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0687 De zegen van ziekte en leed
27 november 1938

Een toestand van lijden dwingt de mens vaak zijn gehele leven nader te overzien, en dat is zowel 
gunstig voor de ziel  en ook heel  vaak voor het  lichaam, omdat  de mens in het  besef van zijn 
verkeerd  denken  en  handelen  een  verandering  van  zijn  wezen  nastreeft,  die  ook  een  gunstige 
uitwerking op het  lichaam kan hebben in  dit  opzicht,  dat  een  welgemanierde  levenswandel  tot 
handhaving van een gezond lichaam, of tot genezing van een ziek lichaam belangrijk kan bijdragen.

Vaak moet het lichaam door ziekte en zwakte worden getroffen om de mens te laten beseffen dat 
zijn levenswandel geheel tegen GOD's orde ingaat. Want alle waarschuwingen en vermaningen die 
GOD de mens laat toekomen, bewerken niet wat ziekte vaak tot stand brengt. De mens is nu in 
zekere zin gedwongen zich van de wereld en haar vreugden af te wenden en hij ziet dan het aardse 
leven in een heel ander licht. Hij ziet dan de broosheid en hulpeloosheid van het lichaam - en het 
gevoel  van  eigen  zwakheid,  het  onvermogen  zich  uit  deze  toestand  te  bevrijden,  brengt  hem 
onwillekeurig op hogere geestelijke gedachten. Hij zal zich dan veel eerder met vraagstukken bezig 
houden waar een gezond mens helemaal niet aan denkt. En zulke gedachten kunnen aanleiding zijn 
te veranderen, doch alleen als hij er zich niet tegen verzet. Dan kunnen ook de geestelijke wezens 
hun arbeid aan de ziel van zo'n mens beginnen doordat ze hem steeds meer beïnvloeden, dat hij 
vragen stelt die hem door de geestelijke wezens door heldere gedachten beantwoord worden. Hij 
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wordt dan meer en meer in een geestelijke atmosfeer geleid die hem weldadig aandoet en hem meer 
innerlijk laat worden.
Hij zou een zeer lange tijd nodig hebben gehad eer hij in het aards gewoel tot hetzelfde inzicht 
gekomen was. Die tijd zou voor de ziel nutteloos voorbij zijn gegaan, maar zo kan soms een korte 
tijd  al  voldoende zijn  om hem aanzienlijk  verder  te  brengen.  Daarom moet  leed de mens niet 
ongelukkig maken,  maar moet  het  zelfs  als  een bewijs  van Liefde van de eeuwige GODHEID 
worden aangezien. Dit zal die mens spoedig inzien die door dat leed de juiste weg genomen heeft en 
hierop nu verder kan gaan, om ijverig te werken voor het heil van zijn ziel.
AMEN

6290 Slagen van het noodlot - Geneesmiddelen
21 juni 1955

De wonden die IK u moet toebrengen als  IK u niet  aan de eeuwige dood wil  prijsgeven,  zijn 
waarlijk niet het kenmerk van toorn of van liefdeloosheid. Ze zijn ook geen teken van rechtvaardige 
straffen voor uw misstappen, het zijn alleen geneesmiddelen om ziekten, waaraan u zelf schuld 
bent, weer van u weg te nemen. Zij zijn nodig om uw ziel weer gezond te laten worden.

Door eigen schuld bent u uit Mijn ordening getreden daar anders geluk en zaligheid uw lot zou zijn. 
Geloof  MIJ  dat  IK  u  veel  liever  hemelse  vreugden  zou  bereiden,  dat  u  het  MIJ  Zelf  echter 
onmogelijk  maakt  zodra  u  Mijn  ordening verlaat.  Dat  IK echter  alles  probeer  u  weer  naar  de 
goddelijke ordening terug te brengen om u weer onbegrensd gelukkig te kunnen maken.
Hoe  meer  nood  en  kommer,  ellende  en  ziekte  op  aarde  te  zien  is,  des  te  ernstiger  zijn  de 
overtredingen tegen Mijn orde. En uit deze nood kunt u, mensen zelf constateren op welk laag pijl u 
bent aangeland. IK zou waarlijk liever de mensen in zaligheid weten dan ongemotiveerd zware 
plagen over hen te laten komen, om Mijn eeuwige ordening weer tot stand te brengen.
En als iemand dan ook meent dat hij niet zo'n grote zondaar is dat een zo'n groot ongeluk dat hem 
getroffen heeft nodig zou zijn, dan zeg IK u; u, mensen kent de samenhangende verbanden niet en u 
kent ook niet de gevolgen van uw ongeluk in zijn volle omvang.U weet ook niet voor wie uw 
noodlot eveneens tot uitrijpen dient. U weet ook niet, omdat de herinnering aan vroeger u ontnomen 
is, wat u vóór uw belichaming als mens, vrijwillig hebt aangeboden op u te nemen. IK echter weet 
alles en IK leg u waarlijk geen grotere last op dan u kunt dragen.
Bovendien bied IK u MIJ Zelf als kruisdrager aan wanneer u denkt dat uw kruis te zwaar wordt. 
Maar u doet helaas niet vaak een beroep op Mijn hulp, en daarom klaagt u over de last en moppert 
vaak dat ze voor u te zwaar is. Liefde bewoog u eens, uzelf MIJ aan te bieden tot het dragen van de 
last van een kruis. In het aardse leven weet u echter niet waarom u lijden moet. IK zeg dat echter in 
het bijzonder tot u die gelooft MIJ door uw wil toe te behoren. IK wil echter dat u ook zonder de 
oorzaak te weten berustend en zonder klagen uw weg gaat, dat u uw kruis berustend op u neemt. 
Want IK wil dat u zich altijd onder Mijn wil buigt in het besef dat HIJ, aan WIE u zich overgeeft, 
een GOD van Liefde is en dat alles wat van HEM komt u tot zegen zal strekken.
Daarom, verzet u niet tegen uw lot wat het ook brengen mag. Als u MIJ wilt toebehoren klaag en 
mopper dan niet maar wees er steeds zeker van dat het u tot heil dient, dat het altijd alleen hulp 
betekent en het herstel van Mijn ordening van eeuwigheid. Wees er zeker van dat u het eenmaal zult 
inzien en MIJ er dan dankbaar voor bent dat IK u deze weg op aarde liet gaan. Deze weg met zijn 
lasten, met zijn beproevingen, maar ook met Mijn Liefde, die de reden is van alles wat u overkomt 
daar ZE altijd alleen wil dat u zalig wordt.
AMEN
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4826 Lichaam en ziel in harmonie
8 juni 1948

Ook het lichaam moet verzorgd worden om in kracht bewaard, en daardoor voor zijn taak geschikt, 
te blijven, zodat het de ziel met haar positieve ontwikkeling kan helpen. Het lichaam moet dus niet 
helemaal  verwaarloosd  worden,  omdat  de geordendheid  eveneens  een wet  van  MIJ  is  -  en  tot 
ordening alles behoort wat een bevorderende en opbouwende uitwerking heeft.

De mens is wel voor de opdracht geplaatst zich los te maken van de materie, deze te overwinnen, 
doordat het hart er zich vrij van maakt - dus niet meer door aardse materiële zaken beheerst wordt. 
Toch moet ook het lichaam in een zekere harmonie met de ziel staan. Het moet de ziel de innerlijke 
rust verschaffen, wat het altijd dan kan als het zelf eveneens tot rust is gekomen, als er in zijn 
behoeften is voorzien en het zich dan aan de eisen van de ziel kan wijden.
Het  lichaam  kan  wel  eisen  stellen  die  'n  materialistisch  denken  verraden  en  daarom  nooit 
voortkomen uit Mijn wet van ordening, maar dan is het ook niet in harmonie met de ziel. In zo'n 
geval zal die ziel als zij de kennis al bezit zich tegen dit verlangen verweren, zij zal de begeerten 
van het lichaam niet vervullen, ofschoon dit niet van zijn wensen afziet. Dan staan ziel en lichaam 
in een stille strijd tegenover elkaar. Dan wordt het lichaam door de ziel maar slecht bedacht tot het 
tevreden is met het toestaan van kleine verzoeken, tot het zich aansluit bij de wensen van de ziel. 
Het is dan weer de juiste orde binnengegaan en zal zich dan ook in die staat goed voelen, daar het 
zich nu ziet als begunstiger van de ziel.
Dan kunnen het ook grotere eisen worden toegestaan, daar het gevaar dan niet meer bestaat dat het 
lichaam  de  ziel  overstemt  en  het  zich  zo  naar  de  wereld  toekeert,  dat  het  de  ziel  geheel 
verwaarloost.  Nooit  mag het  lichaam de ziel  beheersen,  nooit  mag de stoffelijke  wereld op de 
voorgrond treden. De ziel moet bepalend zijn en moet door het lichaam in haar wensen en streven 
worden ondersteund. Dan kan ook aan het lichaam elke vermindering van last worden ingewilligd 
en elk verlangen vervuld, want dan stelt het lichaam nooit eisen die voor de ziel nadelig zijn. Zo'n 
ziel zal dan uitrijpen omdat zij er voortdurend naar streeft  met MIJ in harmonie te leven, Mijn 
welgevallen te verwerven en steeds nader tot MIJ te komen. Maar aan de vreugde van de wereld zal 
zij achteloos voorbij gaan.
IK wil de mensen op aarde ook reeds vreugde bezorgen, maar eerst dan wanneer die vreugde geen 
gevaar  voor de ziel  meer  betekent.  Wanneer dat  echter  het  geval  is  kan alleen IK beoordelen. 
Daarom bedenk IK uw lichaam dikwijls karig, anderzijds bereid IK de mensen die MIJ trouw zijn 
toegedaan stille vreugden om hun Mijn Liefde te tonen die steeds gelukkig wil maken.
AMEN

