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0205 Het firmament
28 november 1937
Oh Mijn kind, bezie het firmament - wanneer het straalt in de pracht van zijn sterren - niet een ervan
is onafhankelijk van de Wil van de Schepper, niet een ervan kan zijn baan anders gaan dan de
HEER het heeft bepaald. Alle gelovigen vernemen de roep GOD's als ze dit wonder in het heelal
steeds weer aanschouwen. De HEER nu huisvest wezens in grote getale op elk van deze sterren, zo
zul je een idee krijgen van de oneindigheid van het heelal - van de ontelbare geestelijke wezens die
onderworpen zijn aan Zijn Wil - en van Zijn onophoudelijk besturen van en werkzaam zijn voor al
deze wezens die allen een deel zijn van het eeuwige LICHT.
Oh, u kunt niet geloven hoe onbegrijpelijk het voor u, mensenkinderen is, u kunt er u bij benadering
geen begrip van vormen, anders zou de kolossaalheid, de omvang van de regionen van het
hiernamaals u doen bezwijken. Doch elke kleinste gebeurtenis wordt door de VADER Zelf geleid,
voor elk kleinste wezen wordt gezorgd volgens Zijn Wil en ontelbare hoogstontwikkelde geestelijke
wezens staan HEM terzijde om alles uit te voeren wat voorkomt in het plan van de goddelijke
schepping.
Woorden zijn niet bij machte om u dat nader toe te lichten, u kunt u alleen deemoedig buigen voor
de Grootte en de Almacht van de HEER, in uw situatie op aarde bent u tot niets anders instaat
tegenover dit geweldige besef. Heeft de HEER u de genade gegeven inzage te nemen in slechts het
kleinste beetje van Zijn besturen, in Zijn rijk en Zijn werkzaam zijn, dan is u alleen al daardoor een
onmetelijke zegen ten deel gevallen, want een kind dat ver afstaat van zo'n geestelijke belevenis,
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De hemellichamen - Page 3 valt het aanzienlijk zwaarder een zichtbaar werkzaam zijn van GOD te aanvaarden, zolang het niet
bij machte is in elke kleinste gebeurtenis alleen maar de Wil van de HEER te zien.
AMEN

0254 Hemellichamen – Natuurwetten Onderzoeken is tevergeefs
10 januari 1938
Dierbaar kind - het is een oeroude wijze wet, dat in het heelal zonder onderbreking, volgens de Wil
van de HEER, de hemellichamen hun baan afleggen steeds op gelijke afstand van de zon en in
eeuwigheid zich herhalende regelmatigheid. Alles wat in het heelal geschapen is, is afhankelijk van
het zonnestelsel. Geen enkele ster (planeet) kan bestaan zonder de lichtkracht van de zon, want elk
hemellichaam heeft als zijn bestemming dat weer ontelbare levende wezens deze tot verblijfplaats
hebben - en toch de hoedanigheid van elk ervan van andere aard is.
Zou u dit willen doorgronden, dan zou u met wetten rekening moeten houden die u tot nu toe
volkomen onbekend zijn. De aarde is een helemaal van de rest van de ruimte - bijv. de andere
hemellichamen - afgesloten ster (planeet) met eigen, voor de aarde vastgestelde natuurwetten, en zo
kunt u alleen volgens deze natuurwetten de hemellichamen die u aan het uitspansel ziet voor uzelf
duidelijk maken - maar daarmee komt u niet dichter bij de waarheid. Voor alle bewoners van de
aarde gelden de wetten van de aarde, die echter afwijken van de wetten van de andere
hemellichamen - bijgevolg zal het u nooit mogelijk zijn hierover denkbeelden en regels op te
stellen, want u beheerst de wetten van het heelal niet.
Het is ongeveer hetzelfde als zou u in het dierenrijk de wezens begrijpelijk willen maken dat het
denken van ieder mens anders is - net zo als iedere geest zijn leven gestalte geeft en deze levens zo
volkomen verschillend kunnen zijn - en het dier zou de geestelijke atmosfeer niet kunnen begrijpen
waarin de mens zich bevindt, ofschoon deze zich, net als het dier ook op aarde bevindt. En zo is ook
elk hemellichaam geheel verschillend van een ander, hoewel ze alle in een heelal ronddraaien en
onder de leiding van een Wil staan.
Zodoende blijft voor u, mensen de uiteindelijke oplossing gesloten, daarom is het volkomen
zinloos, wetenschappelijke onderzoeken in gang te zetten over gebieden en vragen, die de mens
nooit kan oplossen, want zelfs wanneer u een oplossing gevonden hebt, wie kan bewijzen dat deze
oplossing juist is? U zult steeds alleen maar rekenen met de wetten die voor de aarde gelden en uw
oordeel vellen, maar het heelal bevat zulke grote geheimen dat het onderzoek ervan door u in het
aardse leven vergeefse moeite is.
Wie geeft u de zekerheid dat de schepping van de HEER zich op alle hemellichamen op dezelfde
manier heeft voltrokken - wie kan op aarde zaken menen te doorgronden waarvan het bewijs niet in
zijn macht ligt? Zo ver in het heelal een hemellichaam van een ander verwijderd is, zo
ongelijksoortig is ook de bestemming van elk hemellichaam voor de hem toegewezen wezens, en de
wetten waaraan deze hemellichamen zijn onderworpen, zijn door de Schepper van het heelal
gegeven naar Zijn goeddunken, maar voor de bewoners van de aarde geheel onbegrijpelijk en met
het menselijk verstand niet te vatten. De grootte van de HEER moeten alle wezens zien aan Zijn
Scheppingswerk, en geeft de mens zich eenmaal aan een zodanige beschouwing over dat hij slechts
bij benadering op de hoogte is van een zeer nietig deeltje van de schepping en zelfs van dit deeltje,
de aarde, niet instaat is dit in zijn algehele gesteldheid grondig te onderzoeken - dan moet hij toch
iets gaan vermoeden van de oneindigheid van het heelal - van de niet te begrijpen grootte van de
Schepper - en het moet hem duidelijk worden dat alles volgens een wijs goddelijk plan geschapen is
en de mens als een deel van dit scheppingswerk daarin geplaatst werd, met eveneens daarbij een
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heelal te willen dienen, moet het resultaat zijn van het nadenken van diegene die de aarde en de haar
omringende hemellichamen probeert te onderzoeken. Want onuitsprekelijk groot is het heelal en
onbeduidend klein de mens.
AMEN

0258 Sterren - Verblijfplaats van de zielen - Zonlicht
14 januari 1938
Zie, wij verkondigen je heden in de Naam van de Heiland wat je vertrouwd moet maken met de
beginselen van de oneindigheid. U wordt zo vaak aangelokt de sterrenpracht te aanschouwen en u
denkt er daarbij niet aan welke heerlijkheden zich daarachter kunnen verbergen? En hoeveel
miljoenen sterren u ook aan het uitspansel ziet, het is toch maar een stukje van de oneindigheid - het
is maar een stukje van de schepping en geeft u nog niet bij benadering een idee hoeveel van zulke
sterren het heelal nog bevat. In dit enorme aantal hemellichamen heerst slechts een GEEST - een
LICHT - en een GODHEID.
Duizenden en duizenden jaren lang is het de Wil van de Schepper, volkomen vrije wezens op deze
sterren de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen - en hen zo langzaam op de toestand in
de eeuwigheid voor te bereiden, waar hun een volheid van licht toe zal stralen die al het licht op de
hemellichamen in het heelal verreweg overtreft. Maar ook is de volheid van licht op elk van deze
sterren verschillend van sterkte. De zonnen die aan deze sterren hun licht en hun warmte afgeven,
zijn wederom van zodanig verschillende afmeting, dat op aarde zich geen mens daarover een
voorstelling zou kunnen maken, want dit zijn gebieden die ontoegankelijk zijn voor menselijk
onderzoek en alleen maar foute gevolgtrekkingen zouden opleveren.
Maar alles is in het wereldruim zo goed geordend, dat van eeuwigheid tot eeuwigheid zich niets in
deze wijze ordening van het heelal in de war laat sturen en nooit zou ook maar een ster zich uit zijn
voorgeschreven baan kunnen verwijderen en andere banen doorlopen.
En luister nu verder: De HEER heeft voor al Zijn wezens de ruimte geschapen zich te voltooien en
voor de levensweg op aarde bijv. staan de mens een aantal jaren ter beschikking, waarin hij zich een
graad van volmaaktheid eigen kan maken die hem in heldere omgeving plaatst. En steeds hoger
moet de ziel zich ontwikkelen en er moet haar steeds meer gelegenheid geboden worden. En dat is
de bestemming van elke ster (planeet) - de ontelbare wezens een ruimte te bieden die overeenkomt
met hun geestelijke toestand, waar het werkzaam zijn van de geestelijke wezens verder moet gaan.
Dit aan de mens duidelijk te maken is buitengewoon moeilijk, want hij vat het slechts met zijn
menselijk verstand en is niet in staat zich een voorstelling te vormen van de ontelbare hoeveelheid
hemellichamen die onder leiding staan van de goddelijke Wil, die ontelbare wezens weer de
mogelijkheid geven rijper te worden.
AMEN

0832 Luchtledige ruimte
28 maart 1939
Zo is er buiten de aarde een luchtledige ruimte waarvan de bestemming is de "geestelijke
partikeltjes" tegen te houden, zodat ze terugverlangen naar de vorm die ze willen ontvluchten en
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tussen alles wat nog in de materie vertoeft plus de materie zelf - en het buiten de materie liggende
geestelijke rijk, en zal derhalve reeds zuiver uiterlijk, de aarde volledig isoleren in het wereldruim
van de gehele schepping, die weliswaar op dezelfde wijze als de aarde bevolkt is, maar onder totaal
andere bindend opgelegde wetten verkeert dan die de bewoners op aarde begrijpelijk zijn. Bijgevolg
is het op geen enkele wijze mogelijk deze luchtledige ruimte van menselijke kant te bedwingen en
door uitvindingen van welke aard dan ook passeerbaar te maken, daar juist toch de taak ervan,
geestelijk opgevat, is: al het van de aarde vluchtende, weer naar de aarde terug te dringen (om een
vorm van welke aard dan ook te doen leven) - aards gezien echter deze ruimte niet het voor 't
menselijk leven vereiste fluïdum bevat, dat voor het lichaam van de mens onontbeerlijk is.
Een poging om de door GOD's Wil getrokken grenzen te bedwingen zal onherroepelijk het aardse
einde van hem die dit toch probeert, betekenen, daar nu eenmaal alles, levende wezens en materie,
alleen maar zolang levensvatbaar kan blijven als het zich bevindt in het bereik van de aarde die een
zodanig leven en materie in zich draagt, daarentegen buiten deze (aarde) de elementen ontbreken
die voor dit leven vereist zijn, weer vanuit door de Schepper wijs overwogen zorg voor al het
geestelijke dat zijn bestemming probeert te ontvluchten en daardoor zijn louteringsweg maar
eindeloos zou verlengen.
De geestelijke wereld die de luchtledige ruimte beheerst is dus in een bepaalde staat van rijpheid,
waarin haar de functie is opgedragen al dit aardse af te weren. Hoe verder de wezens zich
ontwikkelen, des te verantwoordelijker wordt ook hun taak, waaraan echter steeds weer het welzijn
van de hun toevertrouwde wezens ten grondslag ligt en die daarom ook met ijver en liefde wordt
uitgevoerd. Nooit echter zal het de mens als zodanig lukken zich een gebied ten nutte te maken dat
helemaal in strijd is met de gesteldheid van de aarde en dus ook niet de geringste mogelijkheid biedt
om in te leven, en alle onderzoekingen van dit gebied zullen zonder succes blijven ofwel het
lichamelijke einde van de onderzoeker tot gevolg hebben.
AMEN

