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1893 n Bruikbaar werktuig Missie: het verbreiden van het evangelie
20 april 1941
Een enorme opgave is het, de mensheid het licht van het inzicht te brengen in een tijd die totaal
donker en zonder licht genoemd kan worden.
Dit is een missie waarvoor, vanwege de uitvoering ervan, de grootste wilskracht vereist is en
daarom zijn daar alleen die mensen voor geschikt die GOD zijn toegedaan en zichzelf aan HEM in
Zijn dienst aanbieden, die zich zwak voelen in diepste deemoed en GOD om kracht bidden, die zich
als kinderen laten leiden en toch een sterke wil hebben als het er om gaat voor HEM te strijden, die
zonder vrees tegenstand bieden aan de vijand omdat ze vol vertrouwen op GOD steunen, die geen
stap zetten zonder de goddelijke genade af te smeken en zodoende gesterkt in de geest een taak
aanpakken waarvoor diepe onbaatzuchtige liefde noodzakelijk is.
Dezen staan zelf in het licht en kunnen bijgevolg het licht ook onder de mensheid verbreiden. Er is
grote nood onder de mensen en ze hebben daadkrachtige hulp nodig, maar vaak wijzen ze deze hulp
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taak te volbrengen.
Hun inspanningen mogen nooit afnemen, ze moeten strijden met het zwaard van hun mond, d.w.z.
vastberaden proberen het goddelijke Woord te verkondigen, ze moeten GOD Zelf om steun bidden
en ook om de Kracht uit GOD, de Heilige GEEST, vragen, opdat ze steeds het juiste onderwijzen en
dus het licht verbreiden. En nooit mogen ze moedeloos worden en waar menselijke inspanning geen
resultaat heeft, daar staan ontelbare geestelijke wezens hen bij en door gezamenlijke inspanning
bereiken zij die onderwijzen moeten toch het doel.
Wie zich echter voor GOD en Zijn leer inzet, wie deze probeert te verbreiden onder de mensheid,
diens Geest is met zorg onderricht, hij zal alleen dat kunnen onderrichten wat volgens de waarheid
is en zodoende in waarheid het licht naar de mensen brengen, want de liefde voor de medemensen
stelt hem in staat het goddelijk Woord in ontvangst te nemen en dan is hij een bruikbaar werktuig
voor GOD, dat verlossend werkzaam mag zijn.
Er vloeit de mensheid een onuitsprekelijke zegen toe door zulke dienaren van GOD, die doorgeven
wat ze van GOD ontvangen hebben. Het is de enige redding voor talloze zielen die nog in duisternis
smachten. De duisternis kan alleen verdreven worden door het Woord dat van boven komt, want dit
Woord is in zich licht. En wie het goddelijk Woord tot zich laat spreken en in het hart overweegt,
zal in het licht mogen wandelen. Want deze is gewillig en hem zal de kracht worden gegeven ook
dat als waarheid te aanvaarden wat hem geleerd wordt.
Maar de onwilligen bevalt de duisternis van geest meer en ze kunnen niet gedwongen worden
GOD's Woord aan te nemen. En toch mogen ook dezen niet genegeerd worden, steeds maar weer
moet geprobeerd worden hun een licht te brengen, een klein schijnsel te verbreiden om in hen het
verlangen naar licht wakker te roepen. En daarom moet de liefde aktief worden want alleen deze
kan het wezen verlossen uit de duisternis, alleen liefde is in staat wederliefde te wekken en alleen de
liefde zal overwinnaar zijn.
En de grote nood op aarde zal alleen door de liefde van de mensen onder elkaar kunnen worden
opgeheven. Liefde die zich uit, doordat het evangelie gepredikt wordt aan hen die in het donkerst
van de nacht voortgaan zonder iets te weten van de goddelijke Liefde en Barmhartigheid, van
GOD's Wijsheid en Almacht.
AMEN

2096 Missie - Strijders voor het rijk GOD's Aardse maatregelen
4 oktober 1941
Het is een buitengewone missie die de mens te vervullen heeft die GOD daarvoor heeft uitgekozen.
De geestelijke nood van de tijd heeft dat soort mensen nodig die actief bezig zijn voor het rijk
GOD's; ze vraagt mensen die de verbinding tot stand brengen tussen de aarde en het geestelijke rijk,
die zich bereid verklaren als tussenpersoon te werken tussen GOD en de mensen, die inzicht hebben
d.w.z. aan wie het weten van de waarheid kan worden overgebracht, want om de nood van de tijd te
verminderen, moet eerst de waarheid onder de mensen verbreid worden.
En dit is een taak die grote liefde en een sterk geloof vereist, want deze mens moet standhouden
tegen de wreedste vijandigheid van de wereld, hij mag, als zijn zending resultaat wil boeken, niet
onzeker worden of verslappen. Hij moet bereid zijn altijd zijn leven voor de waarheid te geven, hij
mag aardse macht niet vrezen, zoals hij ook geen acht mag slaan op lichamelijk lijden. Zijn geloof
moet steeds sterker zijn en alles overwinnen.
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door deze verbinding steeds weer kracht uit GOD in ontvangst neemt. Want GOD alleen is zijn
sterkte, zijn macht en zijn kracht waardoor hij alles volbrengen kan wat hij wil.
De mensen in de waarheid te willen onderwijzen is een onderneming die groot
doorzettingsvermogen en geduld vereist, want het gaat er vaak om hardnekkige weerstand te
breken, die begrijpelijk is daar de geestelijke duisternis de mensen onbekwaam en onwillig maakt
de waarheid aan te nemen.
Steeds en steeds weer moet deze mens proberen, licht in de geestelijke nacht van zijn medemensen
te brengen. Hij moet door zijn eigen levenswandel en de uitwerking ervan, voor de mensen een
goed voorbeeld zijn, hij moet steeds weer proberen in liefde invloed uit te oefenen op die mensen
die het mankeert aan begrip, en hij mag niet angstig aan de gevolgen denken die voor hem van
wereldse zijde door zijn arbeid zouden kunnen ontstaan.
De geestelijke nood van de tijd maakt daadkrachtige hulp noodzakelijk en vereist moedige strijders
voor het rijk GOD's. En de mensen zullen angstig zijn vanwege de maatregelen die worden
opgelegd aan mensen die GOD dienen. Dezen zullen zich gewillig buigen onder de eisen van hen
die zulke maatregelen uitvaardigen - en daarom moet de strijd tweemaal zo ijverig gevoerd worden
door hen die zich aanbieden in de dienst van GOD.
De zichtbare ondersteuning zal niet uitblijven en de kracht en de moed groter en sterker maken om
de hun toegewezen missie uit te voeren. Want het gaat om meer dan het aardse leven dat na korte
tijd geëindigd is, het gaat om het eeuwige leven dat ieder mens zelf op aarde al gestalte geeft.
Het kennen van de kwellingen enerzijds en het onvoorstelbare geluk anderzijds zal echter de
daartoe geroepen mensen ertoe brengen, het zwaarste leed op zich te nemen om dit zijn
medemensen te besparen en hen te helpen de eeuwige heerlijkheid te bereiken. En hij zal met
volledige overgave zijn missie vervullen, want GOD Zelf staat hem altijd terzijde.
AMEN

2831 De missie van hen die GOD willen dienen 't Verbreiden van de waarheid
30 juli 1943
Het is een uitermate zware missie de van GOD afvallige mensen weer op de juiste weg te brengen,
op de weg van het inzien, de weg die naar GOD leidt. Het is een missie die uiterst geduld en grote
liefde en volharding vergt en daarom stellen zich maar zelden mensen voor zo'n taak ter
beschikking.
Maar deze weinigen werken voor het rijk GOD's en zullen ook gezegend zijn, zolang ze zich wijden
aan deze arbeid. Het gebrek aan door GOD geschoolde krachten heeft een zodanige uitwerking dat
de mensen slechts zelden in de waarheid wandelen, en dit heeft weer tot gevolg dat ze hun leven
niet hoog genoeg waarderen om het, in overeenstemming daarmee, ten volle te benutten voor hun
ziel. Wordt hun de zuivere waarheid aangeboden, zodat ze de zin en het doel van de mens op aarde
begrijpen, dan zullen ze ook hun leven dienovereenkomstig leiden, als hun instelling niet geheel
anti-GOD is en ze zonder enig weten menen voort te kunnen leven.
Wie niet inziet dat er een GOD is, die zal ook geen leerstellingen aannemen en moeilijk op de juiste
weg gebracht worden. Wie echter GOD niet helemaal weerstreeft, kan door de hem aangeboden
waarheid tot inzicht komen zodra deze hem in liefde en geduld wordt overgebracht. De waarheid
spreekt voor zich alleen, de waarheid heeft de kracht in zich en alles zou de mens makkelijk te
begrijpen en aanneembaar voorkomen als hun niet tevoren dwaling zou zijn verteld, die hun blik
vertroebeld en hun wil verzwakt had. En toch moet de dwaling door de waarheid worden
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waarheid en daarom ook het inzicht hebben welke de gevolgen zijn van een leven in dwaling.
Ze moeten vastberaden werkzaam zijn in het doorgeven van de waarheid, die ze zelf van GOD
ontvangen voor juist deze zending. Meestal zullen ze op weerstand stuiten, ze zullen meer afwijzing
dan instemming ervaren en mogen zich daar toch niet door laten ontmoedigen. De liefde voor de
dwalende zielen moet hen ertoe aanzetten, steeds en steeds weer zich om hen te bekommeren en
hen in de waarheid te onderwijzen.
Want tegelijkertijd met de arbeider op aarde zijn ook de geestelijke arbeiders van de HEER aktief,
die in de gedachtengang van de dwalende mensen proberen tussenbeide te komen en eveneens zich
inspannen het denken van die mensen te veranderen. Elke steun op de aarde - door gesprekken die
bewust op het geestelijke aansturen, wordt door de onderwijzende wezens in het hiernamaals
dankbaar aangenomen, want dit is toch vaak de aanleiding om na te denken, dat hun de
mogelijkheid geeft hun invloed op het denken van de mensen te doen gelden. En daarom zal de
bereidwilligheid van een mens op aarde, om aan de verbreiding van de waarheid uit GOD bij te
dragen, steeds gezegend zijn, als het er om te doen is aan diegenen hulp te brengen die geen
verbinding hebben met GOD, die zo ver van HEM afstaan dat ze niet in staat zijn HEM te
onderkennen en die daarom in de donkerste geestelijke nacht voortleven.
Ook als de inspanningen op aarde weinig succes hebben, hebben die vaak in het hiernamaals hun
uitwerking en kunnen dan het begin van een verandering van opvatting zijn, het begin van de weg
omhoog. Het goddelijke Woord, de zuivere waarheid die in liefde aan een mens wordt aangeboden,
doet zich gevoelen als kracht - als daartegen maar niet openlijke weerstand geboden wordt.
En deze kracht heeft een duurzaam effect, zodra de mens d.m.v. zijn gedachten zijn standpunt
bepaalt tegenover de waarheid, al is het ook na lange tijd. Daarom kan er niet ijverig genoeg
gewerkt worden aan de verbreiding van de goddelijke leer, want de dwaling is groot onder de
mensheid en bijgevolg ook de geestelijke nood waarvoor hulp noodzakelijk is.
En geen arbeider in de wijngaard van de HEER moet zich laten ontmoedigen door afwijzing, spot
of onwil van hen die hij de waarheid wil aanbieden. Zijn ijver zal niet zonder resultaat zijn en de
zielen zullen hem eens danken dat zijn liefde zich om hen bekommerd heeft. De inspanning,
dwalende zielen de waarheid binnen te leiden wordt van de kant van de lichtwezens niet opgegeven,
al verzetten deze zielen zich ook telkens weer, omdat alles wat vol van licht is en vaststaat in de
waarheid, steeds werkzaam is t.b.v. de redding van dwalende zielen.
AMEN

3730 De gave om te onderrichten - Leerambt
30 maart 1945
De gave om in Mijn Naam te onderrichten zal u ten deel vallen als uw missie begint. U zult u
vervuld voelen met Mijn GEEST en nu ook met overtuiging kunnen spreken, want IKZelf uit MIJ
door u. IK leg u de woorden in de mond en toch zal ook uw verstand begrijpen wat u zegt, wat u,
door Mijn GEEST gedreven, de medemensen nu overbrengt. Want het is de inhoud van Mijn
Woord dat uit den hogen tot u komt, uit het rijk van het Licht waar de waarheid van uitgaat.
Daarom zult u alleen zuivere waarheid verbreiden als u onderwijst in Mijn Naam.
Er zullen u gedachten toestromen die u opvangt met hart en verstand en het zal uzelf met innerlijke
vreugde vervullen dat u geestelijke leringen die bovenmate waardevol zijn, mag verbreiden. En de
liefde, het hart, zal u aansporen uw medemensen uit te delen wat u zelf gelukkig maakt. Want hij
die onderwijst is rijk aan weten en bijgevolg door MIJ geroepen voor zijn leerambt.
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proberen te weerleggen, in zover ze niet met de waarheid overeenkomen. Hij mag dus niet vrezen
niet tegen hen opgewassen te zijn, want wederom is hij het niet zelf - maar Mijn GEEST, die uit
hem spreekt. En Mijn GEEST overtreft alle mensenverstand, HIJ kan de moeilijkste problemen
oplossen, de grootste dwaling blootleggen en weerleggen en HIJ vindt geen tegenstander op aarde
die HEM in wijsheid overtreft. Maar er moet HEM gelegenheid gegeven worden te werken door uw
bereidwilligheid, ook tegenover anderen het leerambt op Zich te nemen, d.w.z. u mag u niet
verzetten of af laten schrikken, als de (eigen) wijsheid van het menselijk verstand u rekenschap wil
vragen om u uit te schakelen of uw leerstellingen te ontkrachten. Stel u dan slechts innig in
verbinding met MIJ en u zult ook de grootste redenaar kunnen verslaan, omdat IK het ben DIE Zich
door u uit en er waarlijk niemand tegen MIJ is opgewassen.
Laat u bezielen door uw Geest, hij zal u juist leiden, hij zal u het goede laten doen en laten spreken
en hij zal uw gedachten ordenen, want wie IK een leerambt geef die geef IK ook Mijn hulp het juist
uit te oefenen. Want IK wil dat de waarheid verbreid wordt, dat de leugen en de dwaling
gebrandmerkt worden en dat het denken van de mensen weer de juiste richting op zal gaan, want
alleen door de waarheid kunnen de mensen zalig worden.
En daarom moet u, Mijn discipelen op aarde uzelf aan MIJ als dragers van de waarheid ter
beschikking stellen, waar en wanneer IK u nodig heb. Dit zal u door Mijn GEEST in u worden
bekend gemaakt, zodat u van elke verantwoording, verkeerd te handelen, ontheven bent. Want wie
zich aan MIJ heeft aangeboden, die leid en bestuur IK Zelf, opdat hij Mijn Wil volbrengen kan.
AMEN