6844 De juiste Arts en de juiste medicijn
3 juni 1957

Wat tot genezing van uw ziel leidt wordt u mensen altijd weer gegeven, het wordt u echter steeds 
alleen maar aangeboden, het wordt u niet opgedrongen. Daarom blijven echter ook zovele zielen 
ziek en zwak omdat zij voorbij gaan aan dat wat IK hun in Mijn Liefde altijd weer aanbied: Mijn 
Woord, dat voor de doodzieke ziel de beste medicijn is.
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Uw ziel is reeds ziek als zij haar aardse leven begint, en zij moet derhalve ook over de aarde gaan, 
om tot volledig herstel te komen. Doch zij kan de aarde ook weer in dezelfde zwakke toestand 
verlaten, maar dan moet zij zich nog eindeloos lang kwellen eer zij dat bereikt heeft wat zij op aarde 
gemakkelijk had kunnen bereiken,  nml. volledige gezondheid,  een staat in licht  en volheid van 
kracht die haar onbeschrijfelijk gelukkig maakt.
IKZelf ben als mens over de aarde gegaan om u allen het voorbeeld van een juist leven op aarde te 
geven. IK kende alle zwakheden en gebreken van een mens en IK heb daarom u allen de weg 
getoond,  hoe  u  ondanks  uw zwakheden  en  gebrekkigheden  uw doel  bereiken  kunt.  IK  heb  u 
onderwezen - dus Zelf tot u gesproken. IK heb u op aarde die medicijn aangeboden waardoor u 
gezond kunt worden.
IKZelf ben weliswaar weer in Mijn rijk teruggekeerd, maar Mijn Woord zal u steeds weer worden 
gebracht,  want IKZelf  spreek door de mond van Mijn dienaren, MIJN discipelen -  die in Mijn 
opdracht tot u spreken. IKZelf daal in het Woord tot u mensen neer. IK ben in het Woord bij u 
omdat het MIJ medelijden inboezemt uw zieke zielen in zwakheid te zien voortgaan, terwijl IK 
weet dat u een Arts nodig hebt DIE u kan genezen omdat HIJ uw toestand kent en de juiste medicijn 
gereed houdt.
Doch maar zelden zoekt u deze Arts op en daarom blijft u in uw zwakheid en kunt niet herstellen. 
En al spreek IK ook steeds en steeds weer tot u, u hoort MIJ toch niet aan en daarom vergaat die 
korte tijd van uw aardse leven zonder uw ziel een geestelijke vooruitgang te hebben opgeleverd. 
Daarom moet IK Mijn Stem ongewoon luid laten klinken, IK moet als een nauwgezet Arts ook 
pijnlijke operaties verrichten om u van een zekere dood van de ziel te redden. Denk daar steeds aan 
wanneer u dingen zult meemaken die u onmenselijk toelijken, en die u niet met de Liefde van een 
GOD in overeenstemming kunt brengen.
Denk er aan dat IK u niet dwing MIJ aan te horen, doch wanneer u weigert - dan moet IK zo tot u 
spreken dat u MIJ horen moet. Vergeet dan niet dat ook de pijnlijkste ingreep z'n oorzaak vindt in 
Mijn Liefde. Maar zodra u MIJ maar eenmaal  de mogelijkheid geeft  dat IK u kan aanspreken, 
doordat u zich in gedachten met HEM bezighoudt DIE de Machtigste is, DIE uw aller lot bestuurt, 
dan is voor u reeds een groot gevaar afgewend. Dan heeft u zich als het ware aan de juiste Arts en 
Helper toevertrouwd en dan kan HIJ u ook de juiste medicijn toedienen, indien HIJ tot u spreekt en 
u aanwijzingen geeft waarvan het opvolgen u zeker aan de dood zal ontrukken.
IK wil alleen maar bereiken dat uw gedachten zich met MIJ bezighouden, omdat dan pas uw hart 
voor MIJ toegankelijk is. Omdat u MIJ dan de deur opent waardoor IK kan binnenkomen om u te 
geven wat u nodig hebt. En daar IK geen dwang uitoefen, bedien IK MIJ van andere middelen die 
uw gedachten op MIJ kunnen richten.
Alle  droevige  gebeurtenissen,  of  het  nu  zijn  ziekten  of  beproevingen  van  allerlei  aard  -  of 
natuurcatastrofes, zijn zulke middelen voor diegenen onder Mijn schepselen die in hun aardse leven 
weinig aan MIJ denken en daarom ook hun eigenlijke opgave niet beseffen. En met deze mensen 
heb IK medelijden omdat hun zieke zielen nog veel leed moeten dragen, als zij hun herstel niet nog 
op aarde nastreven. IK ben wel een GOD van Liefde, DIE al Zijn schepselen gelukkig wil zien, DIE 
echter  ook steeds de vrije  wil  van Zijn  schepselen eerbiedigt  -  en het  daarom aan de ziel  zelf 
overlaat hoe zij haar verdere lot laat verlopen.
AMEN

4626 De Heiland van lichaam en ziel
1 mei 1949
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Wat u doen moet is: Al uw zorgen alleen naar MIJ brengen, daar IK waarlijk de beste Arts en 
Heiland ben, DIE alle ziekten van u kan wegnemen. DIE u gezond kan maken naar lichaam en ziel 
en u ook een eeuwig onverwoestbaar leven wil geven. Op aarde hebt u nog vaak het gevoel dat het 
nodig is geneesmiddelen te gebruiken, maar als IK ze niet voor u zegende, als u daar Mijn zegen 
niet voor vraagt, dan zullen ze hun werking missen of u zelfs schaden.

IK kan iedere zieke zonder uiterlijke middelen zegenen zodat hij gezond wordt. En IK doe dat zodra 
IK inzie dat het leed voor hem verder onnodig is, zodra het zijn doel heeft vervuld en tot loutering 
van de ziel heeft bijgedragen. Want de ziekte van de ziel gaat gepaard met die van het lichaam en u, 
mensen kunt u geen begrip vormen, welk een grote factor in de positieve ontwikkeling van de ziel 
de ziekte van het lichaam betekent.Hoe dankbaar de ziel eens zal zijn dat zij deze weg in het vlees 
mocht gaan, die haar in korte tijd een hogere graad van rijpheid opleverde.
U moet daarom als u lijdt altijd alleen bidden: "VADER uw Wil geschiede!", dan doe IK het Mijne 
in de mate dat u het uwe doet. Dan kom IK tot u als Heiland van het lichaam en de ziel en uw 
genezing zal dan verzekerd zijn. Doch verdraag uw ziek en zwak lichaam terwille van de sterkte 
van uw ziel. Weet, dat uw ziel zich veel gemakkelijker positief kan ontwikkelen, en dat zij, als haar 
lichaam geen weerstand meer biedt, wat het echter in gezonde toestand steeds doet - veel meer naar 
de verbinding met het geestelijke rijk verlangt. Dientengevolge zal uw ziel door het leed veel beter 
gevormd zijn als zij het aardse omhulsel verlaat.
Maar  als  u  zich  steeds  Mijn  nabijheid  en  Mijn  werkzaam  zijn  bewust  bent,  dan  zal  het 
genezingsproces aan lichaam en ziel snel plaatsvinden. U behoeft dan alleen vol geloof een wonder 
te verwachten als u weet, dat voor Mijn Kracht en Macht niets onmogelijk is en dat Mijn Liefde u 
steeds wil geven en helpen. Het vaste geloof is dus het beste geneesmiddel dat nooit zal falen. 
Daarom, breng al uw zorgen tot MIJ en u zult ervan bevrijd worden. Maar kom met een sterk en 
onwankelbaar geloof, IK zal dit dan niet te schande laten worden.
AMEN

6084 Ernstige Woorden van de Hemelse VADER Arts - Medicijn
20 oktober 1954

Wat IK u geef dat is voor uw ziel waarlijk een heilzaam medicijn waardoor zij gezond kan worden, 
waardoor zij bekwaam wordt voor zich een eeuwig leven in zaligheid te verwerven. Maar wat voor 
nut heeft dit medicijn als u wel haar genezende kracht kent, maar er geen gebruik van maakt? Wat 
voor nut heeft het voor u als u Mijn Woord wel aanhoort maar er niet naar leeft, dat dus de kracht 
van Mijn Woord niet in u werkzaam kan worden?

U bezit een heel doeltreffend geneesmiddel maar u beproeft zijn werkzaamheid niet. U laat zich 
door MIJ, uw zielearts adviseren - maar u volgt Mijn voorschriften niet op. En zodoende kunt u ook 
niet gezond worden, ofschoon u in handen bent van de beste Arts. Uw wil voert dat niet uit wat IK 
u aanraad en daarom blijft u in uw armzalige toestand. De nood van uw ziel vermindert daardoor 
niet, zij moet verder lijden omdat u haar de hulp onthoudt. En dit leed van uw ziel heeft ook zijn 
uitwerking op u door aardse nood, omdat IK u daardoor tot nadenken wil brengen - dat u bemerkt 
dat uw levenswijze niet de juiste is. Dat ze een gevaar is voor uw ziel, dat deze daarom op haar 
hoede moet zijn om niet haar leven te verliezen.
IK kan u altijd alleen dat aanbieden wat uw ziel helpt. Maar als u Mijn middelen niet aanneemt, dan 
zal uw ziel ziek en ellendig blijven en zich nooit in een geestelijk leven kunnen verheugen. Het zal 
u dus niet veel helpen als u Mijn Woord wel aanhoort maar u geen moeite geeft het na te leven. 
Want pas als u volgens Mijn Woord aan het werk gaat  doordat  u Mijn geboden van de liefde 
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vervult, pas dan kunt u ook Mijn kracht ontvangen. Pas dan wanneer u in liefde werkt wordt u met 
Mijn Liefdekracht vervuld en dat betekent genezing van uw ziel, het betekent een leven in licht en 
kracht. En daartoe zou IK u allen willen helpen, daarom vermaan IK u allen dringend dat u Mijn 
Woord in uw hart overweegt en er ook naar handelt.
IK vermaan u niet lichtvaardig met het leven van uw ziel om te gaan, maar haar onverwijld die 
kracht te doen toekomen die haar helpt gezond te worden. IK vermaan u MIJZelf om hulp te vragen 
als het u niet gelukken wil, als u te zwak bent uw wil te verwezenlijken. IK verschaf u de nodige 
kracht als u zich maar vol vertrouwen tot MIJ wendt, als u MIJ in uw hart aanroept en MIJ uw 
zwakheid bekent. Want IK ben uw Arts - IK ben uw Helper,  DIE u nooit eenzaam aan uw lot 
overlaat en DIE allen redden wil die ziek zijn van lichaam en ziel.
AMEN

7980 GOD kan ook lichamelijke genezing schenken
31 augustus 1961

U wordt waarlijk iets kostelijks aangeboden als IKZelf tot u spreek. En altijd zult u er kracht uit 
kunnen putten als u zich bewust opent voor de uitstraling van Mijn Kracht, als u wilt dat Mijn 
Kracht u toestraalt. Als u verlangt door MIJ met kracht te worden vervuld, als u wilt dat uw honger 
en dorst wordt gestild door de voeding die u van MIJ ontvangt. Ofschoon u MIJ gewillig aanhoort, 
ofschoon u behoort tot hen die zich door MIJ te eten en te drinken willen laten geven, kunt u toch 
de volle waarde van Mijn genadegaven nog niet beseffen. Zou u echter Mijn overgrote Liefde tot u, 
die u voortdurend bedenken wil en gelukkig zou willen maken, kunnen begrijpen, dan zou u ook 
weten  dat  IK  u  alleen  gaven  aanbied  die  een  uitwerking  hebben  die  voor  u  buitengewoon 
bevorderlijk  is.  U zou dan weten dat  IK u slechts  dat  aanbied wat tot uw voleinding,  voor de 
ontwikkeling van uw ziel bevorderlijk is. En u zou er dan naar streven dat u geen beperking van 
Mijn Liefdegaven ondervond.

