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0543 Het beïnvloeden van zwakke mensen door laagstaande geesten
13 augustus 1938
In de nabijheid van de aarde, vlakbij, houdt zich overwegend de wereld van de geesten op die door
de duivel te zeer aan de materie gebonden waren en die daarom niet in staat zijn, zich vrij te maken
van de begeerte naar de goederen van de wereld.
Er wordt daar onafgebroken geworsteld door dergelijke zielen - ze kunnen zich niet losmaken en
vinden wederom niet de vervulling van hun begeerten - en zo proberen ze voortdurend zich meester
te maken van de wil van zwakke mensen en verleiden ze dezen de hun kwellende begeerten uit te
voeren, en zodoende brengen zulke geesten in hun omgeving uitermate veel schade toe aan de
zielen op aarde die zelf al te zeer tot zulke verlangens geneigd zijn. Ze zullen steeds gevaar lopen
door zulke laagstaande krachten uit de geestenwereld in beslag genomen te worden, wanneer ze
zichzelf niet inspannen om hun aandriften en begeerten de baas te worden, wat ze wel kunnen,
wanneer ze maar willen en zich de nodige kracht verschaffen uit het gebed om weerstand te bieden
en hun toevlucht nemen tot de goede geesten die zo'n verlangen maar wat graag vervullen.
In de werkzaamheid zelf van de kwade als ook van de goede geesten is alleen al te bemerken welke
macht al die wezens eigen is, en dat het steeds aan de vrije wil van de mens is overgelaten van
welke macht hij gebruik wil maken. Het ergste gevaar voor de ziel van de mens is de hang naar de
wereld en haar goederen. Hiervan maken de geesten met dezelfde aard een zeer goed gebruik en het
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in de boeien van zulke slechte wezens, dat hij er zich nauwelijks uit kan losmaken en steeds alleen
de goddelijke genade hem bijstand kan verlenen, als hij er maar naar verlangt. Hoe groot ook de
gevaren van de verzoekingen voor de menselijke ziel zijn, in gelijke mate zijn er nochtans zo ook
wezens ter plaatse die tot helpen bereid zijn, alleen moet nu eenmaal steeds de eigen wil werkzaam
zijn om de verbinding met hen te zoeken en dan worden ze ook nooit zonder bijstand gelaten.
Want de Goedheid en Liefde van de hemelse VADER zorgt onafgebroken voor zijn schepselen en
in korte tijd kan zich een algehele verandering van zo'n mens die belust is op het wereldse
voltrekken, zodat de pracht en de vergankelijke goederen van de wereld geen indruk meer op hem
maken, omdat de ziel zich nu gericht heeft op haar eigenlijke bestemming en van dat ogenblik af de
nietigheid van de aardse wereld inziet. Dan is ook de invloed van de kwade geesten heel gering
doordat ze het verzet beseffen dat hun vanuit dergelijke kant wordt geboden. Want steeds kan alleen
daar een sterke beïnvloeding plaatsvinden, waar de wil van de mens hen tegemoet komt, nooit
echter daar, waar tegen zulke zwakheden en begeerten uit vrije wil wordt gestreden.
Zo zal dan ook de geestenwereld aan gene zijde altijd geplaagd worden door tegenwerkingen en
moet ze daar ook zelf een rijper inzicht in verkrijgen en de nietigheid van de wereld leren begrijpen,
wat des te moeilijker is, hoe dieper ze nog wegkwijnen in de boeien van de materie; toch zal ook
voor dezen het uur van de verlossing slaan, waartoe de mensen op aarde oneindig veel kunnen
bijdragen wanneer zij in de geest deze wezens steeds weer proberen zich in te laten denken hoe
nietig en schadelijk voor de ziel alle aardse goederen zijn en hoe veel succesvoller een streven naar
geestelijk goed is voor de ziel.
AMEN

2455 Bekoringen van de kant van de onderwereld en strijd
23 augustus 1942
Wat zich in opgaande lijn ontwikkelt, is ook aan bijzondere bekoringen van de kant van de
onderwereld blootgesteld, want de strijd van de duisternis tegen al het lichtvolle en het naar het licht
strevende, wordt met volharding gevoerd en vergt een taaie weerstand.
En daarom moet de mens elke geestelijke strijd beschouwen als een bewijs dat ook hij behoort tot
diegenen die zich positief ontwikkelen, en dat deze gevechten alleen maar zijn wil beproeven en
hem ook sterker laten worden.
Er zal geen mens die worstelt zonder hulp blijven en zijn ziel wordt behoed door lichtwezens, die
deze strijd wel zien en steeds bereid zijn hulp te bieden, omdat ze op de hoogte zijn van de
zwakheden van de mens, maar ook van hun wil de zwakheden meester te worden. Ook zij verlangen
naar waarde geschat te worden voor hun hulp, ze willen echter meer geven dan ze ontvangen van de
mens, ze verlangen (van hen) alleen opmerkzaamheid om hun een weten over te brengen dat
gelukkig maakt.
En anderzijds draagt dit weten ertoe bij zich tegen de krachten van de onderwereld te weer te
kunnen stellen, dus als overwinnaar tevoorschijn te komen in de strijd tegen kwade krachten. Want
tegenover een mens die weet, zijn de wapens van de kwade machten zonder uitwerking, want hij
onderkent hun list en kan er met succes tegen optreden. Een zeker gevaar bestaat er alleen, zolang
als onverschilligheid zich van de mens meester maakt en hij verzuimt hier tegen te strijden, en dat is
juist gevaarlijk, omdat de tegenstander van GOD dadelijk bereid is de onverschilligheid van de wil
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voeren.
Want het is de sterke kant van de mens dat hij zich dadelijk overgeeft aan GOD en HEM om
bescherming vraagt, en hij deze weg zal gaan door het weten dat hij ontvangen heeft. Daarom heeft
de tegenstander van GOD slechts geringe vooruitzichten om een ziel die op GOD aanstuurt voor
zich te winnen, ofschoon zij (de ziel) geconfronteerd wordt met verleidingen in de vorm van
geestelijke neerslachtigheid, depressies, die zich steeds dan voordoen, wanneer de mens zich sterk
genoeg waant en minder beroep doet op de hulp van GOD.
GOD wil altijd geraadpleegd worden, Hij wil de mens steeds als Leider bijstaan onder alle
omstandigheden van het leven, maar HIJ wil ook altijd aangeroepen worden, en als de mens dit
nalaat, trekt GOD Zich schijnbaar van hem terug en laat hem in nood geraken om hem daardoor
weer aan Zich te binden, om uit het diepst van het hart weer te worden aangeroepen, opdat door dit
roepen de krachten van de onderwereld worden verdrongen en het omhoog klimmen nu zonder
moeite kan voortgaan. Want GOD wil het de mensen makkelijk maken, maar de zwakheid van de
wil verzwaart hun de weg omhoog.
AMEN

2778 Verleiding in de vorm van aards amusement
18 juni 1943
U mag niet geloven dat de tegenstander u met rust laat, ook wanneer u op GOD aanstuurt. Zijn
werkzaam zijn is onbegrensd zolang de wil van de mens zwak is. Alleen een sterke wil kan hem
weerstand bieden, die hij niet kan overwinnen. Steeds is het de wil die doorslaggevend is of hij
macht over een mens verkrijgt. Wordt de wil echter zwakker, dan is ook zijn invloed weer sterker
en de verleidingen komen bij de mens in de meest uiteenlopende soort boven. En daarom moet hij
voortdurend worstelen, hij moet voortdurend om kracht en genade vragen om versterking van zijn
wil, hij moet constant op zijn hoede zijn dat hij niet bezwijkt voor de bekoringen van het boze, hij
moet waakzaam zijn en bidden, want het is de prijs van de strijd waard.
De mens wordt steeds weer geconfronteerd met de wereld en haar verlokkingen en dit is het
doeltreffendste middel van de tegenstander om de mensen ten val te brengen, want alles wat deel
uitmaakt van de wereld, scheidt de mens van GOD. Hij kan niet tegelijk GOD en de wereld
bezitten, hij moet het ene opofferen wil hij het andere verwerven. De wereld echter biedt slechts
schijngoederen, het zijn drogbeelden, die de mens maar voorbijgaand gelukkig maken en die in een
niets ineenstorten. Ze hebben geen blijvende waarde, vernietigen daarentegen zelfs nog de
geestelijke waarden, d.w.z. ze leiden de mens af van het geestelijke streven en dit is een stap
achteruit op de weg van ontwikkeling.
De tegenstander is er onophoudelijk op bedacht de mens van GOD te verwijderen en daarom
benadert hij hem steeds in de vorm van wereldse vermakelijkheden, hij lokt hem met de vreugden
van de wereld, hij tracht zijn zinnen hier op te richten en hem dus aan GOD ontrouw te maken. En
stelt de mens hem daar geen vaste wil tegenover, dan delft hij het onderspit en heeft de tegenstander
vrij spel. Het lichaam van de mens geniet, de ziel daarentegen komt in nood, want ze moet in
dezelfde mate gebrek lijden als de mens aardse genoegens in ontvangst neemt. Kan de ziel zich
tegenover het lichaam handhaven, dan lukt het haar de mens in een ontevreden stemming te
brengen, het zijn de innerlijke vermaningen en waarschuwingen die door de innerlijke stem aan de
mens worden overgebracht als hij er maar acht op slaat. Dan zal hij alles in het werk stellen de hang
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En de wil verschaft hem ook de kracht en de genade om dit uit te kunnen voeren.
Vaak is echter de stem van de wereld sterker dan de innerlijke stem, dan sterft de laatste ongehoord
weg, de mens stort zich steeds dieper in de maalstroom van wereldse genoegens, hij wil genieten en
raakt in de vangnetten van de tegenstander, die hem steeds vaster aan zich vastketent, hem de
vreugden van de wereld biedt en hem helemaal onontvankelijk maakt voor geestelijke goederen. Hij
heeft zijn wil afhankelijk gemaakt en slechts moeilijk zal hij zich van hem kunnen losmaken, want
hij moet zich zelf van hem afwenden en naar GOD verlangen, voordat de kracht en genade bij hem
werkzaam kan worden.
Daarom, hoed u voor de bekoringen van de wereld. Bedenk dat de tegenstander van GOD steeds en
steeds weer op u afkomt en dat alleen uw wil hem vermag te verdrijven. Waak en bid opdat deze
wil echt sterk mag worden. Let op de gevaren die in de vorm van wereldse verleidingen steeds om u
heen op de loer liggen en vraag aan GOD onophoudelijk kracht om ze te weerstaan, want elke val is
een geestelijke stap terug en elke overwinning brengt u het doel naderbij. Wat GOD u aanbiedt is
onvergelijkbaar waardevoller en kan nooit door wereldse goederen, door wereldse vreugden of
amusement vervangen worden. Wees waakzaam en weet dat u doorlopend bedreigd wordt door
GOD's tegenstander, die probeert u ten val te brengen. En daarom, vraag van GOD kracht en
versterking van uw wil opdat u elke verzoeking kunt weerstaan.
AMEN