1586 Schepping
28 augustus 1940
Het heelal is in zijn ontstaan net zo min te verklaren als dat de mensen het WEZEN van de eeuwige
GODHEID begrijpelijk kan worden gemaakt, zolang ze zelf nog niet het rijk van het Licht zijn
binnengegaan. Want wat u gewaarwordt in de schepping is uiterlijk, naar buiten toe, wel materie,
maar in z'n diepste grond geestelijk, d.w.z. Kracht uit GOD, die zich heeft verdicht tot vorm. Het
verdichten van kracht tot vorm is echter een proces waarvan in het aardse leven geen vergelijkbaar
iets te vinden is en zal daarom voor de mensen onverklaarbaar blijven, want kracht is iets
geestelijks, vorm daarentegen iets vergankelijks. Dat iets geestelijks veranderen kan in iets aards
zichtbaars gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven en is daarom aan de mensen ook niet
begrijpelijk te maken.
GOD's Liefde is Kracht - Zijn Wil is Kracht - en deze Liefdewil nam vorm aan. Dus is elk
scheppingswerk goddelijke Wil die tot vorm is geworden. Het is verder 'n tot vorm geworden
goddelijke Gedachte. Wat GOD denkt en wil, gebeurt, en bijgevolg plaatst HIJ al Zijn Gedachten
als daad in het heelal. Zijn schepping is Kracht die van Hem uitging, die gestalte heeft aangenomen
volgens Zijn Wil. En er gaat geen seconde voorbij waarin de goddelijke Wil om te vormen niet
aktief is, er gaat geen seconde voorbij waarin geen nieuwe scheppingen in het heelal gezet worden,
want de Kracht van Zijn Liefde is onophoudelijk bezig. En al het geschapene wordt ononderbroken
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ofschoon het van uiterlijke vorm verandert en schijnbaar vergaat. Niets kan er in het heelal verloren
gaan of vergaan tot niets, want alles is goddelijke Kracht, dus onvergankelijk. Elke schepping is
ontstaan juist door deze Kracht en kan nooit meer vernietigd worden. Als dus de mens schijnbaar
een werk van vernietiging ten uitvoer brengt, keert zijn vrije wil zich tegen de Wil van GOD. GOD
trekt zijn Wil van de uiterlijke vorm van Zijn scheppingswerk terug, en deze vorm houdt schijnbaar
op te bestaan, maar is alleen voor het oog van de mens onzichtbaar, tot GOD Zijn Liefdewil
opnieuw tot vorm laat worden. Daarbij is het motief van de verwoesting door menselijke wil
doorslaggevend in hoeverre zoiets tegenover GOD onrecht is.
Wat GOD echter geschapen heeft buiten de aarde is onaantastbaar voor 'n GOD vijandig gezinde
macht. Alleen maar datgene is aan een tijdelijke verandering onderworpen - deels door goddelijk
willen, deels door menselijk willen - wat met de aarde in contact staat. Maar het zijn juist deze
werken van de schepping die de mens niet begrijpen kan en wier ontstaan hem laten piekeren.
Alleen de aarde bevat wezens waarin de vernietigingsdrang aanwezig is, terwijl alle scheppingen
buiten de aarde niet onderworpen zijn aan de wil van onrijpe wezens om te vernietigen. Het
schijnbare vernietigingswerk heeft echter tot gevolg dat goddelijke Kracht niet altijd wordt erkend
als oersubstantie van de schepping. Het heeft tot gevolg dat aan de Almacht van GOD getwijfeld
wordt, het heeft tot gevolg dat men het ontstaan van deze scheppingswerken zuiver aards tracht te
verklaren, dat men de scheppende Kracht van een wezenlijke GODHEID probeert te loochenen en
deze Kracht graag zou willen vervangen door de aan de mens geloofwaardig schijnende
oernatuurkracht, die onafhankelijk is van een bestaand WEZEN en in zichzelf bepalend is. Elke
bouw volgens plan van het gehele scheppingswerk zou dan echter op losse schroeven komen te
staan indien een WEZEN, DAT onovertrefbaar is en het alomvattend begrip van Almacht, Liefde en
Wijsheid, bestreden wordt.
AMEN

1823 Erupties - Verscheidenheid van hemellichamen
21 februari 1941
Voor het universum geldt één natuurwet: de onverwoestbaarheid van datgene wat bestaat. Niets kan
er vergaan, maar alleen maar veranderen volgens de Wil van GOD. En deze verandering gebeurt
weer zo, dat er iets onzichtbaar wordt om ergens anders weer zichtbaar tevoorschijn te komen. Elk
nog zo klein scheppingswerk draagt deze wet in zich, zodat dus het schijnbare verval alleen maar
een omvorming betekent van datgeen wat er eerst was. Derhalve kunnen ook grote
scheppingswerken, zoals hemellichamen, een andere vorm aannemen; dit is echter een proces dat
zich over een ontzaglijk grote tijdsruimte uitstrekt, dat, naar aardse tijdrekening, duizenden jaren
vergt en dus nooit door mensen kan worden gadegeslagen inzover het gaat om fundamentele
veranderingen van een scheppingswerk. Meestal zijn het de erupties van afzonderlijke
scheppingswerken die aanleiding zijn om opnieuw dezelfde scheppingen van kleinere afmeting te
vormen.
Deze nieuwe scheppingen vertonen dezelfde aard en gesteldheid als het scheppingswerk waaruit ze
tevoorschijn zijn gekomen. Dus zullen zich in de omtrek van een zon steeds zulke hemellichamen
bevinden waar dezelfde samenstellende (opbouw) stoffen en dezelfde natuurwetten laten zien dat ze
juist bij deze zon horen. Aards gezien kan nu de zon niets anders zijn dan een oneindig vergroot
bouwwerk met dezelfde gesteldheid als de haar omringende planeten, daar deze uit haar
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wezens bevolkt moeten zijn. Maar hier vertonen zich nu de meest enorme verschillen.
Geen enkel scheppingswerk wordt bewoond door levende wezens die hetzelfde zijn als die van
andere scheppingswerken en bijgevolg is ook de uiterlijke gesteldheid van elk hemellichaam een
andere en wel steeds aangepast aan de levende wezens die er op leven. En dat schakelt nu ook weer
een zelfde samenstelling in stoffelijk opzicht uit. Het is dus alleen maar de kern van elk
hemellichaam die uit dezelfde grondstof bestaat, de uiterlijke vorm echter is in overeenstemming
met de hem toegewezen levende wezens. Alles wat zich in de omgeving van een zon bevindt, is
voortgekomen uit deze zon, d.w.z. door deze uitgestoten, maar heeft vanaf het moment van zijn
zelfstandigheid de gesteldheid aangenomen die past bij de levende wezens die dit scheppingswerk
als verblijfplaats zullen krijgen. De oneindig veel verschillende graden van rijpheid van het nog
onvolmaakte geestelijke vereisen ook oneindig veel scheppingen van 'n verschillende gesteldheid,
zodat daarin al de reden ligt voor de verscheidenheid van de hemellichamen.
AMEN

1919 Hemellichamen (met) verschillende lichtsterkte (en) de zin ervan
16 januari 1941
Welke bestemming de oneindig vele hemellichamen hebben, is de mens onbekend en een verklaring
daarover is ook alleen maar d.m.v. het geloof te geven en ook gelovig slechts als waarheid aan te
nemen, want een bewijs kan niet geleverd worden zolang de mens nog bij de aarde hoort.
De hemellichamen hebben dezelfde taak als de aarde: de geestelijke wezens een verdere
mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen; alleen zijn ze zo verschillend en in hun aard volledig
afwijkend van de aarde, toch dienen alle hetzelfde doel: de onrijpe wezens in een hogere staat van
rijpheid te brengen. En deze opgave is steeds bepalend voor de gesteldheid en samenstelling van elk
hemellichaam. Elk hemellichaam is dus voor de eerste keer bewoond en wel door zodanige wezens
die nog zichtbare scheppingswerken nodig hebben, omdat hun de zielerijpheid nog mankeert.
De aard en manier van de werkzaamheid van zulke wezens op een hemellichaam buiten de aarde is
de mensen niet begrijpelijk te maken. Het wijkt echter totaal af van de taak van de wezens op aarde,
want voor deze opdracht is materie nodig, terwijl de andere hemellichamen scheppingen zijn waar
noch aardse natuurwetten worden toegepast, noch van de wezens die er op wonen werkzaamheden
gevergd worden die overeenkomen met die van de aarde. Toch stelt de mens zich iets soortgelijks
voor zolang hij er niets anders voor in de plaats kan stellen. Derhalve kan alleen op deze manier de
mensen opheldering toekomen, en wel is het goddelijke Wil, dat de mensheid daarover opheldering
gegeven wordt. Waarheen uw oog zich ook wendt, ziet u goddelijke scheppingen, maar u ziet niet
het geestelijke dat ze bevatten. Dit geestelijke gaat zo door oneindig veel verblijfplaatsen, voordat
het zich weer aansluit bij waar het is van uitgegaan. (16 mei) De gang door GOD's zichtbare
schepping kan voldoende zijn het geestelijke weer de staat van volmaaktheid te verschaffen, zoals
het eens was, dan heeft het geen verdere school van de geest meer nodig. Het kan zich in het
lichtrijk aaneensluiten met net zulke rijpe wezens en zich daardoor steeds meer positief
ontwikkelen.
Ontelbare zielen echter benutten het bestaan op aarde niet zoals ze het zouden kunnen, ze verlaten
dan de aarde in een onvoldoende staat van rijpheid en zijn onbekwaam het Lichtrijk binnen te gaan.
Dezen moet nu een andere mogelijkheid gegeven worden zich verder te ontwikkelen, want GOD's
schepping is oneindig groot en vormingsplaatsen van de geest zijn er waarlijk genoeg. Elk oord
beantwoordt aan de staat van rijpheid van de zielen die er nu in verblijven. Ze onderscheiden zich
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van elk hemellichaam afhankelijk is van de rijpheid van de wezens die er op wonen, want hun graad
van rijpheid is maatgevend voor de straling van het licht die ze ontvangen. Er zijn hemellichamen
die van licht verstoken zijn, omdat er totaal onwetende wezens op wonen, d.w.z. die zich voor de
hun aangeboden onderrichtingen afsluiten. Maar weten is licht.
Deze hemellichamen zonder licht zijn het dichtst met zielen bevolkt, want er gaan ontelbare zielen
heen van de aarde die geen enkel geestelijk weten in zich hebben opgenomen en dezen kunnen
daarom ook alleen aan die hemellichamen worden toegewezen, waar het nog donkere nacht is. Toch
ervaren ze meestal de duisternis als 'n kwelling en dan bestaat de mogelijkheid dat ze licht begeren
en zoeken. En dan kan de positieve ontwikkeling ook bij deze zielen beginnen en kunnen ze in
streken met wat meer licht worden geplaatst, d.w.z. op hemellichamen die een geringe graad van
lichtkracht hebben. Maar voor alle hemellichamen geldt dezelfde wet: dat de wezens werkzaam zijn
in liefde - want dit geeft licht, d.w.z. het licht stroomt nu de in liefde aktieve wezens toe in de vorm
van weten. Er zijn hemellichamen die een onvoorstelbare lichtintensiteit hebben. Daar zijn dus de
zielen die door hun aan GOD welgevallige levenswandel op aarde en hun dienen in liefde het tot
een hoge graad van zielenrijpheid hebben gebracht, of op andere hemellichamen zich inspanden om
hun taak op aarde, die ze veronachtzaamden alsnog te volbrengen en die nu lichtdragers zijn, dus
onophoudelijk licht ontvangen en kunnen uitdelen.
Voor deze geestelijke wezens is het niet nodig dat ze op zichtbare scheppingen verblijven. Ze zijn
nu door hun hoge graad van rijpheid bekwaam te scheppen en te vormen en doen dit nu tot hun
eigen gelukzaligheid. Bijgevolg zijn die hemellichamen vol van bovenmate bekoorlijke
scheppingen. Dit zijn geen aardse scheppingen, dus bestaand uit materie en derhalve met een vaste
vorm, maar ze stroken alleen met de verblijfplaats van de wezens in geestelijke regionen. Net zo als
ook de hemellichamen zonder licht geen materiele scheppingen bevatten, echter eveneens voor de
wezens waar te nemen zijn, omdat daar alles voorhanden is wat de wezens in hun donkere staat
begeren. Voor hun geestelijke ogen ontstaan ook aardse scheppingen, want hun wil, hun verlangen
ernaar, laat deze scheppingen zichtbaar worden, echter zonder materieel werkelijk aanwezig te zijn.
En dat betekent voor het wezen een kwelling, naar iets te verlangen en het nooit grijpbaar of
voelbaar, maar alleen als inbeelding voor zich te hebben. Daardoor wordt hem de vergankelijkheid
van het aardse duidelijk gemaakt zodat ze de begeerte ernaar vanzelf leren overwinnen, want zonder
deze overwonnen te hebben, kan het wezen nooit de sferen vol van licht binnengaan. In de staat van
volmaaktheid is het scheppen en het dingen vorm geven echter wat anders. Dit zijn geestelijke
scheppingen, die geen enkel verband hebben met begerenswaardige dingen op aarde. De
verschillende hemellichamen zijn derhalve verblijfplaatsen voor de zielen van hen die op aarde
gestorven zijn met een verschillende graad van rijpheid. En er bestaan miljoenen en nog eens
miljoenen hemellichamen van 'n zo verschillende lichtkracht dat waarlijk iedere ziel een
verblijfplaats vindt die overeenkomt met haar graad van rijpheid om zich verder te kunnen
ontwikkelen, zodat dus alleen de wil van het wezen maatgevend is of het de weg omhoog in kortere
of langere tijd aflegt. GOD laat geen wezen vallen en geeft het steeds weer mogelijkheden zich te
ontwikkelen ook buiten de aarde, dus in het hiernamaals.
Toch is het aardse leven dat niet benut is, nooit helemaal goed te maken - want alleen op de aarde
kan het wezen, als het zijn wil goed gebruikt, een staat van volmaaktheid bereiken die hem het
hoogste erfdeel van de hemelse VADER oplevert: het kindschap GOD's. Er zijn oneindig veel
graden van gelukzaligheid, welke de wezens door hun ontwikkelingsgang omhoog kunnen
verwerven op de hemellichamen. Maar nimmer zullen ze die gelukzaligheid kunnen genieten die
een kind GOD's bereid is. Daartoe gaf GOD de mens het aardse leven, dat hij, zolang hij de vrije
wil heeft en hem daardoor kracht en genade in onmetelijke mate ter beschikking staat, zich het
allerhoogste verwerven kan: het kindschap GOD's. Want wat dit Woord betekent, kunt u allen niet
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De hemellichamen - Page 9 begrijpen. En toch moet u, zonder de betekenis ervan te weten, door het aardse leven gaan, opdat u
in volledige vrije wil al op aarde de vereniging met GOD nastreeft, en dan eens de meest
gelukzalige schepselen wordt in de eeuwigheid.
AMEN