U zou  u  dan bewust  altijd  openstellen  om Mijn  genadegaven  te  ontvangen  en  u  zou dan een 
overvloed aan kracht gewaarworden die u steeds toestroomt, als u slechts bereid bent die in u op te 
nemen. En als u maar een diep geloof zou bezitten dan zou u door de kracht van Mijn Woord 
onmiddellijk ook lichamelijk gezond kunnen worden. Doch zulk een vast geloof bezit u nog niet. 
Daarom moet u er steeds naar streven door liefdewerken uw liefdegraad te verhogen, waardoor u 
ook uw geloof versterkt.
Als u geheel van liefde vervuld bent, is in uw hart alleen nog maar plaats voor Mijn Liefdekracht. 
Dan  wordt  al  het  andere  verdrongen  en  bent  u  MIJ  zo  nabij  dat  u  Mijn  tegenwoordigheid 
gewaarwordt, die u de toevoer van Mijn Kracht bewust laat worden en dan zult u gezond worden 
naar lichaam en ziel.
Daarom, open uzelf steeds en steeds weer voor de Liefdekracht uit MIJ. Richt uw gedachten steeds 
op MIJ en breng daardoor de verbinding met MIJ tot stand, die een overstromen van Mijn Kracht in 
u mogelijk maakt.  En weet dat u het bewijs van Mijn tegenwoordigheid ontvangt als IK u kan 
aanspreken. Deze verbinding gaat nooit meer teniet maar wordt steeds inniger, en waarlijk u zult 
dan bemerken dat u geen gebrek aan kracht meer te vrezen hebt.
Geloof MIJ slechts, IK zal uw geloof niet te schande laten worden. Open uw hart voor MIJ en neem 
MIJ  daarin  op,  u  zult  dan  Mijn  tegenwoordigheid  en  de  u  uit  MIJ  toestromende  Kracht 
gewaarworden. U zult Mijn spreken tot u vernemen en inzien dat dit een bijzondere genadegave is. 
De kracht van Mijn Woord zal dan in u duidelijk te merken zijn, uw ziel zal uitrijpen en de hogere 
graad van ontwikkeling zal ook in dit opzicht zijn uitwerking hebben dat uw geloof steeds sterker 
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wordt. En een sterk geloof kan alles bereiken. Het kan ook het lichaam helpen genezen, daar voor 
hem niets onmogelijk is die in MIJ en Mijn Liefde en Macht gelooft.
AMEN

7032 De gave van ziekengenezing
3 februari 1958

De gave zieken te genezen verleen IK hun die sterk zijn in geloof en in liefde. IK kan alleen door 
hen werken omdat IK niet tegen Mijn wet van ordening handel. En daarom doorstroomt ook maar 
weinig mensen die genezende kracht, die van MIJ uitgaat en de zieke totaal geneest.

Het is daarom begrijpelijk dat die diep gelovige genezers altijd MIJ en Mijn Naam verkondigen, 
daar zij ook geestelijk ontwaakt zijn en bijgevolg dus ook de betekenis van Mijn Verlossingswerk 
kennen en daarom ook steeds ijverig hun medemensen trachten te onderwijzen. Genezende kracht 
zal  derhalve alleen  een ware belijder  en verkondiger  van Mijn Naam hebben.  U mensen moet 
daaraan denken want er worden ook schijn genezingen verricht, die echter niet door Mijn Kracht 
maar door vijandelijk inwerken tot stand komen. Het genezen van zieken moet dus altijd in Mijn 
Naam  geschieden,  alleen  dan  kan  van  een  gave  des  Geestes  worden  gesproken,  van  een 
buitengewoon sterke geloofskracht en van Mijn direct inwerken op de mensen dat door deze diep 
gelovige genezer geschiedt.
Verder zeg IK u; dat bij de zieke die genezing zoekt evenzo een zekere graad van geloof aanwezig 
moet zijn, dat hij MIJ niet mag afwijzen maar bereid moet zijn zich gelovig over te geven aan Mijn 
inwerken  bij  hem.  Dan  zal  de  genezing  zijn  geloof  nog  versterken  en  mogelijkerwijze  nog 
ongelovige mensen aanleiding geven een andere houding tegenover de leringen van het geloof aan 
te nemen, ofschoon ook zij pas door een leven in liefde tot een levend geloof kunnen komen. Van 'n 
geloofsdwang kan dan in zo'n geval niet gesproken worden, maar alleen van een verandering in het 
denken - daar allen die genezing gevonden hebben zich nu in gedachten met iets bezig houden wat 
zij tevoren buiten beschouwing lieten. De genezing is voor hen dan een aansporing om te geloven, 
maar tot een waar geloof kunnen zij alleen door een leven in onbaatzuchtige naastenliefde komen.
Doch wat al eerder is gezegd; wie al gelooft die valt door zo'n genezing een geweldige versterking 
van zijn geloof ten deel, opdat hij de Macht van GOD ten volle beseft. En met het oog op het 
naderende einde zal IK MIJ op die wijze nog vaak openbaren. Maar altijd alleen daar waar de 
voorwaarden aanwezig zijn, waar een mens zich geheel en al aan MIJ overgeeft zodat de Kracht 
van Mijn GEEST hem kan doorstromen. Hij zal dan MIJ en Mijn Naam voor de wereld belijden en 
de kracht die hem doorstroomt gebruiken voor het welzijn van zijn medemensen, tot genezing van 
ziekten en gebreken van allerlei aard.
Doch de eerste voorwaarde is een levend door liefde verkregen geloof. En die mensen kunnen zich 
allen gelukkig prijzen die in hun midden zo'n diep gelovige broeder hebben, want hij is in zekere 
zin een bemiddelaar tussen MIJ en hen, daar hij Mijn Kracht rechtstreeks in ontvangst neemt en ze 
weer op zijn lijdende medemensen uitstraalt, aan wie hij echter MIJ en Mijn Verlossingswerk met 
de volste overtuiging verkondigt.
Zo'n mens is een ware strijder voor CHRISTUS. Hij is een geschikte dienaar in Mijn wijngaard. Hij 
is ervoor bekwaam om in de eindtijd opwekkingen (van de geest in de mens) (opm.v/d uitg.) teweeg 
te  brengen,  om de  mensen  naar  MIJ  in  JEZUS CHRISTUS te  leiden.  Om dus  een  werk  van 
verlossing te  verrichten waarvoor IK hem zal  zegenen,  want  in  de verduisterde wereld moeten 
heldere lichten stralen opdat de mensen ziende worden.
AMEN
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5889 Zieken genezen in de Naam van JEZUS
27 februari 1954

Leg de zieken in Mijn Naam de handen op en zegen ze en de kracht van uw geloof zal hen dan 
genezen. Want IK ben het aan WIE u de zieken toevertrouwt, en Mijn Kracht is onbeperkt en werkt 
ook onbeperkt als u rotsvast gelooft. Alles wat u in verbinding met MIJ doet zal u gelukken. Maar 
voelt u zich zo innig met MIJ verbonden? Deze vraag moet IK u stellen omdat daarvan alleen de 
kracht om zieken te genezen afhangt, daar het aan u ligt of u de genezing van uw medemensen 
mogelijk maakt. Uw geloof moet dus zo krachtig zijn dat u MIJ levend naast u voelt en u nu samen 
met MIJ werkt als u Mijn Naam uitspreekt, als u de zieke in Mijn Naam zegent.

IK ben voor de mensen zo'n verre GOD geworden dat zij niet begrijpen kunnen dat, wanneer een 
mens zo innig met MIJ verbonden is, hij Mijn Kracht naar eigen wil kan gebruiken. Zelfs Mijn 
gelovigen  brengen maar  zelden  zo'n  sterk  geloof  op  dat  zij  geen ogenblik  twijfelen  dat  IK ze 
ondersteun als zij hun medemensen willen helpen. En daarom zijn er maar weinig die over de gave 
om zieken te  genezen beschikken,  daar  zij  door  hun vast  geloof over  MIJZelf  en Mijn Kracht 
beschikken als zij die nodig hebben.
In de eindtijd is het geloof aan MIJ onder de mensen zo klein en zwak geworden dat een diep 
gelovig mens die over ongewone kracht beschikt, ook direct opvalt en hij nu of grote geestelijke 
successen behaalt doordat hij zijn medemensen tot het geloof in MIJ en de kracht van MIJN Naam 
brengt, of wordt bestreden door hen die elke kracht vanuit het geloof ontberen maar toch aanspraak 
maken op het recht de mensen Mijn Woord en Mijn Naam te verkondigen. Doch deze laatsten zijn 
meer te veroordelen dan zij die geheel ongelovig zijn, want zij kennen en erkennen MIJ ook - maar 
hun ontbreekt het levend geloof in MIJ. Zij zijn alleen behept met woorden die in henzelf nog niet 
levend zijn geworden, anders moest de werking van Mijn Woord bij hen te zien zijn. Zij hebben 
zelf nog niet beproefd wat een levend geloof vermag. En wanneer iemand hun een voorbeeld geeft, 
bestrijden zij hem, omdat zij zijn geestelijke superioriteit voelen - daar zij vol nijd inzien dat IK hen 
bijsta terwijl ze daar voor zichzelf nog geen beroep op hebben gedaan.
Doch in de laatste tijd vóór het einde zullen er meer mensen komen in wie de gaven van de GEEST 
tot uiting komen. Mensen die zich zo innig met MIJ verbinden dat zij alles wat ze doen, alleen met 
MIJ verwezenlijken - vanuit Mijn Wil en onder het aanroepen van Mijn Naam. Op allerlei manieren 
zullen zij blijk geven Mijn afgezanten te zijn, want alles wat een met Mijn GEEST vervulde mens 
doet, wijst op MIJ en Mijn rijk. Alles verraadt een bijzondere kracht waarover hij alleen daarom 
beschikt omdat hij MIJ door zich laat werken, omdat zijn geloof in MIJ en de Kracht van Mijn 
Liefde zo sterk is dat die hem onbeperkt toestroomt - en hij daardoor ook zijn medemensen op 
bovennatuurlijke wijze onbeperkt kan helpen. Want hij is van liefde tot hen vervuld en die liefde 
geeft hem de directe kracht uit MIJ, dus zal het hem ook mogelijk zijn alles tot stand te brengen.
AMEN

5966 Ziekengenezing Tekenen en wonderen - Bewijzen
25 mei 1954

IK ken de mijnen en ken ook hun wil, en volgens die wil stel IK hen aan werkzaam te zijn voor MIJ 
en Mijn rijk. Daarom is zowel de aard van het werk alsook het wezen van de knechten in Mijn 
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wijngaard verschillend, want een ieder heeft arbeid die met de aard van zijn wezen overeenkomt. 
Een ieder dient MIJ naar zijn bekwaamheid en IK neem de dienst van ieder aan die van goede wil is 
en naar MIJ op weg is.

