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0963 Voorspellingen van de profeten De wederkomst van CHRISTUS
13 juni 1939

Bij de wederkomst des HEREN op aarde worden de voorspellingen van alle profeten vervuld, want 
er staat geschreven dat de mensheid dan Zijn Wil niet meer acht. Maar er staat ook geschreven dat 
sommigen HEM toch nog zullen dienen, dat de HEER tot dezen zal komen en hen zal sterken in de 
tijd  van grote nood.  Dat  HIJ  de zijnen  het  brood des  Hemels  geven zal,  dat  HIJ  met  hen het 
avondmaal wil houden als zij HEM maar liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Dat dezen Zijn 
Stem vernemen zullen, dat HIJ bij hen zal zijn nog in hun aardse leven en dat HIJ op aarde wandelt 
te midden van de zijnen.

Maar de mensen willen deze voorspellingen niet woordelijk nemen en trachten de Woorden van de 
HEER te verzwakken. Zij zijn het die aan de Woorden zowel een andere vorm als ook een andere 
betekenis gegeven hebben, en nu deze omgevormde Woorden geen geloof schenken. Daarom waant 
u mensen HEM ver verwijderd DIE u toch het dichst nabij is. U verneemt Zijn Stem niet meer want 
uw gehele  denken  en  voelen  is  afgewend  van het  goddelijke,  en  daarom hecht  u  ook  aan  de 
voorspellingen geen waarde.
Wanneer u zelf niet weet dat de HEER u met Zijn aanwezigheid verblijden wil, wanneer u niet 
geloven wilt dat HIJ u liefheeft, en vanuit deze Liefde weer de weg naar de mensen neemt, dan zult 
u ook wel nauwelijks het eindeloze geluk van Zijn wederkomst kunnen vatten. U zult slechts het 
aardse leven zien en geen acht slaan op de geestelijke stromingen die u verduidelijken - wanneer de 
HEER onder de zijnen vertoeft.
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In  de  eindtijd  neemt  de  HEER als  het  ware  deel  aan  elk  gebeuren,  en  dan  is  Zijn  nabijheid 
gemakkelijk te bespeuren voor de aardse kinderen die HEM door hun werken van liefde reeds in het 
hart dragen. Want hun wordt de betekenis van de voorspellingen duidelijk, en zij zullen dan inzien 
hoe nu woord voor woord de Schrift wordt vervuld.
AMEN

1077 De zichtbare aanwezigheid van de Heiland Liefdegraad
31 augustus 1939

Die MIJ zoeken, die zullen MIJ ook herkennen waar IK hen ook ontmoet, want hun Geest is uit MIJ 
en dus zal niets hen van MIJ scheiden. IK zal in levenden lijve onder de mijnen zijn en de innerlijke 
stem zal hun, Mijn aanwezigheid verraden. En wanneer zij MIJ dienen willen zullen zij zwijgen en 
MIJ niet in het openbaar bekendmaken, want IK ben dan alleen voor het kind zichtbaar dat in de 
innigste liefde met MIJ verbonden is.  Ik zal voor dat kind zichtbaar zijn doch voor de anderen 
verborgen, als hun geest MIJ nog niet herkend heeft. Maar het uur van Mijn komst is voor u nog 
geheim, want alleen de liefdegraad is het die MIJ tot u en in uw midden voert.

De belofte die IK de mijnen gaf op aarde zal woordgetrouw vervuld worden, want op aarde zullen 
die MIJ mogen aanschouwen die MIJ in zich dragen. En elk woord uit de mond van zo'n kind zal 
getuigen van Mijn Heerlijkheid, en zijn stem zal helder klinken als het MIJ lof en ere toezingt. 
Zodra IK onder u Mijn kinderen vertoef, behoeft u nooit meer het aardse leed te vrezen, want dat 
bemerkt u niet meer als u een blik geslagen heeft in MIJN VADEROOG, want dan kwelt aards leed 
u niet meer.
IK kom tot de mijnen om hun deze kracht te brengen, opdat zij de stormloop trotseren die hen van 
buitenaf bedreigt. Mijn GEEST onderricht u dan, opdat u evenzo kunt leren en de hongerenden en 
dorstigen spijzen en laven. Overal waar u samengekomen bent om Mijn Woord te verkondigen daar 
neem IK ook deel aan en sterk hen die in Mijn Naam spreken. Zodoende ben IK het DIE Zich 
bekend maakt door de mond van de mensen, want IK kies MIJ strijders uit. En wie met MIJ en van 
zins is alleen voor MIJ te strijden, zal ook de kracht ontvangen om goed te kunnen strijden met het 
"zwaard van zijn mond". En dan zal hij als overwinnaar uit de strijd te voorschijn komen omdat IK 
het ben die hem leidt.
Wie MIJ aanschouwt kan niet anders meer dan MIJ dienen met heel zijn ziel. Hij vreest dan ook 
geen tegenstander meer,  want angst  en moedeloosheid zijn hem dan vreemd omdat Mijn beeld 
onuitwisbaar  in  zijn  hart  geprent  is  en  voor  hem  van  nu  af  aan  de  stimulans  is  tot  hoogste 
ontplooiing van zijn wil.
De wereld zal met verbazing de kracht constateren van hem die voor MIJ opkomt. Zij zal zich wel 
tegen hem keren maar zijn wil toch niet kunnen verzwakken. Als moedige strijder vecht hij nu 
onvermoeid en leidt nog veel zielen tot de lichtvolle eeuwigheid, want zij beseffen door hem de 
kracht en de macht van het geloof in MIJ, de Heiland en Verlosser der wereld.
AMEN

3569 Geloofsstrijd Het komen van de HEER
6 oktober 1945
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Wie zich voor de kerk van CHRISTUS uitspreekt zal door de wereld aangevallen worden, en zijn 
lot op aarde zal zwaar zijn maar van korte duur. Zodra de nood ondraaglijk schijnt redt GOD de 
zijnen en al hun nood is geëindigd. GODZelf wijst de gelovigen steeds weer op het einde opdat zij 
tegen het aanstormen van buitenaf standhouden, opdat zij getrouw volharden tot HIJ hen verlost.

HIJ  stelt  hen  reeds  lang  tevoren  in  kennis  hoe  satan  tekeer  zal  gaan  en  belooft  hun  Zijn 
bescherming,  opdat  zij  de  waarheid  van Zijn  Woord inzien  en  sterk  blijven  in  tegenstand.  En 
wanneer de gelovigen aan het verloop van het wereldgebeuren aan het verlop van geloofsstrijd en 
de meedogenloze gezindheid van de aardse machthebbers de waarheid van het goddelijke Woord 
inzien, zullen zij Zijn Woord des te ijveriger verdedigen omdat hun geloof steeds dieper wordt en 
menselijke maatregelen hen nu niet meer kunnen schokken.
Zij zullen ook kracht van GOD ontvangen naar de mate van hun wil en geloof, en daardoor de 
zware tijd kunnen doorstaan. GOD laat hen die HEM trouw blijven niet in steek - tenzij HIJ hen 
nog vóór het einde van deze aarde in Zijn rijk binnenhaalt, als hun lichamelijk einde volgens de 
goddelijke bestemming gekomen is.
Toch  heeft  HIJ  in  de  eindtijd  op  aarde  ook  nog  sterke  vertegenwoordigers  van  de  kerk  van 
CHRISTUS nodig, opdat zich de scheiding der geesten voltrekken kan. HIJ heeft mensen nodig die 
Zijn Woord verkondigen en de ongelovigen zonder vrees en schroom de liefdeleer van CHRISTUS 
prediken, opdat de ongelovigen de kracht van het geloof beseffen en nog eenmaal wakker geschud 
worden uit de lethargie van hun geest. Opdat zij zich nog in het laatste uur bezinnen en de weg tot 
CHRISTUS kunnen gaan,  DIE hun alleen  redding brengen kan,  DIE hen alleen  verlossen kan 
omdat HIJ hun wil sterkt om zich van het boze los te maken en nu op GOD aan te sturen.
Het zijn de laatste genademiddelen die de ongelovige mensen duidelijk de kracht van het geloof 
laten zien. Maar benut wordt die kracht maar heel weinig omdat de mensheid verstrikt is in de 
vangnetten van satan en bovenmate de wereld aanhangt, en in sprankelend levensgenot het doel des 
levens ziet. Daarom is het einde niet ver meer af en is daaraan te herkennen dat tegen het geloof op 
een wijze wordt ingegaan, die waarlijk duivels genoemd kan worden.
Maar dan moeten de belijders van CHRISTUS zich aaneensluiten en gezamenlijk de hulp en de 
komst van de HEER verwachten. Want dan kan elke dag en elk uur het einde zijn omdat dan de 
aardse nood van de gelovigen een hoogte bereikt heeft die GOD's onmiddellijk verschijnen vereist, 
opdat de beloften vervuld worden die GOD door Zijn Woord de mensen gegeven heeft; dat HIJ de 
zijnen redden zal uit de grootste nood.
AMEN

3708 Het komen in de wolken - Het definitieve einde
8 maart 1946

Aan Mijn komst in de wolken gaat de grootste lijdenstijd vooraf die de aarde ooit gezien heeft, 
zoals het verkondigd is in woord en geschrift. Daar wijs IK de mensen voortdurend op en heb dat 
gedaan sinds het begin van dit tijdperk, om alle zeer nadrukkelijk tot bekering te vermanen die niet 
hetrechte pad bewandelen. En vanwege deze mensen liet IK steeds van tijd tot tijd plagen over de 
aarde  komen die  het  naderende  einde  in  hun geheugen  moesten  roepen,  opdat  zij  zich  ernstig 
bezorgd zouden maken over hun zielen en dan veranderen.