2142 Hemellichamen - Geestelijke en aardse substantie
7 november 1941
Alleen die mens gaat dieper in op het vraagstuk van de schepping wiens gedachten naar GOD zijn
gekeerd, want deze peinst over het ontstaan van het heelal, over de oneindigheid en de Schepper
van alle dingen. Hij zal geen snelle conclusies trekken, hij zal gissen en in gedachten vragen stellen,
en d.m.v. gedachten zal hem ook het antwoord toekomen zodra hij op zijn gedachten let. De
geringste bereidwilligheid om te worden onderricht door wetende krachten, beloont GOD zodanig,
dat HIJ dezen opdracht geeft de gedachtengang van de mens in rechte banen te leiden en dus zal
zijn denken overeenstemmen met de waarheid en hij zal a.h.w. uit zichzelf wijsheden putten. De
GEEST uit GOD onderricht hem en dus staat hij vast in de waarheid.
De wereld is het product van de goddelijke Liefdewil. Ze is de gedachte van GOD die tot vorm is
geworden. Al het tastbare en aards zichtbare behoort tot de aarde, het rijk van de materie. Maar
buiten deze is er de geestelijke wereld, niet zichtbaar voor het menselijk oog, echter eveneens uit de
goddelijke Kracht van de Schepper voortgekomen. Want het heelal bevat ontelbare scheppingen
waarvan de grondstoffen geestelijke substantie zijn, die het menselijk oog niet kan waarnemen
omdat dit alleen maar aardse materie kan zien. Zou de mens deze geestelijke scheppingen kunnen
aanschouwen dan zou hem een bijzonder weten ontsloten zijn, zijn vrije wil echter was dan in
gevaar, want wat hij schouwend zou zien, zou beslissend zijn voor zijn hele leven op aarde. Maar
daarom moet dit weten voor hem verborgen blijven, opdat hij zijn aardse levensweg helemaal
onbeïnvloed kan afleggen.
De Wil, Wijsheid en Liefde van GOD liet voortdurend scheppingen ontstaan die de mens alleen
maar als heel verre hemellichamen voorkomen, waarvan hij dus vermoedt dat ze dezelfde
gesteldheid hebben als de aarde. Deze hemellichamen zijn evenwel van een heel ongelijksoortige
samenstelling en voor de bewoners van de aarde totaal ontoegankelijk. Toch kan de menselijke
geest ook in deze scheppingen ronddolen en wat hij ziet en hoort mee terug nemen naar de aarde.
En dit is een buitengewone genade van GOD, want de mens als mens zal nooit in dat rijk kunnen
geraken en daarom zou hem het weten erover helemaal ontbreken. Zo echter onderricht zijn Geest
hem op de volgende manier:
(nr 2142 - 7 nov.) Er bestaat niets in het heelal wat zijn Oorsprong niet in GOD heeft. Bijgevolg
moet alles de goddelijke Wijsheid verkondigen, d.w.z. het moet beantwoorden aan een plan dat
GOD in Zijn Wijsheid heeft ontworpen. Dus niets is zinloos in het heelal al mag dit ook de mens zo
voorkomen. De hemellichamen nu beantwoorden precies zo aan hun doel als de aarde, ofschoon ze
anders gevormd zijn. Alles in het heelal biedt het nog onvrije geestelijke de mogelijkheid zich
positief te ontwikkelen. Dat is het enige doel van elk scheppingswerk.
Het is nu echter geenszins aan te nemen dat daarom alle scheppingswerken uit dezelfde substantie
bestaan, dat dus alleen maar de aardse substantie, de materie, de verblijfplaats kan zijn waar het
onontwikkelde geestelijke wordt ondergebracht, want uit deze onderstelling zou volgen dat alles in
het heelal uit dezelfde aardse substantie bestaat. Verder zou dit met zich mee brengen dat alle
hemellichamen door dezelfde wezens, door mensen, bewoond zouden zijn, maar dit betekent een
blijven stilstaan in steeds dezelfde toestand, dus in een toestand van levenloosheid die zich niet
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De hemellichamen - Page 10 ontwikkelt, ofwel: niets doen. En verder zou dit betekenen een voortdurende duisternis en dat wil
zeggen dat alle hemellichamen scheppingen zonder licht zouden moeten zijn. De hogerontwikkelde
wezens zouden echter deze schepping als een onverdraaglijke dwang ervaren, want voor hun
uitstraling van licht zouden ze geen wezens vinden die bereidwillig waren dit in ontvangst te
nemen, dus zou het streven naar GOD te gaan nooit verwezenlijkt worden, wanneer het wezen niet,
uit zijn toestand van gebonden zijn aan de aarde, verlost zou worden en in vrije regionen komen
waar een werkzaam zijn zonder een omhulling als dwang mogelijk is. Dus moeten er ook
scheppingen bestaan die geen dwang meer betekenen voor het wezen. Elke aardse substantie is
echter een dwang voor het geestelijke dat zich daarin bevindt, bijgevolg moet deze wegvallen, en er
moeten scheppingen bestaan die alleen zuiver geestelijk verklaard kunnen worden omdat ze alleen
geestelijke substantie zijn. Ze bestaan, echter niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar zijn alleen
waarneembaar met het geestelijke oog.
Ze zijn dus als geestelijke scheppingen te bestempelen, wat zoveel wil zeggen als dat ze pas nà het
aardse leven kunnen worden aanschouwd, dat ze geestelijke wezens bevatten die het aardse leven al
hebben afgelegd en zich hoger moeten ontwikkelen. De staat van rijpheid van de wezens is echter
verschillend, bijgevolg moeten ook de scheppingen die nu het wezenlijke tot verblijfplaats dienen,
verschillend zijn.
AMEN

2143 Sterren - Geestelijke en aardse substantie
7 november 1941
Voor de positieve ontwikkeling van het geestelijke is het dienend werkzaam zijn doorslaggevend,
en wel wordt er naar gelang de verblijfplaats ook een zekere aktiviteit van het wezen verlangd en
deze stemt weer overeen met de gesteldheid van het hemellichaam dat die wezens als bewoners
heeft. Aardse zichtbare en tastbare substantie vereist ook een werkzaamheid die weer het zichtbare
en tastbare tot stand brengt en bijgevolg moet ook de ziel, het geestelijke, zich in een omhulsel
bevinden dat tastbaar en zichtbaar is.
De bezigheid kan echter ook uit zuiver geestelijke aktiviteit bestaan, d.w.z. niet aan een vorm of
aardse schepping gebonden zijn en toch eveneens een dienende liefde zijn, waardoor het wezen tot
volmaaktheid komt. Bijgevolg hoeft het rijp worden van deze wezens niet van aardse scheppingen,
d.w.z. materiele scheppingen, afhankelijk gemaakt te worden. Veeleer kan de positieve
ontwikkeling in geestelijke regionen sneller en gemakkelijker plaats vinden. Toch is aktiviteit in een
geestelijke omgeving moeilijk aan de mensen uit te leggen. Ze is hun niet duidelijk te maken, omdat
de mens zich een leven zonder lichamelijke buitenkant niet kan voorstellen, maar bij GOD is geen
ding onmogelijk en schiep HIJ dus dingen die aan het menselijk verstand onaanneembaar
voorkomen, die naar menselijke begrippen als niet bestaand moeten worden uitgelegd, evenwel niet
uit het Universum weg te denken en dus ook niet te loochenen zijn. En dit zijn de hemellichamen
die voor de mensen als aan de hemel staande sterren zichtbaar zijn. Deze sterren zijn eindeloze
afstanden van elkaar verwijderd en zijn steeds een wereld apart.
Elke schepping getuigt van GOD's Almacht, Wijsheid en Liefde, maar de mens begrijpt de aard van
de sterren niet, zolang hij op aarde vertoeft, want hij kan zich niets voorstellen wat niet uit aardse
substantie bestaat. Het geestelijke in de mens echter is ook een van de aardse materie volledig
onafhankelijke substantie en dit laat al het aards tastbare of zichtbare op de aarde achter zodra de
ziel door de poort van de eeuwigheid het geestelijke rijk binnengaat.
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substantie, integendeel zijn daarvoor de ontelbare sterren bestemd, die voor het menselijk oog
zichtbaar zijn als stralenden hemellichamen, maar in werkelijkheid niet door het menselijk oog
aanschouwd kunnen worden, omdat ze geen aardse scheppingen zijn, die echter toch door GOD
geschapen werden voor de voortgaande ontwikkeling van het nog onvolkomen geestelijke.
AMEN