Bovendien  zijn  ook de  harten  van de  mensen  die  onderricht  moeten  worden verschillend,  dus 
moeten ook de akkers in Mijn wijngaard op verschillende manieren bewerkt worden. Maar dat kan 
IK  alleen  beoordelen,  IK,  DIE  de  kleinste  ingevingen  van  ieder  mensenhart  ken  die  voor 
succesvolle verlossingsarbeid gebruikt zullen worden.
IK ben in de storm evenals in het stille suizen van de wind te herkennen; de sterkste elementen 
bewijzen MIJ en de zachste ademtocht getuigt van MIJ. Altijd ben IK de Veroorzaker, de Bron, de 
OORsprong. Daarom openbaar IK MIJZelf nu eens vaag en dan weer duidelijk herkenbaar; doch 
steeds ben IK te herkennen door hem die MIJ zoekt en MIJ herkennen wil. En steeds geef IK MIJ 
zo te kennen zoals de mensen het nodig hebben, naargelang ieders nood en zijn geschiktheid te 
veranderen. Want wat bij de een een volledige omkeer van zijn wil teweeg brengt kan bij de ander 
geheel geen indruk maken, om welke reden hij grotere bewijzen van Mijn bestaan nodig heeft, die 
Mijn Liefde hem ook doet toekomen om hem te redden.
IK ben echter ook daar waar geen uiterlijke tekenen dit bevestigen. IK ben in het hart van een mens 
die MIJ zijn liefde en zijn wil schenkt, precies zo tegenwoordig. Maar op hem werk IK teder en stil 
in, want deze heeft geen openlijke bewijzen van Mijn tegenwoordigheid nodig. Hij is er zich van 
bewust en hij voelt MIJ zo duidelijk in zijn nabijheid dat hij in 'n innige verhouding als kind tot MIJ 
- zijn VADER staat, en daardoor reeds alles bezit wat voor zijn aardse levenswandel nodig is. Hij 
bezit  dan een onwankelbaar  geloof in MIJ en Mijn Liefde, dat hem geheel  naar Mijn Wil laat 
handelen.
Maar waar het ongeloof nog zo sterk is dat woorden alleen niet genoeg zijn, daar help IK nog 'n 
handje door tekenen en wonderen. Maar dat kan voor de mens ook tot een gericht worden, als hem 
de wil zich te veranderen ontbreekt. Het geloof van zieken en noodlijdenden heeft vaak maar een 
aansporing nodig om die sterkte te bereiken dat die MIJ voor de wereld belijdt. IK kan MIJ daarom 
aan veel zieken in Mijn Macht en Heerlijkheid openbaren omdat zij door hun ziekte meestal al 
gelouterd zijn, zodat hun zielen MIJ gemakkelijker herkennen als IK hen nader. Deze zieke mensen 
beletten MIJ de toegang tot hun hart niet, en wanneer hun Mijn Woord wordt gepreekt raakt dit hen 
met zulk een macht, dat de kracht van Mijn Woord al een genezende uitwerking heeft. En daarom 
kunnen zulke zieken ook genezing vinden - omdat zij geloven.
Maar de ongelovigen die dat gewaarworden, die moeten het daardoor verkregen geloof eerst door 
de liefde levend laten worden. En naarmate de grootte van hun liefde zal nu ook hun geloof effect 
hebben.  Maar  hun  verantwoording  wordt  des  te  groter  als  zij  een  duidelijk  bewijs  van  Mijn 
werkzaam zijn onverschillig aan zich voorbij laten gaan. Als zij volgens dat wat zij beleefden wel 
zouden moeten geloven, maar hun levenswandel toch niet veranderen.
Verlang daarom niet naar al te duidelijke bewijzen om te geloven, want u ontvangt daarmee een 
buitengewone genade - die u echter ook een buitengewone verantwoordelijkheid geeft. Wanneer ze 
u echter geschonken worden, trek er profijt uit en benut deze genaden dan ook om een hogere graad 
van rijpheid te bereiken - en ook om dan MIJ en Mijn Naam voor de wereld te belijden - om voor 
MIJ getrouwe knechten in Mijn wijngaard te zijn - die IK dan voor hun arbeid zegen die zij voor 
MIJ en Mijn rijk volbrengen.
AMEN

5843 Kracht van het geloof - Ziekengenezing - Wonderen
2 januari 1954
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Met onvermoede kracht zult u kunnen werken als u in diep geloof MIJ aanroept u te helpen, doch 
de liefde moet aanleiding zijn deze, Mijn Kracht, te vragen. Uw geloof moet zo sterk zijn dat u geen 
seconde twijfelt, als de gedachte in u opkomt een noodlijdende te hulp te komen.

U moet dan in Mijn Naam werken en u wordt daartoe door Mijn GEEST aangespoord. Geloof dus 
niet dat u bij  uw doen zich iets aanmatigt  wat niet volgens Mijn wil is,  maar,  waar u zich toe 
gedrongen voelt, voer dat ook uit zonder te twijfelen - want het zal u dan gelukken. IK heb u toch 
Mijn Kracht beloofd als u een sterk geloof bezit! En IK wil dat in de laatste tijd vóór het einde uw 
medemensen  overtuigd  zullen  worden  van  de  kracht  van  het  geloof,  dus  zal  IK  u  ook  niet 
beschaamd doen staan als u MIJ en tegelijkertijd uw medemensen wilt dienen.
IK zal  echter  nooit  Mijn  zegen  geven aan daden van zelfzucht,  vernietiging of  liefdeloosheid. 
Begrijp dat liefde dus de drijfveer moet zijn, ze moet u er toe aansporen Mijn Kracht te vragen - 
nooit haat of vergeldingsdrang, alleen de liefde geeft Mijn GEEST aanleiding om werkzaam te zijn. 
Alleen door liefde verbindt u zich met MIJ, zodat u nu ook Mijn Kracht deelachtig wordt. En deze 
liefde laat ook uw geloof zo levendig worden dat u voortaan aan het slagen van datgene gelooft wat 
u wilt volbrengen.
Zo zijn ook vele ziekengenezingen die in Mijn Naam bewerkstelligd worden te verklaren. Want 
word IKZelf om hulp aangeroepen, dan wordt er een beroep gedaan op Mijn belofte: Bid en u zal 
gegeven worden, klop en u zal worden open gedaan. Wie nu de Heelmeester in vol geloof aan de 
waarheid van Mijn Woord in zijn hart sluit, die zal gezond worden, want die heeft zich geheel aan 
MIJ toevertrouwd en IK ben dan waarlijk met Mijn Kracht bij hem. Hij kan dan genezen omdat hij 
zich onbeperkt van Mijn Kracht kan bedienen.
Diep gelovige mensen kunnen daarom op aarde werken tot zegen van hun medemensen.  En zij 
mogen dat doen zodra zij daar een levendige getuigenis van Mijn Naam aan verbinden. Zodra Mijn 
Naam daardoor verheerlijkt wordt, zodra het geschiedt om de mensen die naar MIJ op weg zijn, te 
helpen om zonder twijfel vast te geloven, maar niet om ongelovige mensen tot geloven te dwingen.
Een totaal ongeloof is een hindernis voor het werken van Mijn GEEST. Daarom wordt iemand die 
Mijn  Naam  belijdt  door  MIJN  Geest  ervan  teruggehouden  voor  de  ogen  van  een  ongelovige 
wonderen te verrichten. Of, als hulp levensnoodzakelijk is, zal de hulp van dien aard zijn dat de 
ongelovige er een natuurlijke verklaring voor vindt waarop hij de genezing baseert.
Doch in de eindtijd zullen nog vele zwakken gewonnen worden, wier weerstand al gebroken kan 
worden door de kracht van het geloof van de mijnen. Daarom zullen er in de eindtijd in Mijn Naam 
veel wonderen worden verricht, opdat zij die nog zwak van geloof zijn zich daardoor sterken, opdat 
nu ook zij overtuigd kunnen geloven en dan ook standhouden in de laatste strijd op deze aarde.
AMEN

5358 De kracht van de liefde Genezing van zieken - Wonderwerken
9 april 1952

Wie in de liefde leeft die heeft ook kracht in zich. Hij zal daarom tot elke daad instaat zijn, als het 
vaste geloof hem niet ontbreekt. De liefde maakt weliswaar het geloof levend, maar het geloof moet 
eerst tot leven worden gewekt. De mens moet zich eerst met dat wat hij geloven moet bezig houden 
en de liefde zal het dan ook de sterkte geven, zodat het niets meer in twijfel trekt en dus ook in staat 
is alles tot stand te brengen. De liefde is dus het waardevolste, want zij maakt alles mogelijk.
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U, mensen echter weet de kracht van de liefde niet meer te waarderen. U zou wonderen kunnen 
verrichten, u zou zieken kunnen genezen, u zou elke zorg kunnen uitbannen en niets zou voor u 
onmogelijk zijn, zodra u de liefde in u volledig zou kunnen ontwikkelen en in haar kracht geloven. 
En zo is het niet zo zeer een gave die IK u verleen als u dit  alles vermag, maar veel meer de 
uitwerking van de kracht van uw liefde. Het is het vanzelfsprekende gevolg, wanneer u zich door de 
liefde Mijn Kracht heeft eigen gemaakt.
U mag dus niet weloverwogen naar zo'n gave streven zieken te genezen, wonderen doen en zo 
voort, daar het geen bekwaamheid is die u ontwikkelen kunt, maar u moet alleen de liefde in u 
sterker laten worden. U moet uw geestelijke voltooiing nastreven die dan door deze bekwaamheden 
wordt bewezen. Want alleen de liefde vermag alles.
Wie zich dus totaal tot liefde vormt en daardoor ook een overtuigd geloof heeft, die put uit MIJZelf. 
Hij voelt zich als Mijn kind, als een deel van MIJ, en hij kan dan niet anders meer denken dan dat 
hem elke taak gelukt omdat IK hem bijsta. De liefde echter moet in het hart opvlammen, ze moet de 
mens  geheel  en  al  vervullen,  het  moet  hem  zalig  maken  zich  dat  alles  te  ontzeggen  wat  de 
medemens ontbreekt.
De ware liefde is totaal onzelfzuchtig, ze eist niets meer voor zichzelf, ze deelt onophoudelijk uit. 
Het principe om te geven beheerst haar - en toch is zij onbeschrijfelijk zalig. Zo'n liefde kan alles 
wat ze wil, wat als gevolg van haar diepgang als opwinding van het hart in de mens tevoorschijn 
komt, zodat er gebeurt wat ze wenst.
Een sterk levend geloof hoopt bij MIJ op de vervulling van zijn bede en het zal niet tevergeefs 
vragen. Dus, iedere mens zou zich van MIJN Kracht kunnen bedienen en hetzelfde volbrengen - 
wat IK op aarde volbracht heb. Maar hij kan dat alleen.als hij is vervuld van liefde. Dan geef IK 
hem niet de kracht, maar hij heeft ze zich dan zelf eigen gemaakt door werken van liefde - en dat 
geeft hem het recht. Hij is dan in zijn oertoestand teruggekeerd en heeft zich niet onrechtmatig iets 
toegeëigend, maar hij is weer dat geworden wat hij in het oerbegin was, vervuld van licht en kracht 
- daar de liefde in zich licht en kracht is en de mens dus ook met licht en kracht doorstroomd moet 
zijn als hij de liefde heeft.
Er  is  dus  alleen  een  zichzelf  vormen  tot  liefde  nodig,  dat  u,  mensen  gelijk  goden  alles  kunt 
volbrengen. En dat u dan alleen dat wilt wat volgens Mijn Wil is, is begrijpelijk, omdat de liefde 
gelijktijdig ook de bron van de wijsheid is - dus niet anders kan handelen dan volgens Mijn Wil.
AMEN

8653 Ziekten en genezing
23 oktober 1963

Als u wist wat een zegen ziekte is, als u wist dat de ziekte er toe bijdraagt dat de ziel zich loutert 
van afvalsubstanties, dat ziekte u helpt, geduldig en berustend Mijn Wil op u te nemen en u zich dan 
niet meer tegen MIJ verzet, als u alles aanvaardt zoals het over u komt zoals het door MIJ als goed 
voor u wordt ingezien, dan zult u ook weten dat IK ook het tijdstip van uw genezing weet.

