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2231 De leugengeest en zijn werktuigen
8 februari 1942

De leugengeest beheerst de wereld en wie de wereld en haar goederen begeert, is een prooi van deze 
leugengeest. Want alleen daar kan hij zich handhaven, alleen daar zal hij als heer worden erkend 
doordat er naar hem wordt geluisterd en hij aanvaard wordt.

De Geest der Waarheid daarentegen zal alleen maar veld winnen onder de mensen die trachten zich 
van de wereld en haar goederen los te maken, die er geen enkel verlangen naar hebben, maar zich 
bezighouden met  goddelijke  zaken en hun denken erop richten,  die  denken aan hun eigenlijke 
bestemming en positief staan tegenover een geestelijk leven. Daar is de leugengeest de toegang 
ontzegd. Want deze mensen verleent GOD Zelf Zijn bescherming en Hij onttrekt hen aan de macht 
van diegene die de leugen in de wereld brengt.
De mensen die de wereld zijn toegedaan, bekennen daardoor, dat ze hem toebehoren die zijn macht 
in de wereld heeft, want ze begeren wat nog zijn aandeel eraan is: onverloste materie die nog veel 
van het kwade geestelijke bevat. En daar hij de wereld helemaal voor zichzelf wil winnen, gebruikt 
hij  elke  gelegenheid  om de  zucht  naar  materie  in  de  mensen  te  vergroten,  deze  hun  dus  als 
begerenswaardig voor te stellen. Daartoe bedient hij zich van de leugen, want de waarheid zou de 
mensen opheldering geven en hen het verlangen naar aardse goederen laten verliezen.
En zo probeert  hij  elke waarheid met leugen te vermengen,  hij  tracht  de mensen een verkeerd 
denken binnen te leiden, hij tracht hun geest te vertroebelen, d.w.z. hen te verstrikken in aardse 
hartstochten en begeerten, zodat de geest in hen met de dichtste omhulsels is omgeven en de ziel 
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geen enkele opheldering kan geven. En al het goddelijke probeert hij omlaag te trekken, al het edele 
te verstikken, de waarheid te vertroebelen, de liefde uit te roeien, haat en onvrede te zaaien en de 
mensen geleidelijk zo te vormen dat ze op hem gaan lijken, dat ze al die eigenschappen aannemen 
die het kwade kenmerken.
De liefde tot de waarheid is maar bij heel weinig mensen aanwezig en zij zijn het die de wereld 
verachten. Maar hun doel is GOD, DIE de WAARHEID is en ze trachten geestelijke goederen te 
verkrijgen die duurzaam zijn voor eeuwig. En dus stijgen ze zelf boven de wereld uit en heeft de 
vorst van de leugen geen invloed meer op hen.
En toch wil  hij  ze  nog in  het  nauw brengen en  daartoe  bedient  hij  zich  van hen die  uiterlijk 
eveneens naar de waarheid streven, d.w.z. de schijn wekken de waarheid te zoeken, maar innerlijk 
de vorst van de leugen zijn toegedaan - die zichzelf en hun leven lief hebben en trachten het zich zo 
aangenaam mogelijk te maken, die midden in de wereld staan en toch proberen de verbinding met 
haar te loochenen, die zonder innerlijke drang om zich van de wereld af te keren, hun medemensen 
een onzelfzuchtig leven voorspiegelen en dus de leugen zijn toegedaan.
Dezen gebruikt de tegenstander als zijn werktuigen, doordat hij ze laat spreken onder de dekmantel 
van de waarheid,  zoals de vorst van de leugen het wil.  En zo vermengt zich de leugen met de 
waarheid en de mensheid neemt alles aan wat haar als waarheid wordt voorgeschoteld en toch de 
grootste  onwaarheid  is,  want  ze  heeft  geen  inzicht  omdat  ze  de  waarheid  niet  begeert,  en  de 
onwaarheid beantwoordt meer aan haar aardse verlangen en daarom wordt die zonder enig bezwaar 
aangenomen.
Maar  de  Geest  der  Waarheid  zal  baan  breken,  zodra  de  mensen  zich  gewillig  van de  materie 
afkeren, zodra ze geestelijke goederen begeren en zich op GOD richten. En HIJ zal de leugengeest 
overwinnen, want wie de waarheid inziet, zal haar verdedigen en trachten haar te verbreiden, en de 
onwaarheid zal worden verdrongen en daarmee wordt hij overwonnen door wie de leugen in de 
wereld is gekomen.
AMEN

2445 Liefdeloosheid Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde
10 augustus 1942

Het gedrag van de mensheid is niet met de leer van CHRISTUS in overeenstemming te brengen, 
want deze eist werken van liefde, ze vraagt te leven voor elkaar, ze verlangt een verhouding van 
mensen met elkaar zoals die van broeder tot broeder. De huidige mensen staan echter allen vijandig 
tegenover elkaar, naar buiten toe vaak alsof ze elkaar bijstaan, evenwel in hun hart steeds alleen 
maar bedacht op eigen voordeel en de medemens beschouwend als tegenstander omdat hij zich door 
hem geschaad of benadeeld voelt.

De mensheid is helemaal gespeend van liefde en daarom keert ze zich tegen het christendom, tegen 
de goddelijke leer van de liefde, die ze niet meer in acht wil nemen. Want de liefde beoefenen 
betekent  voor  de  mensen  zelfoverwinning,  het  betekent  afstand  doen  van  de  materie,  een 
achterstellen van de eigen wensen en begeerten, een opofferen van datgene wat de mens lief is. De 
eigenliefde  moet  bestreden  worden,  de  mens  moet  zichzelf  opvoeden  tot  bescheidenheid  om 
daardoor zijn medemens behulpzaam te kunnen zijn, dat hij hem geeft waarvan hij afstand doet. Dit 
is een offer dat alleen uit liefde gebracht kan worden en daarom moet de liefde beoefend worden.
Maar slechts zelden brengt een mens nog dit offer voor zijn medemensen. Ieder denkt alleen maar 
aan zichzelf en daarom vindt hij de leer van CHRISTUS lastig en is hij het eens met het voornemen 
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van de mensen deze uit  te roeien. Waar liefdeloosheid heerst,  zal zonder bedenkingen de strijd 
tegen de goddelijke leer van de liefde gevoerd worden.
En de liefdeloosheid is over de hele wereld verbreid, de mensen overtreffen elkaar in wreedheden 
die  ze  hun  medemens  aandoen  en  dus  is  de  hele  wereld  schuldig  te  noemen  aan  het  grote 
wereldgebeuren, dat alleen maar in de liefdeloosheid van de mensheid begon en dat steeds grotere 
liefdeloosheid  als  gevolg  had  en  daarom als  het  werk  van  de  hel,  als  het  werkzaam zijn  van 
demonische krachten moet worden aangeduid. En de mensen beseffen het geestelijk lage niveau 
niet  waarin ze zich bevinden. Ze kijken alleen maar naar de puur uiterlijke uitwerking van het 
wereldgebeuren, echter niet naar de geestestoestand van hen die door hun grote liefdeloosheid ook 
hun medemensen aanleiding geven tot liefdeloos handelen.
En zolang deze wantoestand niet beseft wordt, kan hij ook niet worden opgeheven; zolang de mens 
de liefdeloosheid niet als grootste kwaad inziet, zal hij zich ook niet inspannen om in de liefde te 
leven, d.w.z. de medemens liefdeloos bejegenen. En dus zal hij ook de leer van CHRISTUS niet 
goedkeuren, hij zal er afwijzend tegenover staan, omdat het naleven ervan hem aards geen voordeel 
oplevert. Maar zijn handelen zal ook dienovereenkomstig zijn, weer wordt de liefde verdrongen en 
het gevolg ervan zal slechts weer grotere liefdeloosheid zijn. De ene mens zal de vernietiging van 
de andere nastreven, hij zal geen geremdheid kennen, hij zal niet meer in staat zijn recht en onrecht 
te  onderscheiden en daarom zichzelf  in hardheid en wreedheden overtreffen,  en elke liefde zal 
verkoelen en het geestelijke dieptepunt zakken tot het uiterste. En een wereld zonder liefde kan niet 
bestaan,  ze  is  overgeleverd  aan  de  ondergang  en  met  haar  alles  wat  niet  probeert  zichzelf  te 
verlossen door de liefde.
AMEN

2461 Zedeloosheid - Ongeschreven wetten
30 augustus 1942

Een algemene zedeloosheid begeleidt de tijd van de liefdeloosheid van de mensen, en ook dit is een 
teken  van  geestelijk  verval,  dat  de  mensen  geen  enkel  respect  meer  hebben  voor  de  fijnere 
gevoelens van de medemensen en zich dus tegenover hen helemaal niet inhouden. En een geslacht 
dat zonder zeden en zonder hoge moraal is, gaat z'n ondergang tegemoet.

Dit  is  weliswaar  onbegrijpelijk  voor  de  mensen,  daar  zij  ingetogenheid  slechts  als  menselijke 
bijzaak beschouwen en vinden dat een uitleven van alle driften bij de tijd hoort. En ze worden in 
deze mening gesterkt door de totaal valse opvatting dat de zedenwetten de mensen alleen maar 
hinderen in het zich uitleven en daarom moeten worden afgeschaft.
Nooit of te nimmer zal een volk blijven bestaan als het voor zichzelf helemaal geen wetten tot 
richtsnoer wil maken, die de mensen een zedelijk halt toeroepen en zij in het kader van een zekere 
maatschappelijke ordening hun leven leiden. Dit zijn ongeschreven wetten die echter tot nu toe door 
de mensen werden geaccepteerd,  daar  ze allen zowel  de noodzaak als ook de zegen van zulke 
wetten inzagen en terwille van de menselijke ordening zich daar zonder tegenspraak naar voegden.
Deze  wetten  raken  steeds  meer  in  vergetelheid,  ofwel  worden  ze  door  de  mensen  opzettelijk 
verworpen omdat ze voor een uitleven van de instinctieve driften hinderlijk zouden zijn. En daarin 
is duidelijk een achteruitgang van de geestelijke ontwikkeling te herkennen, want hoe meer de mens 
op zijn instincten is gericht, des te minder is hij gericht op GOD, hij begeert de wereld, d.w.z. alles 
wat het lichaam welbehagen verschaft en laat vanwege het lichaam elk rekening houden met de 
medemensen vallen.
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En het gevolg daarvan is dat de mens een prooi wordt van geestelijke krachten die op aarde een 
leven van ongeremd genot geleid hebben, die hun begeerten op de eerste plaats stelden en dus een 
zondig  leven  leidden.  Deze  geestelijke  krachten  hebben  grote  invloed  op  die  mensen  en  ze 
gebruiken deze op een wijze, dat de mens steeds minder acht slaat op de ongeschreven wetten, dat 
hij zonder nadenken zich aan een lichtzinnige levenswandel overgeeft, dat er voor hem ook geen 
grenzen bestaan dan alleen het voldoen aan zijn begerigheid. Voor de geestelijke ontwikkeling is 
zo'n instelling wat betreft  de vreugden van de wereld nooit  bevorderlijk,  want wat het lichaam 
verlangt, zal steeds tot nadeel van de ziel zijn.
Tevens zal echter een geestelijk streven bespot en belachelijk gemaakt worden, en dat weer, zonder 
enige scrupules, omdat de mensen het gevoel voor fatsoen en goede zeden verloren hebben. Dus 
wordt ook de mening van de enkeling niet geacht, veeleer beschouwd als van de tegenpartij en 
daarom verworpen, vaak op schaamteloze wijze. Want zedeloosheid en geestelijk verval gaan hand 
in hand.
De mensen spreken wel van vooruitstrevendheid, maar ze zijn het minder dan ooit. Ze spreken van 
geestelijke  vooruitgang  en  zijn  toch  ver  achtergebleven,  want  daaronder  verstaan  ze  niet  de 
vooruitgang van de ziel, maar alleen een misvormd denken, dat hun toch waard toeschijnt om na te 
streven. Ze trachten een nieuwe moraal op te bouwen die een lichtzinnige levenswandel in de hand 
werkt  en streven ernaar  dit  als  ideaal  voor  te  stellen.  En dus  zullen er  nieuwe wetten worden 
afgekondigd  en  oude  wetten  ongedaan  gemaakt  en  hiermee  in  overeenstemming  zal  ook  de 
mensheid veranderen en elke norm verliezen voor een deugdzaam GODgevallig leven, dat de mens 
een vooruitgang van de ziel moet opleveren.
AMEN

2514 De mens van de tegenwoordige tijd Bekwaamheden
16 oktober 1942

Er is geen tijdperk waarin gewag gemaakt kan worden van zo hoog ontwikkelde wezens als het 
tegenwoordige  en  toch wordt  deze  hogere ontwikkeling  gebruikt  in  een verkeerde richting.  De 
huidige  mens  is  door  ontelbare  ontwikkelingsstadia  heengegaan  en  hij  heeft  nu  in  het  laatste 
stadium (als mens) veel capaciteiten die hij met het grootste succes kan gebruiken. Een van deze 
bekwaamheden is het zich (kunnen) verplaatsen in een bovenaardse toestand.