Maar  het  definitieve  einde was nog niet  gekomen,  de tijdsduur  die IK,  volgens Mijn  plan van 
eeuwigheid, vastgesteld heb voor de verlossingsperiode, was nog niet voleindigd. De aarde was nog 
niet  rijp  voor  dat  laatste  vernietigingswerk,  en  evenzo  waren  de  zielen  van  de  onverbeterlijke 
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mensen  nog  niet  rijp  voor  de  volledige  ondergang,  d.w.z.om  ze  opnieuw  te  kluisteren  in  de 
scheppingen van de nieuwe aarde.
Maar  Mijn  voorspellingen  werden steeds weer  vervuld  in tijden  van grote geestelijke  nood;  er 
kwamen rampen en noden over de aarde in verhoogde mate, zodat telkens met elke tijd van nood 
het einde gevreesd moest worden. Het was echter Mijn Wil dat voor de mensen steeds geheim bleef 
wanneer het einde voorgoed komt. Min of meer waren zulke tijden van nood ook nuttig voor de 
daardoor getroffen mensen, daar zij de weg tot MIJ weer terugvonden en een andere verhouding tot 
MIJ kregen dan tevoren.
Desondanks vervielen zij  steeds weer  tot  het  kwade.  Zij  werden steeds hardnekkiger en steeds 
groter werd daardoor ook hun afstand tot MIJ - hun weerstand tegen MIJ. Zodoende is nu de tijd 
gekomen waarin geen voorspellingen, geen vermaningen en waarschuwingen meer helpen, waarin 
de mensheid niet onder de indruk komt, ook niet van het hardste aardse leed, d.w.z. ook dit brengt 
niet teweeg dat de mensen MIJ herkennen en tot MIJ in de juiste verhouding komen. Hun wil blijft 
van MIJ  afgekeerd en zij  zijn  alleen nog aards  gezind en streven naar  geen enkele  geestelijke 
vooruitgang.  Geen  nog  zo  harde  nood  vermag  het  denken  van  de  mensen  te  veranderen,  en 
zodoende is nu de tijd van het einde onherroepelijk gekomen zoals IK het van eeuwigheid voorzag.
De aarde heeft opgehouden om voor de erop levende mensheid een verblijfplaats te zijn waar de 
geest zich kan ontwikkelen, en wordt daarom opgelost en in haar scheppingen totaal omgevormd, 
opdat dan op de nieuwe aarde een nieuwe verlossingsperiode kan beginnen. Maar eerst zal nog een 
groot  leed  over  de  aarde  komen opdat  de  laatsten  die  Mijn  Stem daarin  herkennen,  zich  nog 
verzamelen. En ook de mijnen moeten dit leed meemaken, wel door MIJ op buitengewone wijze 
gesterkt  maar er  toch door aangeraakt,  zodat  zij  met  verlangen Mijn komst  verwachten die IK 
alsmaar verkondigd heb, voor het einde van deze aarde.
En als die nood ondraaglijk wordt en de gelovigen zich in de grootste verdrukking bevinden en 
aards geen redding meer zien, kom IKZelf. Er zal een gejubel zijn onder de mijnen als zij MIJ zien 
in alle Heerlijkheid; voor hun ogen echter nog door wolken omhuld die de kracht van Mijn Licht 
temperen,  opdat  de  mijnen  die  nog  deel  uitmaken  van de  aarde  MIJ  verdragen  kunnen.  Maar 
jubelen en juichen zullen zij over de vervulling van Mijn Woord.
De grote nood tevoren die IK steeds weer aankondigde door Mijn.zieners en profeten, door Mijn 
dienaren op aarde, heeft hun geloof versterkt opdat alles zo uitkomt zoals IK het voorspeld heb - en 
zodoende verwachten zij in vol vertrouwen Mijn komen in de wolken. Toch kom IK plotseling en 
onverwachts ook voor de mijnen, want IK verkort de dagen van nood daar ze ondraaglijk worden. 
IK wil niet dat de mijnen falen in het aangezicht van de grote verdrukking, daarom haal IK ze in 
Mijn rijk op de juiste tijd vóór het einde. Want Mijn Woord is waarheid en wordt vervuld evenals 
nu ook de tijd van het definitieve einde gekomen is.
AMEN

3958 Het woeden van satan in de eindtijd De afval van het geloof
20 januari 1947

Het getal der ongelovigen zal in de eindtijd groter worden en de kleine schaar der gelovigen dreigen 
te bedelven. Met de afval van het geloof treedt ook het woeden van satan meer en meer aan het 
daglicht, de mensen verliezen het laatste verantwoordelijkheidsgevoel tegenover een rechtvaardige 
Rechter, omdat zij niet meer in HEM geloven. Juist daarom openbaart HIJ Zich zo duidelijk om het 
geloof  der  zijnen te  versterken,  opdat  zij  niet  wankelen bij  het  zien van de goddeloosheid  der 
ongelovigen en hun werelds welslagen.
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HIJ wil echter ook dezen nog de mogelijkheid geven zich te bezinnen en ontfermt Zich daarom over 
de zijnen zo in 't oog lopend, dat ook een ongelovig mens GOD's Kracht herkennen kan zodat hij 
het geloof dat hij verloren had kan terugwinnen als hij zich daartoe slechts een heel klein beetje 
voor inzet. Want GOD zal tekenen en wonderen doen door Zijn werktuigen op aarde.
Schijnbaar zullen Zijn dienaren op aarde het buitengewone volbrengen, maar het is GODZelf DIE 
Zich door hen te kennen geeft. HIJ openbaart Zich en vertoeft zelfs zichtbaar onder de zijnen ten 
teken dat het einde nabij is. Maar HIJ wordt alleen door hen herkend die HEM uit ganser harte 
liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Alleen door hen die zich zelf tot liefde gevormd hebben 
en  bijzonder  actief  zijn  in  hun werk voor  Zijn  rijk.  In  dezen zal  ook een ongewone  kracht  te 
constateren zijn omdat GODZelf  in  hun harten Zijn intrek kan nemen,  en daarom vervult  Zijn 
Liefdekracht hen.
De ongelovigen  kunnen  zich  van  deze  Kracht  overtuigen.  Zij  zullen  moeten  toegeven  dat  een 
Hogere  Macht  aan het  werk is  indien zij  slechts  willens  zijn  na  te  denken over  de  ongewone 
verschijnselen welke de laatste tijd vóór het einde, met zich mee zal brengen. Maar de meesten zijn 
al te werelds ingesteld en letten er daarom niet op. Ja zij verachten en vervolgen de gelovigen en 
brengen ze daardoor in zware nood en verdrukking, waarin alleen de duidelijke hulp van GOD hen 
steunt en stand laat houden.
Want het werken van GOD onder de zijnen zal zo duidelijk zijn dat zij zich vast aaneensluiten, en 
aan alle aanvallen van de wereld weerstand bieden. En vaster dan ooit zal hun geloof zijn waardoor 
zij zich geheel aan GOD's leiding overgeven, zodat zij noch aardse nood - noch de dood vrezen, en 
daarom ook alles gemakkelijker verdragen wat in de tijd van het einde op hen af zal stormen.
Bij wie GODZelf Zich eenmaal heeft geopenbaard daar heeft GOD's tegenstander geen aanvalsdoel 
meer, want zijn geloof is niet meer aan het wankelen te brengen. GOD zal de zijnen nabij zijn zoals 
HIJ het beloofd heeft. HIJ zal hun troost en kracht geven, HIJ zal ze onderrichten en Zijn spoedige 
komst om de zijnen weg te nemen in het vooruitzicht stellen. HIJ zal hen tot vergrote liefdadigheid 
aansporen, want Zijn geestelijke tegenwoordigheid zal de mensen met liefde tot HEM en tot de 
medemensen vervullen en zodoende ook met kracht.
In de eindtijd is het duidelijke werkzaam zijn van GOD noodzakelijk, want ook dat draagt bij tot de 
scheiding der  geesten.  De nog lauwe en besluitelozen kunnen dan beslissen tot  welk kamp zij 
behoren willen, want daartoe wordt hun nog een laatste stoot gegeven. Zij kunnen zich overtuigen 
van de kracht van het geloof die ook de grootste aardse nood meester zal worden en zodoende hun 
houding tot GOD veranderen, d.w.z. de juiste instelling tot HEM tot stand brengen.
Waar GOD Zich duidelijk openbaart zal vrede zijn en hoop, ondanks alle ellende. En omdat het lot 
van de gelovigen buitengewoon zwaar zal zijn, zal deze vrede en hoop de ongelovigen versteld 
doen staan. Wie dan acht slaat op Zijn Woord, wie Zijn dienaren op aarde gehoor schenkt, diens wil 
zal veranderen. Want iedere gewillige ziel zal GOD in Zijn Liefde en erbarmen aannemen en HIJ 
helpt haar en redt ze van de eeuwige duisternis. HIJ zal hun nog zwakke geloof doen herleven en 
hun de kracht geven om vol te houden tot het einde, tot HIJ zal komen in de wolken om de schaar 
van Zijn gelovigen tot Zich te nemen.
AMEN

4108 Verwijzing naar gebeurtenissen die spoedig komen - Voleinding
21 augustus 1947

Verwacht spoedig Mijn komst, want er is niet veel tijd meer tot het einde. U zult binnenkort dingen 
beleven die bevestigen wat Mijn Liefde u reeds lang bekendgemaakt heeft, nml. dat de laatste fase 
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voor het einde reeds begonnen is. U zult u afvragen waarom IK zulk onheil nog toelaat, waarom IK 
zo'n grote nood over de mensen laat komen? Maar steeds kan IK u slechts als antwoord geven dat 
het nodig is voor de mensheid die MIJ nog niet herkend heeft, die elk gebeuren alleen met aardse 
ogen beschouwt echter nooit de geestelijke ontwikkeling van de mens daarmee in verband brengt. 
Het zijn onherroepelijk de laatste smarten, en onherroepelijk komt ook spoedig het einde.

Steeds wijs IK u, mensen er op dat u niet wereldsgezind door het aardse leven mag gaan. Dat het in 
elk geval slechts nog korte tijd duurt maar voor u nog van de grootste betekenis kan zijn als u zich 
nog in deze laatste tijd op uw bestemming bezint, en u hiermee overeenstemmend nog ten volle het 
leven benut. U, mensen bent evenwel nog lauw en onverschillig tegenover Mijn vermaningen en 
waarschuwingen, want u gelooft niet in Mijn Woord.
IK kan u echter geen verdere bewijzen geven van de waarheid van Mijn Woord, want u moet 
zonder beïnvloeding de juiste weg gaan. U moet u door uzelf gedreven voelen dat te doen wat Mijn 
Wil is, anders kunt u uw ziel niet doen rijpen. Maar een duidelijk bewijs kunt u uit de komende 
gebeurtenis concluderen, want IK kom daardoor ongewoon nader tot u, MIJ openbarend aan hen die 
kennis hebben van Mijn genadegaven en hun zodoende deze bevestigend zodat zij MIJ herkennen 
kunnen. En dit zeg IK met zekerheid tot u die MIJ wilt dienen, dat u geen lange levensduur meer 
hebt, dat een missie op u rust die geen uitstel meer duldt. En dat u terwille van deze missie u zich 
voordien overtuigen moet van de waarheid van Mijn Woord, opdat u het zonder enige belemmering 
verspreiden kunt.
Zodoende zult u alles in vervulling zien gaan wat IK u verkondigd heb in woord en geschrift. U zult 
de wereld leren verachten en u uitvoeriger met het geestelijke rijk bezig houden tot uw voordeel, tot 
omvorming van uw ziel.  MIJ staan talloze lichtwezens ter beschikking en door dezen werk IK 
steeds weer op u, mensen in doordat IK uw gedachten blijvend op het komende richt, doordat IK u 
zolang door nood en ellende laat gaan tot u zelf naar een ondergang van de aarde verlangt om de 
zware verdrukking door de medemensen te ontgaan. Want dan bereidt u zich langzaam op het einde 
voor, dan gelooft u er aan en doet moeite welgevallig aan MIJ op aarde te leven.
Een onbeschrijfelijke chaos zal op deze tijd volgen. Verwacht dan vol vertrouwen Mijn hulp uit de 
grootste nood, want IK heb ze u toegezegd en IK laat uw geloof niet tot schande worden. Zodoende 
heeft u door Mijn Woorden de grootste zekerheid dat u geen leed geschiedt, terwijl het van alle 
kanten op u aan zal stormen. U echter behoeft MIJ alleen maar uw liefde te geven, en als u MIJ 
liefhebt zult  u ook naar MIJ verlangen. Daarom kom IK om u weg te halen van de plaats des 
verderfs en breng u in Mijn rijk waar u nimmermeer vervolgd wordt, waar IK alleen heers en de 
boze geen toegang is toegestaan.
Alle nood zal dan voor de gelovigen ten einde zijn, voor de anderen echter zal de nood dan pas 
beginnen zoals IK het verkondigd heb. Zij  zullen verdoemd worden in de duisternis,  zij  zullen 
gekluisterd worden op de nieuwe aarde in scheppingen die u zich niet voor kan stellen tot u zelf die 
nieuwe aarde zult bewonen.
AMEN