Maar u onmiddellijk gezond laten worden zal IK vanwege uw wilsvrijheid niet doen, want dan zou 
u gedwongen zijn aan MIJ en Mijn Macht te geloven - u moet echter zonder dwang tot dit geloof 
komen. Bovendien weet u dat het doel van het aardse leven van alle mensen daarin bestaat in liefde 
te dienen. Zo zal dus altijd de een voor de ander werkzaam moeten zijn wil hij zijn aardse opdracht 
nakomen.
IK zal dus in het bijzonder die mensen zegenen die altijd bereid zijn bij lichamelijke ziekten en 
klachten  te  helpen.  Deze  mensen zullen door  het  uit  hun liefde  voortgekomen inzicht,  ook de 
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oorzaak van een ziekte inzien en ook het juiste middel tot genezing weten. En overeenkomstig hun 
bereidheid tot helpen en hun liefde tot de zwakke en lijdende medemensen, zullen hun genezingen 
ook slagen.
Doch uiteindelijk is Mijn Wil beslissend voor elke genezing en Deze stelt daarom ook een grens aan 
het werk van een mens, als IK het effect van een langdurige ziekte voor de ziel van de zieke als 
waardevol inzie. Mijn Wil is het die het lot van een mens bepaalt, waartoe ook ziekten behoren, 
waarbij de menselijke wil ondanks alle middelen die aangewend worden niets kan bereiken. Doch 
IK zal het niet veroordelen als de mensen middelen trachten te vinden die de lijdenden hulp zullen 
bieden, want zolang de liefdevolle wil om te helpen aanleiding is tot deze onderzoekingen - zolang 
zal ook Mijn Zegen daarop rusten.
Is echter het verwerven van aardse goederen de drijfveer zulke middelen te vervaardigen dan zullen 
die meestal zonder effect zijn, of zelfs schadelijk voor het menselijke lichaam ondanks schijnbare 
beterschap. Doch omgekeerd kunnen de onschuldigste middelen voldoende zijn om een genezing te 
veroorzaken als dat Mijn Wil is, en IK het tijdstip van een genezing gekomen acht.
Een ziekte moet voor alles de verbinding met MIJ in de hand werken. De mens moet z'n toevlucht 
tot MIJ nemen, hij moet MIJ om genezing vragen, dan zal IK hem die mensen tegen laten komen 
die hun best willen doen om de zieke te genezen, wier gedachten IK kan leiden omdat zij met MIJ 
verbonden zijn door een leven in liefde volgens Mijn Wil.
Zulke door MIJ begenadigde genezers zijn echter maar zelden te vinden, en meer dan ooit grijpen 
de mensen daarom naar zulke middelen die door het werk dat niet gezegend is geproduceerd zijn. 
Doch dan zal noch het lichaam noch de ziel  genezing kunnen boeken omdat IK dit  door zulke 
middelen niet toelaat. Het komt er bij MIJ opaan dat de ziel wordt geholpen, zo nodig ook zonder 
de  wil  van  de  mens.  IK  wil  dat  hij  zich  door  de  ziekte  van  de  wereld  afwendt,  wat  veel 
gemakkelijker gaat als hij geen gevolg meer kan geven aan de wensen van de wereld.
U, mensen kunt dus altijd de hulp van een arts  inroepen, maar de genezing bepaal IK. En zijn 
poging zal slechts dan door MIJ gezegend zijn als de drijfveer tot zijn arbeid in de eerste plaats 
liefde tot de naaste is. En ook alleen dan zult u genezing vinden als u uit uw ziekte voordeel trekt 
voor uw ziel. Dat u zich overgeeft aan MIJ en Mijn Wil, dat u met geduld uw lijden draagt en MIJ 
ervoor bedankt dat uw ziel grote winst behaalt, als u in uw ziekte de proef doorstaat.
U kunt echter ook door een rotsvast geloof in MIJ en Mijn Liefde van elke ziekte bevrijd worden, 
zoals IK in Mijn aardse levenswandel die mensen genezen kon "wier geloof hen geholpen had". 
Want voor MIJ is niets onmogelijk, en als uw liefde zo diep is dat ze een levend en sterk geloof 
voortbrengt dan zult u ook geen seconde aan Mijn Liefde en Macht twijfelen. En dan kunt u ook 
onmiddellijk gezond worden, daar die genezing dan geen geloofsdwang voor u is omdat u dan al 
een rotsvast geloof bezit.
Wie van u echter  brengt  zo'n sterk geloof op dat  hij  zich zonder  te  twijfelen van Mijn Macht 
bedient? Dat hij  zich geheel  aan MIJ toevertrouwt met de bede hem te genezen en dat hij  ook 
overtuigd is dat zijn bede verhoord wordt? Dan kan waarlijk elk wonder geschieden, zij het aan 
uzelf of aan uw medemensen voor wie u deze bede vanuit een vast geloof uitspreekt.
Maar wie heel innig met MIJ verbonden is leeft ook reeds geheel volgens Mijn Wil, en hij laat dan 
het besturen aan MIJ over en loopt niet op Mijn Wil vooruit. Hij draagt dan ook het zwaarste leed 
met overgave aan Mijn Wil en bewijst zo zijn ziel een veel grotere dienst, dan met de genezing van 
zijn lichaam. IK wil het altijd zo bij u bewerkstelligen dat uw lot draaglijk is. En indien een mens 
door groot leed en smart moet gaan, komt ook Mijn Liefde voor zijn ziel tot uitdrukking, die MIJ 
eens in het geestelijke rijk zal danken dat zij op aarde reeds zoveel afvalstoffen kon kwijt raken. Zij 
zal MIJ danken dat zij door haar lijden ook schuld mocht afdragen en nu veel minder belast, het 
geestelijke rijk kan ingaan, wat haar echter met een gezond lichaam niet zo gemakkelijk mogelijk 
zou zijn.
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AMEN

4468 De kracht van het goddelijke Woord Tegenmiddel voor leed
24 oktober 1948

Mijn Liefde voor u is onbegrensd, daarom vervul IK u ook ieder gebed, doch somtijds alleen in die 
vorm dat u de vervulling niet direct beseft, u wordt het zich echter eens bewust met welke zorg IK 
aan u denk. De eindtijd  brengt  nood en lijden van allerlei  aard,  want  u moet  in een korte  tijd 
uitrijpen  daar  u  anders  de  laatste  zware  beproeving  niet  zou  doorstaan.  U  blijft  daarom  in 
voortdurende bekommernis, maar u moet er' steeds aan denken dat IK het ben DIE u alles toezendt 
of toelaat, dat IK elke nood en droefenis ken, maar dat dit ook voor u tot zegen is.

Daarom, vrees en klaag niet maar blijf MIJ in liefde toegedaan, zoals ook Mijn eeuwigdurende 
Liefde u toebehoort en u zalig wil maken. Doch u moet de Macht van Mijn Woord beproeven en u 
zult dan inzien dat u daarin een werkzaam tegenmiddel hebt voor elk leed, voor vrees en verdriet, 
want  IK heb Mijn  Woord met Mijn  Kracht  gezegend.  Waarom maakt  u  er  geen gebruik van? 
Waarom doet u geen beroep op Mijn Kracht als u in de aardse strijd zwak dreigt te worden en 
moedeloos bent? Waarom geeft u zich niet over aan zijn opwekkende uitwerking? U ontvangt van 
MIJ onafgebroken het bewijs van Mijn Liefde voor u, u bevindt zich temidden van een grote genade 
en toch bent u zo kleingelovig en wankelmoedig, zo angstig en zwak.
Zou IK u iets beters kunnen aanbieden als u in nood bent dan Mijn Woord, dat u tot eeuwige 
zaligheid leidt? Als u echter geen aardse nood en zorgen had zou u niet in staat zijn Mijn Woord te 
vernemen, want de wereld zou u gevangen houden en u een innige band met MIJ beletten. Daarom, 
neem berustend de moeilijkheden op u, zo u -als compensatie- Mijn Woord ontvangt, want in Mijn 
Woord bezit u een grote schat die u echter nog niet weet op te delven.
Laat MIJ in het Woord voortdurend tot u spreken, neem uw toevlucht tot Mijn Woord. Verdiep u in 
de uitdrukking van Mijn Liefde voor u, u zult dan een merkbare krachttoevoer bespeuren zodat u 
geen zwakte,  geen angst  of moedeloosheid en geen twijfel  meer  voelt.  U zult  dan in volledige 
sterkte het aardse leven meester zijn, en MIJ loven en prijzen vanwege Mijn Liefde en genade en u 
zult dan energieke arbeiders voor MIJ zijn in de laatste strijd op deze aarde.
IK zegen uw wensen als u bereid bent MIJ te dienen, laat echter uw wil ook werkzaam zijn doordat 
u ook doet wat IK van u verlang. Steeds weer vermaan IK u Mijn Woord in u op te nemen omdat 
IK u de Kracht van Mijn Woord wil geven, omdat IK u helpen wil, maar daarbij uw wil nodig heb 
als u de ware zegen van Mijn hulp zult hebben.
Maar u moet zelf worstelen daar u alleen daardoor tot geloof komt, tot het diepe geloof dat u nodig 
hebt om voor MIJ getrouwe dienaars op aarde te zijn. U moet dus wat u van MIJ ontvangt en wat u 
neerschrijft,  zelf  in  het  hart  overwegen.  Het  moet  in  u  levend  worden  opdat  u  dan  ook  met 
overtuiging Mijn Woord kunt uitdragen, opdat het zijn werking op uw medemensen niet mist, zodat 
ook zij de Kracht van Mijn Woord kunnen voelen.
U zult altijd in elke nood geholpen worden, en dat des te eerder hoe meer u Mijn Wil vervult. Het is 
Mijn Wil echter dat u zich vaker in Mijn Woord verdiept opdat u zich van Mijn tegenwoordigheid 
bewust wordt en vast in MIJ gelooft. En zodra u een diep geloof hebt is u ook de vervulling van 
elke vraag zeker.
AMEN
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3382 GOD's Liefde - Verdriet of vreugde Gebedsverhoring
28 december 1944

U, mensen begrijpt niet met welke innige Liefde en zorg IK u omring, anders zou u niet met angst 
en vrees de toekomst tegemoet zien. U bent toch altijd onder Mijn hoede, IK laat u niet alleen en als 
u  zich toch verlaten waant,  komt dit  alleen omdat  u  zich niet  opent  voor  de krachtstroom die 
onophoudelijk van MIJ op u overvloeit. Dan moet u erom worstelen dat u weet te bereiken MIJ te 
kunnen gewaarworden, u moet uw hart naar MIJ keren en MIJ daarin willen opnemen. U moet net 
als kinderen in Mijn Armen vluchten met al uw zorgen en noden en MIJ bidden dat IK die van u 
wegneem of u help dragen, en Mijn Liefde zal daar altijd toe bereid zijn.