3736 Het aan 't licht komen van iemands gezindheid
5 april 1946
De meest innerlijke gezindheid van de mensen zal openbaar worden als u hun het evangelie brengt
in grote aardse nood, als u hun Mijn Woord aanbiedt als troost en hulp. Als een drenkeling zal
menig mens naar het laatste redmiddel grijpen en zich uit Mijn Woord de kracht halen die hij nodig
heeft om de aardse nood te overwinnen. Terwijl wederom anderen onverschillig of afwerend zullen
reageren en de lichtdragers bespotten of zelfs bedreigen. Want de grote nood zal elke camouflage
wegrukken en het ware gezicht zal te voorschijn komen bij die mensen, die nog tevoren de schijn
bewaarden gelovig te zijn, en dan alle geloof opgeven - het aardse leven verwensen en MIJ als
Schepper en Bestuurder van hemel en aarde vervloeken. Desondanks geloven ze toch innerlijk aan
een Macht die sterk is, maar deze nood toch toelaat, zulke mensen zijn het die nu aan Mijn
tegenstander zijn onderworpen, en die bewust aan allen de strijd aanzeggen die zich voor MIJ
uitspreken. Want de vloek tegen MIJ, die zij niet hoeven uit te spreken - maar innerlijk vaak
uitstoten door duistere gedachten, valt op hen terug en drijft hen geheel in de handen van Mijn
tegenstander, die hen gebruikt om openlijk te ageren tegen MIJ.
Maar ook dezen moeten er door de nood toe gedwongen worden zich te uiten, zij moeten openlijk
stelling nemen en zichzelf duidelijk maken wat zij geloven. En deze stellingname zal plaats hebben
als u hun Mijn Woord predikt dat van Mijn Liefde getuigt, dat liefde leert en tot liefde wil
opvoeden. Het is een zware beproeving die IK voorheb met de mensen. Toch is ze niet te ontgaan
met het einde voor ogen, dat voor u allen dichterbij is dan u denkt. En wie de proef niet doorstaat in
de dagen van nood, wie in deze nood de weg naar MIJ niet vindt, die gelooft in zijn binnenste niet,
al zou hij dit ook door woorden willen verzekeren.
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in opstand komt tegen u die hun Mijn Woord brengt, die onthult zijn innerlijk, en dit is niet in staat
noch bereidwillig iets aan te nemen - en zo bespeurt hij ook niets van de kracht van Mijn Woord. U
zult daarom aan erge vervolgingen blootgesteld zijn. U zult bedreigd worden en dan toch moeten
standhouden tegenover uw vijanden. Maar ook dit zeg IK u reeds van tevoren, opdat u weet waar u
met Mijn Woord aan toe bent. Opdat u ook dan nog sterk blijft, omdat u weet dat de uitwerking van
uw arbeid voor Mijn rijk heel verschillend zal zijn, altijd beantwoordend aan het innerlijk denken
van hem, wie u Mijn evangelie verkondigt.
En als satan al bezit genomen heeft van de ziel van een mens, zal deze u ook zijn ware gezicht
tonen, hij zal MIJ bespotten en belasteren en u, als Mijn boden, eveneens. Maar vrees dan niet, want
IK ben altijd met u als u voor MIJ en Mijn rijk werkzaam bent en IK zal u beschermen, ook
tegenover de ergste en vijandigste aanvallen.
Maar trek dan verder en houd u niet op bij diegenen die u herkent als Mijn tegenstanders. Draag het
licht - Mijn goddelijke liefdeleer - verder en breng het hun die kracht en sterkte nodig hebben en u
dankbaar zijn voor het aanbieden van Mijn Woord. Laat u niet afschrikken door hen die u vijandig
gezind zijn, want ook dit is de bedoeling van Mijn Woord, dat de mensen hun innerlijk onthullen.
Dat ze openlijk een standpunt innemen tegenover Mijn gave en dus tegenover MIJ, DIE hen
daardoor tot een beslissing wil dwingen voordat het laatste einde komt.
AMEN

3921 Geestelijke arbeid moet worden vooropgesteld 'n Nieuw arbeidsveld
2 november 1946
Wat voor u dienstig is om de rijpheid van uw ziel te vergroten, weet IK waarlijk het beste en uw lot
op aarde zal daarom steeds in overeenstemming zijn met de behoeften van de ziel, die MIJ echter
aan het einde van haar aardse leven danken zal, dat IK rekening gehouden heb met dat, waar ze
behoeftig aan was.
Het leven op aarde duurt maar een korte tijd en kan u nooit compensatie bieden voor dat wat de ziel
gaat missen als er aan het lichaam met zijn wensen te zeer voldaan wordt. Want voor uw ziel is het
nodig dat zulke wensen worden achtergesteld, alle hindernissen voor haar ontwikkeling moeten
voor haar worden weggeruimd en zoiets zal door het lichaam steeds op een zodanige manier
worden gevoeld - dat deze hem niet erg bevalt. Maar verlaat u steeds op Mijn Liefde en Wijsheid,
geloof dat alles wat u betreft, door Mijn Wijsheid als bevorderlijk voor u wordt gezien en u door
Mijn Liefde wordt opgelegd, schik u daarom steeds in Mijn Wil opdat u zalig wordt.
U, Mijn dienaren op aarde moet echter heel bijzonder worden voorbereid op uw functie in de laatste
tijd vóór het einde, u moet het geestelijke voorrang geven boven het aardse en uzelf altijd weer voor
ogen houden dat u zich in Mijn dienst heeft gesteld, dat u geen twee heren kunt dienen, MIJ en de
wereld. Uw geestelijke arbeid moet alles voor u zijn. IK heb u geroepen om geestelijk te werken en
uw levenslot zal zodanig verlopen dat u deze arbeid ongehinderd volbrengen kunt, dat u ijverig
werkzaam kunt zijn voor MIJ en Mijn rijk, dat niet van deze wereld is. IK zal u naar dat arbeidsveld
leiden waarin u moet werken en al naar uw liefde tot MIJ en de medemens, zult u ook resultaat
kunnen boeken: het redden van dwalende zielen uit geestelijke duisternis.
Bedenk dat dit uw voornaamste opgave op aarde is waarvoor u zich aan MIJ in vrije wil heeft
aangeboden, bedenk dat deze heel wat nodiger en dringender is dan het uit de weg ruimen van
aardse zorgen, bedenk dat voor dit laatste veel mensen bruikbaar zijn, voor het eerste echter, voor
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arbeiders die geestelijk werkzaam zijn op aarde, groot is.
Waar IK echter zulke mensen vind daar zal ook Mijn Zegen altijd merkbaar zijn en hun schreden
zal IK zo leiden, dat zij zegenrijk kunnen werken waar grote nood is. U, Mijn dienaren op aarde,
weet dat de tijd nog maar kort is tot het einde en u moet deze tijd volledig benutten voor MIJ, u
moet Mijn evangelie uitdragen in de wereld. En IK Zelf zal u de plaats aanwijzen waar u uw
geestelijke werkzaamheid moet uitvoeren in de komende zware tijd - die aan het laatste einde
voorafgaat. Waar de geestelijke nood groot is, daar heb IK bruikbare arbeiders nodig om het
braakliggende veld te bewerken, goed zaad te strooien en goede vruchten te oogsten. En geef u zo, u
vol vertrouwen en gewillig aan Mijn Wil onderwerpend, aan Mijn leiding over, want deze is alleen
de juiste, zowel voor uzelf alsook voor de talloze zielen die u hulp moet brengen in geestelijke
nood.
Wacht geduldig tot IK u roep en gebruik elke dag slechts om uw eigen ziel te voltooien, neem Mijn
Woord in ontvangst met 'n begerig hart en laat u door zijn Kracht doorstromen, leg al uw zorgen en
noden, zowel geestelijk als aards in Mijn Handen en laat MIJ Zelf voor u zorgen en uw leven op
aarde zal waarlijk niet nutteloos zijn, want een missie te vervullen zoals die u is toegewezen, vereist
een wil die op MIJ gericht is, een diep geloof en liefde tot MIJ en de naaste. En de ziel van hem
moet rijpen op aarde die deze missie wordt toevertrouwd, want Mijn genade en Mijn zegen is voor
hem een zekerheid.
De tijd tot het einde is nog maar kort, maar zwaar voor ieder afzonderlijk. Wie echter kracht en
genade van MIJ betrekt, die zal die tijd ook zonder schade aan zijn ziel overleven. Hij zal haar ten
volle kunnen benutten en rijk aan geestelijke schatten het aardse leven teruggeven om het te ruilen
tegen een gelukzaliq leven in Mijn rijk, waar hij voor alle zelfverloochening en ontberingen die het
aardse leven hem bracht, duizendvoudig schadeloos gesteld zal worden, omdat hij MIJ trouw bleef
tot het einde toe
AMEN

4309 Opdracht voor de dragers van de waarheid Opheldering
22 januari 1948
Wie zich verplicht heeft om nu voor MIJ en Mijn rijk te arbeiden, door een in vrije wil gegeven
belofte MIJ te dienen, die moet onder zijn medemensen werken om hun opheldering te verschaffen,
want ze leven in totale onwetendheid, ze gaan onwetend door het aardse leven en maken daarom
geen juist gebruik van het leven. Dit is hun echter gegeven met het doel hun ziel te vervolmaken,
wat slechts dan geschieden kan, wanneer ze naar waarheid op de hoogte zijn gebracht, aan de
omvorming van hun wezen arbeiden, als ze zich veranderen tot liefde. Deze verandering wordt
echter alleen tot stand gebracht door de waarheid, een weten over Mijn Oerwezen en de verhouding
van MIJ met Mijn schepselen.
En dus is het toezenden van de zuivere waarheid een dringende noodzaak en taak van hen die MIJ
willen dienen. Waar er mensen zijn die innig naar de waarheid verlangen, daar leid IK ook Mijn
Woord naar toe en altijd zullen Mijn dienaren gelegenheid hebben, hun weten verder te geven en
elke gelegenheid is Mijn werk, Mijn Wil. IK ken de vragen die door de mensen gesteld worden, IK
ben op de hoogte van de ontvankelijkheid van ieder apart, IK ken zijn verlangen naar waarheid en
IK weet van de sterkte van zijn geloof en zijn liefde en in overeenstemming daarmee bedenk IK
ieder afzonderlijk met de waarheid, laat hem echter de vrije keus haar aan te nemen of af te wijzen.
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(22 mei) Als IK Zelf echter in het Woord die mensen nader kom die van goede wil zijn, zullen ze
MIJ herkennen, ze worden door de kracht van Mijn Woord getroffen om het niet aan hun oren te
laten wegsterven, maar het in zich te laten werken, er een standpunt tegenover te bepalen, en de
waarheid zal hen bevredigen en gelukkig maken. Mensen die van goede wil zijn leven ook in de
liefde, en in dezelfde mate spreekt Mijn Woord tot hun hart zoals hun hart door het werkzaam zijn
in liefde tot MIJ spreekt. De dragers van de waarheid moeten daarom omgang zoeken met mensen
die liefde willen geven om hen door het doen toekomen van de zuivere waarheid nog meer
bekwaam te maken liefdevol bezig te zijn en hen te sterken in moeilijke tijden, die ieder van u nog
beschoren zijn.
De dragers van de waarheid moeten echter ook proberen die mensen nader tot de waarheid te
brengen die lauw en onverschillig door het leven gaan zonder daden van liefde te verrichten, zonder
hun medemensen in dienende naastenliefde te willen helpen, die geen verlangen naar de waarheid
hebben en niet naar geestelijke goederen streven. Dezen zijn op een dwaalspoor gebracht en moeten
op de juiste weg geleid worden. Ze gaan voort in duisternis en moeten door lichtstralen worden
aangeraakt, opdat ze de weldaad van het licht ervaren en zich aan zijn stralen blootstellen.
Inzicht in de waarheid is dringend nodig voor de mensheid en Mijn GEEST zal steeds daar
werkzaam worden waar de nood groot is en er slechts de geringste mogelijkheid bestaat om nog te
redden, waar dwalende zielen niet helemaal ten prooi zijn gevallen aan Mijn tegenstander en de
korte tijd tot aan het einde nog een verandering in het denken tot stand kan brengen.
IK ontferm ME over hen en stuur hun Mijn boden toe, die in Mijn Naam moeten spreken en
getuigen van Mijn Liefde, Wijsheid en Almacht, opdat de mensen leren geloven en de kant kiezen
van HEM, van WIE ze eens zijn uitgegaan en tot WIE ze zich weer in vrije wil moeten keren opdat
ze zalig worden.
AMEN

4315 Geestelijke debatten zijn nodig om opheldering te geven
27 januari 1948
Geen gelegenheid mag u voorbij laten gaan waar u werken kunt voor MIJ en Mijn rijk, waar u
spreken kunt over dat wat Mijn GEEST u bekend maakt. Er zullen vragen opgeworpen worden
waarvan het u alleen mogelijk is ze te beantwoorden en er zullen velerlei meningen ter sprake
komen, u echter zult die alleen op de juiste manier met overtuiging kunnen uitleggen, want u alleen
staat vast in de waarheid, u bent door MIJ onderricht en hoeft daarom geen tegenwerping te vrezen.
U zult elke valse opvatting onderkennen omdat u wetend bent.
Uw taak echter bestaat daarin, dat u de stoot geeft voor debatten van geestelijke aard, dat u niet
vreest te spreken, dat u zich altijd voelt als Mijn dienaren, die voor hun HEER ijverig bezig zijn - en
dat u zich steeds bewust bent van uw missie. Als het u innerlijk aanspoort, geef er dan gevolg aan
en doe wat uw hart u ingeeft te doen. En als het van u verlangt te spreken - spreek dan, want dan
spoor IK u Zelf aan om geestelijk werkzaam te zijn.
Het zal altijd Mijn Wil zijn dat er van Mijn Woord dat van boven komt melding gemaakt wordt, het
zal altijd Mijn Wil zijn dat de mensen onder elkaar hun gedachten uitwisselen over geestelijke
vragen en altijd zal IK Zelf daartoe de impuls geven en u de weg effenen, d.w.z. het denken van de
mensen richten op die problemen die IK bereid ben te verklaren. Dus mag u ook steeds overtuigd
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juiste richting geef, uw mond de gave om te spreken en uw verstand de juiste oordeelskracht.
En daarom kunt u vrij uit uzelf spreken en u zult altijd volgens Mijn Wil spreken, want u bent
alleen Mijn werktuigen waardoor IK Zelf MIJ uit. U mag echter niet beschroomd zijn en zwijgen
als het nodig is om te spreken. U zult resultaat boeken en die debatten zullen veel bijdragen om
zaken op te helderen en de mensen prikkelen nu voor hun meningen uit te komen, wat altijd als
gevolg heeft dat Mijn lichtwezens tussenbeide komen en proberen hun invloed te doen gevoelen.
Dan hebt u het veld voorbewerkt en het zaad uitgestrooid dat goede vruchten zal voortbrengen.
AMEN

