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2232 Leugen en waarheid en hun oorsprong
11 februari 1942

Het werkzaam zijn van de GEEST is niet te miskennen, waar de begrippen waarheid en leugen zo 
duidelijk  van  elkaar  worden  onderscheiden,  dus  GOD of  Zijn  tegenstander  als  oorsprong  van 
datgene wat de mensen wordt aangeboden, te herkennen is. De GEEST uit GOD zal steeds tegen 
elke onwaarheid ten strijde trekken, daar HIJ in Zich de zuivere Waarheid is - de Uitstraling van 
GOD,  DIE  de  WAARHEID  Zelf  is.  De  waarheid  en  leugen  zijn  zo  tegengesteld,  dat  ook  de 
oorsprong ervan twee heel tegengestelde wezens moeten zijn. En steeds zal de mens die zich in de 
waarheid bevindt, zich met GOD verbonden voelen, d.w.z. vanuit zijn innerlijk het goede nastreven, 
terwijl de aanhanger van de leugen gebonden is aan de wil van de macht die alle slechte driften en 
neigingen in de mens opwekt.

Zoals nu het begrip waarheid alleen met GOD in verband kan worden gebracht, zal de mens nooit 
onwaarheid of dwaling hoeven te vrezen die zich zelf in verbinding stelt met GOD en bijgevolg kan 
steeds  daar  de  waarheid  vermoed  worden  waar  de  wil  van  de  mensen  op  GOD  is  gericht. 
Maatgevend daarvoor zijn echter niet de woorden, maar de daden van diegenen die geloven dat ze 
wetend zijn. Een mens die niet ophoudt met werkzaam te zijn in liefde, zal onherroepelijk in de 
waarheid wandelen want de GEEST uit GOD stuurt zijn gedachten naar het goede inzicht.
Maar achter de leugen staan zullen die mensen die niet actief zijn in de liefde, want het denken van 
hen wordt door de macht die tegen GOD gericht is, beïnvloed. Deze zal steeds waarheid en leugen 
trachten te vermengen. De mens zal noch de waarheid begeren, noch de leugen als zodanig inzien, 
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veeleer alles zonder te oordelen aannemen wat hem wordt aangeboden, nog wel alles voor goed 
houden, zelfs wanneer men duidelijk kan besluiten dat er slechte krachten in het spel zijn. Want hij 
verafschuwt de leugen niet daar hij in zijn verstand blind is en door zijn liefdeloze wezen nog zeer 
verwant is aan hem die zelf zonder enige liefde is. En hij zal ook niet de drang in zich voelen het 
ware en juiste te willen inzien, omdat hij niets begeert wat van GOD is, zolang hij zich nog in de 
macht van de tegenstander van GOD bevindt.
Een werkzaam zijn van de GEEST is dan begrijpelijkerwijs niet mogelijk, want de GEEST uit GOD 
kan  Zich alleen  uiten  waar  de  waarheid  wordt  begeert,  omdat  GOD het  goddelijke  alleen  aan 
diegene  kan  aanbieden  die  probeert  dichter  bij  GOD  te  komen.  Maar  de  leugen  gaat  van  de 
tegenstander uit en voert ook naar hem terug, want alles wat leugen is, betekent verwijdering van 
GOD en dus aanpassing aan Zijn tegenstander.
Alle kenmerken van de waarheid zowel als ook die van de leugen worden herkenbaar aan de mens 
die naar de waarheid verlangt en hij zal zeer spoedig weten waar hij de waarheid zoeken moet en 
waar hij de leugen kan vermijden. Want de mens die de waarheid begeert geeft zichzelf, d.w.z. zijn 
denken, over aan GOD, DIE hem nu met Zijn GEEST verlicht, d.w.z. het denken richt, zodat hij 
duidelijk kan inzien en de waarheid goed onderscheidt van de leugen.
AMEN

2320 Zuivere waarheid - Afwijkingen Misvorming
2 januari 1942

Uit de Bron van de Waarheid kan ieder putten die wenst te drinken. GOD ontzegt niemand die dorst 
heeft de lavende drank, en dus zal wie daarnaar verlangt waarheid mogen ontvangen. Maar GOD's 
Wijsheid ziet ook vooruit op welke wijze de ontvangen geestelijke lering die uit de Bron van de 
Waarheid  wordt  geput,  gebruikt  wordt  en  dat  brengt  HEM ertoe  deze  waarheid  zo  nu  en  dan 
verhuld weer te geven, opdat ze niet wordt misbruikt, d.w.z. dat ze de menselijke wil niet verzwakt, 
die dan tekort zou schieten, d.w.z. passief zou worden, terwijl er een bepaald doel bereikt moet 
worden.