4126 Stilte vóór de storm Het zichtbaar verschijnen van de HEER
16 september 1947

Een  bange  tijd  van nood en  lijden  ligt  voor  u,  en  u  kunt  de  tijd  daarvoor,  waarin  u  nu  leeft 
beschouwen als een stilte vóór de storm. Waarin u nog een leven leidt naar oude gewoonte, waarin 
u nog van welstand spreken kunt vergeleken bij  de armoede en de ontberingen die u daarna te 
wachten staan.
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En toch is het een tijd van genade, een tijd waarin IK duidelijk herkenbaar ben, waarin het leven 
alleen draaglijk zal zijn als u zich in gedachten diep met MIJ verbindt, omdat u dan nooit alleen 
bent maar MIJ altijd als Behoeder en Beschermer bij u kunt hebben. Want IK zal MIJ duidelijk aan 
u laten zien; enkelen zal IK benaderen in de vorm van HEM, DIE MIJ in gehele volheid in Zich 
bevatte.
Waar de liefde tot MIJ sterk is zal men MIJ herkennen, ook wanneer IK als mens onder mensen 
vertoef. Mijn Oog zegt hen wie IK ben, en hun harten ontvlammen dan tot MIJ in de vurigste liefde 
die zij nooit aan een medemens zouden kunnen betuigen. Ook IK kom hen met de innigste Liefde 
tegemoet, IK zal hen onderrichten waarin zij nog onwetend zijn en hen ook troost inspreken in uren 
van nood. Zij zullen dan de moeilijkste situaties overwinnen en niet moedeloos worden, want zij 
ondervinden Mijn  hulp  en  waar  IK hen zichtbaar  nader  zijn  zij  vol  kracht  en diep geloof.  En 
wanneer dat geloof een mensenhart vervult bestaat er geen drukkende nood meer, want zij verlaten 
zich dan geheel en al op MIJ en IK zal hun geloof waarlijk niet teleurstellen.
Wie echter zonder MIJ voortgaat zal de nood van de tijd nauwelijks kunnen verdragen, want IK wil 
hem niet in geestelijke nood laten en moet hem derhalve met aardse nood gevoelig treffen tot hij 
zijn weerstand tegen MIJ opgeeft, tot hij gelovig wordt en van MIJ hulp verwacht.
Zodoende bent u aan grote nood en lijden prijsgegeven waardoor IK u geheel zou willen winnen. 
Maar ook kracht en genade staan ter uwer beschikking die u helpen MIJ te winnen. IK wil alleen 
uw liefde, en bezit IK deze dan kom IK u al tegemoet. En dat gebeurt in de laatste tijd ook zichtbaar 
om het geloof van u en uw medemensen te vergroten, daar u buitengewone sterkte en troost nodig 
hebt. Dus behoeft u de zware tijd die voor u staat niet te vrezen, want met Mijn hulp zult u haar 
doorstaan.
Toch blijft het een genadetijd, en de last die IK u opleg kan licht voor u zijn als u de genadegaven 
goed gebruikt. MIJ te verwerven, MIJ te mogen aanschouwen met lichamelijke ogen is waarlijk het 
kruis waard dat u moet dragen tot het einde. Maar als kruisdragers komen voor MIJ ook in zij 
aanmerking die tot MIJ hun toevlucht nemen en MIJ om Mijn bijstand bidden, want IK verkort ook 
om hunnentwil de dagen tot aan het einde. IK ken elke nood van ieder wezen en die MIJ trouw zijn 
zijn Mijn ware kinderen, die waarlijk niet vergeefs tot MIJ om hulp roepen.
Schrik daarom niet vanwege Mijn aankondigingen. Ga doelbewust en rustig het komende tegemoet. 
Maak u los van de wereld en verwacht MIJ want IK zal komen. Eerst slechts voor enkelen, dan om 
de mijnen op te nemen in Mijn rijk, om hen weg te voeren van de plaats des verderfs en te brengen 
in het rijk van vrede - waar zij een zalig leven zullen leiden als in het paradijs.
AMEN

4319 Het komen van de HEER in de grootste nood
31 mei 1948

IK zal u tot MIJ halen uit de zwaarste verdrukking zoals IK het u beloofd heb. De nood zal groot 
zijn, en wie uw lot nagaat zal beseffen dat alleen de kracht van het geloof u staande houdt. Want 
anders was u te zwak om stand te kunnen houden tegen de dreigingen en geweldmaatregelen van 
uw vijanden, aan wie u weerloos overgeleverd bent.  Doch alleen onbeschermd van de kant der 
mensen,  want  IK  sta  als  Beschermer  naast  u  en  deze  zekerheid  moet  u  voor  alle  aanvallen 
ongevoelig maken.

Slechts een korte tijd duurt deze grote nood, dan kom IKZelf om de mijnen in Mijn rijk te halen om 
ze voor te bereiden op het leven in het paradijs op de nieuwe aarde. Wanneer uw geloof sterk is, als 
u aan elk Woord van MIJ betekenis hecht zal die laatste nood aan u voorbijgaan en in de hoop op 
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Mijn spoedige komst zult u alles gelijkmoedig verdragen en MIJ verwachten - want IK kom zeker 
en gewis. IK laat de mijnen niet in nood en IK zal komen als er van menselijke kant uit geen uitweg 
meer te verwachten is. IK zal plotseling verschijnen en alleen voor de mijnen zichtbaar zijn, en alle 
tot MIJ roepen die MIJ trouw zijn.
Dan zal er een jubelen en juichen zijn onder de mijnen die vol van zaligheid op MIJ toesnellen, en 
hun handen tot MIJ zullen opheffen. Wie gelooft zal zalig worden, want hij zal volharden al is de 
wereld vol van duivels. Hij weet dat het uur van redding komt en dat IK hem niet verlaten zal, dat al 
de duivelen machteloos zijn tegenover MIJ. Hij verwacht MIJ en zijn diep geloof beloon IK hem 
met de hoogste prijs; met een nieuw leven in het paradijs op de nieuwe aarde.
U  vraagt  waarom  IK  hem  niet  tot  MIJ  neem  in  het  geestelijke  rijk?  Wie  deze  laatste 
geloofsbeproeving  doorstaat  en  MIJ  aanneemt  is  bekwaam de  stam te  vormen  van  een  nieuw 
mensengeslacht, en uit hem zal een nieuwe generatie voortkomen. De aarde zal na haar omvorming 
weer door mensen bewoond worden die geestelijk gevorderd zijn en een leven leiden voor MIJ en 
met MIJ, en deze mensen wil IKZelf opleiden. En IK ken de rijpheidsgraad van alle mensen, in het 
bijzonder van hen die in het einde voor MIJ strijden tegen satan, en zulke mensen heb IK nodig als 
stamouders voor de nieuwe aarde.
IK zal ze lichamelijk en geestelijk zegenen en de nieuwe aarde zal een paradijselijke verblijfplaats 
voor hen worden. Kinderen en kindskinderen zullen in innige verbinding met MIJ staan en het 
nieuwe mensengeslacht zal liefdevol zijn. En weer begint dan een nieuwe ontwikkelingsperiode met 
het als mens belichaamde geestelijke, dat dicht voor de voleinding staat en met verlangen naar MIJ 
toesnelt en daardoor snel de zielerijpheid bereikt op aarde. Want in de laatste tijd op de oude aarde 
is het kort voor de belichaming als mens staande geestelijke zeer snel uitgerijpt omdat de strijd 
tussen Licht en duisternis door dit geestelijke werd opgemerkt, en bovendien de vernietiging van de 
oude aarde het geestelijke voor een korte tijd vrij liet. Maar dat betekende voor het geestelijke een 
toestand  van  ellende  omdat  het  nog  niet  de  rijpheid  tot  vrijheid  bezat,  zodat  het  de  nieuwe 
omvorming weldadig ondergaat  en met  ijver ten hogen streeft,  al  is het in een voorstadium en 
onbewust van het welslagen.
Daarom zullen de mensen dan ook in een wonderbare harmonie leven met alle scheppingen om hen 
heen; de mineralen-, planten- en dierenwereld zal zich geheel aan de benodigdheden van de mensen 
aanpassen en er zal diepste vrede zijn in de natuur net als in de harten der mensen. Het wordt een 
zalig samenzijn met MIJ en zal de mensen tot gelukkige schepselen maken. Mijn Liefde zal voor 
hen alle wegen effenen en hun harten zullen sneller voor MIJ gaan slaan in vurigste liefde - en alle 
nood zal dan vergeten zijn.
Deze  tijd  is  niet  ver  meer  af.  Spoedig  zal  IKZelf  komen en Mijn  bruid:  de kring  der  mijnen, 
ophalen. Spoedig zal de grote nood voorbij zijn omdat Mijn belofte vervuld moet worden: "IK zal 
komen in de wolken, de mijnen halen en oordelen de levenden en de doden".
AMEN

4643 Geloofsstrijd De kracht van de Naam JEZUS Het komen van de HEER
18 mei 1949

Terwille van Mijn Naam zult u moeten lijden. Allen die MIJ belijden voor de wereld zullen aan 
erge bedreigingen en kwellingen blootgesteld zijn, want het streven der mensen is Mijn Naam uit te 
blussen, aan de kennis van Mijn aardse levensweg een einde te maken, opdat de mensen het geloof 
in Mijn Verlossingswerk verliezen zullen.
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Maar Mijn tegenstanders zullen sterke weerstand aantreffen bij de mensen die MIJ en Mijn Naam 
verdedigen en MIJ luid belijden voor de wereld. En zo zal dan een scherpe scheiding plaatsvinden 
tussen  degenen  die  nog  geloven  en  hen  die  MIJ  verloochenen.  Mijn  kleine  schaar  zal  op  de 
voorgrond moeten treden als zij voor MIJ wil opkomen; en dan begint het lijden van hen die MIJ 
trouw blijven tot het einde. Want wat men de mijnen aan slechtheid kan aandoen zal uitgevoerd 
worden, en nooit  zouden de mijnen stand kunnen houden als zij  niet door MIJ zouden worden 
gesterkt als beloning voor hun goede wil.
U zult zich moeten bewijzen, want het is een harde strijd die om het geloof gevoerd zal worden. 
Maar  wanneer  deze  strijd  begint  weet  u  dat  het  de  laatste  beslissing  is  vóór  het  einde,  dat  u 
volharden moet als u zalig wilt worden. En u weet ook dat IK in deze tijd steeds in uw nabijheid 
ben en u met buitengewone kracht bedenk, dat IK tenlaatste Zelf kom om u te redden uit de grootste 
nood. U weet dus dat het slechts een korte tijd duurt, want IK heb u beloofd dat IK de dagen zal 
verkorten, opdat u zalig wordt.
Deze  kennis  en  het  vaste  onwankelbare  geloof  daarin  zal  u  de sterkte  geven om weerstand te 
bieden. Al het zware zult u met gelijkmoedigheid en dapperheid kunnen verdragen, zodat u zelfs uw 
vijanden ontzag inboezemt; en IK zal u belonen omdat u terwille van Mijn Naam moet lijden en 
MIJ toch trouw blijft.
En  wanneer  u  Mijn  Naam  godvruchtig  uitspreekt  zal  die  een  onvoorstelbaar  krachtgevende 
uitwerking hebben,  en daaraan zult  u herkennen dat u waarlijk in  de waarheid bent.  Met  volle 
overtuiging belijdt u MIJ dan nog luider voor de wereld en u neemt alles berustend op wat de 
mensen u ook aandoen die in  dienst  staan van hem,  die  als  Mijn  tegenstander  u  van MIJ  wil 
verdringen. U zult wel moeten lijden maar toch overwinnen, en uw loon zal niet uitblijven.
AMEN

4783 Het zichtbare verschijnen van de HEER
19 november 1949

U, die de mijne bent wil IK een teken geven voordat IK in het wereldgebeuren ingrijp terwille van 
de redding der dwalende zielen. IK zal u het bewijs leveren dat al Mijn voorspellingen vervuld 
worden. IK zal ME laten zien maar aan een ieder op een andere wijze. Wie oplet weet dat IK het 
ben DIE tot hem komt, ofschoon IK een vorm kies die zich aanpast aan de omgeving en zich niet op 
een ongewone wijze vertoont. IK wil tot een ieder van u komen die MIJ wil dienen, en voor het 
verspreiden van Mijn Woord zorg draagt. IK wil Zelf tot u komen om uw geloof te versterken, 
opdat u het hierna komende kalm verdraagt en uw medemensen helpend kunt bijstaan. Want in de 
algemene opschudding moet u Mijn dienaren rustig en bezonnen zijn om overal hulp en troost te 
kunnen verlenen waar de nood groot en hulp nodig is. En wie MIJ dan dadelijk herkent zal door 
Mijn tegenwoordigheid gelukkig zijn. Bewust zal hij elke uiting van MIJ ondervinden als een gave 
van overgrote Liefde  en zijn  hart  zal  evenzo in liefde ontgloeien.  Mijn  Kracht  zal  zo op hem 
overgaan dat hij bekwaam is alles tot stand te brengen wat hij maar zou willen.