Wie zich deze geschiktheid eigen heeft gemaakt kan al van een toestand van aanzienlijke rijpheid 
spreken, want hij leeft nu ook in dat andere rijk, maar hij neemt de indrukken uit dat rijk niet op de 
aarde  op,  daar  alleen  de  geest  deze  indrukken  in  zich  opneemt  en  deze  alleen  dan  doorgeeft, 
wanneer daaraan beantwoordend ook de ziel van de mens is gevormd, zodat ze de belevenissen in 
het geestelijke rijk kan begrijpen en ze dus nu daarover kan worden onderwezen. Hoe meer nu de 
ziel ernaar verlangt door de Geest in zich uitsluitel te verkrijgen, des te meer komt er nu ook naar 
haar toe. En daarom zou de mensheid waarlijk op een hoog geestelijk niveau kunnen staan, wanneer 
ze zich alles ten nutte zou maken wat haar in het aardse leven ter beschikking staat.
Maar de mensen stellen zich er helemaal mee tevreden dat hun aardse leven hen volledig in beslag 
neemt, maar aan hun geestelijke toestand denken ze niet. En bijgevolg naderen ze in hun diepste 
wezen weer de toestand uit de tijd van voor hun menszijn, dat ze geen acht sloegen op hun ziel, 
maar slechts het leven van dieren leidden, waarin elke positieve ontwikkeling was uitgesloten. Ze 
leven hun aardse leven niet meer bewust, ze worden eveneens gedreven, en wel door geestelijke 
krachten die de positieve ontwikkeling van het geestelijke tegen willen gaan. En dus naderen ze 
weer tot de toestand uit de tijd voor hun menszijn, maar nu zijn ze volledig verantwoordelijk voor 
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datgene wat ze doen, omdat  hun de vrije  wil  en het verstand door GOD gegeven werd, die ze 
moeten gebruiken voor hun positieve ontwikkeling.
AMEN

2810 Haat en de uitwerking ervan
12 juli 1943

De  demon  van  de  haat  vergiftigt  de  hele  wereld.  En  de  mensen  maken  zich  van  hem 
afhankelijk.Haat echter verwoest, terwijl de liefde opbouwt, en het werk van verwoesting zal op 
aarde 'n steeds grotere omvang aannemen, hoe meer de demon van de haat zich onder de mensheid 
uitleeft. GOD's werk van vernietiging zal aan deze haat ook geen einde maken, slechts alleen maar 
afzonderlijke mensen tot bezinning laten komen en dezen zullen nu inzien door wie ze zich lieten 
overheersen. Omwille van deze weinigen openbaart GOD Zich en toont Zijn Macht en Zijn Kracht. 
Maar het merendeel leeft verder in haat en tracht veld te winnen met middelen die door de haat 
worden  voortgebracht  en  de  haat  steeds  hoger  doen  oplaaien.  Want  haat  is  verergerde 
liefdeloosheid, haat is de meest verschrikkelijke eigenschap, omdat hij een ontzettend verwoestende 
uitwerking  heeft,  niet  alleen  aards  maar  ook  geestelijk.  Want  elke  edele  drang  wordt  er  door 
vernietigd of heel erg in gevaar gebracht.

De mens die in de haat leeft, wordt door de demonen her en der geworpen, zijn streven om opwaarts 
te gaan is voortdurend in gevaar omdat hij steeds weer terug wordt geworpen, zodra hij zich door 
haat laat meeslepen, want hij begeeft zich steeds weer in de macht van diegene die alleen maar haat 
en liefdeloosheid tracht over te dragen op de mensen. En diens macht is groot over zo'n mens. En 
dan des te te groter, indien de hele mensheid in haat leeft. Dit moet een geestelijke achteruitgang 
betekenen, die een angstaanjagende uitwerking heeft in zoverre, dat de mensen gewillig verrichten 
wat hun nu door de van haat vervulde macht die tegen GOD werkt, wordt opgedragen - dat ze elk 
bezit verwoesten om de medemens schade toe te brengen.
Het gaat de tegenstander van GOD erom het door GOD in de schepping verbannen geestelijke 
daaruit te bevrijden. Daarom is al zijn denken en streven alleen maar daarop gericht datgene te 
verwoesten wat door GOD's Wil ontstaan is. Maar zijn wil en zijn macht kunnen zich niet meester 
maken van de werken van de schepping en daarom probeert hij  zijn wil  op de mensen over te 
dragen. Hij zaait haat in hen en zet ze daardoor aan dät uit te voeren wat hem onmogelijk is: de 
schepping te verwoesten. Dus maakt hij de mensen die aan hem gebonden zijn tot zijn handlangers, 
hij legt duivelse gedachten in hen, hij wakkert in hen de haat aan en hij zet hen dus aan, elkaar de 
grootste schade te berokkenen. De mensen voeren datgene gewillig uit wat de grootste vijand van 
hun ziel hun ingeeft. Hun daden brengen steeds nieuwe haat voort en de haat steeds nieuwe daden 
van vernietiging. Een zo vergiftigde mensheid gaat steeds meer haar ondergang tegemoet, want ze 
vindt moeilijk de weg terug om werken van liefde te verrichten.
AMEN

3793 De loop van het wereldgebeuren stemt overeen met de ontwikkeling
7 juni 1946

Overeenkomstig de geestelijke ontwikkeling heeft ook het wereldgebeuren zijn loop, dus zal ook de 
chaos steeds groter worden, omdat de mensheid voortdurend achteruitgaat in haar ontwikkeling. 
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Want ze verwijdert zich steeds meer van de liefdepool en stuurt aan op de tegenpool, die helemaal 
zonder enige liefde is. En dit moet aards zijn uitwerking hebben in volslagen wanorde en dus in een 
voor de mensen onverdraaglijk bestaan, in aardse nood, in het ontbreken van inzicht, in dwaling, 
verkeerd denken en handelen en uiteindelijk in de algehele ondergang, omdat er in zo'n wanorde 
niets  eeuwig kan bestaan. En dus gaat  de mensheid haar  geestelijke en lichamelijke ondergang 
tegemoet; en dat is het einde.

Waar nog een positieve ontwikkeling in het spel is, zal ook de staat van wanorde niet in die mate 
aan  te  treffen  zijn,  doch  het  leven  van  de  enkeling  is  ook aan  de  algehele  toestand  op  aarde 
aangepast, alleen verdraaglijker, omdat deze zich aan GOD vasthoudt en een beroep doet op Zijn 
hulp. Maar werelds gezien voegt de ene gebeurtenis zich bij de andere, steeds beantwoordend aan 
de  ontwikkelingsgraad  van  de  mensen  en  daar  dus  deze  ontwikkeling  een  gedurige  teruggang 
vertoont,  volgen  zo  ook  steeds  grovere  vormen  van  liefdeloosheid  elkaar  op,  d.w.z.  aardse 
maatregelen en besluiten veroorzaken steeds meer onheil  voor de mensen, het leed en de nood 
wordt steeds groter, want de mensheid leeft zonder GOD en kan daarom ook alleen maar zulke 
plannen ten uitvoer brengen die GOD's tegenstander haar voorhoudt.
En daarom zal er werelds geen verbetering te verwachten zijn, want waar een verbetering wordt 
nagestreefd, moet de liefde de overhand hebben, maar deze is bekoeld en de liefdeloosheid brengt 
alleen maar dat voort wat tegen GOD gericht is. En waar een verbetering te zien is, is dat alleen ten 
koste van de medemensen, die daardoor in een nog grotere tegenspoed worden gestort.
De activiteiten van de satan in de eindtijd zijn vaak duidelijk zichtbaar en herkenbaar aan eenieder 
die zien wil. En het tijdstip komt steeds naderbij waarin zijn macht voor lange tijd gebroken wordt. 
Tevoren laat GOD hem echter de volledige vrijheid, want de wil van de mensen is op hem gericht 
en vergroot zelfs zijn kracht op aarde. En alleen de mensen die in vrije wil de verbinding met GOD 
nastreven, kunnen zich aan zijn macht onttrekken, omdat ze met GOD's Kracht vervuld zijn en het 
werkzaam zijn van de aan GOD vijandige kracht duidelijk herkennen.
Maar alle mensen kunnen door het wereldgebeuren ook hem herkennen die zonder liefde is, en door 
serieus te willen, kunnen ze zich van hem los maken. Want GOD heeft de wet van de liefde in het 
hart van ieder mens gelegd en de mensen verstand gegeven duidelijk in te zien, zodra er tegen deze 
goddelijke wet wordt gezondigd.
En daarom laat  Hij  ook het grote wereldgebeuren zo verlopen, dat het de mensen de ogen kan 
openen wanneer ze zien willen. En het ligt aan hen zelf, uit te komen, hetzij ten goede of ten kwade, 
voor werken van liefde of voor daden van liefdeloosheid, want daarbij passend zal ook weer zijn 
aardse leven meer of minder in de ordening verkeren en zal ook de graad van zijn inzicht zijn. En 
ook  het  laatste  einde  zal  voor  hem  niet  onverwachts  komen,  als  hij  op  de  tekens  let  en  het 
wereldgebeuren, dat beantwoordend aan de wil van de mensheid zijn loop neemt.
AMEN