Dus kan een mens een weten ontvangen dat volledig overeenstemt met de waarheid en toch voor 
hemzelf niet helemaal begrijpelijk is, omdat volledige duidelijkheid daarover hem anders zou laten 
handelen dan het voor zijn positieve ontwikkeling bevorderlijk is. Toch bevindt de mens zich in de 
waarheid.  Alleen  is  zijn  aandacht  op  aardse  effecten  gericht,  terwijl  alleen  de  geestelijke 
ontwikkeling doorslaggevend is.
Heeft nu de mens een weten in ontvangst genomen door de rechtstreekse onderrichting van GOD, 
dan kan dit weten in dit opzicht geloof worden geschonken als het enkel en alleen daarom naar de 
aarde werd gezonden om de mensen opheldering te verschaffen, hen dus vertrouwd te maken met 
de  waarheid.  Dan  wordt  het  weten  zo  aangeboden  dat  het  onverhuld  uitsluitsel  geeft  over 
belangrijke vragen en problemen waarop GOD de mensen graag antwoord zou willen geven. En 
degene die (de lering) krijgt, zal nooit een onduidelijke onderrichting in ontvangst nemen, want het 
is  GOD's  Wil  dat  het  licht  wordt  in  de ziel  van de mens.  Bijgevolg zal  weer  alleen die mens 
bestemd zijn de waarheid in ontvangst te nemen die over een helder verstandelijk denken beschikt, 
die dus de goddelijke onderrichtingen niet in zijn gedachten vervalst of ze onduidelijk doorgeeft.
In veel gevallen zullen er meningsverschillen ontstaan en dan moet diegene het weten verdedigen 
dat rechtstreeks tot hem gekomen is, want zodra geestelijke leringen in het bezit van mensen is 
overgegaan,  zijn  ze  niet  meer  veilig  voor  misvorming,  d.w.z.  voor  veranderingen  door  de 
menselijke wil. En dus kan ook in een werk de zuivere waarheid niet meer aanwezig zijn, waar 
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mensenhanden aktief waren voor de verbreiding ervan. Want het zijn niet altijd verlichte mensen 
aan  wie  deze  arbeid  werd  toevertrouwd  en  daarom  is  er  niets  ongewoons  aan,  dat  er 
onregelmatigheden te vinden zijn, dus kleine afwijkingen in tekst of vorm van datgene wat als 
goddelijke  openbaring  voor  de  mensheid  toegankeiijk,  wördt  gemaakt.  Dit  is  echter  van  geen 
belang, zolang er geen totaal andere betekenis uit voortkomt,
Maar GOD waakt over de waarheid en geeft  de serieus zoekende mens die tevens de waarheid 
begeert, ook het begrip, te herkennen, wat niet overeenstemt met de zuivere waarheid. Want GOD 
Zelf is de Waarheid en bijgevolg kan er van HEM niets uitgaan wat in strijd is met de waarheid, 
alleen de mens kan iets anders opvatten, omdat de kracht van zijn inzicht nog gebrekkig is.
AMEN

2372 Voor de naar GOD zoekende mens zijn dwaalleren een barrière
17 juni 1942

De geestelijk zoekende mens is in zekere zin niet vrij zolang hij zich in zijn gedachten niet los kan 
maken  van  dwaalleren  die  hem  van  menselijke  kant  uit  verkondigd  werden,  maar  die  niet 
overeenstemmen met de zuivere waarheid. Zulke leren hinderen hem om tot een waar inzicht te 
komen, en zo stelt hij zichzelf daardoor een grens aan zijn kennis. Want niet voordat hij zich heeft 
vrij gemaakt, kan hem ook de zuivere waarheid niet worden aangeboden - of, als ze hem wordt 
aangeboden herkent hij ze niet als zodanig.