Uit Mijn Liefde bent u voortgekomen en die Liefde kan voor eeuwig niet minder worden. En zou u 
de grootte van Mijn Liefde kunnen bevatten dan zou u geheel zorgeloos door uw aardse leven gaan, 
omdat u zich dan in Mijn Liefde geborgen zou weten. Want de ware liefde die met macht en kracht 
gepaard gaat, kan en wil alles wat goed is, ze is diegene tot zegen naar wie ze uitgaat. Doch Mijn 
Liefde gaat uit naar al Mijn schepselen en IK wil altijd alleen dàt wat deze schepselen tot zegen 
strekt.
IK wil  Mijn  schepselen  voor  eeuwig gelukzalig  maken  en  IK wil  dat  ze  Mijn  Liefde  kunnen 
bemerken, daar dit gelukzaligheid voor hen betekent. En als u mensen erin gelooft dat IK Zelf die 
Liefde ben en u niet anders dan goed kan en wil doen, dan kunt u toch elke zorg achter u laten. 
Want  lichamelijk  en geestelijk  zorg IK voor u  en des  te  overvloediger,  hoe meer u  MIJ bij  u 
werkzaam laat zijn en hoe minder weerstand u MIJ biedt.
Wanneer dus uw ziel nog angstig is,  houdt de wereld u nog gevangen en daarvan moet u zich 
losmaken. Zij moet MIJ alles toevertrouwen en aan MIJ overlaten hoe IK haar aardse leven bestuur. 
Zij moet bereid zijn te offeren als IK een offer van haar verlang, want dan is het voor uw geestelijk 
welzijn. En Ik weet waarlijk wat de ziel nodig heeft, IK weet wanneer zij in gevaar is en IK weet 
het juiste middel om haar voor dat gevaar te behoeden. En toch ben IK bereid u uw aardse wensen 
te vervullen als u MIJ daar in alle innigheid om verzoekt en u gelovig op de vervulling van uw bede 
wacht. Want Mijn Liefde laat u geen gebrek lijden, Ze geeft en vervult steeds zolang u in MIJ uw 
VADER ziet en in kinderlijke liefde tot MIJ komt, zodra u in Mijn Liefde gelooft.  Want Mijn 
Liefde is er altijd en steeds bereid te geven. Wat u somtijds als lijden aanziet is vaak de brug tot 
vreugde, doch tot een vreugde die bestendig is en eeuwig niet meer kan worden verstoord.
Om een groot doel te bereiken moet u vaak zware wegen gaan, toch moet u niet moedeloos worden 
want het Doel is begerenswaard en weegt tegen alle teleurstellingen en moeilijkheden op. Maar wie 
onderweg machteloos is en uitgeput raakt, bereikt het Doel niet. Maar hem wil IK moed inspreken 
en kracht geven omdat Mijn Liefde hem die hulp niet weigeren kan. Alleen moet hij in Mijn Liefde 
geloven, ook al is het niet mogelijk Mijn Liefde in haar gehele volheid te doorgronden. Geloof in 
Mijn Liefde en doe uw best net als IK tot liefde te worden, deel ook uit wat u bezit en geef MIJ 
daardoor het recht in en door u te werken - want u wordt dan gesterkt op uw levensweg. U zult alle 
hindernissen  overwinnen  en  alles  uit  Mijn  Hand  dankbaar  en  berustend  aanvaarden,  leed  en 
vreugde. Want beide zijn door MIJ gezonden om u vooruit te helpen bij de ontwikkeling van uw 
ziel. En als u voortdurend met MIJ in verbinding blijft, als uw hart steeds bij MIJ wil zijn, als u al 
uw zorgen aan MIJ toevertrouwt, dan zal IK u troosten en sterken en uw leed van u nemen. Want 
Mijn Liefde verlaat u niet in de nood, u - die de mijne wilt zijn, die MIJ wilt toebehoren tot in alle 
eeuwigheid.
AMEN
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4082 Bij GOD is niets onmogelijk
11 juli 1947

Waar aardse hulp niet meer mogelijk schijnt wordt de Liefde van GOD vaak duidelijk zichtbaar, 
Die zelfs het schijnbaar onmogelijke laat gebeuren opdat de mensen leren in HEM te geloven en 
HEM dan boven alles liefhebben. Voor GOD zijn er geen grenzen aan Zijn Macht, wat HIJ wil zal 
ook geschieden. Zodoende is er ook niets wat niet verwezenlijkt zou kunnen worden, omdat bij 
GOD alles mogelijk is.

De  mensen  kwellen  zich  zo  vaak  onnodig  door  het  aardse  leven,  want  als  ze  graag  iets 
buitengewoons zouden willen volbrengen of zoiets willen beleven, behoefden zij slechts GOD om 
hulp te vragen. Altijd kan HIJ helpen en altijd zal HIJ helpen. Dit geloof kunnen de mensen echter 
alleen  door  het  beoefenen  van  de  naastenliefde  verkrijgen,  omdat  alleen  de  goede  werken  de 
verbinding met GOD tot stand brengen. Alleen daardoor is de ontvangst van Kracht verzekerd die 
als uitstraling van GOD ook onherroepelijk tot HEM moet terugvoeren. De mens moet dus leren 
geloven en hij zal dat ook, als hij vanuit een serieuze wil opwaarts streeft.
In de laatste tijd vóór het einde zullen de wonderbaarlijkste dingen gebeuren, die bovennatuurlijk 
schijnen maar hun verklaring vinden in de wil van de mens en in de kracht van het geloof. Daarin 
ligt de gehele verklaring van alles wat u onbegrijpelijk lijkt, maar wat eigenlijk alleen het gevolg is 
van een juiste levenswandel voor GOD.
Het is niet voldoende dat de mensen zich naar de vorm christenen noemen, dat zij aanhanger van 
een kerk zijn waartoe zij  behoren -  maar zij  moeten  vanuit  het  christendom leven.  Zij  moeten 
waarlijk  door  hun levenswandel  getuigenis  afleggen  dat  zij  tot  de  gemeenschap  van gelovigen 
behoren,  die  de  ware  kerk  van  CHRISTUS  vormt.  Er  wordt  dus  een  levend  geloof  verlangt, 
voortkomend uit werken van naastenliefde. Een geloof, dat de kracht van de Geest tot werking laat 
komen.
Dan  beschikt  de  mens  ook  over  buitengewone  kracht;  het  is  de  Kracht  uit  GOD  die  hem 
doorstroomt en waarvoor  geen begrenzing is.  En zo kan de mens door  het  geloof,  met  GOD's 
Kracht,  ongewone  dingen  volbrengen  -  zoals  echter  ook  anderzijds,  teweeg  gebracht  door  het 
geloof,  GOD  Zich  Zelf  kan  openbaren  in  de  vorm  van  hulpverleningen  die  bovennatuurlijk 
aandoen, omdat zij zich vaak voordoen als er geen hoop op hulp meer is.
Bij GOD is niets onmogelijk. Dit moet de mens in elke moeilijke levensomstandigheid zich altijd 
weer  voorhouden,  dan  zal  zijn  geloof  een  versterking  ondergaan  zodat  er  voor  hem  geen 
noodsituatie meer bestaat. Door zijn houding tot GOD en door zijn diep en onwankelbaar geloof in 
Zijn hulp bant hij ook elke nood. En daarom kan hij ook elke benarde toestand zonder zorg vol 
vertrouwen tegemoet zien - en dan zal GOD hem ook helpen, omdat HIJ een sterk geloof niet teniet 
zal laten gaan.
Bij GOD is niets onmogelijk. Alles wat HIJ wil kan HIJ volbrengen. En alles wil HIJ volbrengen 
als  Zijn  kinderen  HEM  als  hun  liefhebbende  VADER  aanroepen  en  HEM  onvoorwaardelijk 
vertrouwen.  Dan  zal  HIJ  hen  in  alle  behoeften  voorzien;  dan  helpt  HIJ  hen  bij  alle  aardse 
beslommeringen en benarde omstandigheden. Want HIJ is een GOD van Liefde en die Liefde zal 
steeds geven en helpen, omdat Ze gelukkig wil maken.
AMEN

8161 Het uitrijpen van de ziel Wonder genezingen - Geloofsdwang
27 april 1962
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Laat de Kracht van Mijn Liefdestroom in u werken. Open uzelf en ontvang voortdurend licht en 
kracht van boven en geef zo uw ziel de mogelijkheid uit te rijpen, om volmaakt Mijn rijk te kunnen 
ingaan als voor u het uur is gekomen van deze aarde te scheiden.

De ziel is dat geestelijke in u waaraan alleen geestelijk gegeven kan worden, dat ook voortdurend 
geestelijk voedsel nodig heeft voor haar gang door het aardse leven. De ziel is dàt wat blijft bestaan 
als het lichaam wordt ontbonden, want dit is vergankelijk. Het diende alleen voor het nog onrijpe 
geestelijke  -  de ziel  -  als  omhulsel.  Maar  ongeacht  de ziel  bestaat  ook het  lichaam uit  onrijpe 
geestelijke substanties, die echter nog een langere ontwikkelingsweg hebben af te leggen. Het zou 
weliswaar mogelijk zijn dat ook de substanties van het lichaam reeds gedurende het aardse leven 
van de ziel zich vergeestelijken en zich aansluiten bij de ziel, doch dat gebeurt maar heel zelden. En 
zo lost, nadat de ziel het lichaam heeft verlaten, de materie weer op. Ze geeft de geestelijke partikels 
weer vrij, die dan voor een verdere ontwikkeling weer een nieuwe vorm aannemen.
De ziel echter heeft het laatste stadium van haar ontwikkeling op aarde bereikt. Daarom moet uw 
hele  zorg  haar  gelden  opdat  zij  tot  de  uiteindelijke  rijpheid  komt  en  als  lichtgeest  weer  kan 
terugkeren in het rijk dat haar ware VADERland is. Maar die rijpheid kan zij alleen bereiken als zij 
zich onafgebroken door MIJ laat beschijnen, als zij licht en kracht rechtstreeks van MIJ in ontvangst 
neemt doordat zij zich bewust aan MIJ overgeeft, doordat zij zich openstelt en de stroom van Mijn 
Liefde in zich opneemt, doordat zij naar MIJ luistert als IK tot haar spreek om haar van eten en 
drinken  te  voorzien,  om  haar  de  juiste  voeding  te  verstrekken  die  haar  voltooiing  op  aarde 
verzekert.
En iedere ziel die zich voor MIJ opent zal ook Mijn Liefdekrachtstroom ervaren, omdat deze nooit 
werkeloos blijft waar de weerstand tegen MIJ gebroken is. Doch de reden dat u zo’n zelfde werking 
niet ook lichamelijk bespeurt, wordt u hierdoor verklaard dat IK geen enkele geloofsdwang op u en 
uw medemensen uitoefen zolang u nog vrij kunt kiezen tussen het aannemen of het afwijzen van het 
u door MIJ van bovenaf aangeboden geestelijk voedsel. U moet dus Mijn Woord dat rechtstreeks 
van MIJ tot u komt, geheel vrij aannemen, het mag u niet zo duidelijk bewezen worden dat het u tot 
geloven zou kunnen dwingen.
Begrijp dus, dat u uit vrije wil moet geloven; eigen nadenken, liefdewerken en een nauwe band met 
MIJ moeten u dit geloof bezorgen. Ook Mijn werkzaam zijn door de Geest van een mens moet 
geloofd worden,  het zal  niet  te bewijzen zijn.  Maar ieder  ongewoon verschijnsel  zou reeds als 
bewijs gelden en dit zou schadelijk zijn voor de ziel van uw medemens.
Bijgevolg moet u altijd nog lichaam en ziel scheiden. De voltooiing van uw ziel wordt door uw 
innerlijk leven bereikt, dat zich wel naar buiten toe door liefdewerken laat zien - en daarom moet 
ook  het  lichaam  zich  aanpassen  aan  de  wensen  van  de  ziel.  Het  mag  haar  verlangens  geen 
tegenstand bieden, maar het lichaam mag niet als graadmeter van de uitstraling van Mijn Liefde op 
een mens worden aangezien, om welke reden dus ook een ziek lichaam een gezonde ziel in zich kan 
bergen. En zo'n mens zal zolang een ziek lichaam te verdragen hebben als dat lichaam een opdracht 
heeft, die de medemensen tot heil moet strekken. Want dezen zullen alleen door Mijn Woord en niet 
door wonderen, zoals de plotselinge genezing van een ziek lichaam, tot het geloof worden gebracht. 
Hoewel IK ook zulke wonderen laat gebeuren, wanneer de kracht van een sterk geloof daardoor 
bewezen moet worden. Want een sterk geloof laat IK niet te schande worden.
IK weet echter altijd het beste, of en op welke wijze IK mensen kan winnen om tot een levend 
geloof te komen. IK weet ook wat iedere ziel afzonderlijk tot heil dient, en vanuit die kennis zal IK 
ook aan ieder die mate van lichamelijke genezing geven die hij voor de ontwikkeling van zijn ziel 
nodig heeft. Maar u kunt en moet MIJ steeds weer vragen om de Kracht van Mijn Liefde, en IK zal 
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dan uw bede verhoren en u de Kracht van Mijn Liefde zenden, en deze zal wat u betreft niet zonder 
effect blijven, ook als u zelf zo'n uitwerking niet vermag te.zien.
AMEN