4094 Een wijzen op het einde - Natuurgebeuren
31 juli 1947

Slechts een korte spanne tijds gaat er nog voorbij tot het einde van deze wereld. En in deze korte 
tijd wend IK alle middelen aan u ertoe te brengen uw ziel om te vormen. IK laat ME aan de mensen 
horen nog voor het laatste gericht is te verwachten. Dus zult u, mensen eerst deze uiting van MIJ 
tegemoet  moeten  zien,  voor  u  rekening  houdt  met  het  einde.  Maar  dit  volgt  zeer  snel  op  het 
voorafgaande.
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Steeds  weer  moet  IK  u  hetzelfde  aankondigen,  anders  schenkt  u  te  weinig  geloof  aan  Mijn 
Woorden;  steeds  weer  moet  IK  u  daarop  wijzen,  omdat  u,  mensen  thans  te  weinig  geestelijk 
ingesteld bent, dus ook woorden die u van boven worden aangeboden niet veel anders beoordeelt 
dan uitspraken van mensen, ja eerder met deze laatste instemt en er aandacht aan schenkt, als zijnde 
onderrichtingen waarvan de inhoud alleen maar uw ziel van pas komt. Wat moet IK dus doen om u 
datgene wat noodzakelijk is voor uw zieleheil nadrukkelijk voor ogen te houden, Wanneer Mijn 
Woord u niet vermag over te halen om met de arbeid aan uw ziel een begin te maken, dan moet 
Mijn Stem luider klinken, opdat u schrikt en MIJ roept in de angst en de nood die u zal overvallen 
in het aangezicht van het einde. En op deze gebeurtenis, die zich in de natuur afspeelt, wijs IK u met 
alle aandrang, al verleent dit gebeuren toch pas Mijn Woord de bevestiging van zijn echtheid, die 
door de mensen meestal in twijfel wordt getrokken.
Maar tevoren wil IK al inwerken op de harten van de mensen die ontvankelijk zijn voor Mijn Liefde 
en genade, die Mijn Woord als teken van Liefde en genade herkennen en het daarom met vreugde 
en dank aannemen. Dezen zullen een tweevoudige zegen halen uit het laatste teken dat vermaant en 
waarschuwt. Ze zullen zelf uitermate gesterkt zijn in het geloof en daardoor ijverig en overtuigd 
opkomen  voor  Mijn  Woord  en  met  succes  kunnen  deelnemen  aan  het  verlossingswerk  van 
CHRISTUS. Want nu zijn de ogen van alle gelovigen gericht op het einde, dat ze vol overtuiging 
verwachten en daarom ook zullen vaststaan in welke strijd dan ook tegen MIJ, Mijn Woord en Mijn 
rijk.
Dit wil IK bereiken door Mijn herhaalde aankondigingen voor die tijd: dat alle mensen nog een 
laatste teken van Mijn Liefde en erbarming toekomt, ofschoon het als zodanig maar zelden wordt 
herkend. Maar voor de mijnen is het begrijpelijk, dat en waarom IK uit den hogen tot de mensen 
spreek en ze rekenen er daarom elke dag op dat IK Mijn Stem laat klinken. Maar IK heb Mijn 
onveranderlijk plan en IK spreek wanneer de tijd gekomen is, wanneer u MIJ allerminst verwacht, 
wanneer u denkt dat IK passief ben, wanneer een aardse nood schijnbaar is afgewend. Maar wat 
voorspeld is in woord en geschrift wordt vervuld. IK laat een natuurgebeuren zich afspelen van 
ongehoorde grootte en uitgebreidheid, dat ontelbare mensenlevens zal kosten.
En toch is dit slechts een klein voorteken van de verwoesting op de laatste dag; alleen dat IK ME nu 
niet zichtbaar uit, terwijl IK kort vóór het einde Zelf zal komen om de mijnen gelukkig te maken en 
ze tot ME te roepen in Mijn rijk. Wie echter de natuurkatastrofe die er eerst is, overleeft, zal een 
overtuigd geloof verwerven als het hem wat dat betreft ernst is. En dat is Mijn bedoeling, dat een 
diep gelovig mens nu tegenover zijn medemensen alles uitdraagt en verdedigt wat op het laatste 
einde betrekking heeft. Want dit zal niet lang op zich laten wachten.
Als Mijn Stem van boven te horen zal zijn, gaat u met reuzeschreden het einde tegemoet. Voor 
velen  zal  weliswaar  al  het  laatste  levensuur  geslagen  hebben  met  het  uitbreken  van  de 
eerdergenoemde  natuurkatastrofe,  die  ontelbare  mensenlevens  zal  eisen,  maar  terwille  van  de 
overlevenden kondig IK dit aan, warst ze zullen hiermee hun voordeel doen voor hun ziel, ze zullen 
leren  geloven  en  MIJ  als  hun Schepper  en  Behoeder,  als  VADER en goddelijke  Vriend  leren 
onderkennen, ze zullen uit eigen aandrang tot MIJ roepen en als ze Mijn duidelijke hulp hebben 
ondervonden, naar MIJ toekomen; ze zullen, nadat ze MIJ herkend hebben, trachten MIJ met 'n 
liefdevol hart voor zich te winnen en zich Mijn Wil tot de hunne te maken, ze zullen MIJ, nadat ze 
MIJ gevonden hebben, niet meer opgeven, integendeel MIJ trouw blijven tot aan het einde toe.
En daarom laat IK het toe dat de aarde gedeeltelijk getroffen wordt door een uitermate grote storm 
van verwoesting, opdat het denken van hen die overleven verandert en zich richt op MIJ, DIE naar 
Mijn schepselen verlang die nog ver van MIJ afstaan en toch Mijn Liefde bezitten, omdat ze eens 
van MIJ zijn uitgegaan en weer naar MIJ terug moeten keren. Want Mijn Liefde vermindert niet, 
Mijn Liefde houdt nooit op, eeuwig geldt Ze voor wat door MIJ geschapen is, zelfs wanneer het nog 
niet de weg naar MIJ heeft gevonden. Dan wijs IK het steeds weer de weg en bied ME Zelf aan als 
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Leider aan diegenen die zich aan Mijn hoede toevertrouwen en MIJ willen volgen, opdat ze eens 
hun doel bereiken, opdat ze eeuwig met MIJ verenigd zijn, zoals het in het allereerste begin hun 
roeping was.
AMEN

4853 Het hand over hand toenemen van de zonde
7 maart 1950

De zonde zal hand over hand toenemen en de mensen zullen er zonder verantwoordelijkheidsgevoel 
op  los  leven  in  genot  en  zonde,  want  de  satan  regeert  de  wereld  en de  mensen zijn  aan hem 
gebonden.  En  Bewillig  geven  ze  gevolg  aan  zijn  influisteringen,  zwak  en  zonder  weerstand 
bezwijken ze voor zijn verzoekingen,  ze vervullen de begeerten van het  lichaam en voor  niets 
hebben ze afschuw, de zonde lokt hen en zo zinken de mensen weg in hun verderf. Het gaat het 
einde tegemoet.

Wie op de gedragingen van de mensen let, weet ook welk uur geslagen heeft, dat de aarde rijp is 
voor de ondergang en dat de mensen het doel van hun leven vergeten en dus voor de afgrond staan. 
De satan heeft hen helemaal in zijn macht en ze bieden hem geen weerstand meer, ze erkennen hem 
als hun heer en doen wat hij van hen verlangt. In de zonde zullen de mensen verstikken, in de zonde 
zullen ze ondergaan, want temidden van de geneugten van hun leven zullen ze hun einde vinden 
zoals er geschreven staat.
En aldus roep IK de mensen toe: U allen zult u eens moeten verantwoorden voor uw denken en 
handelen en spreken, u allen wordt geoordeeld naar uw wil en uw daden. Val niet in zonde, houd u 
rein en verafschuw het kwade, opdat de zonde niet uw verderf wordt, opdat ze u niet in de afgrond 
trekt. Stomp de "vermaner" in u niet af, luister naar de stem van het geweten, dat u waarschuwt 
voor elke slechte gedachte en elke slechte handeling. Let op zijn stem en geef er gevolg aan, stap 
niet  luchtig  over  de  zonde  heen,  maar  denk  aan  DIEGENE  DIE  u  eens  zal  oordelen,  DIE 
rechtvaardig is en elke zonde straft omdat zonde verzoening vereist.
Laat u niet verlokken door de prikkelingen van de wereld en vervul niet elk verlangen van uw 
lichaam, want het verleidt u tot zonde. Houd u rein en denk er aan dat u zich niet voor Mijn Ogen 
staande zal kunnen houden als u in zonde valt en haar niet verafschuwt.
Bevrijd u van de satan, die u verleidt als u hem geen weerstand biedt. De zonde heeft grote macht 
over  u  en  daarom  moet  u  zich  voor  haar  hoeden,  want  daardoor  verkoopt  u  zich  aan  Mijn 
tegenstander en verwijdert u zich van MIJ en dat betekent eeuwig verderf voor u.
AMEN

5159 Een wijzen op het nabijzijnd einde De jongste dag
26 juni 1951

U allen zult Mijn genade ondervinden en in de laatste tijd duidelijk worden gewezen op het einde, 
doordat u veel veranderingen om u heen zult kunnen waarnemen: het vergaan van aardse goederen, 
het  plotseling  sterven  van medemensen,  die  midden  uit  het  leven  worden  weggerukt,  vreemde 
veranderingen in de natuur en alles overeenstemmend met oude profetieën, die IK door zieners en 
profeten steeds maar weer aan de mensen liet toekomen om hen op deze laatste tijd opmerkzaam te 
maken.
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U, mensen wordt allen aangespoord om na te denken en er wordt u de vraag voorgelegd, welk lot u 
zelf  tegemoet  gaat.  Zowel  aards  als  geestelijk  zal  u  een  onrust  overvallen,  want  de  aardse 
gebeurtenissen beangstigen u en geven ook aanleiding tot geestelijke gedachten, omdat u, mensen 
het onbewust voelt dat het daarmee erg gebrekkig met u gesteld is. Al het aardse gebeuren zou u 
niet doen schrikken als u in geestelijk opzicht de ordening tot stand zou hebben gebracht, maar u 
zoekt  in  het  aardse vervanging voor  het  geestelijke  en daar  dit  eerste  u  nu onzeker  voorkomt, 
worden uw gedachten toch op de vraag gericht: Hoe zal ik me staande houden wanneer alles ten 
einde is?
En deze vraag moet in u bovenkomen, daarom laat IK zoveel nood over de mensen komen, want er 
blijft  u niet  veel  tijd meer over,  maar toch nog genoeg als u serieus wilt  veranderen.  Het  zijn 
allemaal genademiddelen wat u nog aan slagen van het noodlot treft vóór het einde, ook wanneer u 
ze niet als zodanig wilt laten gelden, maar ze kunnen u nog tot bezinning brengen hoe armzalig het 
met u gesteld is in het geval u plotseling wordt weggeroepen van deze wereld.
Let op alle gebeurtenissen om u heen, houd ogen en oren open en laat aan uzelf zien dat er nog een 
vonkje verantwoordelijkheidsgevoel in u aanwezig is, wees niet onverschillig, keer in uw binnenste 
en beschouw in stilte uw eigenlijke waarde, als u zich voor MIJ moet verantwoorden op de jongste 
dag.  Want de  jongste  dag is  voor  ieder  de dag van zijn  lichamelijke  dood,  die  voor  u  allen 
dichterbij is dan u vermoedt en enkelen nog sneller zal overvallen, want u allen staat nog veel te 
wachten.
De dood van het lichaam kunt u niet tegengaan als uw uur gekomen is, maar de dood van de ziel is 
van u af te weren, ja, u zult de ziel het ware leven kunnen geven, dat eeuwig duurt, dat nooit meer 
van u kan worden afgenomen als het leven van de Geest eenmaal in haar ontwaakt is. Daarom houd 
IK u zo vaak de lichamelijke dood voor ogen, daarom wordt u hem zo vaak gewaar om u heen, u 
ziet alles vergaan wat voor u waarde had en u vreugde verschafte, u ziet lieve mensen heengaan 
vanwaar geen terugkeer meer te verwachten is. Dit alles laat IK u zien opdat u tot nadenken wordt 
gestemd over uw eigen ik, opdat u zichzelf rekenschap geeft wat u wel (voor goeds) hebt te laten 
zien, om u een eeuwig leven te verzekeren, wanneer het lichaam sterft en er niets meer op aarde 
achterblijft.
En als  u  daarover  nadenkt  en  slechts  een beetje  gehoor schenkt  aan de  stem in  u,  hebt  u  een 
genademiddel benut, want op een andere manier kan IK u niet bijstaan. Alles wat van MIJ komt, 
moet er uitzien als kwam het uit uzelf, dan pas neemt u het aan. U zult nog vaak aanleiding hebben 
om na te denken en altijd moet u er aan denken dat de laatste tijd buitengewone verschijnselen met 
zich mee brengt,  opdat allen die nog een goede wil  hebben, in korte tijd dat kunnen bereiken, 
waartoe hun in andere omstandigheden veel tijd ter beschikking staat.
Maar het gaat met rasse schreden op het einde toe en IK wil nog velen (voor ME) winnen, vóórdat 
het einde komt. Daarom wordt Mijn genade onophoudelijk aan u uitgedeeld, wie haar beseft en de 
genademiddelen  benut,  gaat  niet  verloren op de jongste  dag,  al  mag deze  voor  hem plotseling 
komen of ook pas aan het einde. Hij zal hem niet hoeven te vrezen omdat Mijn genade hem heeft 
gered van de geestelijke dood.
AMEN

5860 Het hand over hand toenemen van de zonde Geloofsstrijd - Einde
23 januari 1954

Wanneer  de  zonde  sterk  toeneemt,  wanneer  er  onder  de  mensen  geen  geloof  meer  is  aan  de 
Gerechtigheid GOD's, wanneer de mensen zich onverantwoord uitleven en hun driften de vrije loop 
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laten,  wanneer er onder de mensen geen liefde meer is,  wanneer al  hun begeerten alleen maar 
uitgaan naar de wereld en haar goederen, dan is het einde gekomen en wordt de Schrift vervuld, de 
voorspellingen van de profeten, die in opdracht van GOD het einde telkens aankondigden, worden 
bewaarheid.