Weliswaar  komt  GOD  de  zoekende  mens  tegemoet,  maar  HIJ  wil  zonder  bedenking  worden 
aangenomen. Verkeerde meningen zijn echter barrières door de mens opgesteld, die in zekere zin 
nog een scheidsmuur tussen GOD en de mens betekenen. Iedere verkeerde leerstelling die de mens 
niet wil opofferen is zo'n barrière die de mens nog van GOD scheidt. GOD zal nu wel de mens 
aansporen die hindernissen uit de weg te ruimen, d.w.z. er wordt van de kant van de medemensen 
gewrikt aan zijn overtuiging doordat er afkeurende kritiek tegen deze dwaalleren wordt opgeworpen 
die de mens beïnvloeden moet deze leren te verwerpen.
Doet hij dit dan zal hij ook spoedig het ware inzicht hebben. Want nu wordt hij door GOD Zelf 
onderwezen, DIE hem de juiste opvattingen laat toekomen, die hij nu ook bereidwillig aanneemt. 
Zolang hij echter in zijn verkeerde zienswijzen volhardt, zal het niet licht in hem worden. Hij ziet 
dan  nergens  een  samenhang  omdat  zijn  kennis  maar  fragmentarisch  is,  niet  voldoende  om de 
medemensen te onderrichten.  Want geven kan alleen hij  die ook bezit - niet echter  hij  die zelf 
gebrek heeft.
Hoe gewilliger de mens dus is de juiste weg te bewandelen, d.w.z. de goddelijke Wil te vervullen, 
des te zekerer zal GOD hem tot het inzicht brengen. Maar meestal duurt het een langere tijd voordat 
zulke hindernissen die het inzicht onmogelijk maken uit de weg worden geruimd. Daarom moet met 
alle geduld geprobeerd worden de mensen hun verkeerde meningen te weerleggen. En de liefde tot 
de  medemensen  brengt  dit  ook  tot  stand  zodra  een  mens  zelf  in  de  waarheid  wandelt,  en  de 
waarheid  dus  ook verder  geven kan.  Overwinnaar  zal  steeds die mens zijn aan wiens  zijde  de 
waarheid is, want de waarheid is uit GOD - en GOD kan nooit de mindere zijn. Wie dus GOD zoekt 
die zal HEM onherroepelijk vinden, want HIJ zal Zich bekend maken aan iedereen die HEM serieus 
tracht te vinden.
AMEN
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2474 Leugen - Waarheid Het bestrijden van de dwaling
15 september 1942

Er moet tegen de dwaling gestreden worden, want ze is in de wereld gebracht door hem die de 
waarheid wil verdringen. Maar de WAARHEID is GOD en wie voor GOD is, moet ook in de 
waarheid wandelen en de leugen verafschuwen. Leugen is alles wat tegen de waarheid gericht is, 
leugen is het werk van diegene die het verst van GOD af staat en die ook de mensen van GOD 
verwijderen wil. De leugen is het product van de duisternis, ze schuwt het licht, daar ze niet kan 
bestaan waar de waarheid, het helderste licht uit de hemelen, straalt. En daarom moet de leugen 
bestreden  worden,  want  de  leugen  is  opzettelijke  misleiding  die  niet  genoeg  verafschuwd kan 
worden. Wie in de waarheid wandelt, zal ook de leugen herkennen en ertegen te velde trekken, want 
de waarheid duldt niet dat de dwaling naast haar voortgaat.

Maar de vorst van de leugen wendt alle middelen aan om te verhinderen dat de waarheid baan 
breekt. Hij kleedt de leugen in zo'n vorm dat ze moeilijk is te herkennen door diegenen die niet 
uitsluitend naar de waarheid streven, want de leugen doet zich aan hen voor als waarheid. Maar de 
mens herkent ze niet als dat wat ze is, omdat hij nog geen diep verlangen naar de waarheid heeft. En 
zo wint de dwaling veld en houdt zich zolang staande, tot een ijveraar voor de waarheid tegen haar 
ten strijde trekt. Want deze herkent de dwaling als het werk van de tegenstander en hij verafschuwt 
haar.  En  daar  hij  voor  GOD vecht,  heeft  hij.  ook  de  ondersteuning  van de  kant  van  GOD te 
verwachten, daar GOD wil dat de waarheid verbreid wordt in de wereld. Want waar onwaarheid is, 
is duisternis en duisternis is onwetendheid en de duisternis moet door het licht worden verdrongen, 
de zuivere waarheid te weten moet verbreid worden.
Alles wat door de tegenstander onder de mensen aan dwaling wordt rondgestrooid, moet voor de 
zuivere waarheid wijken en de waarheid moet naar GOD leiden, DIE in Zich de WAARHEID is. En 
ieder  mens  die  GOD  dient,  moet  zich  ook  inzetten  voor  de  waarheid,  hij  moet  ophelderend 
werkzaam  zijn,  hij  moet  de  dwaling  blootleggen  en  de  mensen  onderwijzen  waar  de  zuivere 
waarheid alleen te zoeken en te vinden is. Want alleen door de waarheid kan de mens tot inzicht 
komen, alleen door de waarheid komt hij tot een juist geloof en alleen door de waarheid kan de ziel 
zich positief ontwikkelen.
Maar waar de leugen het denken van de mens beheerst, wordt ook de mens zelf op 'n dwaalspoor 
gebracht, want nooit wijst de leugen op GOD, integendeel verwijdert ze de mens steeds meer van 
HEM tot WIE hij moet terugkeren. En dus verhindert de dwaling de mens zijn bestemming te zien, 
hij kan nooit het doel bereiken dat hem gesteld is op aarde, want nooit zal hij dat nastreven wat doel 
en zin is van het aardse leven, daar de kennis daarvoor hem ontbreekt.
Waar de leugen is, heeft de tegenstander de overhand en de ziel is in gevaar. En daarom leidt GOD 
Zijn strijders op, opdat ze tegen de leugen te velde trekken, opdat ze voor de waarheid opkomen en 
zonder pardon de dwaling brandmerken als product van de tegenstander. Want alleen zo kan de 
waarheid worden verbreid, doordat de leugen verdrongen wordt door de waarheid. Wie echter in de 
waarheid vaststaat, zal niet bevreesd zijn tegen de leugen op te treden, want het is zijn taak ook de 
medemensen uit de duisternis van de geest in het heldere licht binnen te leiden. En in het licht te 
zijn betekent, de zuivere waarheid te weten, omdat slechts alleen de waarheid de mensen naar GOD 
toe kan voeren.
AMEN