3684 Verzoekingen
12 februari 1946
Val niet ten offer aan de verzoekingen, die steeds weer op u afkomen doordat IK ze toelaat. De
vijand van uw ziel doet voortdurend moeite u voor zich te winnen en hij zet u steeds weer
valstrikken, waarin u verward raakt, hij tracht u ten val te brengen, wetend, dat u maar moeilijk
overeind kunt komen en dat hij uw zwakheid dan voor zich kan benutten.
En IK verhinder zijn voornemen niet omdat IK hem een bepaalde macht over uw zielen in het
stadium als mens heb toegestaan, omdat u in vrije wil een beslissing moet nemen en u zich met
Mijn hulp en genade ook aan zijn macht zal kunnen ontworstelen.
IK laat zijn activiteiten toe, maar waarschuw en vermaan u voortdurend, opdat u weerstand biedt en
oplettend bent en u zich niet van MIJ verwijdert, opdat IK u te allen tijde kan helpen, als u MIJ
roept en Mijn hulp afsmeekt. De kracht om weerstand te bieden staat u steeds ter beschikking,
gebruik die daarom ook, kom bij elke lichamelijke en geestelijke kwelling tot MIJ, dat IK u bijsta
en u zich niet, zonder verzet te bieden, aan Mijn tegenstander overgeeft, want alleen door strijd
komt u hogerop, alleen door strijd wordt u gehard en wordt u de vijand de baas.
Altijd zult u de kracht van MIJ in ontvangst kunnen nemen en ze tegen hem gebruiken, en u zult
overwinnaar blijven omdat uw wil zich van Mijn tegenstander afkeert. En wordt niet kleingelovig
en angstig al komen de verzoekingen nog zo dreigend op u af. Dit is zijn wapen: u vreesachtig te
maken, uw weerstand te verlammen, u echter moet weten dat er EEN is DIE u in alle volheid kracht
kan geven en dat u daarom geen verzoeking hoeft te vrezen al mag u er nog zo onmiskenbaar mee
geconfronteerd worden. Alleen de wil om te overwinnen moet u bezielen, dan zult u ook
zegevieren, de wil moet echter oprecht zijn. U bent voortdurend door slechte krachten omgeven, die
uw geestelijke ondergang willen bewerkstelligen, u hebt echter ook steeds helpers die u terzijde

Bertha Dudde - Beproevingen - Verzoekingen – Bezetenheid Bescherming - 5/21
-

Beproevingen - Verzoekingen – Bezetenheid Bescherming - Page 6 staan, die uit het Lichtrijk komen, die u in Mijn opdracht behulpzaam bijstaan als u MIJ maar
aanroept.
En vertrouw u dagelijks aan hen toe, laten zij uw beschermers zijn door uw wil en uw overgave aan
MIJ en al het geestelijke vol van Licht, dat innig met MIJ verbonden is en dus ook in Mijn Wil
werkt. Laat hen voor u zorgen en draag hun in gedachten de last over die op u drukt en u zult
verlichting bemerken, u zult niet meer angstvallig zijn, u zult in rust en kalmte tegenover elke
verzoeking staan en die dus ook overwinnen.
Steeds bent u zeker van Mijn bescherming en Mijn hulp, want ofschoon IK Mijn tegenstander ook
macht over u heb toegestaan, zo staat u toch ook in gelijke mate kracht ter beschikking, want ook
IK wil u winnen en Mijn doel is waarlijk het juiste. Alleen vanwege uw wilsvrijheid laat IK de
strijd en de verzoekingen van de kant van Mijn tegenstander toe, want alleen in wilsvrijheid kunt u
het doel bereiken volmaakt te worden en dus gelukzalig tot in alle eeuwigheid.
AMEN

3996 Het in het nauw brengen van de dragers van de waarheid door
tegenstanders van GOD GOD's hulp
10 maart 1947
Om een geestelijke taak te vervullen is een buitengewoon sterke wil nodig, want de tegenstander
van GOD zal heel in het bijzonder moeite doen op deze wil in te werken, om de mens ervan af te
brengen voor de zuivere waarheid op te komen, wat de taak van een mens is die zich in dienst van
GOD heeft gesteld.
Er zullen steeds twee stromingen onder de mensen zijn: aanhangers en verkondigers van de zuivere
waarheid en diegenen die de dwaling aanhangen, en steeds zal het licht tegen de duisternis moeten
strijden omdat de leugenvorst voortdurend probeert de waarheid krachteloos te maken en de
dwaling ervoor in de plaats te zetten. De vorst van de duisternis strijdt tegen GOD, de leugen tegen
de waarheid, de duisternis tegen het licht. En deze strijd zal voortduren zolang de aarde bestaat als
verblijfplaats om het geestelijke te vormen dat zich bevrijden moet.
Deze strijd zal heel duidelijk dan aan het licht komen, wanneer de waarheid openlijk vanuit den
hogen naar de aarde gestuurd wordt. Dan wendt de tegenstander van GOD alle mogelijke middelen
aan om haar te verdringen, en hij verschijnt dan ook in de vorm van een lichtende gestalte om
arglistig binnen te sluipen en zich te vestigen waar hem te weinig weerstand wordt geboden. En op
de eerste plaats probeert hij hen die de waarheid verkondigen onschadelijk te maken, doordat hij
elke gelegenheid benut hun wil te breken, doordat hij probeert ze te beïnvloeden om hun arbeid
voor GOD op te geven en in de vreugden van de wereld daar vervanging voor te zoeken. Gelukt het
hem niet d.m.v. de wereld een dienaar van GOD te bekoren, dan treedt hij krachtiger op, doordat hij
alle geestelijke successen, behaald bij de medemensen, probeert te ondergraven, doordat hij op de
laatstgenoemden inwerkt en hen beïnvloedt zich vijandig op te stellen en bijgevolg de verbreiders
van het licht hun missie op aarde op elke manier verzwaart.
En er is een sterke wil voor nodig ondanks deze tegenwerking, de taak op aarde te verwezenlijken,
er is een buitengewoon sterk geloof en een toegewijde liefde tot GOD voor nodig, om voor HEM
een trouwe knecht op aarde te blijven, de tegenstander te onderkennen en te verafschuwen en de
arbeid t.b.v. de medemensen met volharding en ijver uit te voeren en tenslotte tegenover hem als
overwinnaar te staan, wanneer de laatste strijd doorstaan zal zijn.
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hij zwak dreigt te worden, als zijn wil aan te heftige gemoedsbewegingen wordt blootgesteld door
het voortdurende inwerken van de vijand van de waarheid. Dan openbaart HIJ Zich Zelf eveneens
en voor HEM moet de tegenstander wijken.
De waarheid zal ook steeds de dwaling verdringen, wanneer tenminste de mensen zelf er zich niet
tegen verweren en aan de dwaling boven de waarheid de voorkeur geven. Dan krijgen zij van GOD
hun zin en HIJ geeft hun wat ze zelf begeren. Dan behaalt de tegenstander van GOD wel de
overwinning, maar hij zal zich daarover niet verheugen, hij verkrijgt alleen dat voor zich wat hem al
lang toebehoort, niet echter wat op GOD aanstuurt en daarom ook door GOD wordt vastgepakt en
eeuwig niet meer verloren kan gaan.
Wie echter op aarde verdediger van de waarheid is, diens wil zal altijd versterking ondervinden
door het sturen van Licht uit den hogen. En zijn wil zal niet meer zodanig verzwakt kunnen worden
dat hij de waarheid opoffert of er niet voor opkomt, want hij heeft zelf plezier in zijn werk en
verricht vol ijver de arbeid die GOD Zelf hem heeft opgedragen en die HIJ daarom ook zegent. Zijn
Zegen betekent echter voortdurende hulp, toevoer van kracht en onophoudelijke toezending van
Zijn Woord, dat als voortdurende bron van kracht zijn ziel ook de rijpheid zal bezorgen die hem
helemaal bevrijdt uit de macht der duisternis en hem aan elke beïnvloeding van duistere machten
onttrekt. En hij zal vol zijn van kracht en opkomen voor GOD en de eeuwige waarheid, hij zal op
aarde een bekwaam arbeider zijn in de wijngaard des HEREN.
AMEN