4408 Niemand kan twee heren dienen!
18 augustus 1948
Niemand kan twee heren dienen. Wie zich met MIJ verbinden wil, zal nooit zijn ogen op de wereld
kunnen richten, want IK ben alleen buiten de wereld te vinden en als IK ME laat vinden, dan moet
het verlangen naar de wereld terzijde worden gesteld, ze moet totaal geen aandacht krijgen want de
wereld behoort aan Mijn tegenstander, ze is zijn domein waar hij heer en meester is. En zijn streven
is er waarlijk niet op gericht de mensen d.m.v. de wereld naar MIJ te leiden, integendeel, hij
probeert MIJ te verdringen, hij tracht steeds de wereld op de voorgrond te plaatsen opdat IK zal
worden vergeten.
Wie het nu onder u met de positieve ontwikkeling ernstig meent, kan de wereld nog onmogelijk
haar tol betalen, hij staat weliswaar midden in de wereld, die grote eisen aan hem stelt die hij moet
nakomen, maar men moet wel onderscheid maken tussen de vervulde plicht en een eigen verlangen
naar de wereld. Het eerste is geheel volgens Mijn Wil, want er is u, aards gezien, een taak gesteld,
waarnaast u echter ook volop uw geestelijke opdracht, het vervolmaken van de ziel - zult kunnen
vervullen, als het verlangen naar de wereld maar niet overheerst, wat daarin bestaat dat aardse
vreugden en begeerten de overhand hebben op geestelijke goederen, zodat de mens door dit alles
MIJ vergeet, zelfs de gedachte aan MIJ hem lastig is en hij MIJ zodoende verwerpt.
Wie ernaar streeft zich, d.w.z. zijn lichaam, een te grote mate van welbehagen te verschaffen, het zij
door het vervullen van lichamelijke begeerten, zinnelijke en vleselijke lust, of ook wel door het
vergaren van materiële goederen en daarbij niet aan zijn naaste denkt, wie dus alleen maar streeft
naar eigen welzijn, die is door de wereld gevangen, hij is een gewillig werktuig van Mijn
tegenstander en hij zal nooit de weg naar MIJ vinden als hij het verlangen naar de materiële wereld
niet laat vallen, zich verinnerlijkt en streeft naar geestelijke goederen. Beide tegelijk is niet mogelijk
want dan dient hij twee heren en zal geen van beide diensten goed vervullen.
Als u MIJ zoekt, moet uw blik ook naar de hemel gericht zijn want IK ben boven, niet beneden.
Beneden echter is waar Mijn tegenstander zijn rijk heeft, waar u nog lichamelijk vertoeft, maar van
waaruit uw ziel altijd omhoog kan stijgen in Mijn rijk, naar MIJ. Bevindt het lichaam zich echter
nog in het rijk van Mijn tegenstander dan kan de ziel, uw denken voelen en willen, zich toch steeds
verheffen in sferen die buiten de aarde liggen en dat verlang IK van hem die MIJ vinden wil, die
MIJ wil dienen en dus de mijne wil zijn. Dan verbindt de Geestvonk in hem zich met de
VADERGEEST van eeuwigheid, want als hij er in alle ernst naar streeft naar MIJ te gaan is ook
zijn hart met liefde vervuld, die met de liefde tot de wereld niets gemeen heeft. En deze liefde zal
zich tegenover de naaste uiten en dan brengt de mens de verbinding tot stand met MIJ, hij doet
afstand van datgene wat de wereld toebehoort. Op die manier geeft hij de naaste en is hem
behulpzaam en, omdat IK dit gebod heb uitgevaardigd, dient hij MIJ ook als zijn HEER.
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Voor de discipelen van de eindtĳd - Page 11 De liefde tot de wereld is een vorm van eigenliefde, de liefde die de mens bestrijden moet, wil hij
zalig worden. Dus moet hij ook de liefde tot de wereld bestrijden en proberen de wensen van de ziel
te vervullen die, gedreven door de Geest in zichzelf, betrekking zullen hebben op geestelijke
goederen en blijk geven van de liefde tot MIJ. Want IK alleen ben de HEER DIE u dienen moet als
u zalig wilt worden.
AMEN

4828 Tekort aan maaiers in de tijd van de oogst
2 februari 1950
Ten tijde van de oogst zullen er veel arbeiders nodig zijn, en daarom is MIJ iedereen welkom die
MIJ zijn diensten aanbiedt. En ieder zal naar zijn bekwaamheid op die plaats gezet worden waar hij
werken kan en zijn dienst vervullen naar zijn vermogen. IK wijs niemand af omdat het werk vóór
het einde dringend is en IK ook niet genoeg maaiers hebben kan, als de tijd van de oogst gekomen
is. Maar hun wil en hun trouw moeten zij MIJ schenken, ze moeten als deugdelijke knechten voor
hun HEER opkomen en zijn aanwijzingen in ontvangst nemen, altijd vanuit de vast wil daarnaar te
handelen en zodoende voor MIJ trouwe diensten te verrichten.
Maar zij moeten niet alleen Mijn Wil uitvoeren maar zich die Wil ook tot de hunne maken, d.w.z.
zij moeten zelf ervan overtuigd zijn dat alleen door hun arbeid de medemens geholpen kan worden.
Dat dus hun geestelijke arbeid niet alleen mechanisch of in Mijn opdracht wordt uitgevoerd, maar
het moet hunzelf vreugde bereiden omdat zij inzien dat dit werk alleen resultaat voor de ziel
oplevert. Alles wat Mijn knechten voor MIJ en Mijn rijk doen moet vanuit de volste overtuiging,
met ijverige toewijding en in liefde worden uitgevoerd, dan pas zijn het ware dienaren die IK MIJ
gekozen heb om voor MIJ bezig te zijn.
Wie zijn opdracht alleen gedwongen uitvoert die zal geen zegen oogsten, hij zal niet de juiste leider
voor de blinden kunnen zijn omdat hij zelf niet ziende is. MIJ dienen betekent in liefde voor de
medemensen werkzaam zijn om hen geestelijk en lichamelijk te helpen in hun nood. Want dat doe
IK vanuit Mijn Liefde, doch Mijn dienaren moeten het in Mijn plaats doen, zij moeten MIJ
vertegenwoordigen - dus de Wil van hun HEER vervullen als HIJZelf Zich niet kan uiten vanwege
de mensen, die MIJZelf niet zouden kunnen verdragen in hun nabijheid vanwege de onrijpe
toestand van hun ziel. En tot hen moet IK door mensenmond spreken en daartoe moeten ijverige
dienaren MIJ hun mond lenen, opdat IK tot die eersten kan spreken als zij Mijn woord nodig
hebben.
Er is veel arbeid in Mijn wijngaard, er zijn nog veel onbebouwde akkers, dat zijn mensenharten die
ontvankelijk gemaakt moeten worden voor het zuivere zaaigoed, voor het evangelie dat van MIJ
uitgaat en de mensen tot MIJ moet terugbrengen. Wie dus Mijn evangelie verbreidt, wie de
medemensen opheldering verschaft en hen in staat stelt Mijn Woord aan te nemen, wie hun harten
toebereidt tot liefde en ze dus voor MIJ Zelf ontvankelijk maakt, die is Mijn knecht en verricht voor
MIJ de juiste diensten. Hij zal reeds op aarde gezegend zijn en eenmaal in het geestelijke rijk, want
hij helpt met het redden van veel zielen van de eeuwige dood. Hij verspreidt licht en verlicht zo de
weg naar MIJ, de Weg naar het eeuwige leven.
AMEN

4885 De verbreiding van de openbaringen
29 april 1950
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Voor de discipelen van de eindtĳd - Page 12 Er is u een bepaalde tijd gesteld om voor MIJ en Mijn rijk te werken, en deze moet u naar vermogen
gebruiken. Wat u van boven door MIJ gegeven wordt, heeft dan alleen zijn waarde als het verbreid
wordt, omdat IK niet tot een mens alleen spreek, maar door een mens tot allen die MIJ willen horen.
Dezen moeten dus Mijn Woord leren kennen en dit vraagt de totale inzet van uw kracht en uw wil.
Overal heb IK zieners en profeten laten opstaan opdat de mensheid melding zou worden gemaakt
van de ernst van de tijd en het komende wereldgericht. Wanneer er geloof aan hen geschonken
wordt, bereiden de mensen zich ook voor. Maar niemand kan IK dwingen om te geloven, het is
helemaal een zaak van de vrije wil, om welke reden er ook van Mijn kant uit verder niets gebeuren
kan, dan Mij steeds weer te openbaren aan hen die Mijn openbaringen in ontvangst kunnen nemen
vanwege hun wil en hun levenswandel.
Daarom zullen deze openbaringen ook alleen maar door diegenen aanvaard worden die ook zelf een
leven in liefde leiden naar Mijn Wil. Dezen zullen ook weten welke waarde aan Mijn openbaringen
is toe te kennen en hun streven zal zijn voor de verbreiding zorg te dragen.
Waar een wil is, is een weg. Wat elke keer wordt ondernomen om MIJ en Mijn werkzaam zijn aan
de mensen bekend te maken, om de medemensen van de eeuwige ondergang te redden, om hen in
kennis te stellen van het onafwendbare dat op de mensheid toekomt, dat zegen IK. En elke
mogelijkheid kan benut worden, de verbreiding kan op velerlei manieren gebeuren, steeds zal Mijn
Zegen erop rusten, omdat het dringend nodig is dat de mensen kennis nemen van Mijn Woord, dat u
zuiver en onvervormd uit den hogen gegeven wordt. Niet voor niets spreek IK door Mijn GEEST
tot de mensen, niet voor niets kies IK MIJZelf de geëigende mensen door wie IK werken kan in de
GEEST. Hun arbeid mag niet lauw en onverschillig worden bezien en behandeld, want altijd ben IK
het DIE u, mensen dan uw onverschillgheid aantoont.
Wie Mijn Woord heeft, moet het verder dragen. Wie het van hen ontvangt moet er eveneens mee
werken, zodra hij het als Mijn Woord heeft onderkend. En wie het niet herkent, die behoort niet tot
de mijnen, maar hij moet er over nadenken, want eens zal er van hem rekenschap worden gevraagd
hoe zijn instelling was tegenover de genadegave waar IK hem mee in aanraking bracht.
En zo moet elke dag benut worden, er moet geen dag voorbij gaan zonder geestelijke arbeid; dit
geldt in het bijzonder voor diegenen die willen deelnemen aan de verlossing van dwalende zielen.
Van MIJ uit wordt hun elke ondersteuning gegeven die een verbreiden van de zuivere waarheid
mogelijk maakt. En daarom moet alles waar Mijn dienaren mee geconfronteerd worden, bekeken
worden vanuit de zin van de arbeid voor MIJ en Mijn rijk. Want IK breng de mijnen bij elkaar
opdat ze samen kunnen werken voor MIJ in de laatste tijd vóór het einde.
AMEN

5085 IK heb u nodig
16 maart 1951
IK heb u nodig. De nood op aarde is reuzegroot en kan alleen opgeheven worden met uw
medewerking, omdat IK niet met Mijn Almacht kan inwerken op de zielen van de mensen; maar
hun vrije wil moet worden aangespoord waarbij u moet meehelpen. De nood is groot en IK heb
maar weinig medewerkers op aarde die deze geestelijke nood willen tegengaan. Deze weinige
echter staan onder Mijn bescherming, zij worden door Mijn VADERLiefde met zorgen omringd en
zullen nooit zonder beschutting zijn.
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Voor de discipelen van de eindtĳd - Page 13 Zou u weten hoe IK uw geestelijke arbeid waardeer, dan zou u niet de minste twijfel meer hebben
over Mijn VADERlijke zorg voor u. U zou geen ogenblik bang zijn maar vol vertrouwen steeds
hulp verwachten in aardse nood. Want u moet de geestelijke arbeid ononderbroken verrichten. Dus
zal IK er ook voor zorgen dat u ze kunt verrichten, want van deze arbeid van u hangt voor veel
zielen de hulp af die hun anders niet gebracht kan worden.
De arbeid voor MIJ en Mijn rijk wordt op aarde maar zeer nonchalant uitgevoerd, want maar zelden
wordt de geestelijke nood in haar gehele grootte begrepen. Maar weinig mensen hebben inzicht,
slechts weinig mensen kennen de zin en het doel van het aardse leven en zin en doel van de
schepping. Maar weinig mensen zijn daarom in staat hun medemensen vanuit dit weten te
onderrichten, en daarom kunnen maar weinig mensen juiste verkondigers van het evangelie zijn
omdat er absoluut bij dit ambt hoort dat de verkondiger zelf in dit weten vaststaat.
Daaruit zult u nu kunnen concluderen dat IK uiterst zorgzaam waak over diegenen die voor zo'n
verkondigersambt bruikbaar zijn, daar zij van MIJ Zelf dit weten in ontvangst hebben genomen. De
reeds misvormde leer is niet ten volle geschikt als reddingsmiddel voor de dwalende zielen, alleen
de zuivere waarheid kan hun profijt opleveren. Alleen de zuivere waarheid is het middel om de
geestelijke nood op te heffen. En wie nu door zijn wil en zijn liefde tot MIJ tot een drager van de
waarheid is geworden die is voor MIJ een trouwe medewerker, die IK waarlijk niet verliezen wil
omdat IK ook de vele nog dwalende zielen niet zou willen verliezen, maar ze nog terug wil winnen
voor het te laat is.
IK heb u Mijn medewerkers op aarde nodig en IK zeg het u steeds weer, dat IK Mijn dragers van
het licht voor Mijn dienst op aarde opleid omdat zij in Mijn plaats "het rijk van GOD" onder de
mensen moeten oprichten, dat deze dragers van het licht echter ook in Mijn dienst staan en dus ook
door MIJ - hun HEER, op elke manier verzorgd worden.
Wie dus voor MIJ werkt moet geen aardse zorgen vrezen. Wie voor MIJ werkt moet zich ook in vol
geloof aan MIJ toevertrouwen, hij moet als een kind naar zijn VADER opzien en er altijd zeker van
zijn dat hij ook als een kind door zijn VADER behoed wordt. En de sterkte van zijn geloof zal hem
rust geven ook in elke aardse nood, die IK ophef als het daar de tijd voor is.
AMEN