4740 De verantwoordelijkheid voor het aannemen van dwaalleren
16 september 1949
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De mensen maken zich te moeilijk los van een weten dat hun van jongs afaan werd aangeleerd en 
dat ze daarom niet als onjuist willen prijsgeven. Zonder nadenken hebben ze dit weten aangenomen 
en daar ze geen schuld hebben aan hun opvoeding, kunnen ze voorlopig niet ter verantwoording 
worden geroepen voor het  aannemen van valse leerstellingen.  Maar zodra ze zelf  hun verstand 
kunnen  gebruiken,  is  het  ook  hun  plicht  elke  geestelijke  opvatting  te  onderzoeken  op  zijn 
waarachtigheid. En ze zullen zich moeten verantwoorden of ze hun verstand lieten werken zodra ze 
daartoe in staat waren. Maar ze mogen niet elke geestelijke opvatting voor waar houden zonder 
onderzoek, zoals ze zich ook niet kunnen rechtvaardigen met de reden dat ze dat weten ontvangen 
hebben en dus zonder schuld zijn, wanneer ze het gedurende hun leven op aarde voor waar houden.

Ze vergeten dat ze voor hun ziel de verantwoordelijkheid dragen, ze vergeten dat niet IK hen straf, 
maar dat ze zichzelf straffen, d.w.z. dat ze in een toestand van onvolkomenheid vertoeven, waarin 
ze nooit zalig kunnen worden, maar dat IK hen niet uit deze toestand verlossen kan, omdat hun vrije 
wil werkzaam moet worden t.b.v. deze verlossing'maar dat ze de wil niet goed hebben gebruikt, 
daar ze anders hun verstand hadden benut om die geestelijke opvattingen te onderzoeken. Ze bleven 
werkeloos, ze lieten zich in zekere zin iets opdringen wat ze ook konden afwijzen als ze dat wilden.
Als de mensen zich nu voor hun ziel moeten verantwoorden, wil dat zeggen dat ze hun schuld 
moeten inzien, dat ze hun ongelukkige Staat als eigen schuld en rechtvaardig inzien en hun eigen 
verzuim moeten toegeven, zich dus niet kunnen vrijspreken ten koste van diegenen die hen verkeerd 
hebben onderwezen. Wel moeten ook deze leraren zich eens verantwoorden overeenkomstig hun 
schuld, maar wie dwaalleren aanneemt, is niet vrij te spreken van schuld, daar IK de mens het 
verstand gegeven heb, dat hij op de eerste plaats voor zijn zieleheil moet gebruiken.
Wie het nu serieus te doen is om de waarheid, doet daar ook zijn best voor en zal ze ook vinden. En 
elke onderrichting die de mens wordt aangeboden, moet onderzocht worden als ze aanspraak maakt 
op waarheid. Dus heeft ook de mens de plicht de hem overgebrachte geestelijke leringen met die 
leerstellingen te vergelijken en de juiste wil om te onderzoeken zal ook juiste resultaten opleveren.
Maar zoals de instelling van de mens is, als hem door Mijn Wil de waarheid wordt gebracht, zo is 
ook de toestand van zijn ziel nà zijn dood - vol Licht of duister. Want alleen de waarheid geeft Licht 
aan de ziel, terwijl dwaling de ziel in duisternis laat vertoeven, waarin ze bij het begin van haar weg 
over de aarde als mens heeft gekwijnd, die ze echter heel makkelijk kon ontvluchten als ze haar wil 
juist gebruikt zou hebben.
AMEN