4354 De leiding van GOD - Duivels in de eindtijd
26 juni 1948
Al uw schreden zijn tevergeefs daar u MIJ niet naast u laat gaan, opdat IK u juist leid en u zich niet
op verkeerde wegen begeeft. Er vindt een onafgebroken strijd plaats van de duivels om uw ziel, en
bijgevolg staan ze lokkend langs de weg, verleidelijk proberen ze u een andere richting te doen
gaan, dat u geen acht meer slaat op de weg en onmerkbaar een verkeerde weg gaat, die u ver van het
doel voert.
Laat MIJ naast u gaan, dan durven de demonen niet bij u in de buurt te komen, de volheid van licht
die van MIJ uitgaat, verblindt hen, ze wijken terug en laten u ongehinderd langs gaan. Onthoud
goed dat u voortdurend door krachten omgeven bent die niet het goede met u voorhebben, die u
echter onder Mijn bescherming niet hoeft te vrezen want dan zijn ze machteloos en bent u sterker
dan zij.
In de eindtijd woeden ze bijzonder heftig en deinzen ook niet terug voor hen die naar het geestelijke
streven, want het licht dat van u uitstraalt, als u de waarheid zoekt of verbreidt, prikkelt hen en
maakt ze woedend, zodat ze proberen het te doven en u daarom erg in het nauw brengen. Met MIJ
echter bent u veilig, want IK leid u zo, dat u vrij snel uw doel bereikt. Maar de weg is
vermoeiender, hij is niet vlak en door mooie gebieden omzoomd die uw ogen strelen, de aardse weg
is een moeizame pelgrimsweg en als hij lieflijk is om te zien, loert het gevaar achter de schoonheid.
Met MIJ echter schenkt u geen aandacht aan de moeiten en ongemakken, u kijkt niet om u heen,
veeleer alleen boven u, u kijkt naar voren waar uw oog iets prachtigs waarneemt dat u probeert te
bereiken. En daarom mag u zich niet alleen op weg begeven, maar u moet MIJ voortdurend
aanroepen om Mijn leiding, u moet steeds in Mijn gezelschap gaan, dan zal de aardse weg
makkelijk voor u zijn, de vijandige machten zullen u niet zo in het nauw kunnen brengen, ofschoon
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Uw wil moet sterk zijn en blijven, dan bent u "overwinnaar", uw wil moet uitgaan naar MIJ, dan
versterk IK hem en laat u niet los als u in gevaar bent te vallen. De strijd van de kwade geesten om
uw ziel zal toenemen hoe meer het op het einde toeloopt, maar u zult ook vaster staan in het geloof
aan MIJ en tegen elke verzoeking met weerstand optreden en steeds geringer zal de macht zijn die
de vijand tegenover u gebruikt, want steeds helderder straalt het licht van Mijn tegenwoordigheid,
en steeds duidelijker bemerken het de duistere machten dat de HEER der schepping hen
tegemoettreedt, DIE ze niet kunnen dwingen.
En ze zullen u mijden hoe dichterbij het einde komt, dan zal de kracht van uw geloof zo groot zijn,
dat niets u meer in de war kan brengen of ontrouw doen zijn, want dan weet u dat IK Zelf tot u kom
- zichtbaar - en u naar omhoog haal, zoals IK het heb beloofd.
AMEN

4438 Duivelse invloed op dragers van het licht - Strijd tegen de waarheid
21 september 1948
De duivelse invloed is vooral sterk, waar de waarheid op het punt staat baan te breken, en daarom
wordt u vrij vaak door gedachten geplaagd welke die wezens u laten toestromen en die bedoeld zijn
u voor het opnemen of verdergeven van de waarheid ongeschikt te maken.
Licht en schaduw zijn steeds samen, de strijd van het Licht tegen de duisternis vindt steeds plaats en
de wil van de mens is bepalend welke krachten de zege behalen. Waar Licht, d.w.z. de waarheid is,
daar drommen ook de duistere wezens samen om het uit te doven, om de waarheid door leugen en
dwaling te verdrijven. En de uitwerking ervan is zodanig dat voor de dragers van het licht elke
geestelijke arbeid zwaarder wordt gemaakt, zodra ze zelf de sterke wil niet op kunnen brengen om
onafgebroken werkzaam te zijn voor GOD en Zijn rijk.
Dan betrekt een drager van het Licht kracht uit GOD en kan elke invloed van duivelse zijde
weerstand bieden, dan is hij sterker dan die kracht, dan heeft hij het geestelijke dat vol van licht is,
als een beschermende wal om zich en kan elke invloed, elke verkeerde gedachte afweren. De kracht
van de wil mag nooit verslappen, dan brengen ook de duivelse krachten niets tot stand.
Maar steeds zal een drager van de waarheid de nabijheid van die wezens bemerken, die tegen de
waarheid strijden, inzoverre, dat de geestelijke arbeid moeilijker verloopt, dat de belemmeringen en
hindernissen haar beïnvloeden en de mens ook steeds weer om nieuwe kracht moet vragen van
GOD en zich dus steeds inniger bij GOD moet aansluiten, wil hij niet zwak worden en de zege aan
de demonische krachten laten.
Maar hij blijft nooit zonder hulp, want waar eenmaal het licht naar de aarde kan worden geleid, zijn
ontelbare Lichtwezens bereid tot verdediging en wie eenmaal GOD zijn diensten heeft aangeboden,
die zal in HEM ook een trouwe Helper en Raadgever vinden, DIE hem nooit aan de vijand zal
overlaten, integendeel hem tegen diens invloed beschermen zal.
AMEN

4996 Kwade machten worstelen heviger om de ziel vóór het einde
9 november 1950
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geestelijke rijk en de aarde bestaat. En dus proberen ze op uw wil in te werken, om een licht te
doven dat u, mensen de weg helder moet verlichten in de laatste tijd vóór het einde.
De boden die IK gezonden heb, worden vaak door deze duistere wezens in het nauw gebracht,
omdat ze het licht haten en schuwen, omdat ze het in hun duisternis niet kunnen verdragen. Maar de
lichtwezens beschermen u en laten het niet toe dat u in de strijd tegen de duistere machten het
onderspit delft.
Het is een worstelen van beide machten, zowel om uw ziel, alsook om de zielen van hen die de weg
naar de Bron des levens gevonden hebben en zich daaraan willen laven. En beide proberen de
overhand te verkrijgen. Het is de laatste tijd vóór het einde. En de satan heeft veel macht. Maar
dwingen kan hij de mensen die MIJ liefhebben en op MIJ aansturen, niet.
Maar hen erg in het nauw brengen en hun zielen verontrusten, zal hij steeds, en dit zijn de
verzoekingen waaraan u - Mijn werkers en knechten op aarde - altijd bent blootgesteld. Maar u
moet noch de verzoekingen noch de verleider zelf vrezen, want Mijn Liefde beschermt allen die
MIJ zijn toegedaan.
En daarom moet u zich niet in de war laten brengen, maar onbezorgd de weg der waarheid verder
bewandelen, de weg van het licht die naar MIJ voert en die de tegenstander u niet kan versperren
ondanks list en geweld. Want deze weg is Mijn gebied en wie erover gaat, is tegen alle aanvallen
van de vijand gevrijwaard.
Hij kan niet bij hem komen, omdat het heldere Licht hem verblindt en zijn intriges herkend worden
als hij probeert hem met list van de rechte weg af te lokken. Veel demonen omringen u, maar u
schade toebrengen kunnen ze niet, zolang u uw toevlucht tot MIJ neemt in gebed, zolang u MIJ in
uw hart bent toegedaan en MIJ alleen dienen wilt.
AMEN