En als u, mensen om u heen ziet, als u met open ogen op alles let wat er op aarde gebeurt, dan 
beseft u die van goede wil bent, in welk uur u leeft. U ziet in, dat dit alles tekenen zijn van het 
nabije einde, dat de mensheid zelf het einde naar zich toe trekt, omdat ze in zonde leeft en omdat ze 
haar GOD niet meer acht.
Nog zijn er mensen die niet geheel bedorven zijn, die de tegenstander van GOD nog niet helemaal 
toebehoren,  die  echter  ook geen geloof hebben en daarom onnadenkend voortleven -  maar hoe 
dichter het bij het einde is, zullen er ook van deze mensen steeds minder komen. Deels zullen ze 
wegzinken en in de macht van de tegenstander van GOD raken en deels weggeroepen worden uit dit 
leven in het hiernamaals. En de verdorven en satanische mensen zullen toenemen en slechts een 
klein aantal zal GOD trouw blijven en zo leven op aarde zoals het Zijn Wil is. En dezen zullen veel 
te  lijden hebben onder de eersten, want ze zullen gehaat  en vervolgd worden terwille  van hun 
geloof.  En zodra er openlijk wordt opgetreden tegen allen die zich uitspreken voor GOD, voor 
JEZUS CHRISTUS, staat u, mensen kort vóór het einde.
Ook dit is u, mensen lange tijd tevoren aangekondigd, dat u zich zult moeten verantwoorden en 
voor de rechters wordt geleid terwille van de Naam JEZUS. En zodra elk geestelijk streven vijandig 
wordt bejegend, zodra de dienaren GOD's op aarde gehinderd worden bij hun arbeid voor het rijk 
GOD's, zodra ze gehoond en belachelijk gemaakt worden vanwege hun geloof, is ook al de tijd 
gekomen waarin de satanische krachten werkzaam zijn, die op het einde tekeer zullen gaan tegen 
alles wat op GOD gericht is.
En al het zwakke, nog niet totaal kwade, zal worden weggeroepen van de aarde, opdat het niet 
geheel in de handen van GOD's tegenstander zal vallen, wanneer de laatste dagen zullen aanbreken, 
waarin op zo'n manier  tegen de gelovigen wordt  opgetreden,  dat  alleen de sterken van geloof, 
mensen die helemaal op GOD vertrouwen, stand houden, omdat het geloof hun kracht geeft en 
omdat GOD hen zichtbaar kan bijstaan vanwege hun geloof. En dan zal ook het werkzaam zijn van 
de satan duidelijk worden, want hij zal zich belichamen in alle mensen die hem toebehoren door 
hun gezindheid.  En ieder van hen zal  werken verrichten die om vergelding schreeuwen. En de 
vergelding zal komen, de dag zal aanbreken, waarop aan al dat doen en laten een einde gesteld is, 
waarop GOD's rechtvaardigheid tevoorschijn komt en de werken van ieder mens openbaar worden. 
De dag zal komen dat er recht wordt gesproken, zoals er geschreven staat, waarop ieder het loon 
ontvangt dat hij verdient, waarop GOD's Woord vervuld wordt, omdat het de eeuwige Waarheid is.
AMEN

6346 Aandacht voor het wereldgebeuren
3 september 1955

U, mensen laat het wereldgebeuren veel meer indruk op u maken dan goed voor u is, want al uw 
denken, uw verwachtingen en wensen zijn daarop gericht en u vindt geen tijd voor uren van rustige 
bezinning, dat u uzelf aanpakt, dat u aandacht schenkt aan de loop van uw eigen ontwikkeling. 
Alles zou voor ieder afzonderlijk mens tot tevredenheid worden opgelost, wanneer hij zijn eigen 
vorming op de voorgrond zou willen stellen en overtuigd zou geloven dat ook het wereldgebeuren 
door MIJ Zelf gestuurd wordt - maar steeds in overeenstemming met de wil van de mensen en hun 
geestelijke gesteldheid.
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Wat u, mensen als het voornaamste beschouwd, is steeds slechts het gevolg van uw geestelijke 
onverschilligheid - het is de uitwerking van het lage geestelijke niveau van de mensen. Want deze 
onverschilligheid bepaalt zowel de menselijke wil om liefdeloos op te treden tegen de mensheid, 
zoals  die  echter  ook  de  grondslag  legt  voor  duidelijk  onheil  en  dus  ook  verontrustend 
wereldgebeuren, waardoor de mensheid moet worden wakkergeschud en aangezet te streven naar 
het hogere.
Als de mensen maar een beetje meer op hun geestelijk welzijn bedacht zouden zijn, dan zou ook 
aards alles weer geordend worden, de mensen zouden zich niet moeten laten verontrusten door het 
handelen van 'n enkeling, want ze zouden MIJ dan alles voorleggen en een verandering aan MIJ 
overlaten.  En dit  zou werkelijk niet  nadelig voor hen zijn,  ze zouden ook aards  weer  in rustig 
vaarwater worden geleid en toch het doel bereiken.
En zo zult  u,  mensen nog op veel  onheil  kunnen rekenen dat  de aarde te  wachten staat,  deels 
veroorzaakt door menselijk willen, deels door MIJ Zelf aan u toebedacht, om de richting van uw 
gedachten te veranderen, om u met geweld aan uw einde te herinneren, wanneer u het leven van 
veel mensen om u heen in gevaar gebracht of uitgewist ziet - wanneer u zult moeten ervaren hoe 
machteloos u zelf bent wanneer u zich niet tot de ENIGE wendt DIE alleen Machtig is. Maar DIE 
door u vergeten wordt of DIE u niet wilt erkennen, anders zou u wel het vervullen van Zijn Wil ter 
harte nemen en dan ook Zijn bescherming genieten in elke nood en elk gevaar, zelfs wanneer deze u 
van menselijke zijde te wachten staan.
Leeft u met MIJ dan schenkt u aan het wereldgebeuren weinig aandacht omdat u zichzelf en uw 
lotgevallen aan MIJ toevertrouwt, omdat u MIJ ook vertrouwt dat IK u help. Schakelt u MIJ echter 
uit uw gedachten uit, dan let u alleen op datgene wat Mijn tegenstander aanricht, dan houdt Mijn 
tegenstander u zelf door de gebeurtenissen die zijn werk zijn in de ban, en u raakt mede in de 
draaikolk die u naar beneden trekt.
Wat er ook in de wereld gebeurt, Mijn Wil en Mijn Macht kunnen het uitbannen en Mijn Wil en 
Mijn Macht kunnen ook de uitwerkingen van al het slechte afwenden van u die bij MIJ schuilt, die 
tot MIJ uw toevlucht neemt, die zich aan MIJ aanbeveelt en in MIJ uw VADER ziet.
U hoeft waarlijk de wereld niet te vrezen, wanneer u uw blik op MIJ richt, wanneer u het aardse rijk 
gering acht, maar ijverig streeft naar het geestelijke rijk. Niets hoeft u vrees aan te jagen, en al 
woedt ook de hel om u, IK leid u door alle gevaren, zodra u met uw wil, uw liefde en uw streven 
met MIJ in verbinding staat, zodra uw blik geestelijk gericht is.  Er zal u op generlei wijze een 
gevaar dreigen, want er kan u niets gebeuren dan wat dienstig is voor uw voltooiing. Streeft u naar 
uw geestelijke voltooiing dan vreest u ook wereldse gebeurtenissen of verontrustende voorvallen 
niet meer, want u voelt u veilig geborgen onder Mijn bescherming.
AMEN

6487 Een wijzen op het einde
28 februari 1952

Binnenkort loopt een tijdperk ten einde en begint er een nieuw. U, mensen zult dan deze Woorden 
geloof kunnen schenken, want daarom spreek IK ze tot u, dat u uw leven nu ook zo leidt, dat u dit 
einde niet hoeft te vrezen. Een ander doel heb IK er niet mee voor. IK wil u niet zonder reden 
verontrusten, IK wil u niet in verwarring brengen wegens dat wat voor u ligt, IK wil alleen dat u zo 
leeft zoals het Mijn Wil is, dan zal het einde van dit tijdperk alleen maar gunstig voor u zijn, dan 
zult u zich niet bevreesd hoeven te maken, veeleer met vreugde een gezegende tijd tegemoetzien.
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IK zou u hiervan niet in kennis hoeven te stellen, want niemand van u weet, wanneer zijn laatste 
dag  gekomen  is,  en  het  zou  dus  voor  velen  een  totaal  onnodig  weten  zijn,  dat  er  een 
verlossingsperiode ten einde loopt. Toch kan dit wijzen erop voor ieder mens nog een aansporing 
zijn,  serieus aan zijn ziel te  denken - het kan hem aansporen, zichzelf  ernstig onder handen te 
nemen, wanneer hij herinnerd wordt aan de vergankelijkheid van aardse goederen en er nu naar 
streeft geestelijke goederen te verwerven. Maar hij is niet gedwongen te geloven.
Toch roep IK u, mensen steeds dringender toe: Geloof deze Woorden en doe alles waartoe u in staat 
bent  en  het  zal  u  alleen  maar  tot  zegen  strekken.  Want  u  bevindt  u  allen  niet  in  goede 
zielsgesteldheid, u zult allen nog aan uzelf moeten werken en hebt daar niet veel tijd meer voor. 
Laat u niet verrassen, maar maak u met de gedachte vertrouwd nog maar korte tijd gast te zijn op 
deze aarde. Deze gedachte al  zal u bewuster  laten leven en u zult  u tot MIJ wenden om hulp, 
wanneer u aan MIJ gelooft als uw GOD en Schepper.
Denk dan aan uw leven tot nu toe en vraag uzelf af of uw levenswandel juist was voor Mijn Ogen. 
Want u allen kent Mijn geboden en u allen weet dat de liefde het eerste en voornaamste is, dat u 
zonder  liefde nooit  tot  gelukzaligheid  zult  kunnen komen en  wanneer  u  aan uzelf  zult  moeten 
bekennen lauw en onverschillig tegenover dit gebod van de liefde geweest te zijn, haal het dan in. 
Want er is u veel gelegenheid gegeven te werken in de liefde. Overal om u heen zult u nood zien en 
u zult helpend kunnen ingrijpen, u moet alleen maar de wil hebben goed en rechtvaardig te leven en 
acht te slaan op de geboden van de liefde, die IK u alleen terwille van uw zielenheil heb gegeven.
En denk steeds aan uw Verlosser JEZUS CHRISTUS. Roep HEM aan, dat Hij uw gedachten moge 
sturen en u kracht geven de goddelijke Wil uit te voeren. Dan roept u MIJ Zelf aan en laat MIJ 
blijken dat u bij  MIJ terecht wilt  komen en u gaat dan ook de juiste  weg, de weg die JEZUS 
CHRISTUS u is voorgegaan.
Het einde komt onherroepelijk en heeft niets te maken met hoe het dan met uw ziel gesteld is. Maar 
nog hebt u tijd u daarop voor te bereiden en daarom komt steeds weer de waarschuwende stem van 
boven tot u: Denk aan het einde. Het is alleen maar Mijn Liefde Die u wil redden van het verderf, 
maar Die u nooit zal dwingen en u daarom aanspreekt in een vorm waaraan u geloof zult kunnen 
schenken als u gewillig bent. Als u echter goed oplet, zult u veel opmerken wat u zou kunnen laten 
geloven.
Een  periode  loopt  ten  einde  en  een  nieuwe  begint.  En  er  gaat  alleen  maar  in  vervulling  wat 
voortdurend werd voorspeld door zieners en profeten. Want ook dezen spraken in Mijn opdracht en 
kondigden hetzelfde aan, wat IK u, mensen nu zeg, maar uw wil is vrij; zoals echter uw wil is, zo 
zal ook uw lot zijn als het aardse leven voor u voorbij is. U zult kunnen leven in gelukzaligheid; 
maar ook ten prooi vallen aan de dood, een eindeloos lange tijd van kwelling en duisternis, waaruit 
u uzelf niet zult kunnen bevrijden.
AMEN