5205 Strijders voor de waarheid - Dwaalleren
5 september 1951

Uw taak is: onderwijzen, de waarheid onder de mensen brengen, opdat het donker van hen wijkt dat 
hen omvangen houdt, dat hen hindert om de weldaad van het licht te bespeuren. Zolang de mens 
een verduisterde geest heeft, gaat hij een verkeerde weg, want de ware weg heet Waarheid. De 
waarheid echter gaat van MIJ uit en voert weer naar MIJ terug.

U,  mensen  begrijp  toch,  dat  IK  geen  gedeeltelijke  concessies  kan  doen,  wanneer  het  om uw 
gelukzaligheid  gaat,  begrijp  toch dat  IK,  als  de  eeuwige WAARHEID tegenover  de  leugen of 
dwaling niet tolerant kan zijn. Begrijp toch, dat IK daarom de waarheid naar de aarde stuur, omdat 
het nodig is,  dat u haar te weten komt,  omdat elke dag voor u verloren gaat,  waarin u zonder 
waarheid voort leeft, want alleen de waarheid geeft MIJ zo weer, zoals IK ben en alleen wanneer u 
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een juist beeld van MIJ hebt, zult u MIJ ook kunnen liefhebben en daardoor gelukzalig worden. 
Elke verkeerde leer is een poging van Mijn tegenstander van MIJ een verkeerd beeld te geven en de 
liefde voor MIJ te verminderen, elke verkeerde leer is een goede bodem voor nieuwe dwaalleren en 
spoedig staat u tegenover een struikgewas dat onontwarbaar is en geen lichtstraal meer doorlaat, die 
uw geest verlicht.
En daarom leid IK ME lichtdragers op die u, mensen de waarheid moeten brengen, daarom maak IK 
hen eerst vertrouwd met de waarheid en geef hun de opdracht verhelderend werkzaam te zijn, waar 
het ook is. Daarom stel IK zo vaak de waarheid tegenover de dwaalleren om ervoor te zorgen dat ze 
tegen elkaar ingaan, want IK wil dat in de harten twijfels opkomen, want pas iemand die twijfelt, 
begint te piekeren en te zoeken naar de waarheid.
Mijn leer, die IK de mensen op aarde gaf, is van menselijke kant uit zo met dwaling vermengd, dat 
ze nooit meer 'n heilzame uitwerking op de mensen hebben kan. En daarom wil IK ze reinigen, 
daarom geef IK ze opnieuw in haar zuiverste vorm en draag er zorg voor dat deze leer aan de 
mensen die van goede wil zijn, wordt overgebracht. Wie ze wil aannemen zal de grootste zegen 
ondervinden, wie ze afwijst moet ook de verantwoording dragen.
Maar IK heb mensen nodig die deze zuivere leer van MIJ uitdragen op aarde, IK heb volgelingen 
nodig tot wie IK ook nu weer zeggen kan:"Ga uit en onderricht alle volkeren". IK heb dus apostelen 
nodig  die  in  Mijn  Naam op aarde  spreken en  de mensen Mijn  Woord verkondigen.  En dezen 
moeten moedig optreden tegen hen die de dwaling aanhangen want dat is hun ambt waartoe IK ze 
heb  aangesteld,  zonder  vrees  de  waarheid  tegenover  de  dwaling  te  stellen,  zonder  schroom 
uitsluitsel  te  geven welke schade er  voor  de ziel  ontstaat  zolang ze verkeerd wordt  onderricht, 
zolang ze niet in de waarheid wandelt, die alleen naar MIJ leidt. U, mensen zult ondanks dwaalleren 
ook op MIJ kunnen aansturen, maar het is een vruchteloos worstelen, want u zult moeten begrijpen 
dat de dwaling en de leugen niet Mijn werk zijn, integendeel het werk van Mijn tegenstander en dat 
ze  daarom  elke  vooruitgang  verhinderen,  dat  verder  een  werk  van  Mijn  tegenstander  nooit 
vooruitgang kan brengen, maar slechts alleen de waarheid u helpt opwaarts te gaan.
IK kan geen concessies doen en de dwaling net als waarheid waarderen. IK kan alleen de goede wil 
aanvaarden en hem zegenen doordat IK u de waarheid doe toekomen, maar uzelf moet u dan ook 
openstellen, u mag u niet voor de waarheid afsluiten daar anders uw wil te kort schiet. U zult naar 
MIJ en dus naar de waarheid moeten verlangen en u zult deze dan zeker in uw bezit krijgen. Maar 
neem niet aan dat IK het met u eens ben als u wilt volharden in de dwaling. Wie IK de waarheid 
toezend, is ook in staat deze te onderzoeken en te herkennen als waarheid, want IK vraag niets 
onmogelijks van u.
Maar wie ze van MIJ ontvangt,  die moet er zich ook voor inzetten en zonder schroom er voor 
uitkomen, hij moet niet bang zijn te hard te lijken, want de dwaling kan niet scherp genoeg worden 
aangetoond,  omdat  ze  het  werk is  van  Mijn  tegenstander,  die  duidelijk  zichtbaar  tegen MIJ  in 
opstand is. De dwaling en de leugen richten heilloze verwarringen aan en beroven de mens van elk 
inzicht, ze zijn geen licht maar komen uit de diepste duisternis.
Treed daarom moedig tegen dwaling en leugen op, daar u in de waarheid een wapen hebt dat u de 
overwinning verzekert. IK heb u uitverkoren als Mijn strijders en u zult moeten strijden met het 
"zwaard  van de mond",  u  zult  niet  bang moeten zijn  dat  u  van een van uw medemensen  hun 
lichtgelovigheid ontneemt, want dit is niet dienstig voor de mens zich te voltooien zolang het vals 
is. Maar u kunt iets goeds, zuivers en buitengewoon doeltreffends er tegenoverstellen: de waarheid 
die u van MIJ Zelf hebt ontvangen. U zult meer kunnen geven dan u van hen afneemt, u ontrukt hun 
zielen aan de macht van Mijn tegenstander en leidt ze naar MIJ.
AMEN
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5335 ’n Bijzondere missie: Strijden voor de waarheid
12 maart 1952