5037 De strijd tegen de vijand van de ziel Het aanroepen van JEZUS
CHRISTUS
9 januari 1951
In de strijd tegen het kwade zult u steeds overwinnaar blijven als u JEZUS CHRISTUS aanroept om
hulp. Hij kent de vijand van de zielen, die ook HEMZelf als vijand tegemoed trad toen HIJ op aarde
leefde, en die de mensen ertoe bracht HEM aan het kruis te slaan. HIJ kent hem en weet van zijn
boosaardigheid, zijn list en geweld en zijn macht af, die hij misbruikt om u, mensen van GOD af te
brengen en van HEM te vervreemden.
HIJ kent hem en plaatst ZICHZelf tegenover hem om de strijd aan te binden zodra u HEM maar
aanroept om hulp. U bent in voortdurend gevaar want hij ligt bij u op de loer en probeert u schade te
berokkenen, hij weet wie er naar streeft bij GOD te willen zijn en deze in het bijzonder probeert hij
ten val te brengen, doordat hij hem m.b.v. een vermomming wil misleiden, doordat hij zich vroom
voordoet en toch vol van satanische gedachten is.
JEZUS CHRISTUS echter legt zijn schandelijk spel bloot en geeft diegene het vermogen dingen
helder te doorzien die zich aan HEM toevertrouwt. Geen roep tot HEM sterft ongehoord weg en
HEM is geen vijand te machtig dan dat die tegen HEM zou kunnen optreden. HIJ dwingt allen en
komt als Overwinnaar tevoorschijn. Daarom hoeft u de vijand van uw ziel niet te vrezen, wat hij
ook tegen u wil ondernemen, want zodra u JEZUS CHRISTUS aanroept om hulp, om Zijn bijstand,
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echter op eigen kracht vertrouwt en gelooft de hulp van CHRISTUS niet nodig te hebben, die blijft
ook aan zichzelf overgelaten en moet zelf de strijd tegen de satan aanbinden. En hij zal het
onderspit delven, want 'n zwakke mens is tegen zijn kracht niet opgewassen die hij (satan) ook van
GOD ontvangen heeft en die hij nu op een totaal verkeerde wijze gebruikt.
JEZUS CHRISTUS staat u, mensen altijd behulpzaam ter zijde, maar u moet naar HEM toegaan en
HEM vragen om Zijn Liefde en Genade, u moet geloven in HEM, dat HIJ een sterke Overwinnaar
is van de satan, dat HIJ u dus helpen kan; en de hulp zal niet uitblijven, HIJ zal de vijand van de
zielen de toegang tot u beletten zodra u HEM wilt erkennen als uw HEER, zodra u zich aan HEM
overgeeft, dat HIJ u helpt. Want aan Zijn Macht is alles onderworpen en HIJ is ook meester over het
geestelijke rijk van het boze, dus hebben de krachten der duisternis geen macht over u die de
goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS om bescherming aanroept tegen het kwade. Beveel u zich
aan in Zijn bescherming en Zijn genade, en HIJ waakt over u.
AMEN

5377 Geloofsbeproevingen om het geloof te stalen
29 april 1952
U bent aan voortdurende beproevingen van het geloof blootgesteld, maar alleen opdat uw geloof
gehard wordt, want nog is het zwak net als van een kind, gemeten naar de eisen die nog aan u
gesteld worden in de komende tijd. Daarom zult u steeds weer in nood geraken waarin u zich waar
zal moeten maken, inzoverre dat u zich tot DIEGENE zal moeten wenden, DIE uw nood verdrijven
kan.
Als een wolkenformatie zal de nood verdwijnen, als u zich vol vertrouwen aan de hemelse VADER
overgeeft en zich aan HEM en Zijn genade toevertrouwt. U hebt zo'n zeker middel om elke nood de
baas te worden, u hoeft alleen maar HEM uw noden voor te leggen en HEM innig te vragen om
hulp en u zult geholpen worden. Maar dit vaste geloof moet u tevoren rijp laten worden zodat HIJ u
helpen kan en helpen wil. Zo'n geloof verdrijft elke nood. Maar om dat te bereiken, moet u zich van
Zijn tegenwoordigheid bewust zijn, u zult in een zo innige verbinding met HEM moeten staan, dat u
nooit het gevoel hebt alleen te zijn, integendeel, HEM, uw VADER van eeuwigheid steeds naast u
voelt en er dan ook helemaal van overtuigd bent, dat HIJ u helpt.
Een leven zonder strijd, zonder noden van aardse of geestelijke aard, zou u niet vooruithelpen in uw
geestelijke ontwikkeling, want alleen door strijd wordt uw kracht gestaald, alleen tegenover
weerstand bewijst de kracht zich en wordt tenslotte overwinnaar. Daarom zijn aardse noden niet uit
te schakelen, ze zijn in zekere zin alleen maar een beproeven van krachten om die te ontplooien,
waar u doorheen moet om sterk te worden in het geloof. Want u zult grote geloofskracht nodig
hebben in de komende tijd, waar alleen maar die mens kalm en zeker zal blijven die door een sterk
geloof zo vast staat, dat hij zich altijd onder de hoede van de VADER in de Hemel weet en daarom
meester is over alles wat komt.
Er gebeurt niets in uw leven of HIJ weet het en niets kan u overkomen zonder Zijn Wil; wat er
echter over u komt is Zijn Wil en is steeds het beste voor uw ziel. Prent deze woorden diep in uw
geheugen, dan zult u zich steeds geleid voelen door de Liefde van de hemelse VADER en geen
ogenblik zult u twijfelen aan Zijn hulp als u in nood bent. Alles is goed wat uw gedachten op HEM
richt, DIE alleen maar uw roep verlangend tegemoet ziet om u helpend bij te kunnen staan. HIJ wil
dat u zich naar HEM wendt, HIJ wil uw vaste Begeleider zijn, HIJ wil om raad gevraagd worden in
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geloof aan HEM, u ook vrij uitgesproken hebt voor HEM. Dan echter bent u onder veilige hoede,
dan zult u ook het zwaarste noodlot tegemoet kunnen zien, het zal voor u ten beste verkeren, u zult
aards geholpen worden en geestelijk zult u de grootste zegen behalen uit alles wat de VADER over
u zendt om u voor eeuwig te winnen.
AMEN

5472 Uitleg over gevallen van bezetenheid
26 augustus 1952
Mijn kinderen wil IK steeds juist onderrichten en hun kennis verschaffen, en het is Mijn Wil dat
ook zij hen die niet wetend zijn, onderrichten. Voor de mensen betekent het een groot gevaar
wanneer ze zich in geval van aardse nood niet tot MIJ Zelf wenden, maar op eigen kracht en met
hardnekkige koppigheid hun nood meester willen worden en het dan ook klaarspelen. Dan echter
was het niet hun eigen kracht; maar hun instelling, de onbewuste innerlijke afwijzing van MIJZelf
veroorloofde de krachten der duisternis, hun kracht van beneden toe te voeren en bijgevolg ook de
wil van de mens in beslag te nemen om nu steeds meer en meer invloed te verkrijgen.
De mens hoeft niet naar buiten toe als slecht kenbaar te zijn, maar in trots en arrogantie en in aardse
rijkdom zijn de aanwijzingen te zien, dat de macht van beneden bezit van hem heeft genomen. Het
nalaten van goede werken zonder eigenbelang, ongevoeligheid voor de nood van de medemensen
en overgrote genotzucht laten steeds slechts de wereldse mens kennen, die met MIJ geen binding
heeft, tegen wie echter ook geen openlijke overtredingen van de wet zijn in te brengen.
Zijn medemensen komt hij goed en rechtvaardig voor, maar zijn ziel is zonder liefde en zonder
geloof aan MIJ. En zijn einde is niet zalig, de aarde houdt hem in de ban, in het hiernamaals begeert
hij nog haar goederen omdat hij niets anders bezit en zijn begeerte naar het wereldse groot was.
Deze mens dus was door duistere krachten geketend en toch is het hun niet gelukt zijn ziel zo naar
hun hand te zetten dat hij uitgesproken slechte handelingen beging. Ze verhinderen hem weliswaar
naar MIJ te komen, maar ze hadden hem nog niet helemaal in hun bezit.
En daarom proberen ze nu daar hun inspanningen voort te zetten, waar dezelfde aanleg, hetzelfde
denken en een zwakke wil te onderkennen zijn, wat het makkelijkst onder de nakomelingen op
aarde te vinden is en dit kan gevolgen hebben vele generaties achtereen; een denken dat op MIJ
gericht is kan echter ook de uitwerking ervan verzwakken of helemaal onmogelijk maken. Ook
kunnen die mensen slechts van tijd tot tijd in het nauw gedreven worden, maar dan zo hevig, dat
men van een geval van bezetenheid kan spreken. Bijzonder erg gaan deze krachten tekeer als ze hun
vergeefse moeite inzien, wanneer de mensen steeds weer in hun denken en willen op MIJ aansturen.
En dat kan zolang mogelijk zijn als de ziel van de eerstgenoemde nog geen verlossing heeft
gevonden, als ze door eigen verkeerd willen en begeren deze krachten toestaat hun intrek te nemen
in dat wat van hemzelf afstamt. De mensen zelf zouden zich weliswaar kunnen bevrijden door heel
innig gebed tot MIJ, door een levende verbinding en diep geloof, maar dat mankeert hun en Mijn
gaven van kracht wijzen ze af, beïnvloed door de krachten die verbitterd worstelen om de zielen.
Zodra echter de ziel in het hiernamaals verlost is, is ook de macht van de duistere kracht gebroken.
En daarom bind IK u heel bijzonder die zielen op het hart, dat u hen helpt omdat ze alleen te zwak
zijn. Stel hen in kennis van MIJ en Mijn Liefde, dat ze MIJ aanroepen om hulp en die zal hun ten
deel vallen en tegelijkertijd zullen de zielen op aarde ook bevrijd worden die onder de invloed staan
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maar de kracht van Mijn tegenstander betrok om het aardse leven te bedwingen.
AMEN