5627 Strijd met het zwaard van de mond
1 januari 1953
Neem de strijd op tegen alles wat geestelijk tegen u gericht is. Strijd met het zwaard van de mond,
want het is een heilige strijd. U bent strijders voor MIJ en Mijn rijk. Wat geestelijk in tegenstelling
is met u als u MIJ en Mijn rijk verdedigt tegenover de wereld - is tegen MIJ gericht. Mijn zuivere
evangelie moet de mensen verkondigd worden. Daarom zond IK Mijn discipelen in de wereld,
opdat zij alle volkeren zouden onderrichten. Alleen door het zuivere evangelie, alleen door de
waarheid kunnen ze het rijk GOD's verkrijgen, want de waarheid maakt MIJ bekend en wijst de
weg naar MIJ.
Zodra de waarheid misvormd wordt is ook de weg naar MIJ oneffen. IKZelf ben niet goed meer te
herkennen, het doel van de mens wordt onduidelijk en daarom niet meer nagestreefd. Moet nu de
mensen weer de weg naar het eeuwige leven getoond worden, dan moet eerst de waarheid zich weer
baan breken. IKZelf moet helder en duidelijk herkend kunnen worden. Pas dan streven de mensen
weer naar het juiste doel; zij kunnen MIJ bereiken en zalig worden en eeuwig leven.
IKZelf ben de Weg, de Waarheid en het Leven! En u, die IK MIJ als Mijn discipelen van de eindtijd
heb uitgekozen en opgeleid, u kent de waarheid. Van MIJZelf hebt u ze vernomen en u weet ook

Bertha Dudde - Voor de discipelen van de eindtĳd - 13/31 -

Voor de discipelen van de eindtĳd - Page 14 wat voor een gevaar dwaling en leugen zijn - en in welke geestelijke nood de mensen zich bevinden
die niet in de waarheid onderricht worden. Daarom zijn dwaling en leugen een sterke vijand van
MIJ en ook van u die in de waarheid vaststaat. En tegen deze vijand moet u te velde trekken. Deze
opdracht geef IK u altijd weer, dat u voor MIJ en Mijn rijk moet strijden, dat u strijden moet met
het zwaard van uw mond.
U zult weliswaar vele vijanden vinden die zich overtuigd inzetten voor hun valse leren, maar u kunt
tegenover hun dwaalleren de zuivere waarheid stellen en u zult ze steeds kunnen verslaan, zodra zij
geen openlijke aanhangers van de vorst van de duisternis zijn, in zover dat zij absoluut niet het licht
en de waarheid willen, dat ze niet voor het door hen ingeziene recht strijden maar voor zichzelf en
hun macht.
Uw zwaard zal waarlijk scherp geslepen zijn, want u zult al het valse kunnen weerleggen. De
woorden zullen u in de mond gelegd worden, Mijn GEEST zal u leiden. IKZelf sta als
Legeraanvoerder u ter zijde en de waarheid zal ook zegevieren, kan echter ook vele offers kosten
aan de kant van de vijanden, die liever te gronde gaan dan de dwaling op te geven, om hun macht
niet te verliezen. Dezen is het ook niet om de zuivere waarheid te doen, veeleer trachten ze als
vertegenwoordigers van Mijn tegenstander het licht eerder te verduisteren dat hun wordt
voorgehouden.
Daarom zullen zij de slachtoffers zijn van de strijd die echter uitgevochten moet worden aan het
einde van deze tijd. Want de vorst van de duisternis zal MIJ nog tenslotte de strijd aanzeggen. Hij
zal proberen MIJ te onttronen met leugens en laster, en dan moet u tegen hem optreden. IK wil
spreken door u tot hen die door Mijn tegenstander beheerst worden en IK wil ook hun nog de weg
tonen die naar het doel voert, naar het eeuwige leven - die echter alleen d.m.v. de waarheid betreden
kan worden.
AMEN

5941 Ongewone werkzaamheid van predikers die de mensen moeten
opwekken
25 april 1954
Pas het geloof in JEZUS CHRISTUS kan u, mensen zover brengen bewust aan uzelf te werken,
want pas als u in HEM gelooft, neemt u ook Zijn liefdeleer aan en doet u uw best om volgens deze
leer te leven. Wat er dus gedaan wordt om de mensen tot het geloof in JEZUS CHRISTUS te
brengen, dat krijgt geheel en al Mijn toestemming en is door MIJ gezegend. JEZUS moet
verkondigd worden - Zijn Verlossingswerk moet openlijk naar voren worden gebracht, opdat de
mensen d.m.v. JEZUS CHRISTUS de weg vinden tot hun GOD en VADER van eeuwigheid.
Het einde is nabij en de mensheid is ver, ver verwijderd van HEM, DIE Zijn leven gaf aan het kruis
voor allen - om hen te redden van de ondergang. Wie zich niet met HEM verbindt die gaat verloren,
d.w.z: de vorst van de duisternis behoudt zijn macht over hem en het hemelrijk is voor hem
gesloten, want JEZUS CHRISTUS is de Poort naar de eeuwige zaligheid. Het einde is nabij en
ontelbare mensen kennen HEM nog niet of ze aanvaarden HEM niet. IK alleen weet wat dat
betekent voor die enorme hoeveelheid zielen die zonder HEM voortleven, zonder HEM sterven en
te gronde gaan.
Op natuurlijke wijze is het niet meer mogelijk hen tot JEZUS CHRISTUS te brengen. En dus zou
IK Mijn schepselen verloren moeten laten gaan als IK het bij natuurlijke gebeurtenissen zou laten,
die totaal geen indruk maken op de mensen. IK ken echter de weinige die de mijnen zijn en ook
voor MIJ en Mijn Naam opkomen in de wereld; IK weet dat IKZelf herkend word in JEZUS
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Macht van DIEGENE, DIE de mensen niet zien willen, IK laat ze het "Woord van de HEER"
prediken, IK laat ze de leer van JEZUS CHRISTUS verkondigen en IK zal hun woorden
bekrachtigen door ongewone daden, opdat men hen zal geloven.
Dat vereist echter een meer dan sterk geloof van diegenen die voor MIJ getuigenis afleggen en een
liefde tot MIJ, die hun nu de kracht oplevert ook wonderen tot stand te brengen in Mijn Naam.
Altijd ben IK het ZELF, DIE deze wonderen veroorzaakt, evenwel door deze dienaren van MIJ,
omdat IK wil dat de mensen opnieuw nota nemen van hun Heiland en Arts JEZUS CHRISTUS. Dat
zij aan Zijn Verlossingswerk, Zijn Kruisdood en Zijn Opstanding denken en leren geloven, Dit is
een werk van liefde en erbarming van MIJ, dat IK MIJ nog eenmaal openbaar vóór het einde, door
Mijn gelovige dienaren op aarde.
De mensen moeten in de laatste tijd nog eens geholpen worden het geloof in JEZUS CHRISTUS te
vinden, omdat zij dan ook het geloof in MIJ gevonden hebben, om het nooit meer te verliezen.
Want ofschoon het geloof nu nog niet de juiste vruchten zal afwerpen, omdat het eerst door een
leven in liefde levend kan worden, heeft zo toch voorlopig de kennis over JEZUS CHRISTUS een
graad bereikt die dan een verder opstijgen toelaat, ook, als de ziel voortijdig opgeroepen wordt en
op aarde nog niet de volledige verlossing gevonden heeft.
De ziel kent HEM en roept HEM aan in haar nood, en omdat zij MIJZelf in JEZUS CHRISTUS
aanroept, kan IK haar ook helpen. Maar onvergelijkelijk waardevoller is het wanneer de mens het
geloof in MIJ in JEZUS CHRISTUS gevonden heeft door Mijn Woord, als hij het gelooft en geen
wonderen nodig heeft om overtuigd te zijn van de waarheid van Mijn Woord: "Zalig zijn zij die niet
zien en toch geloven!". IK hielp ook de ongelovige Thomas dat hij tot geloven kon komen. Evenzo
help IK heden de vele ongelovigen die niet kwaadwillig zijn; en IK bewijs MIJ aan hen als GOD,
zodra een mens met vurige ijver opkomt voor MIJ en Mijn leer, om het aantal gelovigen nog te
vermeerderen vóór het einde komt. Om ook die mensen te winnen voor wie het Verlossingswerk
nog zonder betekenis is, en die daarom in groot gevaar zijn, dat voor hen eeuwig de poorten naar
het lichtrijk gesloten blijven.
IK heb medelijden met hun lot en IK neem de wil en de liefde van diegenen aan die hun naasten
willen helpen. En IK zegen hun voornemen doordat IK hun de kracht verleen te helen en wonderen
te verrichten in Mijn Naam.
Want IK wil dat Mijn Naam openlijk genoemd wordt en de genaden van Mijn Verlossingswerk
duidelijk zichtbaar worden. IK wil dat de mensen de Naam van JEZUS CHRISTUS uitspreken in
vol vertrouwen, opdat IK nu Zelf met hen in verbinding kan treden, om nu weer Mijn Woord
werkzaam te laten zijn, opdat de mens tot inzicht komt hoe enorm belangrijk het is JEZUS
CHRISTUS te erkennen als GOD's ZOON en Verlosser van de wereld, in WIE IK Zelf MIJ
gemanifesteerd heb om voor u een zichtbare GOD te kunnen zijn. IK wil u, mensen redden voor de
eeuwigheid en daarom kom IKZelf u tegemoet, nog in het laatste uur - want spoedig is het einde
een feit.
AMEN

6736 Ware arbeiders voor het rijk GOD's
14 januari 1957
Voor het rijk van GOD te werken is de mooiste taak die een mens op aarde vervullen kan, die hem
zelf een staat van rijpheid oplevert en ook voor ontelbare zielen heel zegenrijk is, want alleen de
verbreiding van GOD's Woord kan de zielen licht brengen en hen leiden naar MIJ, naar hun
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- en IK zal ook ieder kracht schenken zijn ambt op aarde juist uit te oefenen. Want zodra hij zijn
best doet MIJ en Mijn Woord dichter bij de medemensen te brengen, vanuit het inzicht dat dit
noodzakelijk is voor hun zieleheil, is hij ook voor MIJ een ware knecht in Mijn wijngaard.
Maar de wil om de mensen te helpen moet in hem voorop staan, hij mag niet uit egoïstische
motieven een werk verrichten, dat dan in plaats van geestelijke arbeid alleen maar aards werk zou
zijn, ofschoon het schijnbaar een geestelijk profijt ten doel zou hebben. En dat kan IK waarlijk
beoordelen: wie MIJ dient of het eigen ik. En daarnaar alleen beoordeel IK de arbeid van diegenen
die een geestelijk ambt bekleden, alleen maar daarnaar.
Dat moet u, mensen te denken geven, want dan zult u ook begrijpen dat uit alle geestesrichtingen
een zegen kan voortvloeien, als de wil MIJ te dienen aanleiding is voor een prediker zijn
medemensen Mijn Woord bekend te maken. Want dan zal hij steeds Mijn bijstand ondervinden, IK
zal zijn denken juist leiden en hij zal tot de mensen spreken in Mijn plaats. Hij zal echter ook altijd
alleen spreken wat volgens de waarheid is, omdat IK Zelf dan door hem de mensen toespreek en IK
altijd alleen de waarheid kan geven.
Er is grote geestelijke nood onder de mensen, die alleen opgeheven kan worden door het aanbieden
van Mijn Woord, want Mijn Woord is Licht en Kracht, die de mensen ontbreken. Mijn Woord leert
de liefde en alleen door werken van liefde stroomt de mensen licht en kracht toe. Dus moeten zij
eerst onderwezen worden door Mijn evangelie, dat zij in de liefde moeten leven om hun zielen te
vervolmaken. En ieder mens is door MIJ gezegend die deze goddelijke liefdeleer van MIJ aan de
mensen verkondigt en gelijkertijd wijst op die ENE, DIE uit Liefde voor de mensen geleden heeft
en gestorven is aan het kruis, op JEZUS CHRISTUS, de goddelijke Verlosser, in WIE IK Zelf MIJ
op aarde belichaamd heb.
De mensen op de hoogte te brengen van JEZUS CHRISTUS en Zijn goddelijke liefdeleer, is Mijn
opdracht aan allen die als Mijn ware discipelen uitgaan in de wereld, en ieder die deze opdracht uit
liefde tot MIJ en zijn naasten bereidwillig vervult is voor MIJ een ware dienaar. Hij is voor MIJ een
knecht in Mijn wijngaard, wiens arbeid steeds gezegend zal zijn.
En opent hij hart en oor voor MIJ, dan zal hij ook steeds Mijn aanwijzingen in zich vernemen, het
zij door hoorbaar aangesproken te worden of ook door innerlijke gevoelens, die hem aanzetten te
spreken en te handelen volgens Mijn Wil. Eenieder is MIJ een getrouwe knecht die zich geheel aan
MIJ gegeven heeft. Die probeert Mijn Wil te vervullen en MIJ als het enige Doel, Dat waard is
nagestreefd te worden, heeft onderkend. Want deze brengt ook in zichzelf de verbinding tot stand
met MIJ, die absoluut nodig is om MIJ als bruikbaar werktuig te dienen, om MIJ en Mijn rijk
dichterbij de mensen te brengen. En zijn werkzaam zijn zal steeds gezegend zijn.
AMEN