3512 GOD openbaart Zich door de schepping
13 augustus 1945
De goddelijke Wil om vorm te geven liet werken ontstaan die zichtbaar zijn voor het menselijk oog
om Zich Zelf aan hen te openbaren in de werken van de schepping. Zijn doel is de mens ertoe te
brengen HEM Zelf te onderkennen om dan zijn liefde te winnen en zijn wil naar Zich Zelf te keren.
Zodra GOD's Grootte en Heerlijkheid, Zijn Liefde, Almacht en Wijsheid wordt herkend, stuurt de
mens ook aan op het hoogste WEZEN.
Doch zonder dit inzicht keert zijn geest zich naar de dingen die hem begeerlijk voorkomen voor het
leven op aarde. De mens draagt een liefde in zich die toch verkeerd kan zijn wanneer ze uitgaat naar
datgene wat vergankelijk is. Hij zal altijd iets nastreven en het voorwerp van zijn streven moet
goddelijk zijn - iets Geestelijks dat volmaakt is, dan is zijn liefde goed. GOD Zelf is het
volmaaktste geestelijk WEZEN en het vereist de diepste liefde om naar dit volmaaktste WEZEN te
streven. Daarom moet HIJ ook worden onderkend en daarom openbaart HIJ Zich aan de mensen
doordat HIJ scheppingswerken voor hun ogen laat ontstaan die getuigen van Zijn Liefde, Almacht
en Wijsheid. En de mens die opmerkzaam GOD's schepping aanschouwt, moet HEM leren
liefhebben. Hij moet GOD's Liefde voelen en Zijn Wijsheid, Die elk scheppingswerk zijn
bestemming heeft toegewezen en hij moet, tegenover Zijn Grootte en Zijn niet te overtreffen
WEZEN verzinken in eerbied en ontzag.
Het herkennen van de eeuwige GODHEID heeft onherroepelijk de liefde tot HAAR als gevolg en
de mens stuurt bewust op GOD aan, hij probeert met HEM in verbinding te treden, hij biedt zich
zelf aan Degene DIE hem heeft voort gebracht aan als Zijn schepsel, om met Hem in verbinding te
blijven omdat hij HEM bemint. De liefde tot GOD is de drijfveer van een ijverig streven, zonder
liefde behoort de mens toe aan de wereld omdat zijn verkeerde liefde naar haar uitgaat. Om GOD te
kunnen liefhebben, moet HIJ echter herkend worden en GOD Zelf helpt de mensen Hem te leren
herkennen. HIJ toont Zich aan hen in Zijn Grootte en Macht. In Zijn scheppingen is Hij de mens
tastbaar nabij, want alles wat uit Zijn Wil is ontstaan, is in zijn oorspronkelijke substantie
geestelijke kracht, dus uitgestroomd uit DATGENE wat HIJ Zelf is - het Krachtcentrum, een
onuitputtelijke Bron van Liefdekracht.
GOD is de eeuwige LIEFDE Zelf, HIJ is KRACHT en derhalve in ieder van Zijn scheppingswerken
tegenwoordig, wat de mens begrijpelijk wordt als hij GOD heeft herkend, als hij in het WEZEN van
de Liefde is doorgedrongen door zijn eigen werkzaam zijn in liefde. Heeft hij dit niveau van inzicht
bereikt, het WEZEN en de Kracht van de Liefde te beseffen, dan zoekt hij GOD ook niet meer in de
verte, maar is HIJ hem in elk scheppingswerk nabij en zijn liefde tot HEM groeit gedurig en laat
hem voortdurend rijpen in inzicht.En ieder mens kan tot het besef van de eeuwige GODHEID
komen als hij Haar werken ernstig beschouwt en een serieuze wil heeft door te dringen in een
gebied dat vroeger voor hem gesloten was: GOD's werkzaam zijn in en het besturen van het
Universum.
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waarheid en streven naar inzicht. Want HIJ wil herkend worden, HIJ wil Zich aan de mensen
openbaren, zodat ze met HEM in verbinding kunnen treden. HIJ wil bemind worden door Zijn
schepselen en daarom maakt HIJ Zich bekend als Zelf een WEZEN vol van Liefde, Dat hoogst
volmaakt is en met het volste recht aanspraak kan maken op de liefde van Zijn schepselen. Maar
HIJ wil de mensen niet dwingen HEM te beminnen en daarom staat het eenieder vrij de goddelijke
schepping tot zich te laten spreken of er onverschillig aan voorbij te gaan.
Altijd is GOD de mensen nabij in Zijn werken, maar voelbaar alleen voor hen die proberen HEM te
herkennen en daarom de grootst mogelijke aandacht aan al die dingen schenken waardoor ze
omgeven zijn. Dezen zullen HEM voelen en in liefde tot HEM ontbranden, ze zullen proberen
HEM te doorgronden, ze zullen hun gedachten laten dwalen in de oneindigheid en vragen opwerpen
die door geestelijke zijde beantwoord worden en ze zullen tot inzicht komen, waarvan het gevolg
een streven naar volmaaktheid is om dichter bij het hoogste en volmaakste WEZEN te kunnen
komen omdat de mens voelt dat dit het einddoel van zijn aardse leven is, dat hij zich verenigt met
GOD uit Wiens Kracht hij eens is voortgekomen.
AMEN

4026 Wezens van de stralende hemellichamen Engelen - Kindschap GOD's
20 april 1947
In welke overvloed de eeuwige GODHEID Haar Liefdekracht in de oneindigheid uitstraalt, kan
door een mens niet in zijn volle omvang beseft worden, zolang hij nog op aarde vertoeft, want hij
kent alleen maar de hem zichtbare scheppingen, die slechts een nietig deeltje van de totale
schepping uitmaken. GOD echter behoudt de hele schepping door het doen toekomen van Zijn
Liefdekracht. Ontelbare scheppingswerken zijn derhalve dragers van Zijn Kracht, ontelbare
hemellichamen dragen wezens die daarop belichaamd zijn, wier leven door het toestromen van Zijn
Kracht verzekerd is. En aan al deze wezens laat HIJ Zich zien als Schepper en Behoeder, zodra ze
een bepaalde graad van rijpheid bezitten, die hun het vermogen oplevert om zaken te doorzien.
Meestentijds zijn het wezens van hogere intelligentie; niet te vergelijken met de mensen van deze
aarde, die weliswaar op een lagere trap van ontwikkeling staan, echter het hoogste doel dat mogelijk
is, kunnen bereiken: het kindschap GOD's, dat op andere scheppingen niet mogelijk is te verwerven.
Maar in kennis en inzicht zijn ze verder gevorderd dan de mensen van deze aarde.
Ze worden door geestelijke wezens uit het Lichtrijk geleid en op een ver gevorderd niveau van
weten gebracht, ze zijn ook in staat dit weten te benutten en zijn geestelijk uitermate actief, omdat
in hen de opvatting van gelijkheid en harmonie sterk ontwikkeld is en ze elke ongelijkheid als
gebrek aan rijpheid en gebrek aan geestelijke betekenis van de schepselen aanzien. En ze proberen
dit op te heffen door 'n weten over te dragen dat hun wordt toegestuurd op een manier dat het door
hen ook als van goddelijke oorsprong herkend en erkend wordt. Dus zijn die wezens ook met GOD
verbonden, DIE zij als hoogste GEEST van eeuwigheid erkennen, beminnen en aan Wiens Wil zij
zich proberen aan te passen. Hun levenswandel is ook in overeenstemming met GOD's Wil,
inzoverre dat die niet in liefdeloosheid wordt geleid, veeleer broederlijke liefde de wezens steeds
met elkaar verbindt, die hun hoogste plicht zien in het uitdelen aan diegenen die niet bezitten wat
hen gelukkig maakt. Dus staan ze zogezegd ook in het licht.
(20 april) En toch zijn het wezens die nog tot volle ontwikkeling moeten komen, die de weg naar de
hoogste voltooiing nog moeten gaan, want wat zij bezitten is niet door eigen werkzaamheid van de
wil verworven, maar hun als voorstadium gegeven om tot deze vrije wilsproef te komen als ze een

Bertha Dudde - De hemellichamen - 12/26 -

De hemellichamen - Page 13 andere ontwikkelingsgang gaan dan de mensen van deze aarde, wier zielesubstanties zich vanuit de
diepte omhoog moesten ontwikkelen ten gevolge van hun vroegere afval van GOD. Er zijn ook
oergeschapen geestelijke wezens die GOD niet ontrouw waren, maar hun wil nog niet hebben
beproefd in dit opzicht, dat hun alle prikkels van de tegenstander van GOD voor de geest worden
gesteld en zij hieraan weerstand moeten bieden. Pas dan heeft een wezen de weg naar de hoogste
volmaaktheid betreden, als het deze proef op aarde heeft doorstaan.
Er bestaan ontelbare scheppingen, ontelbare graden van rijpheid kunnen worden bereikt door het
leven op deze scheppingen, ontelbare mogelijkheden worden voor de geestelijke wezens ontsloten
en alle zijn het Scholen van de geest, echter verschillend in het werkzaam zijn en de omstandigheid
ervan. En de Wil van GOD om vorm te geven heeft geen grenzen en Zijn gedachten worden
ononderbroken omgezet in daden, in vormen en de Kracht van Zijn Liefde brengt deze vormen, die
alleen door Zijn Wil duurzaam gemaakte gedachten zijn, ononderbroken tot leven.
Alle wezens van de geschapen hemellichamen zijn gelukkig en toch is de staat van geluk
verschillend en begrensd. Maar leed is alleen op de aarde de metgezel van de ziel en in sterkere
mate in de gebieden in het hiernamaals, waar de zielen vertoeven die hun aardse levensproef niet
hebben doorstaan, die faalden in vrije wil, terwijl de wezens van de stralende hemellichamen GOD
nooit serieus weerstand hebben geboden en daarom ook het leed van hen wordt weggehouden, tot
ook zij de weg over de aarde gaan om de wilsproef af te leggen, om de hoogste graad van
volmaaktheid te bereiken.
GOD's Liefde, Licht en Kracht vult de hele oneindigheid en onvoorstelbaar voor de mens zijn de
veelzijdigheid van al die scheppingen, het leven van de bewoners en de
ontwikkelingsmogelijkheden die het geestelijke geboden zijn om onuitsprekelijk zalig te worden.
Het hele universum is vervuld met de Kracht van GOD, het zichtbare en het onzichtbare heelal is
een product van de Wil van Zijn Liefde, het is geschapen voor het rijp worden van het nog
onvolmaakte geestelijke en voor de positieve ontwikkeling van datgene, wat in de diepte verdwaald
is en naar GOD terug moet keren. De aarde heeft echter een bijzondere bestemming - alleen die
biedt de mogelijkheid aan het op haar belichaamde geestelijke, om het kindschap GOD's te
bereiken, de hoogste graad van volmaaktheid; en daarom moeten ook de zuiverste engelen deze
weg gaan om kinderen GOD's te worden, wat het doorstaan van een wilsproef vereist, die alleen
maar op aarde kan worden afgelegd. Dan echter zullen er meest gelukzalige wezens verblijven in
GOD's nabijheid, die volmaakt zijn en scheppen kunnen en vorm geven in vrije wil, die ook GOD's
Wil is, door gebruik te maken van de Kracht uit GOD, zoals het in 't allereerste begin zo was
voorbestemd.
AMEN

4748 Astrologie - 't Lot uit de sterren
27 september 1949
Alleen dit is als door Mijn GEEST gegeven te beschouwen, wat de verlossing van het geestelijke tot
inhoud heeft, wat dus min of meer uitvoerig kennis geeft van Mijn heilsplan en bijgevolg ook van
MIJ en Mijn WEZEN getuigt. Een weten dat buiten dit kader valt, dat dus in de mens noch het
geloof aan Mijn Liefde, Wijsheid en Almacht wekt, noch de zielerijpheid van de enkeling
bevordert, een weten dat bovendien in tegenspraak is met de leer van CHRISTUS inzoverre het de
vrije wil van de mens ontkent, dus dat de mens totaal willoos aan het noodlot zou zijn overgeleverd,
een weten dat verder meent een toekomst die door Mijn Wijsheid voor de mens verborgen is, te
kunnen ontsluieren, is niet het werk van de GEEST en dus ook niet door MIJ gewild, veel meer een
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dwaalspoor te leiden.
Nooit zullen mensen kunnen doorgronden of berekenen welke vorm het levenslot van de enkeling
aanneemt, integendeel zijn al dergelijke beweringen verkeerde conclusies of vermoedens die wel
toevallig kunnen kloppen, maar dan nooit op grond van berekeningen of inwerking van bepaalde
sterren, veeleer beantwoordt het levenslot altijd aan Mijn plan van eeuwigheid, waaraan de vrije wil
van de mens ten grondslag ligt.
In de grote scheppingsruimte zijn weliswaar eindeloos veel hemellichamen voor de mensen van
deze aarde zichtbaar, maar invloed op de mens oefenen deze hemellichamen niet uit (28 sept.) wat
ook voor ieder begrijpelijk zal zijn als hij bedenkt dat talloze hemellichamen zich in de hun
toegewezen banen bewegen, dat deze wetmatigheid sinds eeuwigheid is gezien door Mijn Wijsheid
als goed en juist, dat al de hemellichamen levende wezens dragen ten dienste van de positieve
ontwikkeling en dat ook het lot van hen bepaald is, maar dit wordt nooit door andere
hemellichamen beïnvloed. Alleen zuiver op natuurlijke wijze kunnen de bewoners van de aarde
atmosferische stromingen gewaar worden die zich door de nabijheid van bepaalde hemellichamen
openbaren, maar die op het lot van de enkeling geen invloed hebben. De wetmatigheid in het hele
Universum, de eeuwige ordening, die in Mijn schepping is te herkennen, is wel bewijs genoeg van
een leidinggevende Macht. Maar in dezelfde ordening voltrekt zich ook de ontwikkelingsgang van
de wezens, terwille van wie de hele (materiële) schepping eerst is ontstaan.
Dat nu deze scheppingen een bepaalde invloed hebben op de ontwikkeling van de geestelijke
wezens is juist, maar alleen in zoverre dat ze deze laatsten een voortdurende verandering van vorm
mogelijk maken en zodoende een langzame klim omhoog.
Maar in het stadium van de vrije wil worden de mensen zo met gebeurtenissen geconfronteerd,
zoals IK die in Mijn Wijsheid heb gezien als gunstig voor het wezen. Dat het hele leven op aarde
zich volgens een bepaalde wetmatigheid voltrekt, geeft de mens aanleiding verkeerde
gevolgtrekkingen te maken - ze hebben deze wetmatigheid naar eigen denken uitgelegd en nu
conclusies getrokken, ze in verband brengend met het lot van de mens. Maar deze onderzoekingen
stemmen in het geheel niet overeen met de waarheid en worden door MIJ ook niet goedgekeurd,
want steeds zal IK de vrije wil van de mens laten gelden ofschoon IK het levenslot bepaald heb
sinds eeuwigheid
AMEN