5949 Het in 't nauw brengen van de rechtvaardigen
5 januari 1954
Het lot van de rechtvaardige is vaak onverdraaglijk, omdat de krachten der duisternis heel in het
bijzonder tegen hem woeden, omdat ze hem als tegenstander onderkennen, die zich nooit bij hen zal
aansluiten en aan wie ze daarom het geloof zouden willen ontnemen, opdat hij onstandvastig wordt
en zich zonder weerstand aan hen overgeeft.
De mensen die zich aan GOD wijden, die leven volgens GOD's Wil zijn door de duistere krachten
en hun heer gehaat en deze haat reageren ze af doordat ze mensen die aan hen gebonden zijn, ermee
vervullen en hen tot daden van grote liefdeloosheid aanzetten. U, mensen zult het niet kunnen
begrijpen en ook vaak geneigd zijn te twijfelen aan GOD's Liefde en Barmhartigheid vanwege
zulke daden die tegenover rechtvaardige mensen worden begaan.
Het is de tijd van het einde en de krachten der hel zijn losgelaten en woeden op de meest
verschrikkelijke manier. Het wordt hun niet belet, maar niets blijft ongestraft, en de straf die deze
duivels in mensengedaante treft, is waarlijk een rechtvaardige vereffening, want ze worden
gevangen genomen. Zij die vrij en ongeremd konden handelen worden gebonden en eindeloze
tijden van hun vrijheid beroofd en onvoorstelbare kwellingen zijn hun lot.
Maar de mens kan alleen maar korte tijd lijden, tot de dood hem verlost; wat zijn ziel echter als
winst behaalt is voor u, mensen niet te bevatten, maar zou u echter duidelijk maken, waarom GOD
toelaat dat het kwade de overmacht heeft over het goede, want het kan alleen het lichaam kwellen
en doden maar heeft over de ziel van de mens geen macht en deze trekt er zijn voordeel uit: de weg
naar GOD wordt korter gemaakt, die anders aanzienlijk langer is.
Een bijzonder zwaar aards lot heeft echter zijn motivatie, die u, mensen zelf niet weet, maar aan
GOD duidelijk is. Het heilsplan van GOD is goed overwogen en is ontworpen door GOD's Liefde
en Wijsheid. Met elk onrecht, elke zonde is rekening gehouden en elke mogelijkheid om rijper te
worden is gezien en ligt erin besloten, en daarom kan alles wat een mens overkomt als goed en
heilzaam voor diens ziel worden aangemerkt, ofschoon het menselijk verstand anders zou willen
oordelen.
Maar de beloning, het resultaat is niet te schatten en iedere ziel die het zwaarste leed moest
doormaken en daardoor de weg tot het eeuwige leven vond, is haar GOD en VADER van
eeuwigheid dankbaar, zij bedankt HEM dat ze vrij van elke schuld werd die haar lichaam op zich
nam en ervoor geleden heeft.
AMEN

6480 De werkzaamheid van slechte geesten Bezetenheid
19 februari 1956
Het verlossingsproces van het gevallen geestelijke vindt zo plaats zoals Mijn Wijsheid het sinds
eeuwigheid besloten heeft, want IK alleen ken de misvorming van datgene, wat eens uit MIJ in alle
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(het gevallene) zijn vroegere gedaante weer kan verkrijgen, hoe het de volmaaktheid van weleer
bereiken moet.
Mijn doel, dat IK ook zeker eens bereiken zal, is het vergoddelijken van Mijn schepselen. Maar dit
vergoddelijken vergt ondenkbaar lange tijden; voor menselijke begrippen vraagt het eeuwigheden,
terwijl voor MIJ de tijdsduur van geen belang is, want IK ben in alle eeuwigheid.
Zolang het wezenlijke het bewustzijn is afgenomen, zolang het geestelijke dat IK heb doen
uiteenvallen ten behoeve van het bereiken van zijn bestemming, nog de meest verschillende
scheppingen doorloopt, ontbreekt dit geestelijke ook nog het tijdsbesef. Pas wanneer de
zielepartikeltjes die bij een oerwezen behoren weer zijn samengekomen en als "ziel" nu het
menselijke lichaam betrekken, wordt dit wezen ikbewust en ook de tijd wordt hem nu tot een
begrip.
Nu hoeft het wezen, de eens gevallen oergeest, nog maar korte tijd aan zichzelf te werken om het
verlossingsproces te beëindigen, wanneer het daartoe bereid is. Maar in deze korte tijd van het
aardse leven komt het er op aan met alle krachten het doel na te streven, de laatste reiniging uit te
voeren, de ziel van alle slakken te bevrijden die haar nog aankleven omdat ze zich nog in het
werkingsgebied van diegene bevindt die de schuld was van haar val in de diepte.
En zijn gebied is vol van slechte geesten, wezens van het soort die faalden in het aardse leven, die
de wil niet op konden brengen zich van hem los te maken, die in hun aard op hun heerser lijken en
die vervuld zijn met haat tegenover al het wezenlijke dat opwaarts streeft. Deze slechte geesten
omgeven de mensen en ze proberen invloed te verkrijgen op de ziel, op het denken, voelen en
willen van de mens. En de mens moet nu met al zijn krachten tegen hun kwellingen strijden, wat hij
echt ook kan met de hulp van JEZUS CHRISTUS.
Dus zullen die geestelijk kwade wezens alle slechte eigenschappen in een mens proberen aan te
wakkeren, en bijgevolg kan men zeggen dat elke slechte gewoonte, elke ondeugd, elke onedele
eigenschap de inwerking is op de menselijke ziel door zulke laagstaande geesten en dat deze boze
geesten zich ook kunnen nestelen in de mens, wanneer hij zich geheel door hen laat beheersen,
wanneer hij helemaal niet van zins is weerstand aan hen te bieden.
Dan zal hij zich grote inspanningen moeten getroosten om die kwade geesten kwijt te raken en
alleen maar het zich standvastig aansluiten bij JEZUS CHRISTUS, het innige gebed tot HEM om
hulp, zal hem bevrijden van die wezens, die echter zelf nog helemaal afwerend staan tegenover
iedere straal van liefde, omdat ze als satan's aanhang al het goede haten en het hun daarom ook niet
geoorloofd is zich in mensen te nestelen die bewust naar MIJ streven. Weliswaar zullen ze steeds
van buitenaf inwerken, maar ze kunnen ruim van te voren worden afgeweerd. Hebben ze echter
eerst eenmaal bezit genomen van de ziel, dan is het uiterst moeilijk van hen bevrijd te worden en
vereist een sterke wil. En dan zou u, mensen kunnen spreken van bezetenheid, dan is het werkzaam
zijn van satanische krachten duidelijk te zien.
En de verklaring ligt hierin, dat de ziel in haar ontwikkeling tevoren nog niet een (hogere) graad
bereikt heeft, de tijd van haar belichaming echter dichterbij is gekomen, en dat daarom de strijd op
aarde bijzonder zwaar is om al haar aandriften, slechte gewoonten en begeerten kwijt te raken, die
de lage geesten de mogelijkheid geven haar in het nauw te brengen of zelfs bij haar binnen te
sluipen.
Van zichzelf is de ziel een gevallen oergeest, waartegen andere oergeesten in opdracht van hun heer
strijden, om hem het terugkeren onmogelijk te maken. Maar IK Zelf sta aan de kant van die
gevallen oergeest en door Mijn werk van Verlossing is er een barrière opgericht tussen die oergeest
die als mens over de aarde gaat en de slechte geesten uit de diepte.
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kan niet meer door die kwade geesten in het nauw worden gebracht op zo'n manier, dat hij hun ten
prooi valt. Alleen de giftige adem uit de duisternis kan haar d.m.v. gedachten aanraken, wat
voortdurende waakzaamheid, voortdurend gebed en innige aaneensluiting met MIJ nodig maakt. U,
mensen bent dus niet overgeleverd aan de activiteit van deze satanische krachten, wanneer u zelf u
daartegen verweert.
Want daarvoor ben IK aan het kruis gestorven, dat de macht van satan gebroken is.
AMEN

6545 In het bijzonder worden zij die naar het geestelijke streven, in het nauw
gebracht
12 januari 1956
De mensen die opwaarts streven zijn heel in het bijzonder aan de aanvallen van Mijn tegenstander
blootgesteld, en hij wendt de meest verschillende middelen aan om zijn doel te bereiken: hen weer
van MIJ afkerig te maken en naar beneden in de diepte te trekken.
Hij is zo verblindt, dat hij gelooft, succes te hebben, omdat hij niet weet, dat hij deze zielen al
verloren heeft door hun wil, die MIJ geldt. Want degene die eens in vrije wil voor MIJ koos, laat IK
niet meer los. Maar IK kan het natuurlijk ook niet verhinderen wanneer hij zich zo nu en dan naar
de wereld keert, wanneer Mijn tegenstander een schijnsucces boeken kan. Maar onherroepelijk
keert de ziel naar MIJ terug, want de wereld kan haar niet meer in de ban houden en Mijn Liefde
trekt het schepsel aan dat de weg naar MIJ al gevonden heeft.
En hierin zult u ook de verklaring kunnen zoeken dat zij die geestelijk streven, moeten worstelen
met Mijn tegenstander om hun vrijheid. Ze zullen nooit de verliezende partij zijn, maar toch kracht
moeten aanwenden, want hij is hardnekkig en zijn middelen zijn vaak niet te onderkennen en
kunnen daarom een schadelijke uitwerking hebben inzoverre, dat de weg naar MIJ verlengd wordt
door tijdelijke stilstand of te kijken naar wat achter hen ligt.
IK kan het echter niet verhinderen, wanneer de mensen zich laten verblinden door vals licht, en in
het bijzonder dan niet, wanneer zij voorbijgaan aan het ware licht dat uit MIJ straalde terwille van
dat begoochelende en verblindende licht, wanneer hun ogen dan zwakker zijn geworden en ze niets
meer kunnen onderkennen. Noch IK, noch Mijn tegenstander zullen dwang aanwenden waar het om
de vrije beslissing van de schepselen gaat, maar toch zal het Mijn tegenstander niet lukken, MIJ de
zielen weer te ontrukken die zich op weg naar MIJ bevinden, hij kan ze slechts ophouden en
proberen voor zijn doel naar z'n hand te zetten. En dan beslist de vrije wil weer, die echter zeker
ook weer de weg naar MIJ terugvindt, zelfs wanneer de mens over dwaalwegen is gegaan, want wie
eens MIJ als doel heeft, geeft dit doel nooit meer op.
Dat het echter toch al mogelijk is, hem maar in het minste terwille te zijn, ligt aan u, mensen zelf.
Uw band met MIJ hebt u zelf losser gemaakt en daardoor hem tot u getrokken, die zich zo'n
gelegenheid niet laat ontgaan. Daarom is steeds verhoogde waakzaamheid geboden voor ieder die
opwaarts streeft, (14 mei) want ofschoon de tegenstander ook blind is in zijn geest, ofschoon zijn
denken ook helemaal de verkeerde kant opgaat, weet hij toch dat hij geen lange tijd meer heeft, dat
hem een termijn gesteld is, en in zijn duisternis gelooft hij in deze korte tijd nog te bereiken dat hij
MIJ onttroont en zichzelf op de troon kan verheffen.
En daarom deinst hij ook voor geen middel terug en hij stopt voor geen mens, maar een ding kan
hem tegenhouden: wanneer u zich in Mijn Lichtkring bevindt. Tegen Mijn Licht kan hij niet op en
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dan keert u uw ogen en harten steeds alleen naar MIJ, dan kan het licht van Mijn Liefde sterker in u
binnen stralen en Mijn tegenstander schuwt dit en vlucht. U moet waakzaam zijn en bidden en hij
zal niets bij u bereiken.
AMEN