Niet allen zullen MIJ herkennen, doch velen zullen bemerken dat er een buitengewoon IEMAND 
tegenover hen staat, Wiens Woord zij onvoorwaardelijk als waarheid aannemen. Pas op het laatst 
herkennen zij MIJ bliksemsnel en jubelen en prijzen MIJ als IK hen verlaten heb en toch als een 
onuitwisbaar beeld in de harten achter blijf bij allen die IK met Mijn tegenwoordigheid verblijd heb.
En zodoende zullen zij  MIJ in het hart  weervinden, ook als IK voor hen lichamelijk niet meer 
zichtbaar  ben.  Zij  zullen voortdurend kracht  kunnen putten en ijverig  de arbeid voor Mijn rijk 
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kunnen verrichten als IK gesproken heb uit den hogen, en de mensen daardoor in uiterste nood 
gekomen zijn.
Dan zullen de mijnen veel werk aantreffen, en IKZelf zal hen helpen. IKZelf zal door de mijnen tot 
allen spreken die MIJ horen willen en die de woorden der mijnen geloof schenken. IK zal tot hen 
spreken  en  u  zult  van  MIJ  getuigen.  U  zult  van  Mijn  verschijnen  gewag  maken  en  hun  met 
levendige woorden vertellen wat u in uw hart voor MIJ voelt.
U zult daardoor velen winnen omdat de nood groot is en de mensen voor elke opheldering, voor 
elke troost en hulp dankbaar zijn. En u zult voor MIJ en Mijn rijk arbeiden omdat u zich gedreven 
voelt door MIJ, IK DIE in uw harten ben en DIE u nooit meer verliezen zult als u MIJ eenmaal 
aanschouwd hebt.
Wat het mijne geworden is laat IK eeuwig niet meer los. Daarom kom IK tot de mijnen in de tijd 
vóór het einde en zij zullen MIJ herkennen, want de liefde zegt hun WIE IK ben. En naar gelang 
hun liefde is, is ook hun zaligheid bij Mijn aanblik.
Wie MIJ in de Ogen kijkt wordt door een onvergelijkbaar gevoel doorstroomd, zodat hij in MIJ 
meer  dan alleen maar een mens herkent.  Wie nog zwak is  in  geloof en liefde en toch op MIJ 
aanstuurt uit eigen wil zal MIJ niet dadelijk herkennen, doch Mijn woorden zullen hem ontroeren en 
het vuur van de liefde in hem ontsteken. Dan herkent hij MIJ soms pas als IK hem reeds verlaten 
heb, als IK lichamelijk niet meer bij hem ben.
IK kom als mens midden onder u, maar voor uw ogen kies IK een omhulling die IK evenzo snel 
weer oplos om voor u onzichtbaar te zijn. Want door MIJN verschijnen wil IK u allen kracht doen 
toekomen, opdat u MIJ trouw blijft en volhardt. Er zal grote kracht nodig zijn die u alleen niet op 
kunt brengen, maar IK ken de mijnen en laat ze niet meer aan Mijn tegenstander over. Geloof 
daarom steeds aan Mijn hulp en vertrouw er steeds op.
Hoe groter de nood is des te nader ben IK u, u die MIJ lichamelijk aanschouwen zult. Dan weet u 
echter ook dat spoedig het uur gekomen is waarin IK MIJ aan allen openbaar die niet geloven 
willen en toch niet zonder kennis zijn dat het einde nabij is. Dan is ook spoedig de tijd afgelopen die 
IK de mensen ter Verlossing heb toegemeten. En dan komt de dag van het einde en daarmee het 
laatste gericht, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.
AMEN

4802 De reden van de wederkomst van CHRISTUS
24 december 1949

Eertijds moest IK naar de aarde afdalen want de mensen, Mijn schepselen, waren door eigen schuld 
in de grootste nood en Mijn VADERLiefde wilde hen niet te gronde laten gaan. Bovendien verhief 
Mijn tegenstander zich tegen MIJ inzover dat hij Mijn schepselen volledig beheerste, die hij wel 
met zijn wil maar met Mijn Kracht verwekt had. Hij ontnam hun in zekere mate de vrijheid van wil 
doordat hij  Mijn schepselen zo verzwakte dat zij  hun vrije  wil  niet gebruiken konden als juist, 
d.w.z. als MIJ welgevallig was.

Daarom wilde IK Mijn zwakke schepselen helpen in hun overgrote nood. Het was geen nood die 
alleen hun aardse leven betrof, het was een nood die eeuwig zou duren als IK hen niet te hulp 
kwam. IK had medelijden met Mijn schepselen ofschoon zij  zich in vrije  wil  van MIJ hadden 
afgekeerd; dat echter deze wil zozeer verzwakt was en zich door Mijn tegenstander beheersen liet, 
was alleen het gevolg van een gebrek aan liefde.
De liefde is een Kracht die de wil de mogelijkheid geeft zich tegen de aanvallen van de vijand der 
ziel te verdedigen. Waar de Liefde is bestaat geen gevaar een prooi van de tegenstander te worden, 
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want waar de Liefde is ben ook IK tegenwoordig. Maar de mensen waren zonder enige liefde in de 
tijd van Mijn geboorte op aarde; behalve de weinige tot wie IK kwam om hen te helpen, zodat zij 
niet in de geheel liefdeloze omgeving ten onder zouden gaan. En tot deze weinige daalde IK naar de 
aarde af want zij waren erg in het nauw gebracht en zij riepen tot MIJ in hun nood.
Maar hun geloof was zwak geworden en niemand had meer 'n zodanige verbinding met MIJ, zijn 
Schepper en VADER van eeuwigheid dat IK MIJ hoorbaar aan hem kon uiten. Waar nog enigzins 
liefde was ontbrak het geloof en Mijn tegenstander had verschrikkelijk huisgehouden, want zijn 
optreden ontnam de weinigen nog het geloof in MIJ, aan Mijn Liefde, Wijsheid en Macht. Daarom 
kwam IKZelf naar de aarde en een menselijk lichaam nam MIJ op omdat IK de mensen als mens te 
hulp wilde komen. IK wilde hun bewijzen dat een mens MIJ naderen en zich met MIJ verbinden 
kon als hij door de liefde de wil sterkt, en dan bewust de vijand van zijn ziel - Mijn tegenstander, 
bestrijdt.
Mijn lichaam was zuiver menselijk maar was door een Lichtziel bewoond aan wie ook in het begin 
elke  herinnering  aan  vroeger  was  weggenomen,  tot  de  vereniging  met  MIJ  door  de  Liefde 
plaatsgevonden had. Toen pas herkende de Ziel Zichzelf en haar missie. Door de Liefde had de 
mens JEZUS Zich met MIJ verbonden want de Liefde is Kracht. Ze is Mijn OER-substantie, ze is 
het  goddelijke dat  alles  doordringt  en  daarom ook de mens JEZUS tot  een  goddelijk  WEZEN 
vormde dat vol Kracht, Wijsheid en Macht moest zijn. Zodoende betrok IK dus die vorm nadat ze 
zich door de Liefde tot een woning voor de eeuwige GODHEID gevormd had. U mensen kunt dit 
mysterie moeilijk begrijpen zolang de liefde u nog ontbreekt, maar waar de liefde is daar is ook 
licht en kan IKZelf werken en uw geest verlichten. IK kwam tot de mijnen maar zij herkenden MIJ 
niet. IK wilde MIJ aan hen te kennen geven en moest hun daarom klaarheid schenken waarom het 
in hen donker was, waarom zij MIJ niet herkenden en waarom zij in groot gevaar waren.
Daarom onderwees IK de mensen door de mens JEZUS. IK bracht hun Mijn Woord dat zij zelf niet 
meer konden horen maar wat de mens JEZUS hoorde, omdat HIJ door Zijn Liefde, MIJ in Zich 
tegenwoordig liet zijn. Mijn tegenwoordigheid betekent dat u mensen ook Mijn Stem verneemt, dus 
kunt  u  MIJ  alleen  vernemen  als  u  zich  omvormt  tot  liefde  en  door  deze  liefde  Mijn 
tegenwoordigheid  toelaat.  En wanneer  u  deze liefde in u  hebt  bent  u  sterk en  hoeft  ook Mijn 
tegenstander, die u verderven wil niet meer te vrezen.
Daarom moest IK naar de aarde afdalen omdat u deze kennis ontbrak maar IK ze u weer geven 
wilde. En daarom kom IK ook nu weer tot de mijnen, want weer is de nood groot, weer herkennen 
de mensen MIJ niet. Weer heeft Mijn tegenstander een sterke macht over hen en slechts weinigen 
roepen tot MIJ om hulp. IK echter verhoor hen en ben midden onder hen die de mijnen willen zijn. 
IK schenk hun Mijn Woord; alleen verblijf IK niet lichamelijk onder hen maar werk in de Geest, 
zoals IK het beloofd heb.
Maar IK zal komen naar de aarde en de Mijnen ophalen en brengen in Mijn rijk, want de activiteit 
van Mijn tegenstander neemt hand over hand toe en het is tijd dat hij weer gekluisterd wordt. Het is 
tijd dat de bokken van de schapen (ongelovigen van de gelovigen) gescheiden worden, het is de tijd 
van het einde zoals het geschreven staat; dat IK zal komen in de wolken om te oordelen de levenden 
en de doden.
Wie in de liefde blijft bij die zal IK aanwezig zijn en hij behoeft het laatste gericht niet te vrezen, 
want voor hem zal IK weer de Verlosser zijn uit de diepste nood, de Redder Die komen zal van 
Boven wanneer  satan  denkt  zijn  spel  gewonnen te  hebben.  Maar  dan wordt  hij  gebonden met 
ketenen, opdat de vrede over die mensen komt die van goede wil zijn.
AMEN
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4825  Ongeloof  en  duivels  in  de  eindtijd  -  Het  komen  van  de  HEER 
Geloofsstrijd
29 januari 1950

Schrikwekkend zal het ongeloof zich doen gevoelen in de laatste tijd vóór het einde, waarin men 
alleen nog aards gewin najaagt en aan een GOD nimmer denken zal. De mensen zullen elkaar over 
en  weer  bedriegen  en  trachten  te  misleiden,  zij  zullen  terwille  van  het  materiële  alle  slechte 
instincten ontwikkelen en er geen gewetenszaak van maken hun naasten schade te berokkenen als 
zij zelf daar maar voordeel van hebben. Zij zullen proberen hun bezittingen te vermeerderen, ja al 
hun denken zal daarop gericht zijn. Maar GOD vergeten zij en ze geloven niet aan HEM en vrezen 
HEM daarom ook niet; zij geloven niet aan een eens komende verantwoording en straf voor hun 
zonden en zondigen daarom zonder bedenking of angst voor een Rechter.