6855 Verontreiniging van lucht - water - voedsel
23 juni 1957

Ieder mens moet van u hetzelfde mogen verwachten als wat u van hem verwacht. Ieder moet u 
rechtvaardig behandelen,  zoals u ditzelfde ook van hem verlangt.  U zult  niet  met verschillende 
maten meten en menen zelf grotere rechten te hebben dan uw medemens, als het erom gaat, dat u 
profiteert van datgene wat u van MIJ uit gratis is geschonken, wat u niet zelf voor u verworven 
hebt, maar wat alle mensen evenzo ter beschikking staat, waaronder geestelijke en aardse goederen 
te verstaan zijn die Mijn Liefde en Mijn scheppende Wil altijd voor u bereid houden.
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Daar horen dus alle gaven toe die u uit Mijn Hand ontvangt,  die u voor uzelf niet zult  kunnen 
maken,  die  er  zonder  uw toedoen  zijn  en  die  dus  tot  uw bestaan  bijdragen,  die  dus  voor  uw 
natuurlijk leven vereist zijn en die aan geen mens mogen worden onttrokken, wanneer daardoor 
diens leven in gevaar zal worden gebracht. Het zijn de stoffen t.b.v. het leven, waarop ieder mens 
aanspraak moet kunnen maken.  Die hem van de kant  van de medemensen ook niet  onttrokken 
mogen worden,  daar  anders  een overtreding van Mijn  eeuwige ordening verdragende gevolgen 
heeft,  die  zich  niet  alleen  doen  gevoelen  bij  de  schuldige  mensen,  maar  ook  de  scheppingen 
betreffen en bijgevolg ook tot de ontbinding ervan kunnen leiden.
U zult dit begrijpen wanneer u er maar over nadenkt welke bestanddelen voor het leven u nodig 
hebt  en  u  ernstig  de  verscheidenheid  hiervan  indenkt,  wanneer  u  lucht  en  water  en  hun 
hoedanigheid en werking bij uzelf vaststelt, die de mens algehele gezondheid schenken, maar ook 
tot  ziekelijkheid  en  verwoesting  van  de  organen  van  het  lichaam  kunnen  leiden  indien  door 
menselijke wil een besmetting van de lucht en het water plaatsvindt, die niet te overziene schade 
(o.a. aan de gezondheid) met zich meebrengt.
Lucht  en  water  zijn  gaven GOD's,  die  ieder  mens  nodig  heeft  en  daarom ook uit  Mijn  Hand 
ontvangt. En de zondigheid van de mensen komt alleen al daarin tot uitdrukking, dat ze er niet voor 
terugschrikken deze buitengewoon voorname stoffen t.b.v. het leven op een wijze te verontreinigen, 
dat voor de medemensen daaruit  levensbedreigende beschadiging voortvloeit.  En zo, zoals ieder 
mens zijn eigen leven lief  is,  bezondigt  hij  zich,  wanneer  hij  de medemens de noodzakelijkste 
levensbehoeften beknot, wanneer hij er toe bijdraagt, dat het leven van de medemens in gevaar is 
gebracht. En onder "het in gevaar brengen van het leven" is ook te verstaan, wanneer dat. wat de 
aarde voortbrengt aan voeding voor mens en dier, van zijn natuurlijke hoedanigheid wordt beroofd, 
wanneer de bodem, waarop het moet gedijen, door kunstmatige middelen een andere gesteldheid 
krijgt en nu ook de daarin gekweekte producten stoffen bevatten die volstrekt niet bevorderlijk zijn 
voor het menselijke lichaam.
De mensen grijpen in in de natuurwetten, ze willen a.h.w. verbeteren, dus Mijn scheppingen als 
gebrekkig  voorstellen,  ze  willen  de  bodem  'n  hogere  opbrengst-capaciteit  verschaffen  en  ze 
bedienen zich daartoe van verkeerde middelen. Want ze zouden MIJ alleen maar om Mijn zegen 
hoeven te vragen om waarlijk ook overvloedige oogsten binnen te mogen halen.
Een verder zondigen op dit gebied is ook wanneer de vruchten geoogst worden voor ze rijp zijn - 
wanneer  door  hebzucht  en  materialistisch  denken  op  het  natuurlijke  rijpingsproces  wordt 
vooruitgelopen  en  wanneer  daardoor  het  menselijk  lichaam gedwongen  wordt  de  strijd  aan  te 
binden met nog niet rijp geworden substanties, wat niet alleen maar een zuiver lichamelijke, maar 
ook een geestelijke aangelegenheid is, die u, mensen vaak niet bekend is.
Het valt echter allemaal onder het veronachtzamen van de wet van Mijn eeuwige ordening. De 
mens berokkent zijn medemens schade, hij handelt niet rechtmatig tegenover hem en draagt er toe 
bij  dat  de  chaos  op  aarde  steeds  groter  wordt,  omdat  alleen  een  leven  op  aarde  dat  volledig 
overeenkomstig de wet van de ordening wordt geleefd, een juiste uitwerking kan hebben op lichaam 
en ziel. En ieder mens heeft er recht op dat de orde in de natuur in stand gehouden blijft, want IK 
heb  alles  wat  er  in  de  schepping  bestaat  niet  voor  één  mens,  integendeel  voor  alle  mensen 
geschapen; iedere mens heeft zuivere lucht nodig, zuiver water en een goede voeding voor zijn 
lichamelijk leven en geen mens heeft het recht zijn medemens schade toe te brengen, die hij voor 
zichzelf ook niet zal wensen.
In de laatste tijd vóór het einde wordt er echter helemaal geen rekening meer gehouden met het 
leven van de medemens,  er wordt op allerlei  manieren gewetenloos geëxperimenteerd en steeds 
alleen maar uit eerzucht, hebzucht of machtsbegeerte; en 'n leven in gezondheid in gevaar gebracht. 
En dus triomfeert hij die al het geschapene zou willen verwoesten om het daarin gekluisterde weer 
vrij te krijgen, in de valse veronderstelling dat het hem dan weer toebehoort. De mensen die in strijd 
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handelen  met  de  goddelijke  ordening hebben zich allen  in  zijn  macht  begeven,  ze  volgen zijn 
influisteringen en Mijn geboden, die liefde en rechtvaardigheid vereisen, achten ze niet.
Ieder mens denkt alleen maar aan zichzelf en zijn eigen voordeel en het lot van de medemens laat 
hem  koud.  En  ook  het  leven  van  zijn  medemens  is  hem  niet  meer  heilig,  daar,  in  het 
tegenovergestelde geval, het niet zou kunnen komen tot wat echter met zekerheid te verwachten is; 
dat het leven van alle mensen op het spel wordt gezet omdat de goddelijke natuurwetten omver 
worden gegooid - omdat eens de elementen zich met alle geweld een weg naar buiten zullen banen, 
waartoe de mensen zelf aanleiding geven die zondigen tegen de goddelijke ordening, tegen Mijn 
gebod van de liefde tot GOD en de naaste.
AMEN

7010 De  geslachtsdaad,  samengaand met  het  van GOD verwijderd  zijn,  is 
aanleiding tot ongeloof
4 januari 1958

Ieder denkend mens zou tot het inzicht moeten komen dat een naar verhouding korte tijd durend 
aards bestaan zin- en doelloos is, wanneer het "ik" van de mens net alleen maar deze korte tijd 
bestond, wanneer het op het moment van de geboorte zou beginnen en op het uur van de dood 
eindigen.  Hij  zou,  wanneer  hij  een  Schepper  aanvaardt,  deze  als  zeer  kleingeestig  moeten 
beschouwen, die alleen maar terwille van een gril wezens liet ontstaan omwille van onbeduidende 
aardse zorgen en vreugden. Of hij  moest,  wanneer hij  zich slechts als een willekeurig ontstaan 
product van de natuur beschouwt - zich afvragen waarom hem verstand en vrije wil eigen is. Want 
zulke gedachten zouden het hem twijfelachtig laten toeschijnen slechts zo'n willekeurig product van 
de natuur te zijn.  Door het verstand en de vrije wil onderscheidt de mens zich van alle andere 
scheppingen die de natuur uitmaken. Derhalve zou hij kunnen concluderen dat er een scheppende 
GEEST bestaat, DIE eveneens verstand en vrije wil - dus Wijsheid en Kracht - bezit. En zou hij bij 
deze gedachte zijn aangekomen,  dan zou hij  ook de zin en het doel  van zijn bestaan op aarde 
trachten te doorgronden en zich niet tevreden stellen met aan te nemen alleen maar terwille van het 
aardse leven zelf geschapen te zijn.

Tot dit resultaat zou ieder mens door eenvoudig nadenken kunnen komen, wanneer hij niet reeds dit 
inzicht heeft verkregen en gelooft in een GOD van Liefde, Wijsheid en Almacht, uit WIE hij zelf is 
voortgekomen. Doch vele mensen worden verwekt, samengaand met een uiterste verwijdering van 
GOD, door mensen die geen vonkje van liefde in zich ontsteken, dat hun licht zou schenken, die 
nog helemaal in de macht van de tegenstander van GOD zijn en hun vijandige gezindheid nu ook in 
het kind inplanten, dat tegen wil en dank door hen ter wereld wordt gebracht en wiens ziel, door de 
dichtste omhullingen omgeven, zonder licht en liefde opgroeit.
Weliswaar hoeft het wezen van een kind niet altijd met dat van de ouders overeen te stemmen, er 
kan zich ook een ziel belichamen die bewust de strijd tegen de gevaren van deze wereld opneemt - 
maar meestal wordt de gezindheid van de ouders op hun kinderen overgedragen en dan komen er 
mensen  ter  wereld  die  zich  alleen  maar  als  willekeurig  ontstane  producten  van  de  natuur 
beschouwen en geen enkele band hebben met DIEGENE DIE ook eerst Zijn toestemming voor hun 
ontstaan gegeven heeft, omdat de wil van die ouders ook vrij is en hun natuurlijke geaardheid de 
grondslag is voor de geboorte van kinderen. Maar ook die kinderen ontbreekt het weer niet aan 
denkvermogen en vrije wil - zodat er ook voor die mensen een weg is, uit het donker in het licht te 
komen.  En ook die  mensen hebben  van GOD uit  het  liefdevonkje  in  zich,  en  het  is  hun ook 
mogelijk dit te doen ontbranden. En ook hun stromen goddelijke genaden toe.
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Maar deze mensen vertoeven waarlijk in de diepste duisternis, die het doel van hun leven slechts in 
het aardse leven zelf zien, die zelf menen dat alles voorbij is op het moment van de dood en geen 
Macht boven zich willen herkennen en aanvaarden, want dezen gebruiken ook de gave van het 
verstand niet, ze denken niet eenmaal na vanuit een ernstige wil de waarheid te doorgronden, anders 
zouden ze onherroepelijk tot andere gedachten komen. En zo is daaruit ook op te maken dat de 
geslachtsdaad een wapen van de tegenstander is, dat hem vaak de zege oplevert in de strijd om de 
zielen  van  de  mensen,  want  hij  drijft  de  mensen  aan  tot  onbeperkt  zingenot  en  hij  zal  geen 
weerstand ondervinden. Ongeremd geven de mensen zich aan elkaar, evenwel niet in liefde, maar 
alleen vanuit een zinnelijke roes, die zelden het verwekt worden van andere dan duistere zielen 
mogelijk maakt en deze duisternis meestal daarin tot uitdrukking komt, dat elke basis om te geloven 
ontbreekt, wat de bedoeling van de tegenstander is.
Maar  ook  hoogmoed  kan  een  ziel,  in  welke  de  grondslagen  tot  inzicht  al  voorhanden  waren, 
verduisteren, wanneer het verstand zich in verwaandheid voor bekwaam houdt,  ook de grootste 
geheimen te doorgronden. Dan heeft de tegenstander ook zijn doel bereikt de mens ongelovig te 
maken en zijn denken in de war te brengen.
AMEN

7018 Kenmerk van het nabijzijnd einde "Wie oren heeft om te horen..."
16 januari 1958

Er zullen nog veel mensen de genade GOD's ondervinden door HEM aangesproken te worden op 'n 
ongewone manier, want HIJ kent de graad van rijpheid van iedere afzonderlijke ziel, DIE ook weet 
wie zich door Zijn genade zal laten aanraken, en HIJ wil allen te hulp komen die van goede wil zijn, 
maar zich op verkeerde wegen bevinden. En zo zullen nog vele mensen besluiten om om te keren, 
van wie de omgeving het niet verwacht en dezen zullen vaak een duidelijkere vermaning zijn voor 
hun medemensen, dan preken het kunnen zijn die niet in alle levendigheid uiteen worden gezet.