6691 Bezetenheid - Zondenschuld der vaderen
17 november 1956
Ieder mens is door MIJ met gaven begiftigd die hem het rijp worden van zijn ziel waarborgen; en of
hij ook schijnbaar van nature lichamelijk of geestelijk misvormd is, in ieder mens is de ziel in die
staat van rijpheid die eerst een belichaming op aarde toelaat.
Nu kunnen er echter krachten bezit nemen van het lichaam van een mens, die uit de diepte komen,
wat ook uiterlijk te zien is, wanneer een mens dingen volbrengt die helemaal tegen Mijn ordening
zijn, waaraan echter de eigenlijke ziel van de mens geen deel heeft, maar zich alleen niet kan
verweren tegen deze krachten, die haar zelf verdringen en in de menselijke omhulling hun kwaad
bedrijven.
En dat IK zoiets toelaat heeft ook z'n wijze reden, maar moet u, mensen echter niet laten besluiten
dat zulke mensen voor eeuwige tijden verloren gaan, want IK sta de ziel bij dat zulke krachten geen
bezit van haar kunnen nemen en het stille leed dat voor haar daardoor ontstaat, draagt bij tot haar
eigen loutering, zodat ook haar gang over de aarde niet zonder resultaat blijft, ofschoon zijn
medemensen menen het met een meest verdorven schepsel te doen te hebben, dat rijp is voor de hel.
In de laatste tijd echter spuwt de hel alle slechte geesten uit en dezen nu zoeken een onderkomen
voor zich, doordat ze zich niet laten belichamen bij 'n verwekking, maar zwakke lichamen in bezit
nemen, vaak op een manier dat de betreffende mens het heldere verstand en het vermogen tot elke
verantwoordelijkheid wordt ontzegd, dat de mens zich niet van zichzelf bewust is en als geestelijk
gestoord wordt bestempeld.
Toch is in hem een zichzelf bewuste ziel belichaamd die echter bij haar eigenlijke taak op aarde
gehinderd wordt door zulke lage geesten, die zich uitleven in opdracht van hun heer. De zielen van
deze mensen maken een gang over de aarde door van heel bijzondere hardheid, waaraan de meest
verschillende aanleidingen ten grondslag liggen; maar ze zijn ook niet zonder geestelijke
bescherming en hun hulpeloosheid tegenover hun plaaggeesten, hun kwellende angsten, dragen
vaak veel meer bij tot hun loutering dan een normale gang over de aarde.
Dat echter zulke krachten zich ongestraft van een menselijk lichaam mogen bedienen, is vaak de
schuld van mensen zelf wier zonden hun uitwerking doen gevoelen op hun kinderen. Mensen die
zich tijdens hun aardse leven al te gewillig lieten beïnvloeden door Mijn tegenstander, mensen die
daden verricht hebben die veel genoegdoening vereisen en wier zonden nog geen vergeving vonden
door JEZUS CHRISTUS, omdat ze nog niet inzagen wie HIJ was en de vergeving nog niet
afgesmeekt hebben.
De nakomelingen van zulke mensen gaan nog gebukt onder deze last van de zonde, maar de zielen
van hen hoeven niet dezelfde slechte aandriften in zich te hebben, maar het lichaam dat door de
zonde van de voorouders verzwakt is, kan zich niet tegen de kwade geesten verweren, die ook zijn
ziel zouden willen bezitten. Maar dit wordt hun belet, want IK laat wel als verzoening voor de
schuld der vaderen lichamelijk lijden toe, maar nooit dat een ziel schade lijdt door die lage geesten,
want ze offert zich vrijwillig op en door zon offer verlost ze zichzelf en helpt ze ook de onverloste
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MIJ in JEZUS CHRISTUS.
AMEN

6753 Beproeving van het geloof
3 februari 1957
Zo nu en dan verbergt GOD Zich wel, maar HIJ verlaat u niet. HIJ wil alleen maar dat u HEM
zoekt, dat u tegenover HEM niet onverschillig wordt en dat HIJ Zich steeds weer aan u kan
openbaren wanneer u in nood bent.
Ook de gelovige mens heeft zo nu en dan een aansporing nodig om actiever (opwaarts) te streven,
omdat de wereld steeds weer op hem afkomt en hem in beslag wil nemen. U staat midden in de
wereld en zult daarom ook steeds aan verzoekingen zijn blootgesteld, maar die u nu moet
weerstaan. En de kracht om weerstand te bieden kan u alleen maar van GOD Zelf toekomen en dit
vraagt een voortdurend band met HEM, die toch vaak in gevaar is, wanneer de wereld zich
bijzonder sterk opdringt en haar tol verlangt.
En dan gebeurt het dat hij geconfronteerd wordt met aardse nood die de band met GOD moet
verstevigen. Het gebeurt echter ook vaak dat GOD Zich nu verborgen houdt, dat de nood niet direct
ophoudt, dat ze soms nog heviger wordt en het geloof van de mens dus op een harde proef wordt
gesteld, maar dan moet hij zich ook waarmaken.
De mens mag niet verslappen in het gebed en zijn geloof moet onwrikbaar zijn, zodat hij geholpen
zal worden als de tijd daar is, dat GOD zijn roepen hoort en Zijn talmen niet zonder reden is. En
zijn geloof zal juist blijken te zijn, want des te inniger zal nu de band zijn en GOD openbaart Zich
in Zijn Liefde en Macht. De mensen zouden waarlijk alles bij HEM kunnen bereiken als ze dit
geloof op konden brengen en, in welke nood dan ook niet tekort schoten in gebed. En dat GOD
Zich soms verborgen houdt, mag zo'n geloof niet aantasten of aan het wankelen brengen, veeleer
moet de mens zich aan zijn geloof vasthouden, hij moet onverstoorbaar op GOD vertrouwen dat de
hulp op de juiste tijd zal komen, maar deze door GOD Zelf als juist wordt gezien en bepaald.
In de eindtijd nu werkt de tegenstander van GOD duidelijk zichtbaar en deze activiteiten van hem
brengen ook vaak het geloof van een mens aan het wankelen, wanneer dit niet sterk is. Maar juist in
de eindtijd openbaart GOD Zich ook in Zijn Liefde en Macht, om het actief zijn van Zijn
tegenstander krachteloos te maken. En daarom hoeft het geloof niet in gevaar te zijn, want ook
GOD laat Zijn aanwezigheid aan de mensen blijken op de meest duidelijke wijze, echter alleen aan
diegenen die HEM aanroepen om hulp.
De zwakgelovige maar gewillige mens zal de hulp in de nood heel snel bemerken, opdat zijn geloof
sterker wordt. Doch wanneer GOD draalt, wanneer HIJ niet direct tot helpen bereid is, dan moet het
geloof des te sterker zijn en moet de mens niet verslappen in het bidden, want hij zelf zal dan steeds
meer overtuigd worden in zijn geloof, omdat hij toch bereikt wat hij afsmeekt.
Want GOD beschaamt die op HEM vertrouwen niet, en daaraan moet ieder mens zich vasthouden
in de nood. Zowaar er een GOD is, DIE uw Schepper en VADER van eeuwigheid is, zowaar hoort
HIJ u die HEM aanroept als uw VADER ook. HIJ echter bepaalt de tijd en aan Zijn Wil moet u zich
berustend onderwerpen, dan zult u niet tevergeefs wachten, omdat een gelovig kind bij de VADER
bereikt wat dienstig voor hem is.
AMEN
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7543 Troostrijke woorden
9 maart 1960
IK wil u leiden door alle nood heen, wanneer u zich maar aan MIJ toevertrouwt, wanneer u zich
schikt naar Mijn Wil, wanneer u MIJ geen tegenstand biedt door eigen willen of verkeerd handelen.
IK wil u in het hart leggen wat u moet doen of laten, en steeds zult u kunnen geloven dat het Mijn
Wil is en u zult zonder enig bezwaar altijd zo kunnen handelen zoals u van binnenuit wordt
aangespoord.
Steeds zullen er weer tijden komen waarin u schijnbaar de innerlijke vrede kwijtraakt, maar net zo
goed zult u deze weer terugvinden; want ook dat hoort bij het geestelijk rijper worden van uw ziel,
dat u zich tot MIJ wendt om hulp, dat u steeds weer de verbinding zoekt met MIJ, opdat u niet
onverschillig zult worden in de arbeid aan uw ziel.
En dat moet u als troost goed onthouden, dat IK van al uw noden op de hoogte ben en als de tijd
daar is deze ook zal doen ophouden. U hoeft de moed niet te verliezen wanneer u zich eenmaal aan
Mijn leiding heeft overgegeven; u zult er zeker van zijn dat IK u juist leid en dat voor u elke weg
door MIJ is uitgestippeld, dat u hem dus zult kunnen gaan en hij altijd naar het doel zal leiden.
Doch het leven kan niet zonder strijd en lijden aan u voorbijgaan, daar er anders voor u geen
geestelijke vooruitgang te behalen is, waarvoor u echter op aarde leeft. Maar IK zal steeds uw
toevlucht en beschutting zijn. IK zal er steeds voor zorgen dat u niet bezwijkt onder het kruis, dat
IK u opleg tot uw heil. Het zal niet zwaarder zijn dan u zult kunnen dragen en het zal ook weer van
u worden weggenomen wanneer het zijn doel heeft vervuld: dat het uw ziel een graad van rijpheid
opleverde die haar gelukzaligheid verhoogt, wanneer ze eens het lichaam kan afleggen en het
geestelijke rijk binnengaat.
Het kruis wordt weer van u afgenomen zodra het doel bereikt is, want IK laat u niet langer lijden
dan nodig is en IK help het u ook dragen, wanneer het u soms te zwaar voorkomt. U kunt werkelijk
onbezorgd door uw aardse leven gaan, het zal voor u te verdragen zijn, u zult het met Mijn hulp
meester worden, want u hebt MIJ het recht toegekend naast u te gaan, zodra u MIJ uitkoos als uw
Leidsman.
En het moet voor u steeds een zekerheid zijn, dat u geen verkeerde wegen gaat, want dat verhinder
IK, omdat IK u liefheb en u zich door uw wil naar MIJ heeft toegekeerd. En wat u bezwaart, offer
dat slechts op aan MIJ en het zal u tot zegen strekken.
Maar laat u niet teneer drukken door kleine onenigheden waar u steeds weer mee geconfronteerd
wordt, maar die niet van lange duur zijn. Breng alleen maar steeds weer de innige band met MIJ tot
stand, die zin en doel is van alle aardse noden en u zult spoedig ook een verandering ervaren, u zult
weer blij en monter door het leven gaan, u zult bevrijd zijn van uw last en MIJ steeds meer leren
liefhebben als uw VADER, DIE u beschermt en leidt door alle nood.
AMEN