6783 Verkeerde overdreven ijver
13 maart 1957
Het veld dat u zult moeten bewerken, zal in zijn omvang steeds overeenkomen met uw wil actief te
zijn en uw geschiktheid. Het kan heel groot zijn als u zich er volledig en helemaal voor inzet, en het
kan slechts een geringe omvang hebben, al naar gelang uw wil en uw ijver om dienstbaar te zijn,
want IK oefen geen druk of dwang uit, IK geef zoals u het hebben wilt. Vaak echter vergen ook
Mijn arbeiders in de wijngaard van zichzelf teveel in zoverre dat ze, boven hun kunnen uit, zelf zich
opdrachten opleggen, waarvoor IK ze niet heb aangesteld, zodat ze eigenmachtig gebieden willen
bewerken vanuit een zekere eerzucht met de bedoeling zich te willen onderscheiden.
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eerzucht buiten Mijn terrein en voor Mijn tegenstander betekent dit een welkome gelegenheid nu
zijn aanwijzingen te geven, waaraan dan ook vaak gehoor wordt geschonken. En dat is het gevaar
dat voor iedere arbeider in de wijngaard dreigt die zich niet streng aan Mijn aanwijzingen houdt, die
gedreven wordt door overdreven ijver omdat hem de innerlijke deemoed verlaten heeft, omdat hij
veel bereiken wil maar niet velen zou willen helpen.
Het is maar een klein verschil, maar al Mijn arbeiders in de wijngaard zouden bij zichzelf serieus
moeten nagaan, welk motief hen aanzet om in de wijngaard te werken. Ze moeten niet verzuimen
MIJ in stil gebed te vragen om Mijn aanwijzingen en dan altijd dat doen waartoe ze zich innerlijk
voelen aangespoord. Maar ze moeten zich niet voornemen om arbeid te verrichten die IK hun niet
heb opgedragen.
Die daarom meer als wereldlijke arbeid moet worden bestempeld, ofschoon ze schijnbaar
geestelijke doeleinden beogen. U, mensen weet niet met welke middelen Mijn tegenstander werkt
en hoe makkelijk hij u in zijn netten kan verstrikken, maar u hoeft zijn slachtoffer niet te worden,
zolang u zich in diepste deemoed onder MIJ plaatst en altijd wenst alleen door MIJ geleid te
worden. Maar IK zal u geen gebied om te bewerken toewijzen zolang u dit gebied niet beheerst.
Betreedt u het echter zonder Mijn opdracht, dan wordt u door de tegenpartij beïnvloed, omdat deze
uw zwakheden kent om op de voorgrond te willen treden. En hij is u nu ook van dienst zoals u het
wenst. Heel vaak zijn mensen deze weg gegaan die bereid waren MIJ te dienen maar die niet in een
kleine kring wilden werken, maar voor zichzelf een werkterrein zochten, waar ze meer in de
openbaarheid konden treden zonder van MIJ de opdracht te hebben verkregen. En vaak voerden ze
werkzaamheden uit zonder te bemerken door wie ze daartoe gebracht zijn. En zo was het mogelijk
dat aanvankelijk goede knechten ongeschikt werden voor het werk in Mijn wijngaard omdat nog
teveel wereldse neigingen in hen sluimerden, die tevoorschijn traden en hun verkeerde overdreven
ijver staafden.
Maar wederom hoeft dit gevaar niet door allen gevreesd te worden die MIJ willen dienen, als IK
Zelf hun meer waard ben, wanneer ze MIJ ook hun zwakheden en gebreken toevertrouwen en MIJ
bidden om bescherming voor eigen falen en als ze maar steeds op Mijn aanwijzingen wachten
voordat ze aan een werk beginnen. Wel worden al Mijn dienaren ook geconfronteerd met
verzoekingen, omdat ieder nog zwakheden en gebreken kan bezitten die hij onschuldig meent en
probeert te benutten. Maar de nauwe band van die mens met MIJ beschermt hem ervoor, hem
(GOD’s tegenstander) ten offer te vallen, terwijl de binding met de wereld ook de weerstand van
een mens verzwakt en er dan ook het gevaar bestaat, dat hij eraan ten prooi valt. Houd daarom uw
blik altijd naar binnen gericht, volg niet zo zeer het wereldgebeuren, maar houd de geestelijke
ontwikkeling in de wereld bij, in uw omgeving en bij uzelf. Dan zult u ook ijverig 'n minutieus
werk verrichten, u zult zelf aan u werken, u zult uw medemensen steeds behulpzaam terzijde staan
en u zult ze van geestelijk voedsel voorzien dat hun ontbreekt. En dit arbeidsterrein zal zo groot zijn
als u in staat bent het te bewerken. Maar verder weg moet u zich niet wagen als u niet voor hem wilt
werken die Mijn en uw tegenstander is.
AMEN

7916 Verklaring voor het ongewone weten
11 juni 1961
Weidse gebieden van weten worden u ontsloten als u Mijn Woord van boven in ontvangst neemt,
want IK Zelf leid u in een weten binnen dat u zich niet verstandelijk kunt verwerven.
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is te weten voor u, mensen. U moet echter ook elke tegenwerping kunnen weerleggen als het er om
gaat de enige waarheid te verdedigen, als verstandsmensen de geestelijke uitkomsten proberen te
ontkrachten. Dan moet u elke samenhang kunnen verklaren. Daarom moet u zelf van tevoren met
een diep geestelijk weten bekend worden gemaakt, wat alleen door Mijn direkt aanspreken
geschieden kan.
Maar rechtstreeks aanspreken kan IK u alleen als u zich door een leven naar Mijn wil zo gevormd
heeft, dat Mijn GEEST zich over u kan uitstorten. Pas dan zult u zelf ook dat begrijpen wat als
diepste weten tot u komt - om welke reden dat zelfde weten, als het van mens tot mens wordt
doorgegeven, ook alleen voor diegene begrijpelijk is en door hem als waarheid wordt ingezien - die
een leven in liefde leidt, en dus ook de Geest in zich tot ontwaken heeft gebracht. Het geestelijke
weten is omvangrijk. Maar altijd komt het in die mate tot u zoals u het nodig hebt om eerst zelf uit
te rijpen en ook de missie te kunnen volvoeren, die u zelf in vrije wil op u hebt genomen.
En met het oog op het naderende einde is een uitgebreider weten nodig geworden. Mijn heilsplan
van eeuwigheid moet de mensen worden voorgelegd opdat zij de belangrijkheid van hun aardse
leven inzien en alles doen, het lot van 'n hernieuwde kluistering te ontgaan. En dit heilsplan omvat
de ontwikkelingsgang van al het geschapene: De oorsprong - de tegenwoordige toestand en het doel
van al datgenen, wat uit de Kracht van Mijn Liefde is voortgekomen.
Het weten is omvangrijk en voor veel mensen nieuw. Want tot nu toe bestond de noodzakelijkheid
niet daarover onderricht te worden. Maar de tijd van het einde vraagt dat de mensen nu het weten
daarover wordt bijgebracht, opdat zij bewuster van hun verantwoording leven. En zij moeten ook 'n
besef hebben van de eindeloos lange gang over de aarde die zij al in hun zielesubstanties hebben
afgelegd. Ook dit weten is hun vreemd en zij nemen het daarom slechts moeilijk aan. Zij worden
ook niet gedwongen het te geloven, maar in gedachten kunnen zij er hun standpunt tegenover
bepalen - en er voordeel uit trekken.
Nooit echter kan een mens d.m.v. zijn verstand zo'n weten verwerven dat Mijn besturen en
werkzaam zijn betreft, dat Mijn WEZEN verklaart - dat voor alles een motivatie geeft - ook voor de
komende gebeurtenissen, voor de omvorming van de aarde, voor de ommekeer die zich geestlijk en
aards voltrekt. Zo'n weten kan alleen van boven tot u komen, van MIJ Zelf. Het kan u alleen door
het werkzaam zijn van de GEEST worden toegezonden en het moet daarom ook worden gezien als
een heel bijzondere genade, die u in de laatste tijd nog gegeven wordt.
En u, mensen moet het ook begrijpen dat alleen Mijn overgrote Liefde MIJ ertoe brengt u over alles
kennis te geven, om daardoor te bereiken dat u vrijwillig naar MIJ terugkeert, zodat u Mijn Liefde
beseft en Haar beantwoordt. U moet begrijpen waarom IK steeds dringender van u de verbreiding
van Mijn Woord verlang, waarom IK dit ongewone weten aan alle mensen zou willen doen
toekomen. Dit weten is slechts alleen dan naar de aarde te brengen, wanneer zekere voorwaarden
aanwezig zijn. Waar dit echter mogelijk is, daar moeten de mensen zich opheldering verschaffen.
Daar moeten zij Mijn rechtstreeks werkzaam zijn aanvaarden en de genadegave in ontvangst nemen
die hen in de laatste tijd vóór het einde kan helpen hun ziel te vervolmaken. Want zij ontvangen dan
waarlijk een weten dat IK hun Zelf ter overweging geef, en dat ook elke onjuiste leer blootlegt, die
in de duisternis van geest geloof wist te vinden - maar tegenover het heldere licht van de waarheid
niet meer stand kan houden. Het ware weten dat IK u aanbied vanuit Mijn Liefde geeft u
opheldering en duidelijkheid. En het heeft waarlijk geen toevoeging door mensenmond nodig, het
heeft geen verdere uitleg nodig die het mensenverstand eraan toevoegt. Mijn Woord van boven
wordt u in alle helderheid gegeven; het is voor ieder begrijpelijk en geeft u ook een juist beeld van
MIJ en Mijn WEZEN, van Mijn besturen en werkzaam zijn. Mijn woord van boven voert u binnen
in alle waarheid zoals IK het beloofd heb, het moet daarom verbreid worden omdat alle mensen
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heilsplan is voorzien en die ook waarlijk zal worden uitgevoerd, wanneer de tijd vervuld is.
AMEN

7918 Alleen een gewekte Geest kan een juist oordeel vellen
13 juni 1961
Als u een geestelijke lering wordt voorgelegd om die te onderzoeken, wend u dan tot MIJ, dat IK
uw denken juist leid, dat IK u in staat stel een juist oordeel te vellen. Want uw verstand is niet tot
een juist oordeel in staat op geestelijk gebied. Het moet een Geest zijn die gewekt is, die u leidt om
juist te denken, en altijd moet IKZelf - als de VADERGEEST van eeuwigheid - in verbinding
kunnen treden met de Geestvonk in u, als een juist denken gewaarborgd moet zijn, als uw oordeel
ook waarheidsgetrouw moet uitvallen, als u geestelijke leringen onderzoekt op hun herkomst. Het
verstand kan zo'n onderzoek niet verrichten - en als het 't doet, dan is de garantie voor de waarheid
geenszins gegeven, want de waarheid gaat van MIJ uit en ze wordt alleen ingezien door diegenen
die zich met MIJ in verbinding stellen, die MIJ vragen om verlichting van hun denken - die dus
niets anders dan de waarheid willen laten gelden.
Daarom moet u, mensen uw verstand niet te hoog aanslaan, want zodra het om geestelijke gebieden
gaat wil IK Zelf gevraagd worden, daar anders de waarheid altijd alleen een privilege van die
mensen zou zijn, wier verstand hoog ontwikkeld is. IK echter stel een andere voorwaarde voor een
juist waarheidsgetrouw denken: IK verlang de liefde van u, mensen, die uw Geest wekt, die uw
gedachten verlicht, die een rechtstreekse band is met MIJ, DIE de eeuwige LIEFDE en de eeuwige
WAARHEID ben.
Een scherp verstand garandeert echter nog geen leven in liefde en derhalve kan een scherp verstand
ook door Mijn tegenstander gebruikt worden, daar, waar de liefde ontbreekt - en daar zal dan nooit
een juist denken te verwachten zijn omdat Mijn tegenstander zijn invloed uitoefent om tegen MIJ te
werken, om de waarheid te ondergraven, die hem ontmaskert. Begrijp het, dat alleen die mens wijs
is die in de liefde leeft, omdat deze mens dan in de goddelijke ordening leeft en hij zich dus dan ook
in het licht bevindt, inzicht heeft, op de hoogte is van de zuivere waarheid. Wat helpt dus een nog
zo'n hoog ontwikkeld verstandelijk denken een mens, als de liefde ontbreekt? Het zal u niet de
waarheid kunnen geven, het zal uw denken veelmeer op dwaalwegen leiden, want het is een
werktuig van Mijn tegenstander, die altijd daar tussenbeide zal komen waar de mens in strijd met de
goddelijke ordening leeft, waar niet het principe van de liefde de overhand heeft.
De liefde beschermt hem tegen die invloed, de liefde kenmerkt hem als goddelijk schepsel, de liefde
is een bewijs van de band met MIJ en dus ook van een altijd juist denken. En zo zal hij ook altijd in
de waarheid verkeren, hij zal in staat zijn juist te oordelen, als het erom gaat geestelijke leringen te
onderzoeken en hij zal elke onware lering afwijzen. De graad van liefde is dus bepalend hoe ver een
mens in de waarheid verkeert - niet de mate van de hem van buiten aangebrachte leringen, die nog
zolang een dood weten blijven, als de geest door de liefde niet gewekt is. Daarom is er zoveel
dwaling in de wereld verbreid en daarom wordt ook de dwaling veel eerder aangenomen dan de
waarheid, omdat de mensen het vermogen om juist te oordelen ontbreekt en zij daarom zonder
bezwaar alles aannemen - wat hun geboden wordt van de kant van diegenen die met 'n scherp
verstand begaafd zijn - en derhalve als "bevoegd" gelden om een geestelijke lering op zijn waarheid
te toetsen.
Altijd moet u MIJ Zelf om hulp vragen, altijd moet u Mijn ondersteuning afbidden, wilt u niet op
dwaalwegen gevoerd worden. Steeds moet u MIJ om verlichting van Geest smeken, om 'n juist
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garanderen juist te denken, want IK Zelf wil dat u in de waarheid wandelt. IK Zelf wil ook dat u een
juist oordeel uitspreekt zodra u daarom verzocht wordt.
Maar IK wil ook altijd gezien worden als Degene van WIE de waarheid uitgaat en aan WIE deze
dan ook gevraagd moet worden, want slechts IK alleen kan ze u verschaffen. En IK doe ze u ook
toekomen door diegenen wier Geest gewekt is - omdat zij in de liefde leven.
AMEN

7999 De missie van de laatsten discipelen
21 september 1961
U Mijn laatste discipelen van de eindtijd, u in het bijzonder, spreek IK aan, want u moet het werk
helpen voltooien. U moet u geheel aan MIJ wijden, u moet geen aandacht schenken aan datgene wat
er zich in de wereld afspeelt, u moet alleen daar aandacht aan schenken wat u in uw hart gewaar
wordt, u moet naar MIJ luisteren wanneer en waar dan ook, IK tot u spreek. IK heb u
samengebracht, opdat u zich bewust zal worden van de grote opgave die u nog vóór het einde te
verrichten hebt. IK Zelf werk met en in ieder apart van u en ieder van u zal MIJ mogen ervaren. De
een moet steun vinden bij de ander, want ieder zal geestelijke kracht nodig hebben die hem dan ook
steeds weer rijkelijk van MIJ uit toestroomt.
U moet u steeds als steunpilaren van Mijn rijk voelen, als hoekstenen van Mijn kerk die IK Zelf op
aarde heb gesticht. IK heb u terwille van deze missie naar de aarde gezonden, want IK heb u nodig
in de laatste tijd vóór het einde. Mijn GEEST moet in u kunnen werken en Mijn Wil moet de
mensen op aarde verkondigd worden. Ze zullen Mijn Woord mogen horen in z'n zuiverste vorm en
de stroom van Mijn genade zal zich over de mensen uitstorten die van goede wil zijn.
En daarom heb IK tussenpersonen nodig op aarde die het werken van Mijn GEEST in zich toelaten,
die zich vrijwillig aan MIJ hebben aangeboden dat ambt van tussenpersoon op zich te nemen. IK
zegen u daarvoor want de aarde is voor u, die uit het rijk van het licht hier bent neergedaald om MIJ
te dienen, geen verblijfplaats die gelukkig stemt. Maar IK heb sterke steunpilaren nodig, die Mijn
tegenstander weerstand bieden, die hem niet vrezen als hij tegen hen optreedt. IK heb steunpilaren
nodig die innig met MIJ verbonden zijn en daarom ook vanuit Mijn Kracht actief zijn op aarde.
En ieder van u zal die taak vervullen waartoe hij zich vrijwillig heeft aangeboden. Maar u moet
weten dat Mijn Wil u naar de aarde zond en dat daarom ook uw wegen zijn voorbeschikt, dat u
steeds denkt vanuit Mijn Wil en dat uw handelen ook door Mijn Wil geleid is. Vertrouw daarom
steeds op Mijn Kracht, Die ook in het zwakke machtig is.
Want men zal u ter verantwoording roepen als de geloofsstrijd ontbrandt. Maar dan zult u nooit
alleen staan en u zult u ook nooit zorgen hoeven te maken over wat u zult zeggen, want IK Zelf zal
u de woorden in de mond leggen en u hoeft waarlijk de tegenstander niet te vrezen, want IK sta aan
uw zijde en MIJ schuwt hij. En omdat IK Zelf bij u aanwezig ben, kent u geen aardse vrees meer.
Mijn licht in u straalt zo helder dat er een ware vrede over u komt en u dan ook op de hoogte bent
van uw herkomst en alleen maar gelukzalig het tijdstip afwacht, daar u weer huiswaarts zult mogen
keren naar MIJ, in uw VADERhuis. Maar eerst moet uw missie beëindigd zijn, want er komt een
tijd van ellende over de wereld waarin u nog veel hulp zult kunnen bieden als u geen openlijke
tegenstand ondervindt. En deze hulp is het toezenden van Mijn Woord, het resultaat van Mijn
rechtstreekse aanspreken dat met Mijn Kracht gezegend is. IK wil nog veel mensen aanspreken
omdat IK weet dat ze dan bezwijken voor de aanstraling van Mijn Liefde, dat ze Mijn kant kiezen
en nog vóór het einde zich los proberen te maken van Mijn tegenstander.