5321 Kosmische stromingen
21 februari 1952
De Geest in u moet werkzaam worden, als u duidelijk heid wilt hebben in alle zaken, als u juist wilt
denken en verkeren in de goddelijke waarheid. Het juiste begrijpen kan u, mensen niet gegeven
worden, veeleer zult u eerst de voorwaarden moeten vervullen die u een volledig begrip garanderen
en deze voorwaarde is nu eenmaal dat u de Geest in u doet ontwaken, opdat deze u onderricht, uw
denken juist leidt en u het begrip geeft voor hogere wijsheid, die u als mens zonder hulp, alleen met
uw verstandelijk denken niet zult kunnen begrijpen.
Er is totaal geen beginnen aan om in goddelijke Scheppingsgeheimen door te willen dringen zonder
hulp van de Geest, die als deeltje van GOD, alles weet en u, mensen ook het weten kan mee delen.
Zonder het werkzaam zijn van de Geest zult u dus nooit inzicht verkrijgen in het goddelijke
Scheppings - en heilsplan, of, als u het weten daarover van buitenaf wordt gebracht, het niet kunnen
begrijpen. Wat u echter daarover door de GEEST uit GOD wordt verschaft, is de volle waarheid en
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De hemellichamen - Page 15 zal uw inzicht vergroten, want dat is van GOD uitgegaan, het is een rechtstreeks overbrengen van
de waarheid die zijn oorsprong in GOD heeft.
De hele schepping , aards en geestelijk, is tot vorm geworden Wil van GOD, in Zijn Liefde
gegrondvest en door Zijn Wijsheid bepaald door het doel ervan. Dus is elk scheppingswerk in zijn
ontstaan en zijn doelmatigheid vol wijsheid overdacht en in de hele schepping ingepast, zoals GOD
het van eeuwigheid af als in hoge mate heilzaam, inzag voor het geestelijke dat zich positief moest
ontwikkelen. Elk scheppingswerk is de vervollediging van een ander en de algehele geestelijke en
aardse schepping is een onbegrijpelijk-geestelijk-samengesteld geheel, dat wacht op zijn
ontbinding. De mens is alleen in staat het kleinste stukje (ervan) in zijn (menselijke) geest op te
nemen en dus moet hij zich ook tevreden stellen met verklaringen die hem slechts een zwak
denkbeeld geven, die slechts in grove trekken zin en doel van datgene begrijpelijk maken, wat uit
GOD's scheppende Hand is voortgekomen. Het past de mens ook niet de diepste geheimen te willen
doorgronden, zolang hij nog in (zijn) aards materiële omhulsel op aarde is, omdat zijn geestelijke
horizon begrensd is, omdat hij elk voorstellingsvermogen mist om scheppingen die buiten de aarde
bestaan, te kunnen begrijpen.
Maar voor zijn lichamelijke ogen zijn talloze sterren zichtbaar, die dus ook als scheppingen van
GOD in het oneindige heelal rondtrekken en op oneindige afstand van de mens zich bewegen in
banen die wetmatig zijn vastgelegd. Deze sterren zijn wel door hem te zien, maar niet met zijn
verstand te onderzoeken. Dit zijn werelden waar, öf een soort vooropleiding, öf de verdere
ontwikkeling van menselijke zielen plaatsvindt, omdat er ontelbare sferen zijn die de zielen die
talloos verschillende graden van rijpheid bezitten, tot verblijfplaats dienen. Beschouw alle sterren
die door uw ogen te zien zijn als verblijfplaats voor verdere ontwikkeling van het geestelijke, dan is
voor u zin en doel van de sterren al op z'n duidelijkst verklaard.
De hele schepping, dus alle hemellichamen van aards materiële of geestelijke aard, wordt door een
Wil geleid, en alle (scheppingswerken) zijn onderworpen aan de wet van de eeuwige ordening,
waarvan de grondlegger de goddelijke Schepper Zelf is. Buiten de wet om kan er in het gehele
universum niets gebeuren, alles moet zich wetmatig voltrekken daar anders GOD Zelf de schepping
aan het verval zou prijsgeven zodra HIJ tegen Zijn wet in zou handelen.
Dit inzicht moet de mens eerst bezitten om dan te kunnen begrijpen dat er zich noch willekeurige
gebeurtenissen op aarde, noch willekeurige gebeurtenissen in de kosmos kunnen voordoen, omdat
elk gebeuren al in de eeuwige basiswet is ingecalculeerd en zich zo openbaart als GOD het sinds
eeuwigheid als zinvol voor de geestelijke ontwikkeling heeft ingezien. In tijden van op de spits
gedreven verstandelijke onderzoeken meent men wel een zekere regel te kunnen ontdekken en
ontdekt te hebben, en nu voor een kennis te kunnen instaan die ook geldt voor komende
gebeurtenissen. Wel kan men een zekere wetmatigheid onderkend hebben en zich nu aan deze wet
onderwerpen, maar dan past de mens zelf zich aan de wet aan, maar niet, dat hij meent de wet te
kunnen beheersen, doordat hij berekenen wil wat voor hem volgens de natuurwet verborgen moet
blijven - doordat hij het lot, de levensloop van een mens, in verband brengt met hemellichamen,
rondcirkelend volgens goddelijke wet, en de loop ervan.
U, mensen zult uzelf afvragen of het wel goed zou zijn, dat u uw levensloop, alle gebeurtenissen en
bijzonderheden vooruit zou kunnen weten - en u zult u niet in het laatst afvragen hoe uw vrije wil
dan wel te verdedigen zou zijn, u zult u afvragen of u dan wel van een levenstaak zou kunnen
spreken, van een positieve geestelijke ontwikkeling in vrije wil. Dit alles zou wegvallen wanneer
het u mogelijk zou zijn aan de loop van de sterren berekeningen op te hangen die uw levenswandel
moeten bepalen.
Wel zijn er goddelijke wetten, volgens welke de levensloop, het lot van de mens, zich ontwikkelt,
maar nimmer kunnen de mensen inzicht verkrijgen in deze wet, nooit is hun een weten daarover
toegankelijk, daar anders GOD de toekomst voor de mensen niet verborgen hield, juist ook als een
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De hemellichamen - Page 16 wet die in Zijn Wijsheid en Liefde gegrondvest is. Maar in de hele schepping bestaat er tussen de
afzonderlijke scheppingswerken een niet te loochenen samenhang en ook elk hemellichaam straalt
bepaalde krachten uit die door andere hemellichamen worden opgevangen, wat niet zonder invloed
blijft. Dit zijn kosmische stromingen, juist t.g.v.goddelijke wetten veroorzaakt door de natuur, en
deze stromingen werken zo nu en dan ook op de mens in, hem meer of minder aansporend, maar
soms ook verlammend, om welke reden een zuiver natuurlijke invloed van de hemellichamen op de
mens niet kan worden geloochend, die echter de geestelijke ontwikkeling op geen enkele manier
beinvloedt, maar alleen lichamelijk kan worden ervaren.
En deze kosmische stromingen kunnen ook 'n opbouwende of verwoestende uitwerking hebben,
maar natuurkatastrofen kunnen niet met volstrekte zekerheid volgens vaste perioden berekend
worden, daar anders ook zulke voorspellingen, (die de periodieke terugkeer van de katastrofen
vaststellen) de grootste verwarring zouden aanrichten onder de mensen en daarom een hindernis
betekenen voor de geestelijke ontwikkeling in vrije wil. Ook kunnen zo nu en dan de mensen aan
kosmische invloeden zijn blootgesteld, maar nimmer worden ze daardoor tot beslissingen
gedwongen die bepalend zijn voor de geestelijke ontwikkeling.
Maar het verlangen om dat wat verborgen is, te onthullen, kan door mensen niet bevredigd worden,
want wat GOD verborgen houdt, zullen de mensen niet bloot kunnen leggen, tenzij GOD het hun
laat weten om hen te helpen opwaarts te gaan - als HIJ Zelf toekomstige zaken bekendmaakt om de
mensen voor het gevaar van een val in de diepte te behoeden.
AMEN

5449 In Mijn Vader's huis zijn vele woningen
26 juli 1952
In Mijn Vader's huis zijn vele woningen. Kunt u de zin van deze Woorden van Mij begrijpen? Dat
IK u inwoning beloof in het huis van Mijn Vader, u echter tegelijkertijd te verstaan wil geven, dat
voor ieder van Mijn schepselen die woning bereid is die geschikt is om ieder afzonderlijk op te
nemen - dat IK u daarmee wil zeggen: wat u op aarde nog niet bereikt hebt, zult u in Mijn rijk nog
kunnen nastreven, daar IK ontelbare mogelijkheden heb uw voltooiing in het geestelijke rijk te
bevorderen. Niet alleen de aarde staat Mij ten dienste, maar al Mijn scheppingen zijn
verblijfplaatsen voor het nog onvolkomen geestelijke om rijper te worden; tot het uiteindelijk zover
is in zijn ontwikkeling, dat het in hemelse gelukzaligheid bezit kan nemen van de heerlijkste
geestelijke scheppingen, want: "in het huis van Mijn Vader" is overal, in het bereik van Mijn
oneindige Liefde, en steeds zal het zich daar ophouden, waar de Vader het een woning bereid heeft
die overeenkomt met de graad van zijn liefde en zijn bekwaamheid om te besturen en te werken in
het rijk dat het van Mij uit is toegewezen.
In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Geen wezen is zonder vaderland, het eeuwige
Vaderland neemt alle zielen op, maar dit Vaderland is veelzijdig ingericht. Het kan de heerlijkste
bloementuinen en de mooiste paleizen te zien geven, maar het kan echter ook eindeloos verre
verlaten streken bevatten waarvan het doortrekken ook eindeloze tijden vergt. Maar in die woeste
streken splitsen zich ook wegen af die naar een land vol bloemen voeren, en het komt er alleen maar
op aan of de reizigers acht slaan op deze wegen, of ze oplettend speuren naar een uitweg uit de
woestenij en deze uitweg ook betreden. Ieder wordt opgenomen in Mijn eeuwige Vaderland en
ieder komt het toe een woonplaats in bezit te nemen. Hoe die er echter uitziet hangt alleen van hun
willen af
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bereidt ze voor zichzelf al naargelang de graad van zijn volmaaktheid. Maar of ook deze woning
van hem nog zo armoedig is, ze kan door zijn wil en zijn arbeid waarlijk snel worden omgevormd
en er kunnen de lieflijkste onderkomens ontstaan, als de ziel alleen maar het verlangen naar zoiets
koestert en ijverig naar verwezenlijking streeft. Dan staan haar talloze helpers terzijde en scheppen
en werken met haar en het kan een paradijselijke woonplaats worden waar tevoren een verlaten en
duistere streek was. Eens komt iedere ziel in haar ware Vaderland terug, maar zolang ze nog
onvolmaakt is, zal ze zich ontheemd voelen, ofschoon ze het rijk al betreden heeft, waarvan ze eens
is weggegaan. Maar IK heb vele schoolgebouwen en de positieve ontwikkeling zal met zekerheid
vorderen, ofschoon er vaak lange tijd voor nodig zal zijn. Eens zal ook de verloren zoon weer
terugkeren en weer de woning betrekken die hij eens bezat, hij zal in het Vaderhuis vertoeven, waar
alle kinderen om de Vader bijeen zijn gebracht, hij zal liefdevol worden opgenomen door de
eeuwige Liefde, Die hem de plaats aanwijst naast Zich.
Doch eindeloze tijden zullen nog voorbijgaan tot al Mijn kinderen naar huis zijn teruggekeerd, tot
ze in Mijn huis komen wonen, eindeloze tijden zullen nog voorbijgaan, maar geen van Mijn
kinderen geef IK op. De Liefde van de Vader trekt hen aan en deze Liefde zal geen van Mijn
kinderen eeuwig kunnen weerstaan.
AMEN