8467 Waar zijn verleidingen van afkomstig?
14 april 1963
Er wordt u veel gegeven omdat Mijn Liefde voor u onbegrensd is, en gelooft u dan dat IK een
verzoek van u onvervuld laat dat het welzijn van uw ziel bebetreft?
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dan leert ze MIJ kennen en liefhebben en dan is ook haar doel zeker, dat ze zich door de liefde met
MIJ verenigt. Veel zult u, mensen nog te weten komen door Mijn onderrichtingen, steeds dieper
zult u binnendringen in een gebied dat voor u alleen maar op geestelijke manier kan worden
ontsloten, en daarom zal IK MIJ steeds weer aan u openbaren, IK zal u door Mijn GEEST een
weten doen toekomen, dat u zal verblijden en moet helpen u te voltooien.
En het is voornaam dat u weet, hoe uw eigen aard is en waarom u zo geaard bent zoals u als mens
over de aarde gaat. Het gaat erom op deze aarde uw laatste wilsproef af te leggen, het gaat erom dat
u volbrengt, u opnieuw te vormen zoals u als oerwezen was, wat zoveel wil zeggen als, dat u al het
negatieve dat nog aan u kleeft, verandert in iets positiefs en weer die volmaakte wezens wordt die u
was in het allereerste begin.
Uw onvolmaaktheid bestaat daarin, dat uw vrije wil die zich alle richtingen op kon ontplooien,
helemaal omsloeg, dat hij dus het tegenovergestelde nastreefde van datgene wat met Mijn Wil
overeenkwam, dus wettelijke ordening was. Het (oerwezen) stapte uit de wet van de eeuwige
ordening, het misbruikte zijn wil en deed zo zijn wezen worden tot het tegendeel. Nu echter is het
door het eindeloos lange tijd durende proces dat hem terug moet brengen weer in staat opnieuw zijn
wil een beslissing te laten nemen, wat het tevoren, in de toestand van een gebonden wil, niet kon.
Deze ontwikkelingsgang is u al uitvoerig uitgelegd. Nu echter is het wezen bij het begin van zijn
belichaming als mens nog ver van de volmaaktheid verwijderd omdat het nog eigenlijk veel
negatiefs bezit, dat het nog moet overwinnen in het aardse leven. Want het wezen bevindt zich nog
helemaal in de macht van hem, die de aanleiding gaf tot zijn val in de diepte. En daar de wezens
hem eens vrijwillig in de diepte zijn gevolgd, heeft hij ook nog een zeker recht op die zielen.
Maar ook IK heb er recht op, omdat al Mijn schepselen uit Mijn Kracht zijn voortgekomen. De ziel
moet nu zelf de beslissing nemen aan welke heer ze ondergeschikt wil zijn, en om haar wil strijden
zowel IK alsook Mijn tegenstander gedurende het aardse leven. Dus heeft ook Mijn tegenstander
het recht op de wil van de mens in te werken en hij doet daarom ook alles, om hem voor zich te
winnen.
Daar de mens, het eens gevallen schepsel dat nu belichaamd is, veel negatiefs in zich bergt, dus
eigenschappen en aandriften die kenbaar maken dat hij bij Mijn tegenstander hoort, moet de mens
nu strijd voeren tegen die eigenschappen en aandriften. Hij moet zichzelf overwinnen, al het
negatieve afstoten en zijn wezen weer veranderen, doordat hij goddelijke eigenschappen aanneemt,
doordat hij een passende maat vindt voor alle neigingen die hem naar zijn natuur als mens zijn
toegevoegd, opdat hij zich toetsen kan en strijd voert tegen zichzelf, d.w.z. tegen de door de
tegenstander in wanorde gebrachte gedachten, handelingen en geestvermogens, die juist als gevolg
van de val van weleer het wezen totaal veranderden, d.w.z. zondigen tegen de wet van de eeuwige
ordening.
De strijd tussen MIJ en Mijn tegenstander om de wil van de mens, vindt voortdurend plaats
gedurende het aardse leven, en de tegenstander zal te allen tijde zijn verleidingskunsten aanwenden,
hij zal de mens steeds ertoe aanzetten te handelen tegen de wet in, dus tegen Mijn ordening van
eeuwigheid te zondigen. En steeds opnieuw zal de mens zelf de wil moeten opbrengen deze
verzoekingen te weerstaan, maar daar ook altijd de kracht voor krijgen, wanneer hij MIJ er maar om
vraagt. De verleidingen komen altijd van Mijn tegenstander, terwijl IK alleen maar aangeroepen wil
worden om de mens voor vallen te behoeden.
Wat het nu ook wezen mag, op welke wijze de mens in verzoeking raakt, het is steeds het werkzaam
zijn van Mijn tegenstander. Nooit is zo'n verleiding van MIJ afkomstig, steeds ben IK echter bereid
u, mensen te helpen om de verzoekingen te weerstaan. Het gaat erom dat u, mensen zich van Mijn
tegenstander, die om u vecht, los maakt, terwijl hij steeds weer probeert u aan zich te binden en ten
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u daar uit te bevrijden. Maar IK kan Mijn tegenstander niet zijn recht ontzeggen om voor u, die in
vrije wil bij hem wilde horen, te strijden. En evenzo heb niet IK deze verkeerde neigingen in u
gelegd, dat ze u dus volgens de wetten van de natuur naar beneden zouden kunnen trekken, veeleer
moet uw vrije wil zelf de grenzen trekken, u zult de juiste maat moeten vinden, dan zult u nooit
zondigen.
Mijn tegenstander echter zal steeds proberen u ertoe te brengen de juiste maat te overtreden, dus al
het goede in het tegendeel te doen verkeren, alle aandriften, die u volgens de natuur in u hebt, te
misbruiken en u daardoor tot zonde te brengen. Hij zal nooit aflaten u in verzoeking te brengen tot
aan het eind van uw leven, maar u zult hem kunnen overwinnen met Mijn Genade en Mijn Kracht.
Dat IK al deze verzoekingen toelaat, betekent echter niet dat IK Zelf u "in verzoeking leid", maar
IK leid u uit de verzoeking en verlos u van alle kwaad, wanneer u MIJ daarom vraagt.
Van MIJ kan er niets negatiefs beweerd worden, IK Zelf kan ook niets negatiefs in een mens gelegd
hebben, integendeel, IK kan steeds alleen maar het volmaakte scheppen, dat het wezen echter in
vrije wil door de invloed van Mijn tegenstander kan veranderen in het tegendeel. Maar in het aardse
leven moet u de proef afleggen of u bereid bent te strijden tegen al het niet-goddelijke in u, en met
dat doel zal IK u helpen op elke wijze. Want IK wil dat u de volmaaktheid bereikt, maar IK Zelf zal
uw geestelijke nood niet vergroten, doordat IK de mogelijkheden van een nederlaag voor u nog
vermeerder. Want IK bemin u en wil u gelukzalig maken voor eeuwig.
AMEN