4518 Uw lot met berusting dragen
19 december 1948

De tijd vereist dat de mensen de juiste weg zoeken om aan het dreigende onheil te ontkomen. En 
omdat ze zwak en traag zijn zal IK hen helpen, en omdat vele de urgentie ervan niet inzien, heb IK 
Mijn  engelen aangewezen daar  in  te  grijpen waar  de  menselijke wil  faalt.  Daarom zullen  zich 
schijnbare "toevalligheden" voordoen, die echter in werkelijkheid Mijn beschikkingen zijn, die dus 
naar Mijn Wil het lot van ieder persoonlijk beïnvloeden.

De meeste mensen weten echter niet dat zij voortdurend onder bescherming staan van die wezens 
aan wier verzorging ze zijn toevertrouwd. Wezens die dus vanuit de goddelijke Wil het leven van 
ieder persoonlijk bepalen en zodoende in Mijn opdracht in het leven van de mensen ingrijpen. Ik 
laat  echter  toch hun vrije  wil  onaangetast,  opdat de mens niet gedwongen wordt maar vrij  kan 
beslissen en de kant van het goede kan kiezen. En daarvoor hoeft hij niet meer te doen dan zonder 
weerstand zijn lot op zich te nemen en niet te mopperen of te klagen. Want IK weet wat voor ieder 
dienstig is en in welke omstandigheden zijn ziel het beste kan uitrijpen en daar houd IK rekening 
mee.
En zo zullen alle gebeurtenissen in uw leven in elkaar grijpen en als vanzelf wordt een situatie 
geschapen  die  geheel  buiten  iedere  menselijke  berekening  ligt,  maar  die  altijd  alleen  voor  uw 
bestwil is. En omdat u dat nu weet zult u ook in alles Mijn werkzaam zijn zien en dankbaar zijn dat 
IK zo voor u zorg en lichtwezens aan uw zijde plaats, die voor u zorgen, want anders zou u voor al 
het geestelijke ongeschikt zijn. Dit geldt ook voor al diegenen die voor MIJ zullen arbeiden, want 
zonder de hulp van Mijn lichtwezens zou u ook voor uw geestelijke arbeid ongeschikt zijn - zodat u 
uw medemensen niet zou kunnen dienen.
Of u nu in vreugde of leed verkeert - altijd kunt u daarbij voor MIJ werkzaam zijn - altijd kunt u 
daarbij  Mijn missie vervullen en uw medemensen tot MIJ brengen. Daarom heb IK u onder de 
hoede van Mijn engelen geplaatst, die alles voor u doen zolang u voor MIJ werkzaam bent. Mijn 
Wil alleen beslist en waarlijk zo, zoals dat voor u goed is. Zo kunt u elke zorg laten vallen en rustig 
en vrolijk uw levensweg gaan, die ook steeds weer zonneschijn zal brengen en die nooit te moeilijk 
begaanbaar voor u zal zijn zolang u zich geheel aan MIJ toevertrouwt, zolang u MIJ tegemoet snelt 
en voor MIJ en Mijn rijk werkzaam bent.
AMEN

8508 Het dragen van leed voor uw medemensen
25 mei 1963

Ook daarover zal u uitsluitsel worden gegeven, of u voor uw medemensen leed kunt dragen of dat 
een ieder zelf die maat op zich moet nemen die hem voor het heil van zijn ziel is opgelegd. U, 
mensen moet bedenken dat uw ziel tijdens het aardse leven moet uitrijpen, dat dus de nog onrijpe 
substanties zich moeten vergeestelijken. Maar dit geschiedt alleen door liefde of leed, want alleen 
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daardoor worden de omhulsels opgelost die beletten dat  Mijn Liefdelicht  in de ziel  kan binnen 
stralen.

En tegelijkertijd bezorgen ook de substanties van het lichaam nog vaak moeilijkheden, die in hun 
ontwikkeling nog achter zijn en ziekten van allerlei aard veroorzaken. Die echter door geduld, liefde 
en  berusting  in  Mijn  Wil  verzacht  en  daardoor  vergeestelijkt  moeten  worden,  wat  toch  uw 
eigenlijke opdracht is op aarde opdat u uw ziel de hoogst mogelijke volmaaktheid bezorgt.
Deze vergeestelijking van ziel en lichaam moet ieder mens bij zichzelf tot stand brengen. Dit werk 
kan hem nooit door een medemens uit handen worden genomen, en ieder mens zal MIJ ook eens 
dankbaar zijn dat IK hem door lijden hielp volmaakt te worden. Daarom moet u begrijpen dat u 
eigenlijk niets moet ondernemen tegen dàt wat de ziel van uw medemens tot heil kan strekken.
Wanneer echter toch de liefde u drijft - uzelf MIJ aan te bieden het leed voor een medemens te 
dragen, dan zal IK u in uw liefde niet hinderen. Het leed wordt dan voor die mens voor wie u lijden 
wilt tijdelijk weggenomen, en u wordt daarmee in de plaats belast. Daardoor verhoogt u dan de 
rijpheid van uw ziel, omdat u gewillig bent meer leed op u te nemen en omdat de liefde u er toe 
aanspoort. U volgt dan HEM na DIE voor u allen geleden heeft om u van dat onmetelijke lijden te 
bevrijden, dat u zelf op u zou hebben moeten nemen als verzoening voor uw zondenschuld, die de 
beweegreden was dat de aarde voor u mensen een dal van ellende en lijden is. Maar u, mensen hebt 
nu allen Deze ENE, DIE ook nu nog uw leed op Zijn Schouders neemt en het u helpt dragen. De 
boete die HIJ voor u in de plaats deed heb IK aangenomen, en daarom moet u tot HEM gaan als 
leed u drukt. HIJ zal u dan helpen dragen of het van u wegnemen, naar gelang wat het beste voor u 
is.
De liefde echter van een medemens die voor anderen lijden wil wordt zeer hoog gewaardeerd. Ze 
zal  de  lijdende  een  grotere  toevoer  van kracht  verzekeren  omdat  liefde  een kracht  is,  die  een 
duidelijk te merken uitwerking op die lijdende mens heeft. Wanneer dus een mens, aan u die lijden 
moet, een liefdevolle voorspraak doet toekomen, kan de kracht van die liefde u zo vervullen dat u 
de zwaarte van uw leed niet meer zo erg voelt. Dat dus de smarten en kwellingen tijdelijk aan u 
voorbij  gaan  omdat  de  kracht  van  die  liefde  uw  ziel  ten  goede  komt,  dat  zij  dus  uitrijpt  en 
bovendien minder gevoelig is voor pijn.
Maar altijd is de graad van liefde bepalend welk voordeel de lijdende bij zo'n bewijs van liefde 
heeft. En omdat het in het aardse leven alleen om het uitrijpen van de ziel gaat en er daartoe veel 
mogelijkheden bestaan, moet dit uitrijpen als het voornaamste worden beschouwd en derhalve niet 
verhinderd worden. Ware liefde echter weet het ook waarom een mens lijden moet, ze helpt hem 
daarom het lijden te verdragen en ze zal het hem daarmee gemakkelijker maken zich in overgave 
naar Mijn Wil te voegen. En dan neem IKZelf dat kruis van hem, maar zijn ziel is dan weer een stap 
verder gekomen, want liefde en leed helpen haar het doel te bereiken.
Is de liefdegraad van een mens nog gering dan zal het leed vaak sterker te voorschijn komen, om de 
loutering van zijn ziel te bespoedigen. Nooit echter kan de volledige loutering van een ziel bereikt 
worden  doordat  een  ander  mens  bewust  voor  deze  ziel  lijdt.  Iedere  ziel  is  voor  zichzelf 
verantwoordelijk en iedere ziel moet zichzelf tot rijpheid brengen, wat echter altijd alleen maar door 
liefde en leed geschieden kan. Doch de mate van het lijden hangt altijd af van de graad van de 
liefde.
IK verhoor wel het gebed van hem die zichzelf aanbiedt om leed voor zijn medemensen te dragen, 
omdat hij het uit liefde doet. En zo laat IK hem ook deelnemen aan hun smarten, maar hij verdraagt 
het lijden alleen maar voor de loutering van zijn eigen ziel. Hij neemt wel uit liefde de ander zijn 
smarten weg, maar zij dienen hem alleen tot voltooiing, terwijl echter zijn medemens eveneens voor 
zichzelf  en het uitrijpen van zijn ziel zorg moet dragen, ook al is hij  tijdelijk van zijn smarten 
bevrijd.
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Geen liefdewerk blijft dus zonder uitwerking, doch waar en hoe de uitwerking ervan is blijft alleen 
MIJ voorbehouden, daar IK de staat van rijpheid van ieder mens ken en IK ook ieder naar de 
toestand van zijn rijpheid zal geven. IK leg ieder mens op wat voor hem draaglijk is, en als het hem 
te zwaar lijkt is het voldoende dat hij alleen maar de Kruisdrager JEZUS CHRISTUS aanroept en 
waarlijk, DIE zal hem bijstaan. HIJ zal het kruis op Zijn Schouders nemen wanneer hij daaronder 
dreigt te bezwijken.
Maar een ieder moet zelf de weg naar MIJ in JEZUS CHRISTUS vinden, want HIJ is uw Verlosser. 
HIJ zal u verlossen van zonde en dood, van ziekte en leed, zodra u HEM maar in vast geloof om 
Zijn hulp aanroept. En zolang u nog op aarde leeft hebt u ook de mogelijkheid JEZUS na te volgen 
en door liefde en leed uw doel te bereiken en u te voltooiien. 
AMEN

6508 Overgave aan JEZUS CHRISTUS Heiland - Arts en Bevrijder
22 maart 1956

De zonde die op u rust  door het zich eens afkeren van MIJ, heeft  u tot gebrekkige en daarom 
ongelukkige wezens gemaakt. En u zult pas dan weer de weg naar de volkomen zaligheid vinden als 
u van uw grote zondenschuld bevrijd bent. Maar zelfs al hebt u in de tijd van vóór uw belichaming 
als mens al een deel van uw schuld uitgeboet, dan komt u toch pas vrij van al uw schuld als u zich 
als mens door JEZUS CHRISTUS laat verlossen. Pas dan kan IK uw schuld delgen als u zich aan 
de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS heeft overgegeven - in WIE IK MIJZelf op aarde heb 
belichaamd. Alleen door JEZUS CHRISTUS keert u weer terug tot MIJ - van WIE u zich eens 
vrijwillig  heeft  verwijderd  -  en  in  HEM  herkent  u  MIJ  ook  als  uw  GOD  en  VADER  van 
eeuwigheid.