6465 Verbinding tussen de werelden der sterren en de aarde
1 februari 1956
In de verre ruimten van het heelal cirkelen sterren in grote aantallen en elk van deze sterren is een
scheppingswerk dat als zijn bestemming heeft, het tot verblijfplaats dienen van het geestelijke dat
zich positief aan het ontwikkelen is, om op veelsoortige manieren de ontwikkeling van dit
geestelijke te bevorderen. Steeds echter zijn al deze scheppingswerken ontstaan t.b.v. het
geestelijke, want oneindig groot is het getal van de gevallen oergeesten en onmetelijke perioden zijn
er vereist tot de omvorming weer terug tot hun oerwezen voltrokken is.
En overal is leven - overal echter ook een stadium van verharding, dus heeft elk hemellichaam het
gebonden en ook het al minder gebonden geestelijke in zijn gebied bij zich. Maar het wezenlijke dat
blijk geeft van leven, is op de verschillende hemellichamen ook net zo verschillend van vorm en
voert ook heel uiteenlopende werkzaamheden uit. En alleen op geestelijke wijze kan er over deze
verschillend geaarde scheppingswerken en levende wezens bericht worden, omdat de verbinding
tussen die werelden en de aarde nooit tot stand kan worden gebracht en bijgevolg elk weten erover
onmogelijk zou zijn, wanneer het de mensen niet geestelijk werd overgebracht. Het zijn
sterrenwerelden van ontzaglijk grote omvang vergeleken met de aarde, die wel het geringste en
armzaligste hemellichaam genoemd zou kunnen worden wanneer niet haar doel en haar speciale
bestemming dit niet zou compenseren.
Wat door u te zien is aan het firmament is slechts een nietig deeltje van de in het universum
bestaande schepping GOD's, het zijn de sterren die zouden kunnen worden aangeduid als "zich
bevindend in de nabijheid van de aarde" daar ze altijd nog door de ogen van de mensen bekeken
kunnen worden al is het ook in een oneindige verkleining waarvoor u geen schaal kent. Maar deze
sterren worden ook door zulke wezens bewoond die in een zeker kontakt hebben gestaan met de
aarde dat zich als kosmisch teweeggebrachte uitstraling voordoet, die door alle hemellichamen die
in het gebied staan van een zon die eraan is toegewezen, wederzijds van tijd tot tijd plaatsvindt. Wat
u, mensen als "teweeggebracht door de kosmos" aanziet, is echter ook geestelijk niet zonder
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geven willen wat ze bezitten en graag willen nemen wat hun ontbreekt - wat echter altijd alleen
geestelijk te verstaan is. De loop van alle hemellichamen voltrekt zich in de goddelijke ordening,
die alleen door de Wil van GOD Zelf veranderd kan worden wanneer dit bevordelijk is voor een
bijzonder doel.Maar juist deze wetmatige ordening verhindert ook dat er ooit sterren bij elkaar in de
buurt komen, dat er tussen zulke sterren rechtstreekse verbindingen tot stand kunnen worden
gebracht en dat door de wezens van een hemellichaam de sfeer eromheen zou kunnen worden
doorbroken, die voor elk hemellichaam begrensd is.
Er bestaan wel geestelijke verbindingen van wereld tot wereld waarvan alleen het doel is dat ze de
geestelijke ontwikkeling dienen. En zulke geestelijke verbindingen zullen in de laatste tijd zeer
dikwijls tot stand worden gebracht, maar de mensen op de aarde weten niet door welke
sterrenwerelden ze worden aangesproken wanneer een wezen van deze werelden zich uit. Zij weten
het daarom niet omdat het totaal niet van belang is waar deze boodschappen vandaan komen, omdat
een rechtstreeks benaderen van de wezens van zulke werelden nooit mogelijk is.
Maar ze werken onophoudelijk op de bewoners van de aarde in, daar ze hun geestelijke nood inzien
en ook kennis hebben van wat dit "hemellichaam aarde" te wachten staat. En ze tonen daarom 'n
levendige belangstelling voor hun wel en wee, omdat ze op de hoogte zijn van de grote kans van de
mensen op aarde om kinderen GOD's te kunnen worden en graag hun hele invloed willen
aanwenden dat de mensen dit doel bereiken.
De bewoners van andere hemellichamen zijn meer of minder vol van Licht, maar tot de duistere
geestestoestand van de mensen op aarde zijn ze niet vervallen zodra stralende sterren hun
verblijfplaats zijn. Maar ook hun ontwikkeling is nog niet afgesloten, ook zij hebben de oertoestand
nog niet bereikt - toch is hun ontwikkelingsgang een andere dan bij de mensen op aarde en ook hun
werkzaamheid is anders.
Hun geestelijke missies kunnen zich ook tot de bewoners van de aarde uitstrekken en op een andere
manier plaatsvinden dan door u, mensen is voor te stellen. U kunt onder hun invloed staan, u zult u
echter nooit anders dan geestelijk met hen in verbinding kunnen stellen, omdat dit ook een wet is
van de goddelijke ordening, die onherroepelijk is.
AMEN

6977 Gescheiden werelden Verschillende hemellichamen
27 november 1957
In het heelal cirkelen ontelbare hemellichamen die u, mensen niet kunt zien, die alle uit de Kracht
van de Liefde van GOD zijn voortgekomen, d.w.z. in hun substantie eens uitgestraalde goddelijke
Liefdekracht waren die echter oorspronkelijk een andere bestemming had. Want deze uitgestraalde
Liefdekracht waren wezens die volgens de Wil van GOD werkzaam moesten zijn, die zich echter
niet aan hun eigenlijke bestemming hielden en hun kracht die ze van zichzelf uit hadden, benutten
in een willen dat tegen GOD gericht was. Deze wezens misvormden zichzelf dus tot schepselen met
een aard die geheel tegen GOD inging en in hun misvorming niet konden blijven bestaan, omdat dit
in strijd was met de goddelijke ordening.
Daarom gaf GOD deze schepselen een andere vorm. Hij loste ze op in ontelbare nietige
krachtvonkjes en HIJ liet daaruit nieuwe scheppingen ontstaan van de meest verschillende aard. Dat
wat eens als zichzelf bewuste wezens geschapen werd, waren nu aanvankelijk starre maaksels, die
GOD de uiteenlopendste vormen en de grootste verscheidenheid in bestemming, gebonden aan een
doel, gaf. Hij verzamelde a.h.w. door HEM eens uitgestraalde Kracht in speciaal daarvoor
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zijn: omgevormde geestelijke wezens, die echter hun oorspronkelijke vorm terug moesten krijgen,
maar daarom vooralsnog vanuit de goddelijke Wil opgelegd, elkaar moeten dienen.
Al deze werelden staan in zoverre met elkaar in verband dat ze dezelfde scheppende GEEST tot
VADER hebben, dat ze alle uit dezelfde Macht zijn voortgekomen en alle ook als uiteindelijk doel
weer de vereniging met deze scheppende GEEST hebben. Eén Wil regeert al deze werelden en één
Kracht behoudt ze. Maar toch zijn de verschillende werelden van elkaar gescheiden en geen van de
werelden kan met een ander in nauw contact treden, want de basissubstanties van elke wereld apart
zijn, in overeenstemming ermee, daarin verzameld en deze basissubstanties bestaan uit datgene wat
meer of minder aan GOD weerspannig is geworden en hebben daarom ook de meest verschillende
op zich zelf staande scheppingen nodig om zich weer te formeren en in de oertoestand binnen te
gaan,
Elk hemellichaam is daarom een scheppingswerk apart, alle hemellichamen zijn afwijkend van
elkaar in basissubstantie, schepping en bestemming. Want de Wil om vorm te geven van de
eeuwige scheppende GEEST is onbegrensd, omdat ook Zijn Liefde en Zijn Wijsheid zonder grens
is. En Zijn laatste doel is alle Kracht die eens van HEM is uitgestraald terug te winnen als
volmaakte kinderen, die in gelijke wil met HEM kunnen scheppen en werken tot hun lust en
zaligheid.
De aarde is zo'n scheppingswerk dat GOD liet ontstaan met het doel dat wezens die door eigen wil
misvormd werden, na een eindeloos lange tijd zich weer kunnen omvormen tot hun oerwezen. Maar
alleen de aarde biedt de mogelijkheid de hoogste volmaaktheid te bereiken, terwijl de andere
werelden deels al hoog ontwikkelde wezens herbergen, deels onderwijsinrichtingen zijn voor zulke
wezens met een ikbewustzijn die het doel in het leven op aarde niet bereikten, maar toch een
bepaalde graad van rijpheid moeten verkrijgen en ook kunnen verkrijgen, om hun eigenlijke
bestemming eens na te kunnen komen. Maar voor het bereiken van het hoogste doel is alleen de
aarde het aangewezen scheppingswerk, daarom is dan ook een gang over deze aarde veel moeilijker
dan een gang door andere werelden.
Maar uiteindelijk dienen alle scheppingen in het heelal maar het ene doel van het weer terugbrengen
van het eens van GOD afgevallen geestelijke. En daarom zal elke schepping ook streng van de
andere afgezonderd blijven, omdat het ik-bewuste geestelijke in elke wereld in volledige
wilsvrijheid zijn weg om zich te ontwikkelen af moet leggen, maar deze wilsvrijheid dadelijk in
gevaar zou zijn, wanneer zich door contacten van ik-bewuste wezens dwingende bewijzen zouden
voordoen voor het heilsplan van GOD en het vrije streven uit zichzelf naar volmaaktheid daardoor
zou worden tegengegaan.
Geestelijke verbindingen bestaan weliswaar en kunnen worden aangeknoopt, maar deze oefenen
geen geloofsdwang uit op de ik-bewuste wezens van deze aarde, ze kunnen geloofd worden of niet
en ze zullen ook alleen dan een zegenrijke invloed uitoefenen, wanneer een zekere staat van rijpheid
van die wezens al bereikt is, wanneer de mensen op de aarde het doel van hun bestaan al hebben
ingezien en hun hoogste doel bereiken willen. Dan staan ze al kort voor hun voleinding en hebben
ze geen bewijzen nodig, ze geloven ook zonder bewijzen en streven in vrije wil naar hun hereniging
met GOD.
AMEN