Bertha Dudde - Voor de discipelen van de eindtĳd - 20/31 -

Voor de discipelen van de eindtĳd - Page 21 En van al deze mogelijkheden ben IK op de hoogte en IK zet u overal daar in waar een ziel
ontvankelijk is voor Mijn Woord. En IK zal u ook zolang van kracht voorzien als u MIJ op aarde
zult dienen. IK zal uw leiding in alle aardse aangelegenheden overnemen, IK zal uw aardse zorgen
op ME nemen, en u moet u alleen maar zonder zorg aan MIJ overgeven en doen waartoe u wordt
aangespoord, want altijd is dat Mijn Wil, die IK in u leg en die u zich ook zelf eigen zal maken.
Want de tijd loopt ten einde, nog een poosje en Mijn Arm zal ingrijpen en een geweldige
verandering teweegbrengen die zijn geestelijke en aardse uitwerking zal hebben. Maar de Liefde tot
Mijn schepselen zal tevoren ook nog alles doen om ze te redden van de ondergang. En deze Liefde
van MIJ heeft ook u samengebracht, dat u elkaar herkent en weet waar u vandaan komt.
(21.09.) U allen werkt vanuit Mijn Kracht omdat er liefde in u is, die MIJ Zelf in u tegenwoordig
laat zijn. En zo overheerst ook Mijn Wil in u die zich aan MIJ wijdt en MIJ dienen wil. Maar uw
dienst voor MIJ en Mijn rijk begint uiterst zwaar te worden, want de wereldse verhoudingen blijven
niet zoals ze zijn en dan is grote kracht en een sterke wil noodzakelijk om alle tegenstand van de
kant van hen die Mijn tegenstander dienen, de baas te blijven. En de een moet de ander weer sterk
maken, want zwakheden zullen ook u tijdelijk overvallen als u ziet hoe weinig uw medemensen
onder de indruk raken als hun geestelijk voedsel aangeboden wordt, als u tot hen spreekt in Mijn
Naam.
U ging uit vrije wil naar de aarde om de mensheid bij te staan in de grootste geestelijke nood. U
bent als 'n oase in een geestelijke woestijn en iedere reiziger zal bij u herstel en verkwikking vinden
voor zijn ziel. Maar uw medemensen jagen een fatamorgana na en ze gaan u voorbij, op een paar
na, die u nu in Mijn opdracht spijs en drank zult kunnen verschaffen. Een zuivere heldere Bron laat
het meest frisse levenswater uit zich stromen en ieder mag putten uit de Bron, waar IK u ook maar
de Bron van het leven ontsloten heb. Waar Mijn GEEST kan doorbreken, daar is ook de verbinding
met MIJ duidelijk zichtbaar en daar zal ook Mijn Zegen duidelijk te zien zijn omdat IK allen met
Mijn Liefde omvat, die met MIJ verbonden zijn in geest en in waarheid.
En Mijn bestuur en leiding blijken ook waarlijk duidelijk, er gebeurt niets zonder Mijn Wil of Mijn
toelating. En Mijn Liefde kent altijd uw wil die MIJ alleen geldt. En er zal van u veel zegen uitgaan
omdat de liefde u aanzet om te werken in de wijngaard. De liefde zal ook het resultaat zeker stellen
omdat de liefde een kracht is die nooit zonder uitwerking blijft. De liefde zal zo menige weerstand
overwinnen en doordringen in de harten van uw medemensen, vooropgesteld dat dezen niet al een
prooi zijn geworden van de tegenstander, dat hun wil niet helemaal weerspannig is en ze dan
vijandelijk tegenover u staan. Dan zou elke moeite tevergeefs zijn, dan moet u zich afwenden van
hen en in de stilte gaan - en vraag van MIJ kracht om opnieuw te werken voor MIJ en Mijn rijk.
En vanuit de nauwe band met MIJ zal u ook steeds weer de weg gewezen worden, die u moet gaan
om de zielen redding te brengen in geestelijke nood. Mijn Kracht zal u toestromen, IK zal met u
spreken, uw harten zullen voor MIJ in liefde sneller kloppen, omdat ze vervuld zijn met de liefde
voor MIJ en voor de naaste. Maar u zult ook heel gauw inzien hoe weinig tijd de mensheid nog
vergund is, want u die MIJ dient, bent ook op de hoogte van Mijn heilsplan van eeuwigheid, u weet
wat de aarde en de mensheid te wachten staat en u weet ook dat de tijd vervuld is. U kent echter ook
Mijn Liefde en dat Deze u waarlijk beschut, ook als de wereld dreigend tegenover u staat. Want IK
heb u nodig, Mijn discipelen van de eindtijd en IK zal uw vaste Begeleider zijn op al uw wegen - en
u zult kunnen werken met MIJ en Mijn Kracht.
AMEN

8442 Arbeid in de wijngaard volgens goddelijke Wil
18 maart 1963
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beseffen hoe noodzakelijk het is dat de mensen kennis opdoen over het doel van hun leven op aarde,
omdat ze dit alleen zien in de verzorging van hun lichaam en een leven leiden dat allesbehalve
geestlijk genoemd kan worden.
Overal is het donkere nacht en er is geen andere hulp dan vonken licht rond te sproeien, die de
duisternis oplossen en voor de mensen een impuls kunnen zijn de juiste weg op te gaan die ze in het
schijnsel van dit licht onderkennen, en IK zal waarlijk alles zo regelen dat de straling van het licht
versterkt wordt. IK zal Mijn Woord dat u van boven toeklinkt nog voor al diegenen toegankelijk
maken bij wie het nog zijn uitwerking kan hebben, dat ze naar HEM luisteren DIE hen aanspreekt
en Zijn vermaningen aannemen, dat ze zich tenslotte laten leiden en dan niet meer verloren kunnen
gaan.
IK ken de middelen en de wegen en IK wend ze ook waarlijk aan. IK laat geen mogelijkheid
onbenut en u Mijn dienaren moet alleen maar steeds gewillig uitvoeren waartoe u zich van binnen
uit gedrongen voelt. Want dit aandringen komt dan van MIJ aan WIE u uw diensten hebt
aangeboden. Onthoud dus goed dat u ook niet bang hoeft te zijn voor de gebreken van uw lichaam,
dat IK u kracht geef om voor MIJ te werken, omdat IK vlijtige arbeiders in Mijn wijngaard nodig
heb en heel goed zie wie MIJ met alle overgave dient. Maar versnipper uw krachten niet doordat u
in overdreven ijver zaken aanpakt die IK u niet heb opgedragen. U moet altijd alleen maar letten op
Mijn instructies en dat doen waar IK u dringend om vraag. Want u zult MIJ kunnen geloven dat het
juiste resultaat in het stille werkzaam zijn behaald wordt, dat IK Zelf MIJ dan pas met Macht
openbaar, als er anders geen resultaat meer blijkt te behalen te zijn en het naar het einde toeloopt.
Maar wilt u de "wereld" winnen, wilt u de massa's onderrichten, dan zal er veel arbeid tevergeefs
verricht worden, want er zijn er nog maar enkele en u zult niet bereiken dat u de "mensheid"
verandert, u zult niet bereiken dat u veel mensen tot bezinning brengt, alleen slechts enkele zouden
zulke overijverige inspanningen belonen. En u hebt dan uw kracht vergeefs gebruikt, want deze
enkelingen zullen, omdat ze van goede wil zijn, ook nog gewonnen kunnen worden door werken in
stilte, omdat IK ze ken en ook Mijn Woord voor hen toegankelijk zal maken.
Maar Mijn wegen zijn andere dan de uwe en daarom zult u op de innerlijke stem moeten letten en
die als Mijn instructie opvolgen. En deze innerlijke stem zal u er nooit toe brengen op een
bijzondere manier naar buiten te treden en op te vallen, of grote akties te ondernemen, waarvan IK
weet dat ze niet veel succes zullen hebben.
Steeds weer zonder IK daarom Mijn medewerkers af van de wereld omdat dan hun werkzaamheid
voor MIJ en Mijn rijk intensiever kan worden uitgevoerd, en omdat Mijn arbeiders in de wijngaard
ook zelf zich steeds meer zullen vervolmaken, wat door innige overgave aan MIJ bereikt wordt, die
veel eerder in de stilte dan in de drukte van de wereld zal plaatsvinden. Want alles waar u een groot
succes van verwacht, vraagt wereldse voorbereidingen die niet geschikt zijn dat de mens zich
vergeestelijkt. Daarom druk IK u steeds weer op het hart om vlijtig en stil te werken in de
wijngaard, wat daarin bestaat in alle liefde invloed op uw medemensen uit te oefenen dat ze zich tot
liefde ontwikkelen, om hen in kennis te stellen van Mijn Woord, dus als belangrijkste werk bij te
dragen aan de verbreiding van Mijn Woord dat rechtstreeks uit den hogen naar u wordt
toegezonden.
Geloof MIJ dat de werking van Mijn Woord nog de grootste zegen en geestelijke vooruitgang
boeken zal. Geloof MIJ dat u buitengewone verdiensten verwerft voor uzelf als u alle
mogelijkheden gebruikt om uw medemensen kennis te geven van Mijn Woord. Want wie nog van
goede wil is, zal daardoor worden aangeraakt, terwijl de mensen alle andere inspanningen om hun
geestelijke inzichten bij te brengen weer alleen met het verstand aannemen en de harten
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IK de harten van de mensen ken.
Bedenk, dat bij het verstandelijk denken weer eerst hoort, Mijn goddelijke openbaringen de mensen
zodanig weer te geven dat ze erdoor gefascineerd zijn, dat echter dan weer alleen het verstand wordt
aangesproken en een geestelijk resultaat nauwelijks te behalen valt. Dat echter het direct
overbrengen van Mijn Woord of het doorgeven van Mijn rechtstreekse openbaring een heel wat
groter succes zal hebben, omdat Mijn Woord met Mijn Kracht gezegend is en omdat tevoren reeds
die mensen al een bepaalde staat van rijpheid moeten bezitten, die een bijdrage moeten leveren om
een geestelijke ontwikkeling onder de mensen te bewerkstelligen.
Geloof, dat IK elke arbeid in stilte voor MIJ en Mijn rijk zal zegenen, en doe uw best bekwame
arbeiders voor MIJ te zijn, die steeds alleen de instructies van hun HEER en VADER des huizes
opvolgen en in liefde zich om hun medemensen bekommeren. Al het andere zal IK voor u doen en
ook uzelf zo leiden dat u diegenen Mijn Woord aanbiedt, die het dankbaar in ontvangst nemen als
een buitengewoon genadegeschenk, dat ook waarlijk zijn uitwerking niet zal missen.
AMEN

8792 Een goede landman strooit goed zaad uit
28 maart 1964
Veel geestelijke leringen worden u aangeboden en u wordt rijkelijk voorzien van zaaigoed, alleen
moet u steeds de akkers bebouwen, dat zijn de mensenharten waaraan u Mijn Woord moet brengen.
Dat is de arbeid die u verrichten moet in Mijn wijngaard, waarvoor u zich als Mijn knechten heeft
aangeboden om MIJ te dienen. Alleen goed zaad kan ook goede vruchten voortbrengen, en daarom
voorzie IK u van een zaaigoed dat door geen ander wordt geëvenaard. IK doe u de waarheid
toekomen van boven en voor dat alles kunt u nu ook opkomen voor de wereld, omdat er niets is wat
deze geestelijke leringen zou kunnen overtreffen - want ze gaan van MIJ uit.
Denk over deze Woorden na: IKZelf spreek tot u en bezorg u een weten dat aan de waarheid
beantwoordt en dat geen ander dan IK u geven kan. En toch is de mensheid lauw tegenover dit
Woord van MIJ, ze is blijkbaar niet zichtbaar onder de indruk van de ongewone herkomst, op
weinig mensen na die de waarde inzien en bovenmate gelukkig zijn de genade deelachtig te zijn, dit
Woord van MIJ te mogen ontvangen. Dezen echter zullen er ook groot voordeel uit trekken, zij
zullen geestelijke successen kunnen boeken omdat Mijn Woord de kracht in zich bergt, die de ziel
van de mens helpt bij het omhooggaan.
U hebt een opgave op aarde te vervullen: uw ziel die rijpheid weer te verschaffen die zij in het
begin heeft gehad, toen zij als volmaakt wezen van MIJ was uitgegaan. En terwille van deze opgave
legt u de weg over de aarde als mens af. U kunt denken en handelen in vrije wil, u kunt derhalve
wel uw doel bereiken, volmaakt te worden. U kunt echter ook uw denken, willen en handelen
verkeerd richten en op Mijn tegenstander aansturen, dan hebt u uw levensdoel op aarde niet bereikt.
En opdat u duidelijk de juiste weg mag worden aangewezen, stuur IK Mijn Woord naar de aarde en
spreek u aan, direct of ook indirect, en het staat u nu vrij Mijn Woord aan te nemen en Mijn Wil,
Die in Mijn Woord tot uitdrukking komt, te vervullen, of Mijn Woord ook af te wijzen. Dan echter
bereikt u uw doel niet. Dan bent u als braakliggende akkers die geen vruchten kunnen dragen omdat
hun het goede zaad ontbreekt, omdat ze alleen stenen, puin en onkruid bezitten, waar niets gedijen
kan als de akkers niet van tevoren gereinigd en ontgonnen worden en klaar gemaakt om goed
zaaigoed op te nemen.
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het onkruid om dan Mijn zaad uit te strooien, om eens een goede oogst binnen te kunnen halen.
Wordt echter tevoren het onkruid niet verwijderd, dan wordt ook het goede zaad waardeloos
gemaakt, het zal zich niet kunnen ontwikkelen en het onkruid zal het overwoekeren. IK wil daarmee
zeggen dat ook de zuivere waarheid die u door Mijn Woord van boven wordt aangeboden het niet
verdraagt, dat verkeerde leringen er mee samen gaan, want dwaalleren zullen spoedig de waarheid
overschaduwen, en wie zich niet van de dwaling los kan maken, wie deze niet eerst uit zijn hart
verwijdert, die zal ook niet de zuivere waarheid als zodanig herkennen en ze zal daarom ook geen
indruk op zijn ziel maken en haar tot voltooiing brengen.
U moet altijd denken aan de arbeid van een landman en daaraan beantwoordend moet u ook
handelen. U moet u bevrijden van alle verkeerd denken, u moet u ontdoen van al het valse zaaigoed
dat in u gelegd werd door onkundige mensen, die zich ook als arbeiders in de wijngaard uitgeven,
echter niet voor hun dienst door MIJ zijn aangesteld. U moet dankbaar het goede zaaigoed
aannemen, het in uw harten neerlaten en dan laten rijpen, en waarlijk, er zullen goede vruchten
geoogst worden, want het zaaigoed dat u van MIJ Zelf ontvangt is de zuivere waarheid en die
waarheid voert u ook naar het doel, naar MIJ, DIE Zelf de WAARHEID ben.
Wie MIJ zijn diensten aangeboden heeft, die zal ook door MIJ vertrouwd worden gemaakt met zijn
arbeid. IK zal hem daar plaatsen waar zijn werk succes heeft, IK zal hem volgens zijn geschiktheid
de taak toevertrouwen en hij zal die dan ook naar Mijn Wil uitvoeren.
En laat dat u altijd weer gezegd zijn, dat het u nooit zal ontbreken aan de juiste leerstof, zodat u
deze voortdurend van MIJ in ontvangst kunt nemen, want omdat IK Zelf een goede oogst wil
binnen halen, zal er MIJ ook altijd veel aan gelegen zijn u alles te geven wat een goede oogst
waarborgt.
Maar ook u moet alle fouten en gebreken uit u proberen te verwijderen, u moet uw harten gereed
maken om de genadegaven op te nemen die IK rijkelijk uitdeel. En u moet weten dat alleen de
zuivere waarheid u, mensen naar de uiteindelijke voltooiing kan leiden, en dat deze waarheid alleen
van MIJ uit kan gaan. IK echter heb u lief en zal u ook altijd geven wat u nodig hebt om uw ziel tot
volle ontwikkeling te brengen.
AMEN

