaam wat het verlangt.
IK echter ben de ARTS van de zieken en zwakken, IK ben de TROOSTER van de bedroefden en de
HOOP van de moedelozen. Zij allen komen tot MIJ en zij zullen niet tevergeefs smeken. IK zeg
hun allen Mijn hulp toe, ook als u mensen ze niet direct ondervindt. Dan echter weet IK ook
waarom en bent u nochtans niet verlaten, want niemand roept MIJ tevergeefs aan als hij vanuit zijn
hart om hulp smeekt.
Kom allen tot MIJ die vermoeid en belast zijt en IK zal u verkwikken. IK heb u dus Mijn hulp
beloofd en dus kunt u daar ook van opaan. Denk er steeds aan wanneer u in nood verkeert, wanneer
u zich lichamelijk of geestelijk gekweld voelt. Wanneer het aardse leven zwaar op u drukt, als u
hulp nodig hebt. Denk er dan aan dat IK eens vroeger en ook nu nog voor de armen, zieken en
zwakken kwam, en dat IK slechts op uw roep wacht om MIJZelf aan u bekend te maken. Dat IK
echter aangeroepen wil worden opdat u helemaal uit uzelf uw zwakheid inziet en naar MIJ, uw
ARTS en HELPER verlangt. Dat u door uw roepen uw geloof bewijst dat IK u helpen kan en wil,
en zo'n geloof zal IK nooit beschamen.
AMEN
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