8994 GOD's beschutting voor de dragers van het Licht
13 juni 1965
Met de steun van alle goede krachten is dit werk ontstaan, en ook voortaan zal de lichtwereld er
deel aan hebben, want het gaat om het voor u, mensen belangrijkste, om de waarheid, die alleen
maar van boven, uit het rijk van de waarheid kan komen.
De Lichtwereld doet ijverig haar best de duisternis die over de aarde gespreid ligt, te doorbreken en
de mensen van een weten in kennis te stellen dat slechts IK alleen door hen naar de aarde kan
zenden, dat ze ononderbroken van MIJ Zelf ontvangen en doorgeven aan liefdevolle mensen die
zich vrijwillig voor deze stroom van genade openstellen.
Het laatste gebeuren - de totale omvorming van het aardoppervlak - staat kort voor de deur en dit
geeft alle lichtwezens aanleiding ijverig werkzaam te zijn, dat de waarheid ingang vindt, dat de
waarheid diegenen wordt gebracht die er ernstig naar verlangen en dat al degenen die haar
ontvangen er zich ook voor inzetten en steeds weer proberen aanhangers te winnen.
En al is de kring van hen ook zeer klein, ze gaan echter allen rijk gezegend met geestelijke goederen
het rijk hierna binnen en kunnen van daar uit weer de mensen d.m.v. gedachten onderrichten, want
wie eenmaal de waarheid bezit, diens streven zal altijd zijn haar ook aan hen mee te delen die nog in
de duisternis van geest voortleven.
U allen die Mijn Woord van boven ontvangt, staat onder de bijzondere bescherming van de
lichtwezens, zodat u onbezorgd uw missie zult kunnen uitvoeren, want u zult geen dag eerder dit
tranendal verlaten dan dat u uw missie vervuld hebt, ten behoeve waarvan u deze aarde mocht
betreden, ook al komt het u onwaarschijnlijk voor. De grote geestelijke nood in aanmerking
genomen, hoeft u niet bang te zijn te falen, al stellen zich MIJ maar slechts zelden mensen ter
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gezegend zijn, want ook op aarde heb IK bereidwillige krachten nodig die voor MIJ bezig zijn.
Want al probeert Mijn tegenstander hen te hinderen, hij heeft geen macht over diegenen die hun wil
helemaal aan MIJ gegeven hebben, die bereid zijn in Mijn Wil werkzaam te zijn. Want zij allen
hebben weer sterke lichtgeesten om zich, die hen leiden in hun gedachten en hun ook steeds weer
kracht toevoeren, want het komt er opaan nog veel mensen wakker te maken en hun geestelijk
brood aan te reiken, alsmede een frisse onbedorven drank die hun het leven moet geven.
Waar IK een bron ontsloten heb, daar moet u zich allen laven, waar IK zo duidelijk werkzaam ben,
zult u elke zorg kunnen laten varen, want wie heeft er zeker de macht uw leven te verlengen dan
alleen IK, DIE u het leven gegeven heb? En zo moet u zich ook geen zorgen maken om uw
medearbeiders, die, zolang ze voor MIJ werken, waarlijk niets beters kunnen doen dan mee te
helpen aan de verspreiding van de waarheid. Hun volle overtuiging dat ze alleen maar de waarheid
verspreiden, maakt hen tot de bruikbaarste krachten, die IK waarlijk niet eerder van de aarde
wegneem tot ze de hun opgedragen arbeid volbracht hebben.
En dit verzeker IK u steeds weer, dat uw leven in Mijn Hand ligt en dat u zich ook door alle
Lichtwezens beschermd zult kunnen weten, want zij voeren alleen Mijn Wil uit en die is steeds
alleen maar daarop bedacht, dat IK die mensen nog red voor de ondergang, die zich willen laten
redden.
Elk mensenleven ligt in Mijn Hand. En wanneer IK de mensen vooraf wegroep (van de aarde) door
ongevallen en katastrofes van allerlei aard, weet IK precies wie er nog in het hiernamaals tot
voltooiing kan komen en wie de proef niet heeft doorstaan in het leven op aarde, en voor al dezen
heb IK verdere scholen gereed gemaakt om hen toch eens voor MIJ te winnen, al kunnen er nog
eeuwige tijden vergaan. Maar dit alles moet u, mensen er alleen maar aan laten denken dat er een
Macht bestaat aan Welke u willoos bent overgeleverd en u zou moeten proberen de verbinding met
Haar tot stand te brengen, want alleen in de verbinding met MIJ zult u rijp worden op aarde en dan
ook ontvankelijk zijn voor de zuivere waarheid, die u allen aan moet nemen, wilt u eenmaal voor
eeuwig zalig zijn en blijven.
AMEN

8998 GOD's bescherming van Zijn medewerkers
18 juni 1965
Wat er ook gebeuren mag, vertrouw u helemaal toe aan Mijn leiding, die altijd zorg draagt voor u,
dat u MIJ trouw blijft. Wat er ook op u afkomt, IK weet het en IK weet ook overal een uitweg voor,
want er is MIJ veel gelegen aan uw medewerking, omdat de arbeid die u verricht, alleen maar door
mensen kan worden uitgevoerd die MIJ helemaal zijn toegedaan.
MIJ is niets verborgen, IK stuur de gang van zaken, en wat u niet voor mogelijk houdt, dat volbreng
IK gemakkelijk en steeds weer zult u Mijn leiding ondervinden, u zult steeds weer ervaren dat er
voor MIJ niets onmogelijks bestaat wanneer het er om gaat, de mensen het licht der waarheid te
bezorgen.
En zolang u deze taak beschouwt als de voornaamste, zal u zich ook onder Mijn bijzondere
bescherming weten en alles zal zich zo ontwikkelen dat u duidelijk Mijn leiding zult onderkennen.
Want een ding is slechts noodzakelijk: dat de mensen op de hoogte zijn van hun taak in het aardse
leven, van hun toestand en van hun doel. En alles wat daarbij helpt om hun dat weten te brengen,
zal IK ondersteunen op elke manier en u zult u op deze toezegging kunnen verlaten, dat IK er altijd
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Beproevingen - Verzoekingen – Bezetenheid Bescherming - Page 21 voor zal zorgen om voor u de voorwaarden te scheppen dat u deze arbeid zult kunnen uitvoeren,
daar er maar weinig mensen zijn die MIJ serieus willen dienen en IK deze mensen ook niet in de
steek zal laten.
Maar laat het aan MIJ over hoe IK u wil helpen, want ook dat is betrokken in Mijn eeuwige
heilsplan, opdat alles zich in een wetmatige ordening voltrekt, waarbij IK steeds rekening moet
houden met de wil, die volkomen vrij moet blijven, dus ieder zich MIJ vrijwillig ter beschikking
moet stellen om dan in Mijn Wil werkzaam te zijn.
Maar u zult verbaasd staan welke wegen IK kies en daaruit ook kunnen opmaken hoe ontzaglijk
voornaam uw arbeid is voor MIJ en Mijn rijk, want IK wil niet dat het werk uitstel lijdt, omdat de
tijd tot aan het einde nog maar zeer kort is en elke gelegenheid benut moet worden dat de mensen
Mijn Woord gebracht wordt, want het is de enige redding voor hen die het aan willen nemen.
En daartoe moet hun gelegenheid worden geboden, opdat niemand zeggen kan dat hij door MIJ niet
is aangesproken, ofschoon IK veel manieren heb de mensen aan te spreken, maar dit hoort niet tot
uw toepassingsgebied, u moet er slechts naar mogelijkheid voor zorgen dat ze een verklaring
hebben voor hun menszijn op deze aarde, dat u hen in kennis stelt van hun oertoestand, van uw
huidige zijn als mens en van het doel dat ze moeten bereiken.
U moet hun zeer nadrukkelijk de geboden van de liefde bekend maken, dat deze het voornaamste
zijn dat ze in acht moeten nemen, om het doel van hun bestaan na te komen. U moet hen alleen
maar inwijden in het werk dat (het gevallene) terugbrengt, dat hun Mijn eindeloze Liefde moet
bewijzen en hun kennis geven over Mijn WEZEN.
Want ze hebben geen geloof meer en daarom hebben ze krachtige blijken van Mijn werkzaamheid
nodig, die u hun zult kunnen geven vanuit uw weten. En daarom zal IK geen van Mijn medewerkers
ongeschikt (voor zijn werk) laten worden, veeleer alles doen om hun de arbeid voor MIJ en Mijn
rijk te verlichten.
En steeds weer zult u Mijn duidelijke leiding inzien die u toont hoeveel MIJ aan uw medewerking
gelegen is. Want IK kan alles, maar niet de wil van een mens bestemmen om MIJ te dienen.
En er zijn er maar weinige te vinden die de wil opbrengen, die IK dan ook kan inzetten als trouwe
knechten in Mijn wijngaard. Daarom zal IK diegenen steeds Mijn bijzondere bescherming beloven,
en IK zal hen leiden en aan hun zijde gaan, opdat ze hun taak kunnen vervullen.
AMEN
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