Zijn schaapjes zoekt GOD nog bijeen, vóór het einde komt en Zijn lokroep blijft niet altijd zonder 
gevolg. En toch blijft  de wil van ieder mens vrij.  Er is ook geen enkele ongewone genadegave 
dwingend. Dezelfde gave kan velen op de zelfde wijze worden aangeboden, maar niet allen zullen 
er zo op reageren als enkelen. Alleen dat moet u, mensen steeds weer gezegd worden, dat GOD 
iedere ziel tot aan de dood van de mens tracht te winnen, dat HIJ niet ophoudt hem Zijn hand te 
reiken, die hij slechts vast hoeft te pakken om voor eeuwig gered te zijn. En de laatste tijd op deze 
aarde is een ongewone tijd van genade omdat de activiteiten van de tegenstander ook een ongewone 
omvang aannemen.
En  al  woedt  hij  nog  zo  erg  in  deze  tijd,  toch  heeft  ieder  mens  de  mogelijkheid  ook  met  de 
genadegaven GOD's in aanraking te komen, maar zijn vrije wil kiest of en hoe hij  deze laatste 
benut. De geringste wil om op aarde alleen het juiste te doen en te voldoen aan de eigenlijke opgave 
op aarde, kan hem al duidelijke aanwijzingen opleveren, omdat GOD zo'n wil beloont, omdat HIJ 
overeenkomstig deze wil Zich Zelf aan de mens te zien geeft - omdat HIJ Zelf hem vastpakt en 
liefdevol de juiste weg opdringt.
Maar ook het werkzaam zijn van de tegenstander van GOD komt steeds duidelijker te voorschijn en 
het zou vele mensen de ogen kunnen openen en vele zouden kunnen beseffen wie er de laatste tijd 
zijn scepter zwaait. Maar de gewetenloosheid van de mensen maakt hen ook blind jegens al wat 
gebeurt,  wat  een satanische invloed bewijst.  En geen mens wordt  met  geweld ziende gemaakt, 
alleen wordt hem steeds toegeroepen: "Wie oren heeft moet horen - wie ogen heeft moet zien...!"
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En dat is een duidelijk kenmerk van het nabijzijnd einde en het werkzaam zijn van de vorst der 
duisternis: dat er naar uitbundige levensvreugd, zingenot en 'n luxueus leventje gezocht en gestreefd 
wordt, dat hij de mensen aanzet tot handelingen van de laagste soort, dat alles uit z'n ordening raakt 
en dat er geen enkele harmonie meer te vinden is, zowel in het samenleven van de mensen, maar 
ook in het tot stand brengen van dingen en het werkzaam zijn op elk gebied. Alles is verward, 
vertekend, de goddelijke ordening is omvergestoten, het is een toestand zoals die bijna niet erger 
meer gedacht kan worden.
En toch is de genade GOD's temidden van deze chaos aan het werk en wil de mensen nog redden 
voor de ondergang. En alleen de goede wil is maar nodig dat Zijn genade werkzaam wordt - die 
steeds weer door enkelen zal worden opgebracht en die zich nu ook bevrijden kunnen uit de boeien 
van hem die daarom abnormaal aan het werk is, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.
AMEN

8020 De kennis van het aardse levensdoel en de oorzaak daarvan
16 oktober 1961

U moet vooral weten dat uw bestaan als mens op aarde een oorzaak en een doel heeft. U bent niet 
bij toeval door de Schepper in de wereld geplaatst, maar geestelijke gebeurtenissen zijn de oorzaak 
van uw bestaan.  Voorvallen,  die zich afspeelden in het geestelijke rijk een geweldig lange tijd 
geleden. Want er voltrok zich een verandering in dat rijk bij de wezens die door Mijn Liefdewil uit 
MIJ  voortgebracht  waren.  De  wettelijke  orde  werd  omvergeworpen  waar  in  alles  zich  moest 
bewegen  wat  volmaakt  was,  want  nu  veranderden  de  volmaakt  voortgebrachte  wezens  in  het 
tegendeel. Zij traden door hun vrije wil uit de wettelijke orde en werden onvolmaakt.

De wil van deze wezens kwam in verzet tegen de bestaande orde en in opstand tegen MIJZelf, hun 
GOD en Schepper, DIE zij  wel erkenden omdat zij  in het licht van het inzicht stonden. En dit 
voorval in het geestelijke rijk is de oorzaak van uw bestaan als mens op deze aarde, want u bent 
deze  in  vrije  wil  eens  van  MIJ  afgekeerde  geesten.  U  bent  deze  wezens  die  eens  in  hoogste 
volmaaktheid door MIJ voortgebracht zijn en zich uit vrije wil tot het tegendeel keerden. U bent 
deze gevallen geesten.
Maar tussen uw afval van MIJ en uw bestaan als mens liggen eeuwigheden, eindeloos lange tijden 
waarin  het  gevallen  wezen  een  veranderingsproces  door  moest  maken  en  waarin  het  ook 
onbeschrijflijk leed en kwellingen moest doormaken. Tijden waarin het zich langzaam uit de diepte 
omhoog ontwikkelde, steeds onder Mijn leiding, want niets blijft voor eeuwig van MIJ gescheiden 
wat uit MIJ is voortgekomen. En zo bereikt u eenmaal de fase van ontwikkeling waarin u als mens 
over de aarde gaat, om de laatste korte weg terug af te legen vanwaar u bent uitgegaan om in vrije 
wil de terugkeer te bewerkstelligen tot uw GOD en VADER, van WIE u uzelf eens verwijderd hebt 
door een verkeerd gerichte wil.
En wanneer u zo uw menszijn beschouwt zult u leren begrijpen hoe belangrijk dit voor u is; u zult 
dan het aardse bestaan niet als doel zelf - maar als een middel tot dat doel inzien, en u zult dan ook 
meer bewust gaan leven. Maar het is moeilijk u te bewegen te geloven dat u geen "gril" bent van uw 
GOD en Schepper, want er is geen bewijs voor hetgeen dat IK u verkondig. U moet hier ernstig 
over nadenken dat u zelf en alles wat u omgeeft "wonderwerken" zijn die niet maar willekeurig 
konden ontstaan. En dan zult u door ernstig nadenken ook een GOD en Schepper kunnen erkennen 
en er van overtuigd zijn dat niets doelloos is, en dat uw aards bestaan ook een doel heeft. En u moet 
uzelf nu proberen te verbinden met deze door u erkende Scheppingsmacht, wat altijd mogelijk is 
door goede gedachten, gebeden uit het hart en daden van liefde. En in verbinding met MIJ zal er 
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spoedig een licht in u stralen en er zal u spoedig een glans van het inzicht verlichten dat u eens in 
volle mate bezat.
En dat "licht in u" zal steeds helderder stralen hoe inniger u de verbinding zoekt met MIJ, en u zult 
dan  ook uw aardse  levensdoel  vervullen.  U zult  dan  de verandering  voltooien  in  vrije  wil,  de 
hervorming  van  uw  wezen  tot  de  volmaaktheid  die  uw  staat  was  in  het  begin.  U  zult  het 
"liefdevonkje in uzelf" ontsteken en tot een vurige vlam doen ontbranden, wat betekent weer in de 
wettelijke orde getreden te zijn waarin het volmaakte zich bewegen moet.
En  u  zult  een  ontwikkelingsproces  af  kunnen  sluiten  dat  eeuwigheden  geduurd  heeft.  Met  het 
gevolg, weer Mijn oerwezen aangenomen te hebben en uzelf weer tot liefde gevormd te hebben, 
d.w.z. weer het goddelijk volmaakte wezen te zijn dat u was in het begin.
Want dit is het doel van uw aardse bestaan, dat het u tot een bewust leven moet aansporen, opdat 
het laatste stadium van een eindeloos lange weg van ontwikkeling voor uw wezen succesvol is en 
dit, geheel vergeestelijkt, in alle volmaaktheid van deze aarde kan scheiden om te kunnen ingaan in 
het rijk van licht en zaligheid, waarvan het eens is uitgegaan.
AMEN

8310 Aankondiging van het einde en tekenen van de tijd
25 oktober 1962

Het  zijn  de  aankondigingen  van  een  dichtbij  zijnd  einde,  die  de  mensen  ongeloofwaardig 
voorkomen en die  ze daarom afwijzen en hen tevens laten twijfelen  aan de  waarheid  van alle 
geestelijke boodschappen die IK naar de aarde zend. En toch zal het niet lang meer duren dat deze 
aankondigingen in vervulling gaan, want Mijn Woord is waarheid. En juist de omstandigheid dat de 
mensen geen lange tijd meer hebben om hun wezen te veranderen tot liefde, geeft MIJ aanleiding 
steeds weer op het einde te wijzen en hen ernstig aan te sporen Mijn Woord aan te horen en daaraan 
beantwoordend nu hun leven te leiden.

Maar de mensen willen niet geloven en IK kan geen dwang uitoefenen op hun denken en willen, IK 
kan hen alleen maar in kennis stellen van datgene wat hun te wachten staat en moet het aan hun 
vrije wil overlaten hoe zij zulke kennisgevingen beoordelen en benutten. En daar het bij het einde 
om een gebeurtenis gaat die op deze aarde nog niet heeft plaatsgevonden, daar nu de mensen nog 
niets soortgelijks kennen, valt hun ook het geloof eraan moeilijk, ofschoon IK vanaf het begin van 
deze periode op aarde steeds maar weer op dat einde gewezen heb. Maar ze zouden ook op de 
tekens moeten letten die IK eveneens voorzegde.
En  ze  zullen  inzien  dat  de  voortekenen  toenemen  en  dat  er  ook,  zuiver  werelds  gezien,  een 
verandering komen moet, want alles spitst zich toe, ook de mensen bevinden zich op een niveau dat 
te  denken  zou  moeten  geven  -  er  heerst  geen  liefde  meer,  veeleer  wedijveren  de  mensen  in 
liefdeloosheid met elkaar, er is geen harmonische samenleving meer, integendeel de mensen zijn 
elkaar vijandig gezind en laten hun lage driften en hartstochten de vrije loop, ze jagen materiële 
goederen na en streven naar geen enkele geestelijke band. Het is zoals het was ten tijde van de 
zondvloed, de mensen zoeken alleen maar wereldse genoegens en verschaffen zich deze ook op 
onrechtmatige wijze, omdat de liefde volledig bekoeld is. En wie met open ogen om zich heen kijkt, 
moest ook de tekenen van de eindtijd herkennen en weten dat eens de vereffening moet komen, dat 
eens  de  Macht  en  Rechtvaardigheid  van  een  GOD op  de  voorgrond  moet  treden,  wanneer  er 
tenminste nog aan een GOD geloofd wordt. En ontbreekt dit geloof helemaal, dan zijn de mensen 
waarlijk op een geestelijk dieptepunt aangeland, dat ook een einde van deze aarde naar zich toe 
trekt.
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Maar van Mijn kant uit kan niets anders worden gedaan dan steeds weer te wijzen op het einde, 
door  steeds  weer  door  de  mond  van  profeten  en  zieners  de  mensen  aan  te  spreken  en  hun 
opheldering te verschaffen over oorzaak en gevolg van het leven van de mensen; hun echter steeds 
de wilsvrijheid latend om de verkondigers van Mijn Woord geloof te schenken of niet. Toch, sneller 
dan u denkt, zal uw aller noodlot zich afspelen, u zult allen, die niet de genade hebt voortijdig (van 
de  aarde)  weggeroepen  te  worden,  die  tijd  moeten  doormaken.  Want  Mijn  heilsplan  is  sedert 
eeuwigheid  vastgesteld  en  zal  ook  worden  uitgevoerd,  omdat  ook  de  tijd  vervuld  is  die  het 
geestelijke in deze verlossingsperiode werd toegewezen om vrij te worden uit de vorm.
En zelfs de uitermate korte tijd die u nog blijft tot aan het einde, kan voldoende zijn om definitief 
vrij te worden, wanneer u maar van de ernstige wil blijk geeft aan het doel van uw leven op aarde te 
beantwoorden en bewust aanstuurt op MIJ en MIJ vraagt hulp te verlenen bij uw vervolmaking. 
Want  aan  deze  serieuze  vraag  zal  waarlijk  gevolg  worden  gegeven.  IK  zal  u  helpen  uit  elke 
geestelijke nood en u in diepe erbarming tot MIJ trekken, opdat u niet weer verloren gaat voor 
eindeloos lange tijd, wanneer het einde van deze aarde gekomen is.
AMEN

8427 De lage geestestoestand van de mensen vereist een einde
3 maart 1963

Wie eenmaal is doorgedrongen in geestelijk weten, kan zich ook een oordeel veroorloven over de 
geestestoestand van de mensheid, en hij zal inzien dat er ook geen geestelijke vooruitgang op deze 
aarde meer kan zijn. Hij zal kunnen nagaan, dat de geboden van de liefde tot GOD en de naaste 
slechts nog heel zelden in acht worden genomen en dat het  veronachtzamen van deze geboden 
voortdurend grotere duisternis ten gevolge heeft. Hij weet ook dat de vrije wil van de mensen zelf 
doorslaggevend is en dat ook deze misbruikt wordt, omdat hij zich in toenemende mate naar de 
tegenstander van GOD wendt en dat daarom ook de mensen in diens macht zijn.