Aards is het goed met hen gesteld omdat zij ondersteund worden door GOD's tegenstander, die hen 
tot steeds groter begeren naar het materiële aanspoort. Waar dus het geloof ontbreekt aan GOD 
heeft satan grote macht; daarom is het ongeloof bovenmate gevaarlijk voor de mensen, want zij 
gaan hun verderf tegemoet.
En waar het geloof ontbreekt is ook geen liefde, want alleen die kan het geloof levend maken. Waar 
de liefde ontbreekt zijn de mensen geestelijk blind, zij weten niets en wat zij geloven te weten is 
verkeerd.  Diepe  duisternis  is  over  de  mensheid  uitgespreid,  daarom  gaat  de  aarde  het  einde 
tegemoet. Aards gezien is er geen nood want de mensen leven in welstand, op de weinige na die 
nog een vast geloof hebben en door de wereld vijandig bejegend worden. Hun is weliswaar voor 
korte tijd een hart lot beschoren, maar zij herkennen aan de welstand der medemensen die zonder 
geloof zijn het onmiskenbare teken van het einde - daar hun dat vooruit gezegd werd opdat zij stand 
houden in deze nood die het gevolg is van hun geloof.
Wanneer de tijd gekomen is waarin de satan heerst is ook het einde niet ver meer af. Want ook is 
aangekondigd dat in het einde de wereld vol van duivels is. En als duivels zullen de mensen zich 
gedragen die geen geloof hebben en daarom de gelovigen een bittere strijd verklaard hebben.
Maar dan is ook de komst van de HEER niet ver meer af. Dan kan elke dag het einde brengen 
omdat de HEER zal komen wanneer de nood zo groot is dat de gelovigen denken te falen. Als satan 
meent zijn spel gewonnen te hebben, als het ongeloof zo sterk toeneemt dat de gelovigen voor hun 
leven moeten vrezen. Dan echter verschijnt de Redder van Boven; HIJ zal komen in de wolken en 
de zijnen thuishalen in het rijk van vrede en dan op aarde een laatste gericht houden.
Dan is het einde gekomen waarin satan geboeid wordt, en met hem allen die hem horig waren. En 
dan zal er een nieuwe aarde ontstaan die alleen maar door diep gelovige mensen bewoond wordt die 
GOD trouw bleven in de laatste geloofsstrijd en nu hun loon ontvangen een leven in het paradijs op 
de nieuwe aarde.
AMEN

4847 Over de wederkomst van CHRISTUS
26 februari 1950

Mijn wederkomst aan het einde van de wereld wordt door de mensen die niet vast staan in het 
geloof,  betwijfeld.  Toch  konden  ook  zij  de  waarheid  van  Mijn  Woorden  herkennen  aan  de 
bijzonderheden van deze eindtijd en ook Mijn tegenwoordigheid waarnemen, als zij maar oplettend 
waren. "IK blijf bij u tot in het einde der wereld"; deze Woorden alleen al moesten voldoende zijn 
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om u zelf een juist beeld te vormen van Mijn wederkomst. Doordat IK niet lichamelijk onder u 
vertoef zou u dus de betekenis van MIJN Woorden geestelijk moeten verstaan. IK vertoef geestelijk 
onder de Mijnen tot aan het einde der wereld want IK ben bij hen op ieder uur en op elke plaats, en 
dat sinds MIJN Hemelvaart - want IK heb gezegd: IK blijf bij u. En zodoende was IK geestelijk 
steeds bij de mijnen en IK blijf bij hen tot aan het einde van de wereld.

Maar IK verkondigde de mensen in die tijd ook MIJN wederkomst, MIJN komen in de wolken. Dus 
moest deze wederkomst zo begrepen worden dat de mensen MIJ kunnen aanschouwen, zoals Mijn 
discipelen MIJ zagen opvaren ten Hemel. Geestelijk ben IK dus steeds bij u mensen als u Mijn 
tegenwoordigheid waardig bent. Lichamelijk (te zien) ofschoon niet in een aards lichaam kom IK 
tot  hen  die  Mijn  komst  verwachten.  IK  heb Mijn  wederkomst  aangekondigd,  derhalve  kunt  u 
mensen dit ook met zekerheid verwachten als u Mijn woorden gelooft en tot hen behoort, die het 
laatste einde meemaken.
Niet  zonder  reden gaf  IK deze belofte vóór MIJN Hemelvaart,  want  IK voorzag het  geestelijk 
niveau der mensen van de eindtijd. IK zag ook de ontzaglijke nood van de gelovigen die MIJ trouw 
willen blijven, ofschoon zij  bovenmate verdrukt worden. En IK zag hun worstelen, de zwaarste 
strijd die de mensen terwille van Mijn Naam moeten uitvechten. IK zag hun moeite temidden van 
duivels stand te houden en beloofde hun daarom Mijn persoonlijke hulp, die IK ook verlenen zal als 
de tijd daar is.
IKZelf wil tot de mijnen komen en hen bijstaan in de laatste strijd, en zo zullen velen MIJ ook 
aanschouwen mogen, want IK zal steeds zijn waar de nood groot is en de mijnen MIJ nodig hebben. 
Zij zullen MIJ zien als mens van vlees en bloed doch niet uit een vrouw geboren. IK kom van 
Boven en omgeef MIJ met een voor u zichtbare vorm opdat u MIJ verdragen kunt, en een ieder die 
MIJ ziet zal de kracht in zich voelen stromen en de laatste strijd doorstaan.
Maar daarna kom IK in de wolken om de mijnen op te halen en te brengen naar het rijk van vrede. 
Dit komen zal precies zo plaatsvinden als Mijn opvaren ten Hemel, maar dan omgekeerd. IK zal 
stralend in Licht  maar  door wolken omhuld om voor u zichtbaar te  kunnen zijn naar  de aarde 
afdalen en de mijnen verzamelen, om ze te redden uit de grootste nood en verdrukking van de kant 
van de demonen der onderwereld, als ook van het vernietigingswerk waaraan alles ten offer valt wat 
leeft in, op en boven de aarde. Maar deze komst in de wolken zal alleen gezien kunnen worden door 
hen die tot de mijnen behoren, want de aanhangers van Mijn tegenstander zijn niet in staat MIJ te 
zien.
Er is een geestelijke alsook een aardse wederkomst te zien, doch alleen door hen die wedergeboren 
zijn. Die een diep levend geloof hebben en dus zowel Mijn tegenwoordigheid tot aan het einde van 
de  wereld  als  ook  Mijn  zichtbaar  wederkomen  zonder  twijfel  erkennen  omdat  hun  hart,  de 
Geestvonk in de mens, hen onderricht en zij daarom tot hen behoren bij wie IK blijf tot aan 's 
werelds einde. Zij geloven dat IK wederkom en hun geloof zal IK niet beschamen.
AMEN

5027 Het nederdalen van CHRISTUS eertijds en nu
24 december 1950

In de tijd van Mijn geboorte was er dezelfde nood op aarde als er nu onder de mensen is, want zij 
bevonden zich in de diepste geestelijke duisternis net als nu. Maar IK ontfermde MIJ over hen en 
om ze te helpen kwam IKZelf naar de aarde.

IK kwam als Redder, en er was voor de mensen nu een weg uit de duisternis tot het "Licht" die IK 
hun Zelf wees. Zij behoeven MIJ maar na te volgen en hun geestelijke nood is ten einde. IK kwam 
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als Redder en bevrijdde hen uit de klauwen van de satan die de schuld was van hun grote nood, en 
die ze niet konden ontvluchten omdat zij zonder kracht waren.
De weg die IK de mensen wees om te gaan kon door hen gegaan worden; want IKZelf ging als 
Leider voorop. IK kende de weg want IK moest hem eerst ook gaan omdat IK MIJZelf in een 
menselijk  omhulsel  belichaamde,  en daarom alleen dat  van de mensen verlangde wat voor hen 
mogelijk was te vervullen.
IK ging de weg der liefde, en deze weg moet door ieder mens gegaan worden die uit de duisternis 
van geest tot het licht van het leven ontwaken wil, die zich bevrijden wil van de ketenen van Mijn 
tegenstander, die verlost wil worden van de zonde die de reden is van de diepe geestelijke nood der 
mensheid.
IK kwam als de Verlosser der mensheid naar de aarde die zonder Mijn hulp verzonken zou zijn in 
de duisternis. IK heb dat werk van verlossing volbracht voor alle tijden, voor het verleden, voor de 
huidige tijd en de toekomst. Derhalve ook voor de mensen van deze tijd die zich in dezelfde nood 
bevinden en dringend hulp nodig hebben, willen zij niet ondergaan en in de afgrond storten door het 
drijven van Mijn tegenstander. Nu is het gevaar nog veel groter omdat de mensen geen lange tijd 
meer gegeven is, omdat spoedig de genadetijd is afgelopen die het menselijk geslacht voor zijn 
verlossing werd toegestaan. De mensheid staat aan het einde van een ontwikkelingsperiode, zij staat 
voor een belangrijke fase, zij staat voor de beslissing: voor leven of dood. Er is allen nog blijven 
bestaan of ten onder gaan, d.w.z. of een leven leiden naar de Wil van GOD of een materiële en 
geestelijke dood als de mens niet de juiste beslissing neemt.
En weer kom IK als Redder in de nood - ten eerste geestelijk zoals IK het verkondigd heb, dat IK 
MIJ openbaar aan hen die MIJ liefhebben en Mijn geboden onderhouden. Aan dezen openbaar IK 
MIJ door het Woord en kondig hun het naderende einde aan. Dan echter zal IK wederkomen in de 
wolken zoals IK eens opgevaren ben tot de Hemel. IK zal komen en hen, die MIJ nagevolgd zijn, 
die de weg der liefde gegaan zijn zoals IK hun gepredikt heb, in hun overgrote nood helpen doordat 
IK ze bij MIJ haal van de aarde weg, die alleen nog door duivels bewoond wordt in heel grote 
getale.
IK  zal  weer  als  Redder  verschijnen,  maar  Mijn  komst  zal  de  afsluiting  beteken  van  Mijn 
Verlossingswerk op aarde. Want wie niet beseft wie IK ben voor die ben IK vergeefs aan het kruis 
gestorven, die heeft Mijn Verlossingswerk niet aanvaard en blijft nog voor een ondenkbaar lange 
tijd in de boeien van Mijn tegenstander gekluisterd. Hij wordt met al de aanhangers van satan in de 
materie gebonden en de geestelijke dood is het lot van dezen die MIJ niet willen erkennen. Zij 
stelden zich vrijwillig onder de invloed van Mijn tegenstander en schonken geen aandacht aan Mijn 
Verlossingswerk, daarom smachten zij door eigen schuld in de boeien van de duisternis.
AMEN

5077 De wederkomst van de HEER - De tegenwoordige tijd - De getuigen van 
de nieuwe aarde
2 mei 1951

U allen zult getuigen zijn van Mijn Kracht en Heerlijkheid en u zult Mijn wederkomst beleven, ten 
dele lichamelijk  en ten dele geestelijk.  Want de tijd neigt  nu naar  het einde en alles  zal  zeker 
geschieden zoals IK het u steeds weer heb verkondigd.