7206 Begoocheling door de krachten van de duisternis
12 november 1958
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beinvloed, want hij is voortdurend door zulke krachten omgeven. Dit is echter een geestelijke
beïnvloeding omdat, door de wil van de mens, het contact tot stand wordt gebracht tussen deze
aardse wereld en de bovenaardse wereld. U, mensen moet nu echter wel van elkaar onderscheiden:
het tot stand brengen van het contact met MIJ door het gebed en het contact met de geestelijke
wereld door de wens iets door deze geestelijke krachten te weten te komen, dus een zich openen
voor de invloed van die geestelijke wereld. Niets van het contact dat zo tot stand is gebracht, blijft
onbenut, net eender of IK Zelf, of geestelijke krachten daarop reageren, omdat de aangeknoopte
verbindingen vanaf de aarde naar de geestelijke wereld buitengewoon voornaam zijn voor de
ontwikkeling van de ziel van de mens. Want de mens die op zich geestelijk blind is, moet ziende
worden en de geestelijke ogen kunnen hem alleen maar geopend worden door het binnenstromen
van licht dat uit MIJ, of ook wel via geestelijke wezens van het licht de mensen toestroomt.
Dus wordt elke band van de aarde met de geestelijke wereld welkom geheten van de kant van de
Lichtwezens uit, die op de hoogte zijn van de staat van duisternis van de mensen op aarde en hun
uitermate graag Licht zouden willen brengen volgens Mijn Wil. Mijn Wil bepaalt evenwel voor
hen, uit te delen wat bevorderlijk is voor de mensen. En Mijn Wil houdt hen ook tegen waar voor de
mens uit een te helder licht nadeel zou kunnen ontstaan, doordat het de ogen verblindt en
ongeschikt maakt om te zien. Maar Mijn tegenstander gebruikt juist verblindende lichten omdat hij
het gezichtsvermogen van de mens zou willen verminderen, omdat hij de ogen helemaal ongeschikt
wil maken om het zachte licht uit MIJ waar te nemen, dat weldadig werkt en helder en duidelijk de
juiste weg naar MIJ laat zien. Daarom is zijn streven heel veel verblindende lichten te laten stralen
om de mensen in de war te brengen. Zijn streven is de mensen daarheen te brengen waar schijnbaar
kennis te verkrijgen is, waar de mens gelooft een weten voor zichzelf te halen en toch geestelijk
goed tot zich neemt dat helemaal op een dwaalspoor leidt.
Mijn tegenstander heeft veel van zulke middelen die hij gebruikt om het denken van de mensen
steeds meer in verwarring te brengen. Hij ontsteekt vaak verblindende lichten die zo fel zijn dat de
donkerste nacht de mensen omgeeft die lang in dit licht hebben gekeken, dat hun echter geen
blijvend licht schenkt, maar hen plotseling weer in diepste duisternis dompelt. En talloze krachten
uit de duisternis ondersteunen hem, doordat ze zich erbij voegen en als zogenaamde lichtwezens
optreden, doordat ze de mensen ertoe brengen die bovengenoemde verbindingen met de geestelijke
wereld aan te gaan door het toezenden van verkeerde gedachten, die op de een of andere manier de
mensen strelen of hun voordeel beloven, zodat ze die gedachten niet loslaten en dus in een gebied
komen waar die duistere krachten regeren.
Alleen al de bedoeling zich een weten te willen verschaffen zonder tot de juiste Bron te gaan, kan
de mensen in een gevaarlijk gebied lokken, waaruit ze zich moeilijk weer kunnen bevrijden. De
wens om buiten het kader te treden, iets ongewoons te beleven en met een weten dat ongewoon is,
uit te willen blinken, brengt een mens op dit gevaarlijke terrein waar de duistere krachten hem
geweld aandoen en dus zijn ogen blind maken. En met het oog op het einde bestaat er nog meer
gevaar, want het universum is vol van gif spuwende geesten, die de trouwe knechten van Mijn
tegenstander zijn om de mensen in het verderf te storten. Zijn invloed is geweldig omdat de mens
zich niet verweert, maar hij zou hem de baas kunnen worden als hij zich alleen maar vol vertrouwen
aan MIJ Zelf in JEZUS CHRISTUS zou overgeven, want IK heb hem overwonnen door Mijn
kruisdood.
Maar de mens roept, inplaats van MIJ, andere krachten aan in het heelal en hij wordt ook door deze
krachten aanhoord en bediend, vaak op een manier die steeds grotere duisternis brengt in plaats van
helderheid. Steeds verder verwijdert hij zich van de waarheid, hij laat zich fascineren door
drogbeelden, door waanvoorstellingen die Mijn tegenstander laat ontstaan. Hij geeft onrijpe geesten
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Mijn tegenstander op de meest schandelijke manier op een dwaalspoor gebracht en gelooft steeds
dat hij zelf in het licht staat. Maar hij wil de waarheid niet aannemen, die daarin bestaat dat Mijn
Woord niet kan vergaan, dat het in vervulling gaat en dat Mijn Woord een einde heeft
aangekondigd vanaf het begin van dit tijdperk. En dit einde zal komen en niemand zal in staat zijn
het tegen te houden.
En wie bescherming zoekt, die zal deze alleen bij MIJ vinden, doch hij die zich tot krachten wendt
die hem bescherming beloven, maar hem die niet kunnen geven, zal vergeefs roepen om hulp. Want
deze krachten hebben slechts tot doel u in het verderf te storten, u de waarheid te onthouden en u
niet de weg naar het licht te laten vinden. En luistert u naar hen, dan zult u ook verloren gaan en
voor eeuwige tijden in hun macht blijven.
AMEN

8405 Ongelijksoortige scheppingen beantwoorden aan de val van de wezens
7 februari 1963
U, bewoners van de aarde, bent ertoe bestemd kinderen van GOD te worden en daarom zult u de
diepste diepten moeten overwinnen om de hoogste Hoogte te kunnen bereiken. Dat zult u ook pas
begrijpen als u ervan op de hoogte bent dat de val van de wezens heel verschillend was inzoverre,
dat ook de tegenstand tegen Mij niet even groot is geweest, dat al naar de wil van uw verwekker
ook uzelf geaard was, wat alleen maar de graad van uw weerstand betreft, toen u vrij moest
beslissen voor Mij of voor Mijn tegenstander. Het Licht van het inzicht doorstraalde u allen en toch
nam u de weg die van Mij afvoerde en sloot u aan bij Mijn tegenstander omdat u deze kon zien in
alle schoonheid, terwijl IK voor u niet zichtbaar was. Dus was uw weerstand meer of minder groot
en dat had tot gevolg dat aan u ook de verschillende scheppingen werden toegewezen waarop u
eveneens de weg om naar Mij terug te keren zou moeten gaan, alleen niet onder dezelfde
voorwaarden als ze aan de bewoners van de aarde gesteld zijn.
De aarde is het scheppingswerk dat in zekere zin de moeilijkste eisen aan het gevallen wezen stelt
opdat het weer ten hogen komt, terwijl de andere hemellichamen hun bewoners lichtere
mogelijkheden bieden, evenwel het einddoel - het kindschap GOD's - ook alleen maar op de aarde
bereikt kan worden, ofschoon ook de wezens van andere hemellichamen ongekende zaligheden
beschoren zijn wanneer ze hun positieve ontwikkeling hebben afgelegd en hun wil nu eveneens juist
gericht is.
Om echter het kindschap GOD's te bereiken moet de weg over de aarde worden afgelegd, en deze
kan een ziel die vanaf andere hemellichamen het geestelijke rijk is binnengegaan en een bepaalde
graad van rijpheid heeft bereikt, ook op eigen verzoek gaan, zodat haar de gang over de aarde nu
wordt toegestaan met het doel 'n taak te vervullen. Die zielen bevinden zich dan ook al in het Licht,
maar het zijn geen "niet gevallen" wezens, maar zielen van andere sterren, wier weerstand tot Mij
niet zo groot geweest is, dat ze dus eerder hun tegenstand opgaven en weer op Mij aanstuurden. En
zodra ze zich weer in het Licht bevinden, zien ze ook de betekenis van het scheppingswerk aarde in
en veel zielen hebben het verlangen ook de graad van kindschap GOD's te bereiken en nemen de
uitermate zware voorwaarden op zich, omdat de liefde voor Mij en de liefde voor de mensen hen
aanzet verlossend werkzaam te zijn.
En zo kunnen ook zielen die in het aardse leven de graad van rijpheid niet bereiken, hun
ontwikkeling in het rijk hierna voortzetten en beantwoordend aan hun graad van rijpheid worden
hun weer de passende schoolgebouwen toegewezen, waar ze voortdurend hoger kunnen klimmen.
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scheppingen anders gevormd zijn en andere levensvoorwaarden vertonen, kunnen ze ook voor de
zielen die daar naartoe zijn geplaatst, al een toestand van gelukkig zijn betekenen, omdat ze heel
wat heerlijker gevormd zijn dan de aarde, omdat ze weer scheppingen te zien geven die de zielen
gelukkig maken en aanleiding geven tot een verhoogd geestelijk streven, want die getuigen zo
duidelijk van Mijn Liefde en Macht en Wijsheid, dat ook de liefde van die wezens voor Mij
toeneemt. Want toen de afval van de wezens plaatsvond, ondenkbaar lange tijd geleden, die voor u
al als eeuwig kan doorgaan, namen wel al die wezens de weg die van Mij afvoerde, maar al gauw
nà hun afval scheidden er zich weer ontelbare, ook van Mijn tegenstander, ze volgden hem niet in
de diepste diepten maar zonderden zich af van de grote schare.
En Mijn Wil deed voor hen hetzelfde als voor diegenen die het diepst gevallen waren: Hij vormde
uit de van Mij als wezens uitgestroomde kracht scheppingswerken van een andere aard dan de aarde
is, en de gang door deze scheppingswerken was voor het gevallen geestelijke heel wat lichter en
vond sneller plaats, zodat de wezens ook sneller naar Mij terugkeerden, daar ook voor deze wezens
het Verlossingswerk door JEZUS CHRISTUS is volbracht en hun oerzonde teniet kon worden
gedaan, al naar de instelling van ieder afzonderlijk wezen tot zijn GOD en Schepper, Die ze ook in
JEZUS herkenden. Want ook aan hen werd en wordt het weten over het Verlossingswerk gebracht
door Lichtboden die onder hen werken, die IK alle wezens als leraar ter beschikking stelde, opdat ze
de weg naar Mij vinden en gaan.
Daarom zijn er ontelbare mogelijkheden voor een ziel die nog niet voltooid van de aarde heenging
om geestelijk rijper te worden, en Mijn Liefde en Wijsheid zien waarlijk voor iedere ziel
afzonderlijk de mogelijkheid die het meest bevordelijk is om rijper te worden. En zo zijn alle
scheppingen in het universum bewoond door geestelijke wezens met de meest verschillende graden
van rijpheid en ze bieden zaligheden en heerlijkheden van onvergelijkbare aard aan hen die al een
hogere graad van licht hebben, maar steeds zullen ze - ook voor minder rijpe wezens - betere en
makkelijkere levensvoorwaarden te zien geven dan de aarde. Want deze is waarlijk het armzaligste
scheppingswerk, dat veel zelfoverwinning kost en grote eisen stelt aan het gevallen wezen - tot en
met de mens - maar hem ook het heerlijkste doel kan opleveren: het kindschap GOD's, dat duizendvoudig opweegt tegen alle moeilijkheden en het wezen tot het gelukzaligste kind zal laten worden,
dat met Mij scheppen en werken kan in de hele oneindigheid.
Tot op welke hoogte de scheppingen in het universum nu geestelijke of nog materiële scheppingen
zijn, zult u, mensen pas bij een bepaalde graad van rijpheid of Licht kunnen onderkennen, maar
zoveel staat vast, dat ze al het eens gevallen wezenlijke tot verblijfplaats dienen en dus naar gelang
de toestand van volmaaktheid ervan ook gevormd zijn en dat u derhalve in alle hemellichamen
schoolgebouwen moet zien die IK zelf heb gesticht om eens al Mijn schepselen weer de
gelukzaligheid te kunnen schenken die ze eens vrijwillig prijsgaven en die ze nu ook weer vrijwillig
moeten verwerven.
AMEN