De overgave aan JEZUS CHRISTUS is dus wat IK van u verlang, want door deze overgave toont u 
uw wil MIJ weer toe te behoren. Maar gaat het u mensen er echt om onder het kruis bescherming te 
zoeken en van JEZUS CHRISTUS de vergeving van uw zonden te ontvangen? Gaat u uiteindelijk 
in vol geloof naar HEM, DIE uw Heiland - uw Bevrijder en uw Broeder is? Wilt u in alle ernst op 
Zijn genade die HIJ voor u aan het kruis verworven heeft een beroep doen? Spreekt u in geest en in 
waarheid als u HEM belijdt, of zijn het slechts lege praatjes? Denk hierover na want dit beslist uw 
lot in de eeuwigheid!
JEZUS CHRISTUS is waarlijk uw Heiland en uw Arts. HIJ is uw Redder uit zonde en dood - HIJ is 
het omhulsel dat MIJZelf heeft gedragen, zodoende is ook Zijn Macht en Kracht onbegrensd. En 
deze JEZUS is en blijft in alle eeuwigheid de zichtbare GODHEID, want IK heb ME HEM gekozen 
om voor u een ZICHTBARE GOD te kunnen zijn, daar IK toch GEEST ben van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. En als u nu HEM aanroept dan roept u MIJ aan en IK verhoor u dan, omdat IK u door 
JEZUS CHRISTUS de belofte heb gegeven: "Wanneer u de VADER in Mijn Naam iets vraagt dan 
zal HIJ het u geven".
Vertrouw toch op deze Woorden in een vast geloof, aarzel niet u aan uw Heiland en Verlosser 
JEZUS CHRISTUS toe te vertrouwen - opdat IK u het bewijs kan leveren dat IK Mijn Woord houd. 
U moet er altijd aan denken dat IKZelf u er toe breng om in geest en in waarheid te bidden, dat IK 
dus wil dat u in elke nood van lichaam en ziel tot MIJ komt. Neem toch eindelijk eens de weg naar 
MIJ  en  denk aan Mijn  Woorden,  laat  ze  diep  in  uw hart  binnen  dringen  en  geloof  zonder  te 
twijfelen, want Mijn beloften zijn waarheid - uzelf echter bepaalt de vervulling er van.
IKZelf droeg dus voor u al uw zonden. IK nam alle smarten en noden op MIJ die u als verzoening 
voor uw oerzonde had moeten dragen. Dus kan het leven van ieder mens zonder zorgen en vrij van 
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lijden zijn, als hij zich geheel aan MIJ overgeeft, als hij wil dat IK ook zijn schuld heb gedragen. 
Maar een levend geloof moet zijn gebed vergezellen; hij moet weten dat IK niet wil dat de mens 
lijdt, dat IK echter zijn leed niet tegen Mijn eeuwige orde in kan afwenden als het geloof in hem 
nog te zwak is.
Weet dus dat een roep niet tot Mijn Oor doordringt als de mens nog aan Mijn Liefde en Macht 
twijfelt.  IK kan alle mensen helpen en IK wil alle mensen helpen en als uw geloof een levend 
geloof is, maak dan gebruik van deze belofte en geef uzelf geheel aan MIJ over. Het voornaamste is 
dus een levend geloof aan Mijn Liefde, Die IK u in Mijn Verlossingswerk heb bewezen. Als u er 
dus van overtuigd bent dat IK al uw zonden heb gedragen, dat IK al uw leed op MIJ heb genomen 
en  daarvoor  aan  het  kruis  ben  gestorven  opdat  u  vrij  zou  worden,  dan  zal  in  u  elke  twijfel 
verdwijnen. Dan kan IK al het leed van u wegnemen en u verlossen van zonde en dood. Pas dan is 
uw terugkeer  naar  MIJ  verwezenlijkt,  pas  dan erkent  u  MIJ  in  geest  en  in  waarheid  -  en  dan 
geschiedt u naar uw geloof.
AMEN

7042 Het genezen van zieken Verkondiging van JEZUS CHRISTUS
14 februari 1958

Wie eenmaal overtuigd het geloof in MIJ heeft gevonden die zal het ook nooit  meer verliezen. 
Zelfs, al zullen er altijd weer verleidingen op hem afkomen - geloofszwaktes - waaraan eenieder 
blootgesteld is zolang hij op de aarde rondgaat. Maar hij neemt altijd weer de weg naar MIJ, DIE hij 
heeft herkend als zijn GOD en VADER van eeuwigheid.

Maar er zijn mensen - en dit is het merendeel - die nog niet geloven, die nog ver af staan van het 
inzicht omdat zij nog zo ver van MIJ af staan. Maar die mensen kom IK somtijds op ongewone 
wijze tegemoet om hen tot geloven te brengen. Want dezen zijn het die door ongewone daden, door 
ziekengenezingen of wonderen van andere aard tot nadenken moeten worden gebracht. Maar dit 
geschiedt  altijd  alleen  maar  door  gelovige  mensen,  dat  IK  dus  MIJ  en  Mijn  Kracht  eerst  aan 
diegenen  kan  tonen die  al  gelovig  zijn  -  waardoor  dan  hun medemensen  worden  aangespoord 
eveneens de band met MIJ te zoeken, met MIJ, hun Schepper, DIE zij in elk ongewoon gebeuren 
kunnen herkennen.
En zo zijn dan veel zieken alleen maar uitgekozen werktuigen die als het ware door hun geloof 
toelaten dat IK op hen inwerk, en daarmee tegelijkertijd hun medemensen eveneens tot geloven 
moeten brengen. Want op een geheel ongelovig mens zal IK nooit Mijn Kracht laten inwerken, om 
welke reden ook de door MIJ gekozen heelmeesters door hun geestelijk inzicht kunnen herkennen - 
of een genezing door geloof kan plaatsvinden of niet.
Daarom zullen ook niet altijd genezingen doorgang vinden, zelfs al is een door MIJ opgewekte 
heelmeester aan het werk. De genezing van de ziel is van heel groot belang, maar de genezing van 
een geheel ongelovige zal eerder de dood van de ziel tengevolge hebben dan haar leven.
Daarom worden  Mijn  genezers-  doorgeloof  ook  vaak  door  de  wereldse  mensen  bestreden,  die 
geloven hun afwijzende houding daarmee te kunnen motiveren dat niet alle genezingen lukken, dat 
dikwijls mislukkingen te constateren zijn die echter door het bovenstaande verklaard worden. En 
daardoor  blijft  ook  het  gebied  van  de  wondergenezingen  een  omstreden  gebied,  en  de 
wondergenezingen  worden  daardoor  geen  geloofsdwang.  De  mensen  kunnen  dus  in  wonderen 
geloven, maar ze zijn er niet toe gedwongen. Maar ieder gelovig mens laat het welslagen aan MIJ 
over, want zijn geloof in MIJ geeft hem ook de zekerheid dat IK zal doen zoals het voor de zielen 
van de mensen goed is.
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In de laatste tijd vóór het einde echter, zullen de tekenen en wonderen toenemen. Want het gaat er 
dan  om  de  Kracht  van  Mijn  goddelijke  Naam  JEZUS  te  bewijzen,  opdat  er  aandacht  wordt 
geschonken aan Mijn verlossingswerk en de ongelovigen de weg naar MIJ vinden - eer het te laat is. 
En daarom zal waar de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS verkondigd wordt zich ook nog 
veel wonderbaarlijks openbaren.
Wie gelovig is die moet MIJ ook dienen door getuigenis van MIJ af te leggen, opdat Mijn Kracht in 
hem werkzaam zal worden. Wie gelovig is die moet zich in de aardse noden van zijn leven aan de 
verkondigers van JEZUS CHRISTUS toevertrouwen, opdat IK door dezen een bewijs van Mijn 
Macht en Sterkte geven kan, en daarmee ook hen te hulp kom die nog zwak zijn in geloof of die 
tegenover MIJ, hun goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS nog geheel ongelovig staan. Want dat 
moet u allen weten, dat IK met het oog op het naderende einde heel ongewoon te werk zal gaan, en 
ME daarom van diegenen bedien die sterk zijn in het geloof en in de liefde.
AMEN

7071 Gebed van een kind tot de VADER
22 maart 1958

Leg alles wat u op't hart ligt in alle eenvoud aan MIJ voor en u zult gehoor bij MIJ vinden. De 
nederigheid  des  harten  zal  u  steeds de  juiste  gedachten en  de  goede woorden laten  vinden en 
daardoor zal uw gebed dat van een kind tot zijn VADER zijn, dat ook zeker tot Mijn Oor doordringt 
- en waarlijk IK zal u dan ook helpen. Maar op welke wijze IK dit doe, moet u aan MIJ overlaten, 
want Mijn Liefde voor u is zo groot dat IK altijd het beste met u voorheb, dat IK u, als Mijn 
kinderen, steeds meer wil geven dan waar u om vraagt. En omdat IK in Mijn Wijsheid inzie hoe IK 
u het best gelukkig kan maken, handel IK ook volgens Mijn inzicht.

Daarom moet  u  wel  tot  MIJ  bidden,  omdat  IK dan pas  in  u  kan werken als  u  uzelf  met  MIJ 
verbonden hebt. Maar u moet nà zo'n innig gebed in de geest en in waarheid al het verdere aan MIJ 
overlaten en alles zal dan zo gebeuren zoals het goed voor u is. Geen gebed is vergeefs tot MIJ 
gericht,  zelfs  al  wordt  het  u  niet  direct  vervuld.  Daarom moet  u  steeds  weer  in  het  gebed  de 
verbinding met MIJ zoeken - en waarlijk, er zal daar voor u een grote zegen uit voortkomen.
AMEN
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