U zult Mijn wederkomst meemaken en daarvan getuigen in het paradijs op de nieuwe aarde, want 
die MIJ getrouw blijven tot het einde zal IK op de nieuwe aarde plaatsen. Zij moeten ook daar Mijn 
Woord aan hun nakomelingen verkondigen, net zoals zij dat ook nu doen in Mijn opdracht.
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IK weet wie daarvoor geschikt is en IK zal ook MIJN knechten goed weten te behoeden voor de 
ondergang. IK zal MIJN discipelen van de eindtijd met buitengewone Kracht voorzien opdat zij hun 
dienst goed kunnen verrichten. Opdat zij moedig strijden tegen allen die MIJ vijandig gezind zijn en 
die hun haat ook op de mijnen overdragen. Maar niet een van Mijn knechten zal eerder van de aarde 
scheiden dan tot zijn missie vervuld is.
En de laatsten op deze aarde zullen de Eersten zijn op de nieuwe aarde, waar ook hun opdracht weer 
dezelfde zal zijn, nml.Mijn Woord te verkondigen, al is het ook op een andere wijze. Het zal met 
vreugde en verlangen aangenomen worden en zal herkend worden als  dat  wat het  is,  nml. een 
liefdebewijs  van  de  VADER DIE Zijn  kinderen  gelukkig  wil  maken.  Allen  zullen  Mijn  Stem 
herkennen als IK door hen tot de mensen van de nieuwe aarde spreek, want allen hebben op aarde 
de  vuurproef  doorstaan  en  zijn  MIJ  getrouw  gebleven.  Daarom  zal  ook  hun  loon  groot  en 
gelukkigmakend zijn. Een harmonisch leven in het paradijs op de nieuwe aarde zal hun beschoren 
zijn dat nog geen mens zich kan voorstellen, opdat Mijn Macht en Heerlijkheid openbaar wordt, en 
IK Zelf zal bij hen zijn.
IK zal in de wolken komen en ze thuishalen. IK zal bij hen verblijven omdat zij tot Mijn kinderen 
geworden zijn door hun getrouwheid die zij MIJ bewezen hebben in de laatste geloofsstrijd. Zij 
zullen MIJ onbevreesd belijden en van MIJ getuigen zonder MIJ van te voren gezien te hebben, en 
daarom mogen zij MIJ ook in alle glorie aanschouwen voordat het laatste einde gekomen is.
Wat IK aankondig wordt vervuld, IK zal weerkomen en u zult  Mijn wederkomst beleven. Nog 
gelooft u niet dat de tijd zo nabij is dat u de verschrikkingen van het einde zult moeten beleven, dat 
dit aardoppervlak vernietigd wordt door Mijn toelating. Nog gelooft u niet dat de aankondigingen 
door zieners en profeten de tegenwoordige tijd betreffen. Dat u mensen in deze tijd grote dingen 
zult beleven die geen mens zich kan voorstellen, omdat zulks op aarde nog niet gezien is. Maar met 
verwondering en ontzetting zal de mensheid spoedig deze gebeurtenissen kunnen volgen die een 
spoedige  ontbinding  van  de  aarde  geloofwaardig  maken,  en  dan  gaat  het  zeer  snel  het  einde 
tegemoet.
Mijn uitverkorenen zullen die tijd doorstaan omdat het Mijn Wil is en omdat ook deze tijd getuigen 
zal  hebben  die  uitverkoren  zijn  over  deze  gebeurtenissen  te  spreken,  opdat  Mijn  Macht  en 
Heerlijkheid openbaar wordt ook onder de nakomelingen van het mensengeslacht op de nieuwe 
aarde.
Want deze gebeurtenissen moeten door overlevering voor het nageslacht bewaard blijven, want er 
zal ook weer een tijd komen waarin de zonde de overhand krijgt en er aan MIJ niet meer gedacht 
wordt.Dan moet het getuigenis van hen de mensen tot waarschuwing en vermaning zijn welk een 
noodlot ze meemaken die MIJ geheel vergeten. Dan zal gewag gemaakt worden van de ondergang 
der oude aarde en het laatste gericht dat beslist heeft over leven en dood, over gelukzaligheid en 
verdoemenis.
AMEN

5799 De komst van de HEER - Wegneming
30 oktober 1953

U zult MIJ zien komen in de wolken en het geestelijke rijk zal tot u neerdalen, want u die MIJ 
trouw blijft tot het einde bent reeds tot bewoners van het geestelijke rijk te tellen ofschoon u nog in 
het vleeselijke lichaam bent. U hebt de rijpheid bereikt dat u MIJ mag aanschouwen van aangezicht 
tot Aangezicht. Maar door wolken omhuld kom IK u tegemoet, want de gehele volheid van Mijn 
Licht verdraagt u nog niet, ofschoon u MIJ kunt aanschouwen zonder te vergaan.
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Het voorval van de wegneming en Mijn wederkomst naar de aarde is alleen voor Mijn gelovigen 
begrijpelijk en geloofwaardig. En al motiveer IK steeds weer deze gebeurtenissen en tracht ze u te 
verklaren, de mensen van deze aarde willen niets ongewoons of onnatuurlijks aannemen omdat zij 
voor  het  geestelijke  geen begrip  hebben en  iets  geestelijks  zich  daarom ook niet  aan  hen kan 
openbaren. En daarom zullen zij MIJ ook niet kunnen aanschouwen ofschoon u Mijn gelovigen, 
jubelend en verlangend de handen naar MIJ zult uitstrekken; zij echter zien helemaal niets.
Maar  het  voorval  van  de  wegneming  blijft  hun  niet  geheel  verborgen  en  het  zal  hen  in  grote 
ontzetting storten. Want ook dit is onnatuurlijk dat u MIJ tegemoet zweeft en IK u tot MIJ trek, dat 
uw lichaam levend de aarde verlaat, de Hemel, het Licht tegemoet. Maar ook dat Licht zien de 
ongelovigen niet omdat het Licht zich geen toegang verschaft waar het nog op tegenstand stoot.
Door het voorval van de wegneming, de meest ongewone belevenis op deze aarde, konden die 
mensen zich nog bekeren die tevoren de kennis er van ontvingen, ofschoon zij het niet aangenomen 
hebben. Doch een korte gedachte daaraan kan op het laatste moment de mens tot een roep tot MIJ 
aansporen, en hij zou dan nog gered zijn voor de ondergang.
Daarom laat IK de wegneming voor velen zichtbaar gebeuren om elke reddingsmogelijkheid uit te 
buiten, maar de harten der mensen zijn reeds te verhard dan dat zij in staat zijn Mijn Liefde te 
herkennen. U echter zult MIJ zien en al het leed zal vergeten zijn, want dan bent u geen bewoner 
meer van deze aarde maar van Mijn rijk - want een oord van vrede neemt u op dat in niets meer aan 
de oude aarde doet denken.
Mijn komst in de wolken is u mensen aangekondigd sinds Mijn Hemelvaart en reeds vaak werd IK 
daarom door de mijnen verwacht. Maar Mijn komst betekent ook het einde van deze aarde, en pas 
als een verlossingsperiode afloopt ben IK te verwachten omdat Mijn komst het einde betekent en 
met  de  wegneming  een  nieuw  tijdperk  begint.  Maar  eerst  moeten  dus  alle  voorwaarden  te 
herkennen zijn die een oplossing van de aardse scheppingen vereisen, want zowel Mijn wederkomst 
naar de aarde als ook de wegneming der mijnen kan niet plaatsvinden zolang voor de mensen de 
definitieve oordeelsdag niet is gekomen. Deze beide verschijnselen zouden voor de nog levende 
ongelovige mensen een geloofsdwang betekenen, maar IK laat niets ongewoons gebeuren om de 
mensen te bewegen aan MIJ te geloven. Pas het definitieve einde op deze aarde is daarvoor bepaald, 
want pas het definitieve einde op deze aarde heeft een scheiding van de geesten tot gevolg.
En dan kom IKZelf tot de mijnen en haal ze op opdat zij gevrijwaard zijn voor de grote nood. Opdat 
zij het loon ontvangen voor hun trouw en nu jubelen en HEM lofprijzen, DIE zij nu aanschouwen in 
alle Heerlijkheid.
AMEN

5972 Schijnbare rust - Ongewone kracht Het komen van de HEER
8 juni 1954

De trouw die u MIJ bewijst in de laatste tijd vóór het einde wil IK u belonen met een buitengewone 
toevoer van kracht, zodat zelfs het zwaarste u draaglijk lijkt, dat u in staat bent te volharden tot 
IKZelf  kom om u  te  halen.  U zult  de  Liefde  van  uw VADER duidelijk  ervaren,  u  zult  Mijn 
tegenwoordigheid bemerken en daarom in elke  nood tot  MIJ  komen.  U zult  zo innig  met  MIJ 
verbonden blijven dat u zonder vrees en met de zekerheid te overwinnen het einde verwacht en 
alleen nog geestelijk denkt, d.w.z. alle belevenissen met het oog op de geestelijke ontwikkeling 
bekijkt  en  daarom  ook  begrijpt  -  waarom  alles  gebeurt  zoals  u  het  beleeft.  U  zult  zien  hoe 
gemakkelijk ook het zwaarste te verduren is als u uw weg met MIJ gaat.
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Daarom behoeft niemand de laatste tijd te vrezen die zich met MIJ verbonden voelt, die tot MIJ wil 
behoren en MIJ niet ter zijde schuift wat hij ook begint.
Het wereldgebeuren gaat zijn gang en schijnbaar treedt er rust in. Maar het is slechts de stilte vóór 
de storm die uitbreken zal wanneer hij het minst verwacht wordt. Want de satan woedt onder de 
mensheid en houdt niet eerder op tot hij alles verstoord heeft, tot het hem gelukt is de mensen te 
verwarren zodat zij  zich meer en meer tegen elkaar zullen keren en in haat strijdend tegenover 
elkaar staan, zodat zij elkaar in liefdeloosheid overtreffen en hem daardoor grote macht geven die 
hij benut op een verschrikkelijke manier.
De mijnen zullen bijzonder aangevallen worden door hem die de mensen ophitst om u te vervolgen, 
terwille van uw geloof. De mijnen zullen ontsteld raken en angstig worden, maar zodra zij aan MIJ 
denken komt er reeds de nodige kracht naar hen toe. En zij binden dan de strijd aan omdat zij weten 
dat zij voor MIJ strijden, dat IK als Legeraanvoerder hen voor ga, dat zij aan Mijn Zijde strijden en 
nimmer verliezen kunnen zelfs als een vijand in veel grotere getale tegenover hen staat.
Wie MIJ trouw wil blijven zal het ook kunnen, want IK verlaat hem niet en hij gaat niet ledig heen 
als hij zich tot MIJ wendt om kracht en bijstand. Wiens wil MIJ toebehoort die is reeds van MIJ en 
deze laat IK nimmermeer in de handen vallen van Mijn tegenstander.
U, mensen moet met zekerheid rekenen op een zware tijd die voor u ligt en uw kracht geheel en al 
opeist,  maar u zult  niet ongewaarschuwd blijven, u zult  steeds weer een boodschap van Boven 
krijgen. En u zult daaruit reeds kracht kunnen putten als u ziet, hoe alles vervuld wordt wat IK u 
voorspeld  heb,  Uw  geloof  zal  steeds  sterker  worden  en  vol  vertrouwen  zult  u  Mijn  komst 
verwachten. En waarlijk niet tevergeefs, want als de aardse nood ondraaglijk dreigt te worden zal 
IK  komen  om  u  te  halen  en  u  aan  de  handen  van  uw  vijanden  te  ontrukken.  Zij  zullen  de 
overwinning over u niet behalen, want IK zal Mijn tegenstander kluisteren en met hem allen die 
hem horig zijn - zoals het verkondigd is in woord en geschrift.
AMEN

6037 De komst van de HEER is letterlijk te verstaan
29 augustus 1954

Het uur van Mijn wederkomst komt steeds nader, want het einde van de aarde is nabij. En als de 
laatste dag gekomen is zal IK in de wolken komen om de mijnen te halen, voordat de aarde haar 
ontbinding tegemoet gaat. Dat betekent echter niet dat de aarde als hemellichaam vergaat, maar dat 
een verandering van haar totale oppervlak plaatsvindt die voor u, mensen gelijk is aan een gehele 
vernietiging, omdat niets levends aan deze vernietiging ontsnapt omdat al het geschapene daardoor 
getroffen wordt.