8843 Rekenschap afleggen De verbreiding is dringende noodzaak
22 augustus 1964
IK kan u altijd alleen maar vermanen om standvastig te zijn, als u ter verantwoording wordt
geroepen terwille van Mijn leer. En u zult nog erg worden aangevallen, want de zuivere waarheid
wil niemand horen. Daarom vraag van MIJ nu reeds veel kracht voor uzelf, opdat u alle
benauwenissen het hoofd kunt bieden. Weliswaar kunnen tegenargumenten u niet van uw stuk
brengen, want u bent van de waarheid van dat wat u ontvangt, overtuigd. Maar uw tegenstanders
zijn spitsvondig. Zij proberen u aan 't wankelen te brengen en er is waarlijk een vast geloof en een
sterk vertrouwen op Mijn Kracht voor nodig, om tegen hen opgewassen te zijn.
Bereid u zich er daarom op voor dat van u verantwoording geëist wordt en spreek dan vrijmoedig
wat IK u in de mond leg, want u bent het dan niet meer die daar spreekt, maar IK spreek door u.
Want IK zal er ook dan nog enige voor MIJ winnen die de zuivere waarheid meer bevalt dan de
misvormde leerstellingen, die u aan de kaak moet stellen.
Alleen Mijn Woord uit den hogen is zuivere waarheid en dat kunt u ook als zodanig uitdragen
zonder te moeten vrezen dat u tegen Mijn Wil in handelt, als u ook uw medemensen opheldering
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doen toekomen. Maar zodra zij zich nog verbonden voelden met een geestesrichting, waren de
opvattingen nog te diep in hen geworteld en het aannemen van deze leringen - die in krasse
tegenstelling stonden met hun opvattingen, stuitte op weerstand. Nu echter is door een werktuig dat
geheel vrij was van eigen meningen (B.D.= opm. v.d.uitg.) MIJ de mogelijkheid gegeven Mijn
GEEST binnen te laten stromen, en DEZE onderrichtte haar waarlijk juist. En ook is de dringende
noodzaak van een behandeling van Mijn leer zo duidelijk, want de mensen zijn lauw en op geen
enkele manier komen zij Mijn goddelijke geboden van de liefde na - tot op enkele uitzonderingen,
die in overeenstemming met hun graad van liefde beoordeeld worden, niet echter volgens
uiterlijkheden, die een gruwel zijn voor Mijn Ogen.
Het is de tijd van het einde - en dat alleen al zou u de belangrijkheid van het toezenden van de
zuivere waarheid begrijpelijk moeten maken, want niemand mag zeggen over de waarheid niet
ingelicht te zijn. IK zal al diegenen wakker schudden en tot nadenken brengen die ontvankelijk voor
de waarheid zijn. Of zij echter bereid zijn de waarheid aan te nemen, dat bepalen zij zelf, zij zullen
zich echter ook moeten verantwoorden voor hun wil. Dus daarom heb IK gewezen op de tijd waarin
Mijn evangelie een zuivering nodig heeft, waarvoor dan ook nu eenmaal een opnamevat nodig is
(B.D.) dat zich voor MIJ, zonder weerstand te bieden, openstelde om een machtig Licht te laten
binnenstromen, dat geen tegenstand bood en MIJ zo de mogelijkheid gaf MIJ te uiten en Mijn leer
weer te geven - zoals IK wil dat ze begrepen moet worden.
Als u, mensen alleen maar dit ene zou willen geloven, dat IK alleen de graad van liefde bij het
verscheiden uit het aardse leven beoordeel, dan zou u allen u alleen maar beijveren deze beide
geboden te vervullen, u zou daardoor alles ontvangen wat IK u beloofd heb toen IK op aarde leefde.
U zou licht en kracht en genade ontvangen in overvloed, u zou u geen aardse zorgen hoeven te
maken, want u zou dan waarlijk alleen voor uw ziel zorgen en een leven voeren dat aan Mijn Wil
beantwoordt.
U zou JEZUS CHRISTUS onderkennen en erkennen als GOD's ZOON en Verlosser van de wereld.
U zou MIJZelf in HEM herkennen, want een leven in liefde, dat in u de Geest tot leven wekt,
verschaft u al dit weten. U echter die MIJ dienen wilt, u moet standvastig blijven en uit het rijke
weten uw kracht putten, die u altijd toestroomt als u zich met MIJ verbindt door werken van liefde
en innig gebed.
AMEN

8902 Er is nog maar op weinig mensen vat te krijgen
29 december 1964
Wat u ook zult willen ondernemen, raadpleeg MIJ, verlaat u op MIJ in het vaste vertrouwen, dat IK
MIJ om al uw zorgen bekommer. Want wel ken IK uw geheimste gedachten, maar toch wil IK in
een vertrouwelijke samenspraak gevraagd worden om Mijn bijstand.
Steeds weer moet IK u de verzekering geven dat IK Zelf de mensen naar u toestuur aan wie u Mijn
Woord moet brengen. Dit zijn waarlijk geen lege woorden die IK zomaar uitspreek, veeleer zult u er
zelf over moeten nadenken, hoe en op welke manier IK voor u deuren geopend heb, dat er bij MIJ
ook geen afstanden bestaan, dat IK iedereen bereiken kan en hun die zich bij de hand laten nemen
Mijn Woord doe toekomen.
En of ook, gezien het aantal, de kring klein schijnt, u weet niet hoe de uitwerking van Mijn Woord
is en kracht geeft aan de aangesproken mensen en ook aan de zielen in het hiernamaals, wier aantal
onafzienbaar groot is, dus het reddingswerk in het rijk hierna nog veel groter is dan op de aarde. En
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Mijn gaven van boven moet aanbieden. Maar geloof niet dat u grotere resultaten zult boeken indien
uw eigen wil niet liefdevol aan het werk is, dat u met heel uw hart en ziel uzelf inzet voor de
verbreiding van Mijn Woord.
Zoals de mensen van de wereld nu zijn, zijn ze niet meer te winnen, ze zullen steeds een afwijzende
houding aannemen en allen die zich inspannen het Woord dat ze ontvangen, verder te geven, zullen
op weerstand stuiten. Dus alleen nog maar een werk dat in zuivere liefde verricht wordt, belooft
succes, want op zo'n werk rust Mijn Zegen. Zodra mensen met 'n niet gewekte geest zich aan dit
werk wijden, verliest ook Mijn Woord aan kracht, want liefde moet dit uitdelen en liefde moet het
ontvangen. Juist de onzelfzuchtigheid van de medewerkers geeft u de garantie dat IK Zelf met hen
ben en dat IK ook geen dwaling toelaat, omdat dat het werk van de tegenstander is. De tegenstander
kan echter niet daar zijn, waar geen zelfzuchtige gedachte voorkomt die hem het binnensluipen
mogelijk maakt.
(29 dec) En zo is de tegenstander uitgeschakeld, want de mens strijdt met het wapen van de liefde
zodra hij zich belangeloos voor zijn naaste inzet; en tegen liefde is de tegenstander machteloos. U
kunt dus makkelijk de overhand krijgen, als u daar maar steeds aan denkt; wanneer u altijd met
onbaatzuchtige naastenliefde vervuld bent, die voor uzelf een kracht is, en u zult ook geen
zwakheden meer hoeven te vrezen, want alles is dan goed wat u onderneemt, dan vervult u Mijn
Wil en kunt u alleen tot zegen van uw medemensen werkzaam zijn.
AMEN

8906 Het verlies van volgelingen
4 januari 1965
In de komende tijd zult u nog veel verleidingen moeten weerstaan, want de activiteiten van de
tegenstander nemen toe, hij zet alle krachten in beweging die u moeten hinderen bij de arbeid in de
wijngaard. Maar Mijn Kracht staat u steeds ter beschikking en uw wil zal er ook om vragen, u zult
hem weerstand kunnen bieden omdat dit werk u boven alles gaat en omdat IK u elke bescherming
verleen.
En het zal opvallend zijn dat er zich veel zullen afkeren van wie u meende ze al gewonnen te
hebben. Juist in die kringen zal een versplintering op gang komen die u als trouwe volgelingen
beschouwde. Maar dat is het werk van de tegenstander, dat u echter geen aanleiding moet geven de
arbeid in de wijngaard te laten verslappen. Want zij allen moeten een geloofsproef afleggen en ze
falen vaak.
En zo'n geloofsproef bestaat hierin dat, wanneer hun een kennelijke dwaling als zodanig
begrijpelijk wordt gemaakt, wanneer die met redenen omkleed wordt, ze nu moeten beslissen wat ze
geloven willen. Waar de tegenstander ook maar kan binnensluipen, daar doet hij dit, en alleen het
diepe verlangen naar het ware en het juiste kan u ervoor beschermen in zijn vangnetten terecht te
komen.
Maar IK zeg u dit reeds van tevoren opdat u er op voorbereid bent en u geen ontgoocheling
ondervindt. Laat uzelf niet aan het wankelen brengen in het geloof, maar weet dat dit steeds alleen
diegenen is overkomen die nog lauw zijn in het geloof, die geen ernstig verlangen hebben de enige
waarheid te weten te komen, die het werkzaam zijn van de tegenstander niet herkend hebben, want
ieder mens moet de geestelijke leringen onderzoeken en hij kan dat ook met Mijn hulp. Hij kan niet
onvoorwaardelijk iets als waarheid aannemen wat duidelijk het werk is van Mijn tegenstander.
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ook hij zich wil uiten, als hem daartoe gelegenheid geboden wordt. Want het is zijn goed recht, ook
om uw zielen te strijden. Daarom hoeft ieder voor zich MIJ maar te vragen om verlichting van
geest, dan zal hij ook inzien wanneer de vijandige geest tussenbeide is gekomen, want IK laat hem
waarlijk niet op dwaalwegen dolen. U hoeft allen alleen maar in alle ernst de waarheid te begeren
om die dan ook zeker te ontvangen. En u zou dankbaar moeten zijn als IK u opmerkzaam maak op
een dwaling die u een vertekend beeld geeft van MIJ en Mijn hoogstvolkomen WEZEN. Het gaat u
toch om de waarheid of wilt u in dwaling voortgaan? De tegenstander legt heel sterke boeien om u,
maar uzelf kunt ze losmaken, doordat u met MIJ de innige band tot stand brengt en MIJ vraagt om
verlichting van Geest. En als u dit verzoek uit het diepst van uw hart naar MIJ opzendt, dan zult u
ook heel makkelijk en duidelijk Mijn WEZEN zien en elke vervorming van het beeld van MIJ
afwijzen.
Maar u Mijn dienaren op aarde moet u er niet aan storen, wanneer u ook aan aanhang verliest, want
u spreekt alleen in Mijn opdracht, u geeft zuiverste waarheid door, die u van MIJ Zelf ontvangt en
die IK ook beschermen kan tegen dwaling omdat u MIJ daarom vraagt. IK weet dat het voor u die
achter deze dwaalleer staat een moeilijke geloofsproef is die u zult moeten doorstaan. Maar IK
moest u eerst van de geloofwaardigheid van Mijn openbaringen een bewijs leveren, voor IK dit
probleem ter sprake bracht. Maar u kunt ook deze openbaring aannemen als zuivere waarheid. En
wanneer u er slechts in alle nuchterheid over nadenkt dan moet u deze oplossing waarschijnlijker
voorkomen en ze is het ook zodra u in MIJ het volmaakte WEZEN wenst te zien, DAT niet meer
overtroffen kan worden.
De tegenstander zal nog veel dwaling rondstrooien om er de mensen mee te vangen en steeds
minder vaak zal hij herkend worden, omdat het aantal van hen die alleen nog naar de zuivere
waarheid streven zeer gering is. Daarom is het ook moeilijk de waarheid ingang te doen vinden. En
alleen diegenen zullen ook bereid zijn deze aan te nemen, die zich in innig gebed met MIJ Zelf
verbinden en wier Geest IK daarom kan verlichten. Dezen echter zullen de waarheid verdedigen en
wel gelden als tegenstander van hem die eertijds Mijn Woord ontving. Maar ook dat zult u op u
moeten nemen als u MIJ in trouw wilt dienen, want IK alleen kan u in de waarheid binnen leiden
zoals IK het beloofd heb. IK alleen kan valse leerstellingen rechtzetten, die steeds weer door Mijn
tegenstander in omloop worden gebracht om de mensen in de war te brengen.
AMEN