8838 Zijn de scheppingen van geestelijke aard? Onderscheid tussen de
materiële hemellichamen
8 augustus 1964
Over de scheppingen in het heelal verlangt u opheldering en IK wil die u ook geven, voor zover u
instaat bent deze op te nemen. Er zijn scheppingen die deels van geestelijke en deels van materiële
aard zijn, deze kunnen echter niet als aards-materieel beschouwd worden, want Mijn Wil om te
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hemellichamen mogen aannemen zoals de aarde deze kan vertonen.
U moet echter bedenken dat niet alleen de aarde het geestelijke dat geconsolideerd is als materie in
zich bevat, dat de talloze hemellichamen die voor uw ogen zichtbaar zijn door MIJ in het leven
geroepen werden, dat ze alle helpen om mensenzielen opwaarts te laten gaan die nog niet de graad
van rijpheid bereikt hebben zich in de scheppingen in het hiernamaals verder te ontwikkelen. De
gehele schepping is uit MIJ uitgestraalde Kracht en de aarde is de armzaligste schepping omdat ze
uit grof stoffelijke materie bestaat.
Wie dus de gang door haar scheppingen aflegt, kan het tot volledige vergeestelijking brengen van
dat wat als ziel de mens het leven geeft. Maar de graden van rijpheid zijn heel verschillend waarin
de ziel bij de dood van haar lichaam de aarde verlaat. En zo wordt ze door andere scheppingen
opgenomen, die zich volgens haar begrippen dus wel in het hiernamaals bevinden, maar die
volstrekt niet alleen maar geestelijke scheppingen genoemd kunnen worden, daar ook de substanties
ervan bestaan uit het geestelijke dat geconsolideerd is. Kracht uit MIJ, eens voortgekomen als
wezens, die buiten Mijn Wil om in aktie kwam. Deze materie is echter veel soepeler en
meegaander, zodat de zielen die zich daarin bevinden, aangezet worden om ijverig bezig te zijn en
elkaar dienen, dus steeds verder rijpen.
(8 aug.) Er kan dus van een materie gesproken worden die makkelijk oplosbaar is, maar toch ook
dat geestelijke in zich bergt dat MIJ eens ontrouw werd, maar dat niet in zo'n mate lijdt als dat op de
aarde het geval is - dat het graag dienstbaar is om voor de zielen de verdere ontwikkeling mogelijk
te maken. Deze materie vergaat zodra ze deze taak vervuld heeft. De scheppingen op deze
hemellichamen worden bewoond door wezens - die dus ook als mensen zijn te bestempelen - die
eveneens de taak hebben die zielen te helpen zich verder te ontwikkelen en daarom moeten er ook
materiële scheppingen bestaan, maar deze moet men zich niet zo voorstellen als op de aarde. De
wezens bevinden zich temidden van een wereld die hun iets ongelooflijks biedt en die toch een reële
wereld is, omdat de Kracht van Mijn GEEST alle wezens doorstraalt en deze wereld zolang een
werkelijkheid zal blijven tot de algehele vergeestelijking van alle wezens bewerkstelligd is, die dan
een materiële wereld niet meer nodig heeft.
Daar dit echter nog eeuwigheden zal vergen en voor u, mensen de hemellichamen dus aan het
firmament te zien zijn, wordt u zo met het doel onderricht dat al deze werelden Mijn Wil zijn die tot
vorm is geworden, dat IK Kracht heb uitgestraald die het meer of minder diep gevallen geestelijke
was, dat deze Kracht zich heeft gemanifesteerd, dus zichtbaar is en blijft voor de bewoners van deze
hemellichamen, die nu op een verschillend hoog niveau van inzicht staan en dus ook bewoners van
de aarde kunnen opnemen om deze te helpen zich verder te ontwikkelen. U, mensen bevindt u dan
"aan gene zijde" van de aarde en toch in Mijn rijk, en al naar uw rijpheid zult u van verblijfplaats
wisselen om in scheppingen die altijd vergeestelijkt zijn, binnen te gaan.
Maar wat uw ogen als hemellichamen zien aan het firmament, zijn allemaal scheppingen die Mijn
Wil liet ontstaan, en deze scheppingen zijn de oergeesten die MIJ afvallig zijn geworden, aan wie
IK opgaven gesteld heb, die ze nu ook vervullen, die MIJ ook meer of minder weer erkennen, die
dus niet zo diep gezonken zijn, maar toch materiële scheppingen nodig hebben om daarin hun taak
te vervullen. Maar er kan niet van aardse materie gesproken worden, daar deze het in de diepste
diepten gezonken geestelijke is die door de mens op aarde in eindeloos lange tijd overwonnen moet
worden, terwijl de eerst genoemde materiele scheppingen aan de mens ter beschikking werden
gesteld om hen gelukkig te maken zodat ze ervan genieten kunnen. Want een zichtbaar
hemellichaam moet ook zichtbare scheppingen bezitten, die de al rijpere geesten de Grootte en
Macht van hun Schepper aanschouwelijk moeten maken en tevens aan hen die zich nog
ontwikkelen moeten de gelegenheid geven om te dienen. Dit probleem is voor u niet zo makkelijk
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Hoe echter de uitwerking van andere hemellichamen op uw gedachten is, blijft voor u verborgen
zolang u niet in staat bent geestelijk te schouwen. Dan is echter ook dat rijk voor u ontsloten en u
zult van de ene verbazing in de andere vallen over wat elk hemellichaam apart voor scheppingen
bevat.
Maar al Mijn werken hebben hun motivering en ze bewijzen Mijn Liefde en Wijsheid en Macht. En
wat u ondoorgrondelijk voorkomt, zult u te weten komen hoe verder u vooruitgaat in uw
zielerijpheid, dan zullen er voor u geen vragen meer zijn die u niet beantwoord worden. En u zult
verrukt zijn wegens dit rijke weten, ook wanneer het u thans nog verborgen is.
AMEN

8961 Materie is verdichte geestelijke kracht
10 april 1965
Al Mijn scheppingen zijn het gevallen geestelijke, oerwezens die eens hun werkzaamheid
weigerden en daarom omgevormd werden tot al die scheppingen die u ziet en ook zulke die voor
uw ogen verborgen zijn, maar het gevallen geestelijke deels als uiterlijke omhulling dient of zelf
nog gebonden is in allerlei scheppingen. U zult moeten weten dat Ik de schepping liet ontstaan juist
om reden van het geestelijke, dat er echter ook geestelijke scheppingen ontstaan en ontstaan zijn,
die Mijn Wil alleen maar voor die wereld schiep die zich in het licht bevindt, dat deze scheppingen
echter voor u niet voor te stellen zijn omdat ze tot de heerlijkheden behoren die IK bereid heb voor
hen die MIJ liefhebben.
Zo is dus al het voor u zichtbare - ook de verste sterren die voor u als lichtpuntjes te zien zijn - de
wereld, die Mijn grenzeloze Liefde voor het gevallen geestelijke geschapen heeft, toch in haar aard
evenwel zo veelzijdig dat ze ook het geestelijke in alle graden van rijpheid kan opnemen, maar die
voor u niet kenbaar zijn. Wat voor u echter niet zichtbaar is, zijn de geestelijke scheppingen die
Mijn Wil om voortdurend vorm te geven, buiten Zich plaatste, die dus door u alleen dan kunnen
worden gezien, wanneer u zelf een graad van rijpheid bereikt hebt die u het geestelijk schouwen
mogelijk maakt.
Het getal van de gevallen wezens is voor u onbegrijpelijk groot en dit vraagt weer om eindeloos
veel schoolgebouwen. U moet niet alleen de scheppingen van de aarde als zodanig bezien, ook
wanneer er van "aardse" materie gesproken wordt - veeleer zijn al deze scheppingen meer of minder
vaste substantie, die al naar de graad van hun afval, zich verder of minder ver van MIJ verwijderd
hebben, of ook geestelijke wezens die de afstand tot MIJ al verkleind hebben maar toch nog niet de
hoogste volheid van licht bereikt hebben. Doch al deze wezens zijn eens Mijn tegenstander gevolgd
toen hij afviel van MIJ, alleen kon hij hen niet tegenhouden, toen ze zich van hem scheidden en niet
tot in de uiterste diepte wegzonken. Hun substanties gebruikte IK bij die scheppingen die veel
makkelijkere levensvoorwaarden hoefden te bezitten, waarvoor dus niet zulke armzalige en
schamele scheppingen vereist waren zoals de aarde ze te zien kan geven, omdat op haar de hardste
substanties tot ontwikkeling moeten komen, maar deze rijping alleen op deze aarde voltooid kan
worden met het bereiken van het kindschap GOD"s.
Mijn veelzijdigheid kent geen grenzen en u zult ook steeds weer nieuwe scheppingen mogen
aanschouwen tijdens uw rijper worden, wanneer dit aardse leven u niet het resultaat heeft
opgeleverd dat u geheel vergeestelijkt het lichtrijk kunt binnengaan, waar u heerlijke geestelijke
scheppingen wachten, die u onmetelijk gelukkig zullen maken. Dat IK nu echter ook materie kan
laten ontstaan uit iets geestelijks dat niet gevallen is, hoeft niet betwijfeld te worden want voor MIJ
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vorm.
Maar zo'n proces vindt alleen dan plaats wanneer IK Zelf daarmee een bepaald doel voor ogen heb,
zoals dit gebeurd is, toen IK voor een zuivere Lichtgeest een uiterlijk omhulsel schiep waarin IK
Zelf MIJ wilde belichamen en dit eeuwig niet mogelijk kan zijn in de materie van een ziel die eens
gevallen is. Want ook een niet gevallen geest die over de aarde gaat met het doel het kindschap
GOD's te bereiken, moet door de diepte heengaan en zal derhalve een aards lichaam nodig hebben,
dat echter heel wat vlugger tot uitrijping komt omdat de weerstand tegen MIJ makkelijker te breken
is en die met zekerheid ook zijn doel in een aards leven bereikt. Maar IK ben op de hoogte van de
toestand van iedere ziel afzonderlijk, en het is Mijn streven in zo kort mogelijke tijd Mijn
tegenstander de zielen te ontwringen en dus de oergeest Lucifer de ene ziel na de andere afhandig te
maken, zodat er op het laatst alleen nog de verloren zoon achterblijft, die zich weer aan MIJ zal
overgeven, die IK weer opneem, omdat hij is teruggekeerd in zijn Vaderhuis.
AMEN

8987 Verscheidenheid van de hemellichamen
31 januari 1965
Het gebied dat voor uw verstand niet te doorgronden is, zult u echter toch kunnen betreden, zodra
Mijn GEEST in u kan werken. Dan bestaan er voor u geen grenzen, want Mijn GEEST is een deel
van MIJ, en IK Zelf weet alles, MIJ is niets onbekend en dus kan IK door Mijn GEEST u datzelfde
overbrengen, IK kan u alle gebieden ontsluiten. Maar het hangt af van de graad van uw rijpheid, hoe
ver u inzicht zult kunnen verkrijgen in de schepping, en al naar de graad van uw rijpheid kan IK u
onderrichten, ofschoon ook het kleinste beetje weten ten volle beantwoordt aan de waarheid.
Maar het ligt aan u de graad van rijpheid te verhogen, om steeds dieper door te kunnen dringen, wat
steeds alleen maar de liefde tot stand zal brengen. Want de liefde verbindt zich innig met MIJ en
dan zult u ook met Mijn GEEST vervuld zijn, u zult in staat zijn helder en duidelijk de totale
schepping te aanschouwen en elke samenhang begrijpen. U zult ook op de hoogte zijn van de aard
van de scheppingen, van hun doel en hun bestemming van dit ogenblik. U zult ook op de hoogte
zijn van de verscheidenheid van de hemellichamen, die zo veelzijdig zijn, omdat ze alle ook
verschillend rijp geworden zielen herbergen en - daar IK ontelbare ideeën had en ze kon uitvoeren ook elk hemellichaam vormde naar andere gedachten, die echter alle het terugbrengen van het eens
gevallen geestelijke moeten bevorderen.
IK ben geen WEZEN DAT is onderworpen aan beperking, DAT ooit Zijn uiterste geeft of zijn
Kracht geheel verbruikt. IK schep onophoudelijk en steeds komen er weer nieuwe Gedachten uit
MIJ tevoorschijn en nemen vorm aan. Zo heb IK velerlei woningen waarin de verdergaande
ontwikkeling van de wezens die zich op de terugweg naar MIJ bevinden zich afspeelt, Mijn
scheppingen zijn ontelbaar en steeds meer scheppingen ontstaan er buiten (MIJ) uit Mijn Liefde,
omdat IK ook steeds weer nieuwe vreugden bereid voor al Mijn wezens, want steeds stijgen al deze
wezens verder ten hogen, zodra ze zich eenmaal op deze weg bevinden.
En zo zullen ook de mensen van de aarde - wanneer ze eens in het hiernamaals tot een glimpje
inzicht zijn gekomen - nu ook opwaarts klimmen, en een terugval in de diepte is uitgesloten. Voor
deze zielen staan er weer ontelbare hemellichamen klaar om hen op te nemen, steeds in
overeenstemming met de graad van hun rijpheid, die steeds toeneemt en dus ook steeds weer een
wisseling vereist van hun verblijfplaats.
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onzichtbaar zijn, zodat hun aantallen ook uw menselijk vermogen om te schatten ver te boven gaan.
U zult dus alleen in het helderste licht (van uw Geest) de totale schepping kunnen overzien, omdat u
dan eveneens geen begrenzing meer zult kennen. Maar dan kent ook uw gelukzaligheid geen
grenzen meer - want u kent de bestemming van elk hemellichaam en ook de staat van rijpheid van
zijn bewoners en u zult deze steeds proberen te vergroten om allen in dezelfde staat te verplaatsen
waarin u zelf u bevindt: in innige band met MIJ Zelf en onophoudelijk doorstraald met Liefde Maar
voorwaarde voor uw opwaarts gaan is dat u een sprankje inzicht bezit. En dat betekent dat de
waarheid al in u is binnengedrongen, omdat u zich voordien nog in duisternis bevond of in half
schemering voortging dat u zich niet van dwaalleren kon losmaken. En het aantal van hen is groot.
De Lichtwezens proberen wel deze toestand te veranderen, maar zolang dezen worden afgewezen is
er geen hoop en een terugval in de diepte is steeds nog te vrezen. Zodra er echter maar een beetje
liefde in hen is, zullen ze zich ook niet afsluiten voor de denkbeelden van de Lichtwezens, die hen
steeds weer op JEZUS CHRISTUS wijzen, dan zullen ze ook hun dwaling opgeven en de waarheid
aannemen en is voor hen de weg die omhoog leidt zeker.
Voor deze mensen had echter al op aarde het weten ontsloten kunnen worden, wanneer ze op de
stem van de Geest in zich zouden hebben gelet, want al op aarde tot inzicht zijn gekomen, opent
voor de mens ook de deur naar het Lichtrijk en ze vinden met zekerheid de weg terug naar het
Vaderhuis om zich voor eeuwig met MIJ te verenigen.
AMEN
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