En  daarom kan  IK  ook  Zelf  tot  de  aarde  komen  om de  mijnen  aan  dat  vernietigingswerk  te 
ontrukken,  want  er  zal  buiten  Mijn  gelovigen  niemand zijn  die  dat  laatste  vernietigingswerk 
overleeft en er dus naderhand over berichten kan.
IKZelf zal komen wanneer de mijnen geen uitweg meer zien, wanneer Mijn tegenstander openlijk 
tegen hen zal optreden vanwege hun geloof, want dezen zullen tot het einde toe grote verdrukking 
ondervinden. En alleen hun vast geloof houdt hen staande en in staat om te weerstaan, want zij 
verwachten Mijn komst en hun geloof zal IK niet teleurstellen. In stralend Licht zal IK verschijnen 
maar toch Mijn Glans omhullen, zodat de mijnen deze Glans verdragen kunnen.
Maar wat bij de mijnen grote vreugde en jubel teweegbrengt zal bij de anderen tot ontzetting, tot 
een oordeel zijn. Dezen zullen MIJ weliswaar niet kunnen zien en toch de ongewone gebeurtenissen 
waarnemen, als zij hen die zij vervolgen voor hun ogen ten Hogen zien verdwijnen.
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Deze belevenis wordt hun tot een oordeel want plotseling wordt hun slechtheid voor hen duidelijk, 
en ook het zekere einde dat zij niet ontlopen kunnen staat nu voor hen vast. Zouden zij MIJ in dat 
uur kunnen zien dan zouden zij beide handen naar MIJ uitstrekken. Maar dat aan MIJ overgeven 
zou doelloos zijn omdat het een gedwongen geloof in MIJ zou betekenen, teweeggebracht door de 
bovennatuurlijke verschijning van MIJZelf.
Ook de wegneming der mijnen kon het geloof in MIJ nog doen opleven en IK zou hen nog in het 
laatste uur genadig zijn, maar zij zijn al te sterk vastgeketend aan de tegenstander. Zij kunnen zich 
niet meer van hem losmaken en zullen daarom in de aarde verzinken, en hun zal het lot van de 
hernieuwde kluistering in de materie beschoren zijn.
Mijn komen op de dag van het gericht wordt door bijna alle mensen betwijfeld, en toch wordt Mijn 
belofte vervuld die zegt:IK kom tot u en u zult MIJ kunnen aanschouwen in Glans en Heerlijkheid. 
De  mijnen  hebben  waarlijk  de  redding  uit  de  diepste  nood  verdiend  omdat  hun  niets  meer 
bovennatuurlijk lijkt wat met het door hen als zeker herkende einde samenhangt.
Het einde zal komen en IKZelf zal neerdalen tot de aarde zoals IK eens in alle glorie opvoer ten 
Hemel, alleen zichtbaar voor hen die in MIJ geloven, die Mijn discipelen zijn in de laatste tijd vóór 
het einde.
Het zijn geen bijbelse woorden en geen gelijkenissen voor komende gebeurtenissen, het zijn de 
gebeurtenissen zelf en het zal letterlijk gebeuren zoals IK het u beloofd heb. En u zult deze dag 
kunnen verwachten omdat u  buitengewoon gekweld wordt  door hen die aan Mijn tegenstander 
onderhorig zijn.
Zodra de geloofsstrijd begint weet u dat het laatste uur spoedig komt. Want dit is zijn laatste daad, 
die met zijn uiteindelijkke nederlaag eindigt. En dan zal weer een tijd van vrede op de nieuwe aarde 
aanbreken,  want met Mijn komen naar de aarde en met uw wegneming is deze aardse periode 
beëindigd, en er begint een nieuwe.
De aarde  wordt  veranderd  en zal  in  een geheel  nieuwe worden  omgevormd.  En u,  die  IK zal 
ophalen, u zult de bewoners zijn van deze paradijselijke wereld. U zal een tijd van vrede en van 
hemelse gelukzaligheid beschoren zijn in het paradijs van de nieuwe aarde.
AMEN

6979 Laatste scheiding - De komst van de HEER
29 november 1957

Er waren in elke tijd mensen die zich aan de invloed van Mijn tegenstander overgaven, maar ook 
die weer ernstig naar streefden naar MIJ te gaan en hun aardse levensdoel vervulden. En op de 
aarde zullen er altijd mensen van beiderlei wil aan te wijzen zijn, zolang deze voor het geestelijke 
als verblijfsplaats dient.

Altijd  zal  vóór  het  einde  van  een  verlossingsperiode  het  aantal  van  hen  die  zich  aan  Mijn 
tegenstander overgeven het aantal van de MIJ toestrevende mensen veruit overtreffen, zoals in het 
begin van een ontwikkelingsperiode echter ook het omgekeerde het geval zal zijn.  Want in het 
begin van zulk een periode zal de aarde alleen die mensen tot verblijfplaats dienen die Mijn Wil 
geheel aanvaard hebben, op wie Mijn tegenstander geen enkele invloed meer kan uitoefenen.
Zodoende is het in de tijd vóór het einde niet verwonderlijk dat de activiteit van Mijn tegenstander 
zich  steeds  meer  laat  zien.  Er  is  als  het  ware  op  aarde  dát  geestelijke  belichaamd  dat  in  zijn 
weerstand tegen MIJ slechts weinig verzwakt is, ofschoon het ook de eindeloos lange weg door de 
scheppingen  gegaan  is.  En  het  had  daardoor  een  zekere  staat  van  rijpheid  bereikt  die  een 
belichaming als mens toeliet
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En nu bestaat dus ook de mogelijkheid dat het de wilsproef op aarde doorstaat omdat ondanks de 
versterkte activiteit van Mijn tegenstander ook IK buitengewone hulp verleen, en MIJ ontferm over 
de verzwakte mensheid. Maar meestal zal de weerstand in hen opnieuw naar voren komen, daarom 
heeft de tegenstander makkelijk werk ze terug te winnen. Dat er echter in de eindtijd ook bijzonder 
gelovige mensen  zijn  die  met  alle  ijver  Mijn  rijk  proberen te  verwerven  is  een bewijs  dat  dat 
mogelijk is, ondanks het versterkte inwerken van de tegenstander. Maar de meeste der nu op aarde 
levende mensen bieden MIJ nog zeer lang weerstand, anders waren zij  reeds vóór deze tijd tot 
belichaming toegelaten. Hiervan uitgezonderd de enkele zielen die op de aarde gekomen zijn met 
een missie, om in de grote geestelijke nood de mensheid te helpen.
Het gaat dus om de laatste scheiding, het kaf wordt van het koren gescheiden en voorheen wordt 
alles gedaan om een goede oogst te behalen. Alle zielen worden geholpen zich vrij te maken van 
hem aan wie zij reeds eeuwigheden geketend zijn, maar de definitieve beslissing ligt bij hen zelf.
De mensen kunnen nu al constateren dat een waarlijk satanische geest in de wereld heerst, dat de 
mensen een prooi van hem zijn en gewillig uitvoeren wat hij hun beveelt te doen. De wereld is vol 
van duivels en dat zal nog duidelijker worden hoe dichterbij het einde is. Want waar er maar een 
mens van zwakke wil  is sluipt hij  binnen en sterkt deze wil op een negatieve manier,  zodat er 
dingen in de wereld gaan gebeuren die alleen de satan als oorsprong kunnen hebben.
En omdat het aantal van hen die hem horig zijn overheerst zal de strijd ontbranden tegen de kleinere 
schaar der mijnen die MIJ als doel hebben, die MIJ trouw willen blijven en zodoende aan deze 
aanvallen blootgesteld zijn. Deze weinigen zullen ook weten dat de tijd ten einde loopt en Mijn 
wederkomst te verwachten is omdat de nood ondraaglijk wordt waaruit IK hen wil redden zoals IK 
het beloofd heb.
De mensen houden zich maar weinig aan deze belofte als ook aan de voorspellingen die over het 
einde gaan. Zij zijn niet meer in staat te geloven omdat het een andere tijd is waarin zij leven, en al 
het geestelijke lijkt hun onrealistisch. Maar zij hoefden alleen maar eens ernstig bedacht te zijn op 
de verschijnselen die ieder rondom zich zelf kan ervaren of waarnemen, en zij zouden dan ook aan 
de voorspellingen moeten denken die op deze tijd wijzen - en aan de gevolgen.
Mijn tegenstander heeft in het einde grote macht. Dat is voorspeld en het is ook door alle mensen in 
te zien dat de mensen onder de invloed van satan staan, geheel onverschillig of zij  deze willen 
aannemen of niet - want zijn activiteit  is onmiskenbaar.  Maar ook Mijn arbeiden zou nagegaan 
moeten worden, want zij moet MIJZelf bewijzen: een MACHT die sterker is dan die andere. Ook 
IK openbaar MIJ aan hen die zich afzonderen van de tegenovergestelde geest, die zich aan MIJ 
overgeven en MIJ om kracht en hulp bidden.
En IK zal MIJ zichtbaar aan hen openbaren als de dag gekomen is dat IK de bokken van de schapen 
scheid, als IK Mijn tegenstander zal binden en zijn aanhang met hem. Als IK de mijnen redden zal 
uit hun nood en hen levend wegneem van deze aarde, om hun Mijn Macht en Heerlijkheid te laten 
ondervinden - Mijn belofte getrouw.
AMEN