Wel zou er redding kunnen bestaan, als de mensen maar bereid waren GOD's Woord aan te nemen 
dat  HIJ Zelf  naar  de aarde  zendt  en dat  ook waarlijk  de kracht  heeft  een verandering van het 
menselijk denken te bewerkstelligen. Maar juist deze bereidheid ontbreekt en zo gaat de mensheid 
onherroepelijk het einde tegemoet, opdat aan de toestand van materiële gerichtheid een einde zal 
worden gemaakt en een nieuwe verlossingsperiode ingeleid, die de eindeloze val terug in de diepte 
tegenhoudt  en  het  wezen  dat  als  mens  gefaald  heeft,  weer  wordt  opgenomen  in  het 
terugvoeringsproces volgens goddelijke Wil.
Wie is  doorgedrongen in geestelijk  weten is  ook al  het  gebeuren begrijpelijk,  hij  weet  dat  een 
tijdperk van verlossing ten einde loopt en er een nieuw begint, omdat hij op de hoogte is van de 
oorzaak van de toestand van materiële gerichtheid van de mensen en ook dat GOD's Liefde steeds 
weer nieuwe mogelijkheden schept de wezens die eens uit HEM waren voortgekomen naar het doel 
te voeren. En alleen door zulke, in geestelijk weten doorgedrongen mensen kan een weinig hulp 
worden geboden, doordat dezen ook de medemensen in kennis stellen van hun weten - maar ook nu 
weer moet de vrije wil bereid zijn zo'n weten aan te nemen. En de wil van de mensen is uitermate 
verzwakt.
Weliswaar zou de mens zich altijd in de toestand van kracht kunnen plaatsen en ook een sterkere 
wil krijgen, maar daartoe is het nodig dat hijzelf in de liefde leeft en de weg inslaat naar JEZUS 
CHRISTUS, DIE door Zijn kruisdood onmetelijke genaden verwierf, dus ook versterking van de 
wil.  Werken  van  liefde  zullen  de  mens  steeds  kracht  opleveren  en  een  roep  tot  JEZUS  zal 
versterking van de wil geven, want dan is ook de wil al niet meer geheel van GOD afgewend, want 
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wie in de liefde werkzaam is, brengt ook de band met GOD, als de eeuwige LIEFDE, tot stand. En 
wie JEZUS CHRISTUS aanroept, erkent HEM als Verlosser van de wereld en bijgevolg ook GOD 
Zelf, DIE in JEZUS CHRISTUS mens is geworden.
U allen zult dus aan de toestand van zwakte kunnen ontsnappen, u bent in uw krachteloosheid niet 
aan u zelf overgelaten, veeleer staat u altijd de kracht ter beschikking, wanneer u er maar naar 
verlangt. En u zult daar steeds over worden ingelicht van de kant van hen die dit weten bezitten, 
maar zolang u hart en oren afsluit gaan de Woorden zonder effect aan u voorbij en blijft u in uw 
zwakheid en duisternis en komt u het doel van uw leven niet na. Dwang wordt echter van de kant 
van GOD niet op u uitgeoefend, uw wil is volledig vrijgelaten hoe u de onderrichtingen van uw 
medemensen opneemt, maar ze worden u aangeboden, zodat u ook zelf deze beslissing zult kunnen 
nemen.
Wanneer echter uw eigen wil zich daar tegen verzet en u de weg uit de toestand van duisternis niet 
vindt, zult u in een netwerk van leugen en dwaling verstrikt zijn dat u dan zelf niet meer zult kunnen 
stukscheuren  omdat  het  u  geboeid  houdt  en  u  door  de  tegenstander  van  GOD,  zelf  werd 
omgeworpen. En dan blijft  er nog maar die ene mogelijkheid: de macht van de tegenstander te 
breken, d.w.z. hemzelf de mogelijkheid te ontnemen de mensen op de aarde in het nauw te brengen, 
wat een uiteen doen vallen van de aarde met al haar scheppingen, alsook van alle levende wezens 
tot en met de mens, betekent - voor u, mensen dus een einde, met de kluistering die er op volgt in de 
harde materie, en een omvormen van al de materiële scheppingen ten behoeve van het opnemen van 
het nog gebonden geestelijke dat zich eveneens positief ontwikkelen moet op deze aarde.
Een geestelijke ommekeer op deze aarde is niet mogelijk omdat de mensen daartoe niet de wil 
opbrengen.  Maar  wat  nadien  komt,  zal  ook  een  geestelijke  ommekeer  laten  zien,  want  na  de 
ondergang  van  de  oude  aarde  zal  er  een  nieuwe  aarde  ontstaan  met  onvergelijkbaar  mooie 
scheppingen, met geestelijk rijpe mensen, die hun geloofs- en wilsproef op deze aarde doorstonden 
en als stam van het nieuwe mensengeslacht  geplaatst  worden op de nieuwe aarde.  Want dezen 
hebben een Geest die gewekt is, ze zijn op de hoogte van de Liefde GOD's en Zijn besturen en 
werkzaam zijn in het universum, en ze weten ook dat alle scheppingen er alleen maar toe dienen al 
het eens gevallen geestelijke helemaal rijp te laten worden, zij weten dat de goddelijke ordening in 
acht  moet  worden genomen en dat alles wat uit  de goddelijke ordening treedt,  eindeloze tijden 
nodig heeft om eens weer het doel te bereiken zich aan de wet van de eeuwige ordening aan te 
passen en een leven te leiden in onbaatzuchtige liefde.
En aan het einde van een periode op aarde is de liefde onder de mensen volledig bekoeld, dus is er 
dan ook diepste duisternis op aarde, want alleen de liefde is het licht dat dringt door de duisternis. 
En alleen wie in de liefde leeft, zal ook in geestelijk weten doordringen, hij zal het licht zelf in zich 
doen ontbranden en voor hem zijn alle verschrikkingen van de duisternis voorbij. En dit heldere 
licht zal de nieuwe aarde verlichten en alle mensen zullen in het licht wandelen, want ze leven in de 
liefde en gaan met GOD, DIE Zelf de LIEFDE en het LICHT is van eeuwigheid.
AMEN

8660 Het misbruiken van goddelijke gaven (talenten)
31 oktober 1963

Geloof niet dat u ongestraft Mijn ordening van eeuwigheid omver zult kunnen werpen, geloof niet 
dat er voor u zegen voortvloeit uit een doen dat tegen Mijn wettelijke ordening ingaat. En dit zal 
steeds het geval zijn, wanneer u de gaven misbruikt die u als mens ontvangt, die functies bij u in 
werking zetten die uw wil aanleiding geven werkzaam te zijn.
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De mens is vernuftig geaard, hij is een scheppingswerk dat blijk geeft van Mijn Liefde, Wijsheid en 
Macht, al zijn functies zijn zinvol en konden alleen maar door een Schepper worden uitgedacht 
Wiens Wijsheid niet te overtreffen is - het is alleen zo, dat de lichamelijke geaardheid verschillend 
is, dat niet alle mensen over dezelfde capaciteiten beschikken en ook de wil ze ten nutte te maken, 
zwakker of sterker is. Dus zijn de mensen verschillend van aanleg in hun kunnen en willen, ze 
worden ook niet even sterk door Mijn Kracht doorstroomd, omdat dit ook van de wil van de mens 
afhankelijk is, of hij om Mijn Kracht vraagt, die hem altijd ter beschikking staat, of dat hij alleen 
maar zijn levenskracht gebruikt die hem natuurlijkerwijze ook zwakker of sterker toestroomt. Dus 
kan een mens die lichamelijk helemaal gezond is, over meer levenskracht beschikken dan een mens 
die een verzwakt lichaam heeft;  maar de laatste kan weer door rechtstreeks om Mijn Kracht te 
vragen de eigen kracht merkbaar vergroten en daarom ook prestaties volbrengen die die van de 
medemens overtreffen.
En zo zijn de mens ook talenten meegegeven die zich ook op verschillende manieren openbaren. Al 
deze talenten zijn gaven Mijnerzijds, genadegeschenken, die de mens in het aardse leven juist moet 
gebruiken doordat hij weer de medemens naar zijn krachten van dienst is, want alle talenten zal hij 
willen ontwikkelen en daardoor of tot zegen of tot vreugde werkzaam zijn, vooropgesteld dat de 
mens steeds in de goddelijke ordening verkeert. Maar al het goddelijke kan door het inwerken van 
Mijn tegenstander ook vervormd worden. Want wat hij kan doen om de goddelijke ordening omver 
te gooien, zal hij niet onbeproefd taten. Hoe meer nu de mens van hem afhankelijk is, hoe meer de 
tegenstander  het  geloof aan een GOD in hem de grond in kan boren, zal  hij  hem ook kunnen 
beïnvloeden de in hem aanwezige vermogens, de talenten, verkeerd te ontwikkelen.
Hij zal hem het gevoel, de ontvankelijkheid, ontnemen voor al wat in overeenstemming is met de 
goddelijke ordening, hij zal de "natuurlijke harmonie" willen vernietigen. Hij zal altijd zo denken, 
willen en handelen, dat het indruist tegen deze ordening, de harmonie. Het denken en voelen van de 
mens  wordt  dan  in  de  war  gebracht  door  de  invloed  van de  tegenstander.  En  er  ontstaan  dan 
vertekende beelden, karikaturen, het doet er niet toe op welk gebied de mens bezig is.
De mensen zullen verkeerd denken en hun gedachten neerschrijven, zo dat er geschriften ontstaan 
die niet tot zegen van de medemens zijn, ze zullen totaal verkeerde conclusies poneren die de lezer 
die nog in de goddelijke ordening verkeert, geen voldoening kunnen geven. En alleen de aanhangers 
van de tegenstander zullen ze staven en aannemen. Doch hun zielen zullen er niets bij winnen, 
integendeel nog dat wat ze bezitten, verliezen.
En zo zullen de meest verschillende talenten misbruikt worden op aandrang van de tegenstander. 
Wat ze nu in het leven roepen zullen steeds vertekende beelden zijn van datgene wat IK de mensen 
verschaf  om ze  gelukkig  te  maken.  Handen,  ogen  en  oren  worden  in  hun  functies  misbruikt, 
onharmonisch en vervormd zullen de uitwerkingen ervan zijn, want ze zijn geleid door hem die 
tegen de goddelijke ordening, tegen het volmaakte is en die ook de mensen tot hun werkzaam zijn 
aanzet zich tegen MIJ te keren, doordat ze werken tot stand brengen die alles bewijzen behalve (dat 
ze voortkomen uit) goddelijke gaven die de mens ontvangen heeft,  die veelmeer hun oorsprong 
hebben in een gebied waarin alles uit de ordening is getreden.
En dat deze voortbrengselen van satanische werkzaamheid ook weer hun instemming vinden, toont 
de geestestoestand van de mensen aan, want dezen zijn van nature niet zo geschapen dat hun het in 
staat  zijn  iets  juist  te  beoordelen  ontbreekt,  veeleer  verwart  hun ongelovigheid  hun zinnen,  ze 
kunnen niet helder denken, zelfs wanneer hun verstand, aards gezien, scherp is, maar de geestelijke 
blindheid  komt  in  hun foutief  oordeel  tot  uitdrukking,  ze  hebben niet  meer  het  vermogen  om 
harmonie en disharmonie te onderscheiden en steeds meer sluiten mensen met dezelfde geestelijke 
gezindheid zich bij hen en hun oordeel aan.
En deze misvorming van creatieve voortbrengselen is alleen maar een teken van de grote geestelijke 
verwarring, een teken van het openlijk werkzaam zijn van Mijn tegenstander en daardoor ook een 
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teken van het nabijzijnd einde, want een rijp worden van de ziel is niet meer gewaarborgd, waar 
zich  spoedig  niets  meer  in  goddelijke  ordening  bevindt.  Al  Mijn  scheppingen  getuigen  van 
Wijsheid, Liefde en Almacht en Ze moeten ook te zien zijn in het menselijk scheppen en werkzaam 
zijn, alles moet harmonie uitstralen en 's mensen ziel die op MIJ gericht is, weldadig aandoen. Wie 
echter door zijn verkeerde instelling tegenover MIJ nog van MIJ verwijderd is, door ongeloof of 
een leven in dwaling, mist ook het gevoelen voor welke harmonie dan ook, omdat zijn ziel nog 
toebehoort aan hem die Mijn tegenstander is.
AMEN

8686 Verschillende geestesrichtingen Schijngodsdienst
27 november 1963

Het is nu hetzelfde als in de tijd van de komst van CHRISTUS op aarde. De mensen bevinden zich 
in dezelfde toestand van verward denken. Zij verdedigen dezelfde dwaalleren, ze geloven de enige 
waarheid  te  bezitten  en  wandelen  toch  te  midden  van  onwaarheid.  Zij  staan  net  als  toen 
nietszeggende geloofsrichtingen voor en deze verschillen alle van elkaar.  Elke richting komt op 
voor de eigen opvattingen en ook elke richting gelooft aanspraak te kunnen maken op de waarheid 
van al wat ze leert.