8908 Opdracht
9 januari 1965
U hebt nog een grote opdracht te vervullen, voordat Mijn ingreep plaatsvindt, waardoor u dan in
heel andere omstandigheden terecht komt, die uw werkzaam zijn voor Mijn rijk moeilijker maken:
Maar tevoren moeten nog de zielen worden bereikt die zich tegenover Mijn Woord niet afwijzend
opstellen, ze moeten te weten komen wat de mensen te wachten staat en al twijfelen ze ook: het
grote gebeuren zal hen zeer snel overtuigen dat u de waarheid hebt gesproken: Maak het daarom
allen bekend, wijs de mensen op deze ingreep, die steeds meer dichterbij komt en die hen allen zal
treffen, ofschoon het land dat getroffen wordt, nog voor u verborgen blijft.
IK bind het u op het hart, door te wijzen op het geweldige natuurgebeuren, alle mensen aan te
spreken, die u Mijn Woord doet toekomen. Dit zal nodig zijn, dat ze zich eens daarmee bezig
houden, dat ze ook zichzelf voelen aangesproken en al naar hun instelling troost en kracht kunnen
putten in de tijd van nood die komt: Overal waar Mijn Woord wordt gebracht, moet daarvan kennis
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moeilijk te geloven.
Maar dan zullen ze ook geloven aan het spoedig hierna volgende einde, wanneer eerstgenoemde
gebeurtenis werkelijkheid wordt, die van boven, uit de kosmos komt, die dus niet door menselijke
wil is veroorzaakt: Want door dit gebeuren wil IK nog eenmaal de mensen aanspreken, IK wil hen
wekken uit hun doodsslaap en hun blik op MIJ richten, op DIEGENE DIE ze door innig gebed (uit
het hart) kunnen bereiken: IK wil met luide Stem spreken, omdat ze op Mijn zachte aanspreken
geen acht slaan. Maar IK wil ME ook ontfermen over diegenen die dan nog de weg naar MIJ
vinden: En al zijn ze direct het slachtoffer van die katastrofe, hun zielen zijn toch gered, wanneer ze
tevoren nog tot MIJ roepen en MIJ erkennen als de Macht aan Welke ze zijn onderworpen en voor
Welke ze moeten buigen.
IK roep u allen op van deze Woorden van MIJ melding te maken en geen schrik te hebben dat u de
mensen zou kunnen verontrusten, want het heeft geen enkele zin wanneer ze met hun ogen dicht het
ongeluk tegemoet gaan, dat hen dan zal verrassen en zij voor zichzelf daar geen verklaring voor
kunnen geven: Maar wanneer u het hun tevoren zegt wat IK daarmee wil bereiken, wanneer u het
hun aankondigt als zeker, dan zullen toch vele van hen zich erdoor voelen aangeraakt.
En zelfs wanneer ze er niet in geloven, zullen ze het niet uit hun gedachten kwijt raken. En dan
weten ze al dat het een gebeuren is, dat door Mijn Wil over de mensen wordt gezonden en ze zullen
weten dat Mijn Woord waarheid is en ook in het einde geloven: Alle pogingen moeten worden
gedaan de mensen tot geloven te brengen; En ook dit geweldige natuurgebeuren kan mensen nog
wakker maken te geloven, die anders niet meer zijn aan te spreken en die IK toch nog zou willen
winnen, zelfs wanneer er een groot onheil mee verbonden is.
Maar het gevaar van een hernieuwde kluistering ligt voor u en wanneer IK hieraan nog zielen
ontruk, zullen ze MIJ er eeuwig voor bedanken, want het lot van een hernieuwde kluistering is veel
verschrikkelijker, het duurt eeuwigheden, terwijl het natuurgebeuren in een nacht voorbij is,
weliswaar zal dan een onmetelijke ellende beginnen, die u echter, ieder voor zich, tot een draaglijke
toestand zult kunnen veranderen, wanneer u maar het geloof in MIJ zult opbrengen: Want IK ben
een HEER over leven en dood, IK kan ook u geven wat u nodig hebt, zoals IK echter ook kan
afnemen wat u niet vrijwillig bereid bent af te geven.
En daarom, verzuim niet de medemensen in kennis te stellen van wat er gaat gebeuren, want
niemand moet kunnen zeggen daar niets van te hebben geweten; Alleen geloven de mensen niet dat
ze zich al zo dicht bij het einde bevinden, daar ze anders ook uit de Schrift zouden kunnen
concluderen dat er een rampzalig gebeuren over de mensen losbreekt. Maar ze geloven dat de tijd
nog niet is gekomen waarin vervuld zal worden wat geschreven staat. Doch eens wordt de toekomst
tegenwoordige tijd, eenmaal worden de aankondigingen bewaarheid en deze tijd staat vlak voor de
deur.
AMEN

8915 De arbeiders in de wijngaard hebben de plicht tegen de dwaling op te
treden
22 januari 1965
Uw taak is het op te komen voor de waarheid die u van MIJ ontvangt. Als IK u in kennis stel van
zaken die onjuist anders worden voorgesteld, dan hebt u de plicht u voor de u overgebrachte
geestelijke leringen in te zetten en het niet stilzwijgend te dulden als u met dwaling wordt
geconfronteerd. Want daarom straal IK het licht van de waarheid naar de aarde om juist de leugen
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van de waarheid op valt en zodoende de dwaling gepaard gaat met de waarheid.
Begrijp het toch dat het niet hetzelfde is of u de waarheid geschonken wordt of niet. Begrijp het dat
u door te dwalen de weg naar MIJ niet vindt en dat u zich er van moet ontdoen, is het niet op aarde,
dan is het wel in het rijk hierna. En voordat u niet in de gehele waarheid vaststaat, kan er voor u
geen gelukzaligheid zijn. Daarom heb IK ook strijders nodig die steeds de waarheid naar voren
brengen, die niet terugschrikken hun weten aan de medemensen mee te delen, zodat iedereen kan
kiezen tussen dwaling en waarheid.
U weet niet hoeveel dwaling er in de wereld is, IK weet dat echter wel en kan dit daarom niet
stilzwijgend dulden. Daar IK echter geen mens dwing de waarheid aan te nemen, kan IK alleen
maar dit ene doen, strijders voor MIJ Zelf op te leiden, die in Mijn plaats spreken en ook de dwaling
aanpakken als hij duidelijk zichtbaar wordt. Want meestal verschuilt ie zich achter een masker dat
Mijn tegenstander verbergt.
En dat is het grootste kwaad, dat hij met dezelfde middelen werkt om MIJ en Mijn Licht uit de
doven: Daarom kan er niet streng genoeg tegen worden opgekomen, en wie weet dat hij in het bezit
is van de zuivere Waarheid, die zal daar steeds voor uitkomen, omdat hij een Genadegeschenk
ontvangt van grote betekenis, dat hem de strijd erg verlicht, want hij kan alles met redenen
omkleden en hij hoeft niet te vrezen dat Mijn tegenstander hem de baas is, want die zal voor het
licht altijd de wapens neerleggen: En licht geef IK u in overvloed, zodat het voor u heel
gemakkelijk is in te zien wat de herkomst van die geestelijke leringen is, die aan dit licht van boven
tegengesteld gericht zijn: En zodoende zult u het niet stilzwijgend mogen gedogen, want wat tegen
de waarheid is gericht, is leugen en tegen de leugen trek IK ten strijde.
De mensen weten niet in welke warboel van onjuiste leerstellingen ze zich bevinden. En wie er zich
niet van kan vrijmaken op grond van de hem toegekomen zuivere waarheid, die zal daarmee belast
het rijk hierna ingaan als hem de graad van zijn liefde niet een bliksemsnel inzicht verzekert, maar
dan zal hij ook al in zijn aardse leven de dwaling kunnen inzien en hij zal alles afwijzen wat niet
met de waarheid overeenkomt. Want de liefde verlicht hem en hij zal onwillekeurig een weerstand
voelen tegen valse leringen.
Hoe meer het naar het einde loopt des te meer zullen er zogenaamde "ontvangers van het woord" op
de voorgrond treden en dezen zullen hun valse boodschappen willen verbreiden en dan gaat het
erom, onderscheid te maken tussen de geesten. Want waarlijk satanische boden zullen daar onder
zijn, die in opdracht van hem actief zijn, die de wereld te gronde wil richten, die de mensen de
terugweg naar MIJ helemaal onmogelijk probeert te maken.
U echter die MIJ wilt dienen, u zult hem herkennen en weten wat u van die boodschappen denken
moet. En nooit mag u uit tolerantie een van al deze boodschappen accepteren, want wie de leugen
niet bestrijdt, die laat zich door haar gevangen nemen en dan raakt zijn denken in verwarring en hij
zal de zuivere waarheid niet meer kunnen onderkennen: En dat is zijn opzet: ook de geest van hen
in verwarring te brengen die zich van hem willen scheiden, om hen weer in zijn macht te krijgen.
Want geen middel is hem te minderwaardig en geen list te gemeen, als hij maar zijn doel bereikt.
AMEN

9028 Het sterven van arbeiders in de wijngaard - Verdere ijverige
werkzaamheid
10 augustus 1965
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weten dat het niet anders dan goed kan zijn: Want u kunt wat dienstig is voor de hele mensheid niet
overzien, en voor MIJ speelt het geen rol of u vanaf de overkant op de mensen inwerkt of, nog hier
op aarde actief bent, want in Mijn heilsplan is alles sedert lang voorzien en steeds is slechts de vrije
wil belangrijk, hoe deze een beslissing neemt.
U kunt u dus gerust aan MIJ en Mijn beschikking toevertrouwen, zolang u het maar zelf wilt dat u
MIJ dient en u zonder beperking aan MIJ overgeeft; want dan werk IK Zelf door u, en dat IK in
Mijn Wijsheid alles overzie en elke mogelijkheid om dwalende zielen te redden benut, is zeker,
omdat Mijn Liefde voor u onuitputtelijk is. Hoe meer het nu naar het einde loopt, des te duidelijker
zal IK invloed op u uitoefenen, dat u MIJ trouw blijft en niet in hem opgaat die Mijn tegenstander is
en ook u weer terug wil winnen. Maar nooit laat IK dit meer toe omdat uw wil helemaal naar MIJ
uitgaat en dit alleen MIJ het recht geeft, tegen hem op te treden.
Doch de engel des doods zal ook onder de mijnen huishouden, maar ook dan weet u dat het Mijn
Wil is, dat IK echter ook ieder beschermen zal die nog de taak heeft, MIJ tot het einde toe te dienen.
Blijf daarom verder onbezorgd en wijd u, meer dan ooit, aan de arbeid voor MIJ en Mijn rijk en
wees vlijtig in uw werk, want u allen weet niet wie IK nog voor de tijd terugroep. En u moet
daarover ook niet piekeren maar met een opgewekt hart elke dag binnen gaan, omdat alles wat u
overkomt goed is en door Mijn Liefde vastgesteld: En wie IK onder de "mijnen" reken, ook dat wil
IK u duidelijk maken opdat u zich niet ongerust maakt, want er hebben er al vele zo'n nauwe band
met MIJ, dat ze met recht het aardse lichaam kunnen verlaten om binnen te gaan in het rijk van licht
en zaligheid.
Maar dat weet IK alleen en dezen wil IK de tijd van de laatste strijd op aarde besparen. IK haal ze
hier naartoe van waaruit ze ook op de bewoners van de aarde kunnen inwerken. Maar u moet deze
laatste tijd niet vrezen, want IK voorzie u van bovennatuurlijke kracht opdat u het werk succesvol
ten einde brengt, waarvoor u zich bewust inzet en MIJ daarom tot een grote hulp bent geworden:
Zo, aanvaard alles zoals het komt en denk niet dat de VADER u verlaten heeft, want IK weet voor
alles een uitweg en IK ben waarlijk bereid u deze uitweg te laten vinden, ook als u zich tijdelijk in
uw arbeid voelt afgeremd. Want IK ben in staat alle draden aan elkaar te knopen, IK ken de mijnen
en zal hen samenbrengen en ze hun arbeid toewijzen.
Maar geloof er steeds aan dat uw arbeid MIJ welgevallig is, dat IK u ook eens belonen zal, of in het
paradijs van de nieuwe aarde of ook wel in het rijk hierna.
AMEN

8865 Troostrijke Woorden van de VADER
10 oktober 1964
Als u MIJ maar onvoorwaardelijk zou willen vertrouwen, dan zou er niets in uw leven zijn wat u
kon verontrusten, want IK heb uw lot in Handen. En al naar uw vertrouwen in MIJ kan u dan
gegeven worden. Een zwak geloof echter verhindert MIJ u zo te bedenken zoals IK het graag zou
willen doen.
U moet daarom alles naar u toe laten komen en niet eigenmachtig iets doen, want juist u die MIJ
wilt dienen, kunt er verzekerd van zijn dat IK al uw wegen effen, als u zich maar altijd aan Mijn
Liefde en Genade toevertrouwt. Want MIJ staan waarlijk alle middelen ter beschikking en IK leid
uw lot zoals het goed is voor u en voor de arbeid in de wijngaard die u voor MIJ nog moet
verrichten, want u kunt het u toch wel indenken dat IK het Zelf wil dat u het werk niet onderbreekt.
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zult u ook geleid worden waarheen en hoe het Mijn Wil is. IK zal u de beslissing makkelijk maken,
want u zult allen gelijk van zin zijn. Dan weet u ook dat IK het spel in Handen heb, dat u moet
meehelpen en geloven dat IK u ook verder bij zal staan.Want IK wil dat er nog veel arbeid verricht
wordt en u moet MIJ uw krachten ter beschikking stellen, want het gaat erom nog meer dwaling op
te helderen en te bestrijden, wat u echter alleen kunt met Mijn ondersteuning.
En zodoende heb IK ook getrouwe knechten nodig, die ten eerste gewillig zijn geestelijke leringen
aan te nemen en ten tweede deze te verbreiden, want de geestelijke nood wordt steeds erger en de
mensen hebben dringend opheldering nodig, omdat ze instinctief de dwaalleren afwijzen en tegelijk
daarmee ook het ware, en daarom zonder enig geloof zijn. Dat IK u nodig heb voor deze dienst
moet voor u al voldoende zijn om ook Mijn zorg voor u en uw aardse behoeften begrijpelijk te
maken. Want eenmaal zult u ervaren hoe zegenrijk deze bezigheid van u geweest is, ofschoon ze
niet dwingt om te geloven maar dit ieder voor zich vrijstaat. Maar in het hiernamaals is uw
werkzaamheid duidelijk zichtbaar door stralen van licht. Daar kan dus iedereen die op het licht
afgaat tot het inzien van de waarheid komen, en het zijn er niet weinige die zich kracht en licht
verschaffen, zelfs wanneer voor u op aarde vaak uw moeite zonder resultaat schijnt.
Daarom, geloof dat IK Mijn dienaren op aarde door alle gevaren van lichaam en ziel heenleid en
Mijn Handen nooit van hen afhoud en alleen maar wens, dat u zich aan MIJ vasthoudt en MIJ
vertrouwt. Dan wordt elke knoop ontward, elke voor u hachelijke situatie zo als vanzelf opgeheven,
dat u steeds weer Mijn welwillende VADERHand herkent, Die merkbaar beschermend over u
waakt en u leidt en u geen schade laat ondervinden. En hoe meer u op MIJ vertrouwt, des te
zichtbaarder zal ook Mijn hulp zijn, waaraan dan ook geen beperkingen worden opgelegd.
AMEN
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