7944 De komst in de wolken
18 juli 1961

U allen zij het gezegd dat IK zal wederkomen in de wolken, dat IK evenzo naar de aarde zal afdalen 
zoals IK eens ben opgevaren ten Hemel. Dat de mijnen MIJ zullen zien in Glans en Heerlijkheid 
zoals eens Mijn discipelen MIJ zagen, en dat IK ook de mijnen zal weghalen van de aarde wanneer 
de dag van het einde is gekomen.
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Wel kom IK reeds tevoren in het Woord tot de aarde, want IKZelf ben dat Woord en IK heb u 
beloofd bij u te blijven tot aan het einde der wereld. Maar Mijn zichtbare komst staat nog voor u, 
want het vormt de afsluiting van een aardperiode en het begin van een nieuwe. Mijn komst in de 
wolken is letterlijk te nemen doch slechts weinigen zullen MIJ aanschouwen, want Mijn kudde is 
klein en alleen de mijnen zullen Mijn aanblik kunnen verdragen. Alleen voor de mijnen zal IK 
zichtbaar zijn en laat IK Mijn Macht en Heerlijkheid zien.
En dat is uw hoop in uren van nood en verdrukking door de godvijandige machten, want in het 
einde zal alles vijandig tegen GOD gericht zijn. De machthebbers en hun aanhangers, de mensen 
die zich in de geloofsstrijd aan hun zijde scharen en MIJ verloochenen, zij allen zullen optreden 
tegen u die MIJ trouw blijft en standhoudt tot het einde.
Zij zullen u meedogenloos bedreigen, maar dan moet u hopen op Mijn komst - want IK laat u niet 
in nood, naar lichaam en ziel. Want IK zal u redden, weghalen en brengen naar een plaats van 
vrede, en uw geloof zal dan zo sterk zijn dat IKZelf MIJ aan u kan laten zien - wanneer IK komen 
zal in de wolken om te oordelen de levenden en de doden.
Dan wordt de scheiding der geesten voltrokken en Mijn tegenstander zal dan geen macht meer over 
u hebben, want hij en zijn aanhang zullen gekluisterd worden voor een lange tijd. Slechts weinig 
mensen geloven in ernst dat Mijn wederkomst nabij is, maar de tijd is vervuld en IK zeg niet meer: 
"IK kom als de tijd vervuld is" - integendeel, de tijd is vervuld.
U hoeft  nog maar op'n zeer  korte tijd te rekenen,  met slechts weinig dagen -  gemeten naar de 
eindeloos lange tijd die voorbij is sinds een einde voorspeld is. U leeft in de laatste tijd, ook als u dit 
niet wilt toegeven, en Mijn komst staat u te wachten. Zorg daarom dat u ook tot de uitverkorenen 
behoort  die  Mijn komst  lichamelijk  beleven mogen,  die  MIJ mogen aanschouwen in Macht en 
Heerlijkheid en die IK zal wegnemen kort vóór het einde.
U moet slechts tot hen willen behoren, dan zal IK u ook de kracht doen toekomen om bij de wil ook 
de daad te kunnen voegen. Laat u steeds door MIJ aanspreken en probeer Mijn Wil in te willigen, 
dan zult u ook de verbinding met MIJ tot stand brengen. U zult u bij MIJ aansluiten en ook tot de 
mijnen geteld worden die IK redden zal voordat het einde komt. Want dat IKZelf zal komen is 
zeker en dat u allen MIJ aanschouwen kunt, die levendig in MIJ gelooft en uw liefde betoont, dat 
moet u zonder twijfel geloven, want Mijn Woord is waarheid en wordt vervuld.
De mensen die Mijn komst ontkennen en dit komen alleen figuurlijk verklaren willen, hebben niet 
zo'n diep geloof dat zij met MIJ verbonden zijn, maar de grote nood vóór het einde zal hun geloof 
versterken als zij van goede wil zijn. Zij zullen dan ook zelf Mijn komst afsmeken, omdat zij alleen 
bij MIJ redding verwachten die voor hen van 'n andere kant niet meer komen kan.
U moet geloven dat IK u zal redden uit de diepste nood en het uur verwachten waarin Mijn belofte 
wordt vervuld, want dan zal Mijn tegenstander verslagen zijn en met hem zijn grote aanhang - die 
de aarde weer zal opnemen. Daarom: hoop en volhard, u die MIJ toebehoren wilt, want het uur van 
bevrijding  komt  voor  u.  De  dag  van  de  scheiding  der  geesten  komt,  er  komt  een  aardse  en 
geestelijke ommekeer  die u beleven zult  en die u steeds weer aangekondigd werd in woord en 
geschrift.
AMEN

8743 Opheldering over de komst van de HEER
3 februari 1964

IK wil u een geestelijke informatie geven wat voor uw ziel tot heil zal zijn en IK wil u een gebied 
ontsluiten dat u nooit zonder het werken van Mijn GEEST betreden kon. IK wil u in een wereld 
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binnen voeren waarin alleen de geestelijk ontwaakte mens inzage kan hebben, omdat reeds een 
zekere kennis over feiten voorwaarde is die de mens anders volledig onbekend zijn.

IK heb u beloofd naar de aarde terug te komen wanneer de dag van het einde gekomen is, maar deze 
belofte  heeft  in  u  mensen  de  meest  verschillende  opvattingen  doen  ontstaan.  Maar  de  ware 
verklaring  vond  u  niet,  want  Mijn  wederkomst  wordt  zo  verschillend  voorgesteld  evenals  de 
wegneming der mijnen wat de tijd betreft, verschillend aangenomen, waardoor er totaal verkeerde 
opvattingen zijn ontstaan die IK dus verbeteren wil.
Mijn wederkomst naar de aarde zal niet lichamelijk plaatsvinden, zo, dat Mijn voet deze aarde zal 
betreden  maar  in  een  geestelijk  Lichaam  zal  IK  met  Mijn  gevolg  van  hoogste  Lichtwezens 
verschijnen,  en door allen te zien zijn die  van MIJ zijn.  Doch nooit  kan die mens MIJ in alle 
Heerlijkheid zien die zich aan Mijn tegenstander verkocht heeft, want de duisternis kan het Licht 
niet  zien  omdat  die  mensen  geheel  zouden  vergaan  daar  zij  dat  Licht  dat  uit  MIJ  straalt  niet 
verdragen kunnen. IK zal dus naar de aarde komen maar ook voor de mijnen nog verhuld in de 
wolken.  Maar  zij  zullen  een  overvloed  aan  Licht  verdragen  kunnen  en  MIJ  hoogst  gelukkig 
toejuichen, als zij MIJ met de grote heerschaar van Engelen aanschouwen, want daarvoor zal IK 
hun de ogen openen.
Het is dus verkeerd te zeggen; allen zullen MIJ zien als IK kom te oordelen de levenden en de 
doden, want dat oordeel zal op een andere manier gebeuren dan dat zich een ieder persoonlijk voor 
MIJ moet verantwoorden. IK ken elke ziel afzonderlijk en IK weet bij wie ze behoort. En omdat het 
laatste gericht op aarde daarin bestaat dat de gehele aarde omgevormd en opgelost wordt in haar 
afzonderiijke  scheppingen  opdat  al  het  geestelijke  vrij  wordt  om  tot  nieuwe  omvormingen  te 
komen, betekent deze oplossing ook de dood van de mensen die in hun laatste beproeving faalden 
en zichzelf aan Mijn tegenstander in eigendom gaven.
Dezen dus zien de dood voor ogen en kunnen hem niet ontvluchten, en er zal een grote ontzetting 
losbarsten  onder  de  mensen.  Maar  voordat  het  laatste  vernietigingswerk  plaatsvindt  zullen  de 
mijnen  weggenomen  worden  en  IKZelf  zal  komen  om  ze  te  halen.  Zij  zullen  MIJ  mogen 
aanschouwen als  IK van Omhoog tot  hen  neerdaal,  zij  zullen  de  handen verlangend naar  MIJ 
uitstrekken in jubel en in vurige liefde tot MIJ en IK zal ze tot MIJ trekken. IK zal ze weghalen en 
ze ten Hogen heffen, en zij beleven een gebeuren dat de wetten der natuur geheel tegenspreekt.
En deze jubel der mijnen wordt door de medemensen vernomen. Wat zij eerst niet verklaren kunnen 
omdat zij zelf niets zien en daarom door een zekere bangheid gegrepen worden, die aanwakkert tot 
de grootste angst en ontzetting als zij dat plotselinge verdwijnen der mijnen bemerken en zij er geen 
verklaring voor kunnen geven dat de mijnen onbereikbaar zijn. Er zal wel een stralende helderheid 
te zien zijn die echter door deze mensen als ondraaglijk gevoeld wordt, maar zij zullen geen lange 
tijd meer tot overdenken hebben omdat het einde spoedig volgen zal. Want de stralende helderheid 
zal wijken voor een ondoor-dringbare duisternis die de mensen tot vertwijfeling brengt. En dan 
vinden erupties plaats, breken branden uit en de aarde scheurt zodat geen mens zich redden kan en 
door de aarde verslonden wordt.
Er  is  niet  veel  tijd  tussen  het  wegnemen der  mijnen  en  dit  laatste  vernietigingswerk,  want  de 
wegneming zou voor de achtergebleven mensen een geloofsdwang betekenen en zou helemaal geen 
waarde  hebben,  want  een  vrije  beslissing  was  dan  uitgesloten.  Daarvoor  hadden  de  mensen 
voordien tijd genoeg, zij werden voortdurend vermaand en gewaarschuwd en een ieder die voordien 
nog tot bezinning komt wordt nog aangenomen en vóór de ondergang der aarde opgeroepen, opdat 
hem in het hiernamaals nog hulp geboden kan worden.
Deze daad van de wegneming is een geheel onnatuurlijke gebeurtenis, maar IK kan de wetten der 
natuur opheffen omdat ze geen mens meer tot nadeel zijn voor zijn ziel. Mijn komst in de wolken 
betekent dus geen geloofsdwang omdat ieder mens die MIJ aanschouwt reeds de rijpheid van ziel 
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verkregen heeft, zodat hij alleen de vervulling beleeft van wat hij vast geloofde en daarom MIJ 
dagelijks verwachtte.
Het was zelden mogelijk over deze gebeurtenis de mensen een ware verklaring te geven omdat zij 
allen zich er reeds een beeld van gemaakt hebben, en van hun voorstellingen niet willen afwijken. 
Maar de wegneming kan onmogelijk reeds lange tijd tevoren plaatsvinden omdat zulke voorvallen 
buiten de wet om, de mensen tot anders denken zou dwingen - want het betekent het einde van deze 
aarde en voor alle nog levende mensen ook het einde. Ook de mijnen zullen het beleven maar in een 
toestand waarin hun elk leed bespaard blijft ofschoon zij het gebeuren kunnen volgen omdat dit 
Mijn Wil is. Want daar zij geheel gelovig zijn kunnen zij ook Mijn Macht en Heerlijkheid beleven.
En zij zullen ook de grote heerschaar van Mijn Engelen om MIJ heen mogen zien en daarom nu ook 
geschikt zijn als stamouders de nieuwe aarde, die voor MIJ ook maar het werk is van een ogenblik 
te bevolken - wanneer IK al het vrijgeworden geestelijke weer een uiterlijke vorm wil geven tot 
verdere uitgroei. Maar de mensen zelf is elk tijdsbegrip ontnomen tot zij weer naar de nieuwe aarde 
gebracht  worden,  ofschoon  zij  nog  hun  oude  vleselijk  lichaam  bezitten  dat  echter  al  zeer 
vergeestelijkt zal zijn. Dit moet ook vermeld worden om de onjuiste opvatting te weerleggen dat de 
nieuwe aarde enkel door geheel vergeestelijkte wezens bewoond zal zijn, want de nieuwe aarde zal 
opnieuw weer als verblijfplaats van het geestelijke voor een ontwikkeling omhoog dienen - daarom 
zullen de oude wetten ook weer voor de nieuwe aarde hun geldigheid hebben.
De opwaartse weg van het gevallene door de schepping zal verder gaan en het geestelijke zal weer 
als mens de laatste wilsbeproeving af moeten leggen. Wat aanvankelijk ook tot een goed resultaat 
zal leiden omdat de verleidingen van de kant van de tegenstander wegvallen daar hij voor een lange 
tijd  gekluisterd  is  en  omdat  de  mensen  met  liefde  vervuld  zijn.  Zij  zullen  daarom de  directe 
verbinding met MIJ tot stand brengen en daardoor ook zeer snel tot een volmaakte ontwikkeling 
komen.
U moet uzelf dus niet door verkeerde opvattingen laten misleiden om de arbeid aan uw ziel te 
veronachtzamen of uit te stellen, want er wordt aan die dag vastgehouden omdat IK zal komen in de 
wolken, en met deze dag ook het laatste gericht op deze aarde.
AMEN
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