En het aantal geestesrichtingen is nog aanmerkelijk toegenomen, want het zijn er niet weinig die 
tegenover elkaar staan. Velerlei meningen hebben ook weer tot veel kerkgenootschappen geleid, die 
alle  trachten  aanhangers  te  winnen  en  fanatiek  volharden  in  de  geestelijke  opvattingen  die  ze 
voorstaan. Daarom is het noodzakelijk dat de mensen de waarheid wordt gebracht,  dat zij  eens 
vernemen wat GOD van de mens verlangt. Het is nodig dat hun God's Wil bekend wordt gemaakt. 
Dat zij leren beseffen dat het vervullen van Zijn Wil de betekenis en het doel is van het aardse 
leven.
Elke  kerk  of  geloofsrichting  leert  echter  dat  ze  GOD's  Wil  verkondigt,  en  toch  stemmen  de 
verschillende geloofsrichtingen niet met elkaar overeen. In de tijd van de komst van CHRISTUS 
schepten de mensen,  net als  nu,  behagen in het verrichten van allerlei  gebruiken.  Er werd ook 
fanatiek godsdienst bedreven waaraan al het levende ontbrak, zodat de mensen geen innig contact 
tot stand brachten met hun GOD en Schepper.
En in de tegenwoordige tijd is hetzelfde te zien. Een vormelijke godsdienst waar met alle zeden en 
gebruiken  rekening  wordt  gehouden.  Waarin  voor  de  wereld  de  verbinding  met  GOD  wordt 
gedemonstreerd, terwijl toch het hart van ieder persoonlijk ver van deze innige band met HEM is 
verwijderd.
Het is alles schijn en bedrog, er is geen waarachtigheid meer in de levenswandel van de mensen. Zij 
behoren  alleen  nog  de  aardse  wereld  toe.  En  zelfs  als  zij  de  schijn  willen  wekken met  GOD 
verbonden te zijn, dan zijn het toch alleen maar dode vormen die zij in acht nemen, maar hun zielen 
worden er niet door geraakt.
En tegen deze schijngodsdienst moet u die de waarheid van GOD ontvangt, ingaan. U moet er aan 
denken,  dat  ook  JEZUS tijdens  Zijn  leven  Zich  niet  inhield  voor  hen  die  onjuiste  geestelijke 
waarden voorstonden en hun schijngodsdienst  probeerden te rechtvaardigen als alleen aan GOD 
welgevallig, en alles verdoemden wat in strijd was met hun leerstellingen.
Maar ook nu willen de mensen hun van mensen overgenomen geestelijke waarden niet loslaten. En 
zij  zullen derhalve steeds in dwaling verkeren,  omdat zij  weigeren de zuivere waarheid aan te 
nemen die hun alleen maar van Boven - van de eeuwige WAARHEID uit, kan worden geschonken.
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Maar om zo'n genadegeschenk aan te nemen is de vrije wil vereist. Onder dwang kan de waarheid 
niet  aan de mensen worden gebracht  die  niet  bereid zijn haar aan te nemen.  En daarom is het 
moeilijk dwaalleren uit te roeien, zelfs al worden deze aan hen met redenen omkleed en als foutief 
verklaard.  Steeds zijn het er  maar  weinige die open staan voor wat GOD Zelf de mensen doet 
toekomen, omdat zij zo'n duidelijk werkzaam zijn van GOD niet willen erkennen, omdat zij in het 
geheel niets weten van het feit dat GOD Zijn GEEST uitstort over hen - die zich bereidwillig voor 
Hem openstellen om de zuivere waarheid uit HEM te ontvangen.
Vóór de komst van JEZUS op aarde, vóór Zijn kruisdood, was de uitstorting van de GEEST in een 
mens  niet  mogelijk  -  en daarom bevond de wereld zich in de grootste  dwaling.  Maar  nà  Zijn 
kruisdood kon de waarheid door de mensen begrepen worden, en was het mogelijk dat de mensen 
volledige  opheldering  gegeven  werd  of  en  wanneer  zij  verkeerd  dachten.  Zij  konden  door  de 
GEEST onderwezen worden en daardoor elke dwaling uit zich verwijderen.
Maar gedwongen werden de mensen niet. En daarom is er steeds weer dwaling binnengeslopen, die 
dan  met  volharding  als  "waarheid"  werd  overgeleverd  en  verdedigd  met  een  zodanige 
hardnekkigheid, dat het moeilijk is de mensen van hun verkeerde denkbeelden te overtuigen. En 
daarom zullen zij  zich ook steeds verzetten de zuivere waarheid uit  GOD aan te nemen en de 
dwaling op te geven.
Maar toch moet terwille van de waarheid zelf alles geprobeerd worden hen tot nadenken te brengen. 
Er moet geprobeerd worden hun opvattingen aan het wankelen te brengen. Alles moet er gedaan 
worden om hun de zuivere waarheid te brengen, want alleen op de weg van de waarheid kunnen zij 
hun laatste doel bereiken.
Zolang  de  mensen  verkeerd  denken  kunnen  zij  in  het  rijk  hierna  niet  de  zaligheid  deelachtig 
worden, die altijd alleen door een helder licht kan worden verzekerd. Want alleen waarheid schenkt 
licht, en daarom kan alleen de waarheid zaligheid geven, omdat met haar weer ontelbare wezens 
gelukkig gemaakt kunnen worden - en de zaligheid in het geestelijke rijk in het toezenden van licht 
bestaat.
Daarom mag u,  mensen niet  in  verkeerde denkbeelden raken.  Daarom wordt  u steeds weer  de 
waarheid aangeboden. Daarom wordt er van de kant van GOD uit alles aan gedaan dat uw denken 
juist gericht is. Maar u zelf moet de wil hebben in de waarheid te wandelen. Want op aarde valt het 
minder op dat u in de waarheid wandelt dan in het rijk hierna, maar daar kunt u zonder de waarheid 
niet zalig zijn.
Dus, als u zich al op aarde van uw duistere toestand niets aantrekt, in het geestelijke rijk zal deze u 
echter smart bezorgen, omdat alleen licht slechts zaligheid is en licht altijd alleen van de waarheid 
uitstraalt, van GOD Zelf, DIE het Oerlicht van eeuwigheid is.
AMEN

8876 Een hernieuwd wijzen op het einde
29 oktober 1964

Hoe  vaak  al  bent  u  gewezen  op  het  nabijzijnd  einde,  hoe  vaak  al  bent  u  aangespoord  niet 
onverschillig door uw aardse leven te gaan en ijverig arbeid aan de ziel te verrichten, maar u doet 
niets om het vreselijke lot van 'n hernieuwde kluistering (in de materie), te ontgaan. U gelooft niet 
in deze aanwijzingen, tot het u dan met geweld zal overvallen en u dan niet meer in staat bent uw 
denken en willen te veranderen. Want de tijd die IK daarvoor heb vast gesteld, wordt aangehouden 
en de laatste dag zal komen als een dief in de nacht.
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Doch tevoren zult u nog flink uit de slaap worden wakker geschud. Want elke grote gebeurtenis 
werpt zijn schaduw vooruit. En ook dit zal u onbegrijpelijk voorkomen, want de elementen van de 
natuur uiten zich op zo'n geweldige manier, dat veel mensen worden weggerukt en er een groot 
weeklagen zal opstijgen. En toch zal dit natuurgebeuren alleen tot gevolg hebben, dat de mensen 
minder dan ooit het werkzaam zijn van een hoogste Macht aanvaarden, dat hun twijfels aan deze 
Macht  groter  worden,  omdat  een  GOD  van  Liefde  daar  niet  in  kan  worden  herkend,  terwijl 
ontelbare mensen hun leven moeten geven.
Maar hoe moet IK u een teken geven van Mijn Macht en Kracht? U die niet bij machte bent te 
geloven aan deze Macht aan Welke u toch allen bent overgeleverd.
Spreek IK u aan met zachte Stem, dan hoort u MIJ niet, want u sluit uw oren en ogen en kunt het 
zachte licht niet zien dat u toestraalt. En daar u geen acht slaat op Mijn zachte aanspreken, moet IK 
luider tot u spreken, zo hard dat niemand deze Stem meer kan loochenen. Maar voor uzelf zult u 
alle uitvluchten verzinnen om maar niet toe te hoeven geven dat u door GOD wordt aangesproken 
tot uw eigen heil. Doch degenen die deze waarschuwende Stem herkennen, die MIJ Zelf zien in het 
woeden van de natuurelementen en hun toevlucht tot MIJ nemen, zullen ook gered worden, want al 
verliezen  ze  ook  het  lichamelijk  leven,  ze  gaan  toch  met  het  besef  van  een  GOD over  in  de 
eeuwigheid en daar kan hun weg omhoog worden voortgezet. Maar niet lang na deze ingreep komt 
het einde, al klinkt het voor u nog zo onwaarschijnlijk.
Dit einde is voorzien sinds eeuwigheid en niets kan MIJ bewegen daarvan af te zien, want IK denk 
daarbij niet alleen aan de mens die faalt in zijn laatste wilsproef, maar alle scheppingen liggen MIJ 
na aan het hart, die in hun ontwikkeling nog onder de mens staan, maar die ook Mijn wezens zijn 
aan welke IK Mijn erbarming schenk en ze opwaarts wil leiden. En voor dit doel moet de aarde 
vernieuwd worden, het oppervlak van de aarde moet een totale verandering ondergaan en de dag 
hiervoor is definitief vastgesteld. En u, mensen moet gezegd worden dat u moet letten op de tekenen 
van de tijd, dat IK u gezegd heb:"het zal zijn zoals ten tijde van de zondvloed". Met volle teugen 
zullen de mensen genieten, ze vinden geen uitweg meer uit hun zonden, want ze houden alleen maar 
van zich zelf en deze verkeerde liefde veroorlooft hun alles.
En er zal een verward denken inzetten, omdat niemand meer acht slaat op het goddelijke Woord dat 
hun Zijn Wil duidelijk laat kennen. En dan zal u nog een korte tijd van geloofsstrijd te wachten 
staan, en dat is de laatste fase vóór de ondergang, het is de tijd waarin de mijnen zich moeten 
bewijzen, waarin ze MIJ moeten belijden als hun HEER en GOD, als hun Verlosser, om dan, gered 
zijnde, binnen te kunnen gaan in het paradijs van de nieuwe aarde. Het uur van het gericht is zeer 
nabij  en  toch  willen  de  mensen  daar  niets  van  horen  en  ze  leven  hun aardse  leven  verder  in 
onverschilligheid en gewetenloosheid, en al maken er hiervan ook nog zo vele gewag, het geloof 
eraan ontbreekt hun en zonder geloof veranderen ze hun levenswandel niet. Maar de dag zal komen 
als  een  dief  in  de  nacht  en  diegenen  kunnen  zich  gelukkig  prijzen  die  Mijn  Woorden  geloof 
schenken  en  zo  leven  dat  die  dag  hun  geen  schrik  aan  kan  jagen,  die  daarom  ook  zullen 
standhouden tot aan het einde.
AMEN
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