De dienstwilligheid bewerkstelligt dat uw missie gewetensvol door u wordt uitgevoerd en dat u 
trouwe arbeiders bent in Mijn wijngaard. En daarom zijn u taken gegeven die niet iedereen kan 
vervullen, die weer bijzondere bereidwilligheid vooropstellen en die van grote betekenis zijn: U 
moet strijden voor de waarheid! De liefde prediken is wel het meest noodzakelijke, omdat zonder 
liefde niemand zalig kan worden, maar het ambt van prediker kan door mensen worden uitgeoefend 
die vervuld zijn van de GEEST, ook wanneer ze niet bekwaam zijn om te strijden; want tot liefde 
aanzetten kan ieder die zelf in de liefde wandelt.

Maar de strijd voor de waarheid vereist een bijzondere bekwaamheid, een op de hoogte zijn van de 
waarheid en een strijdlustige Geest, die zich voor het juiste en ware inzet, maar tevens een uitermate 
sterk geloof in Mijn Woord, want verdedigen kan de mens alleen dat wat hij als waarheid inziet, 
wat voor hem buiten twijfel staat, omdat de "Eeuwige WAARHEID" het hem heeft veschaft. Om 
overtuigd voor de waarheid op te kunnen komen, moet ze hem op de eerste plaats zelf overtuigd 
hebben en daartoe hoort weer een leven in liefde opdat Mijn GEEST werkzaam kan zijn in hem. Zo 
ook moet  de liefde voor  de medemens  hem weer  aansporen,  deze  de  waarheid  te  willen  doen 
toekomen, om welke reden hij nu met vurige ijver tegen leugen en dwaling optreedt.
Zulke knechten heb IK nodig op aarde in de laatste  tijd  vóór het  einde.  En deze missie  is  zo 
belangrijk,  dat  IK deze  knechten heel  bijzonder  bijsta,  hun op elke  manier  het  veld  waarin ze 
moeten werken gereed maak - dat IK hen bijsta zowel in geestelijke als in aardse nood, hun de 
levensweg op aarde effen en hen aanspoor om steeds ijveriger geestelijk werkzaam te zijn, opdat 
hun missie succes zal hebben.
Waar  leugen en  dwaling is  kan het  licht  moeilijk  doorbreken.  Waar  de  akker  begroeid  is  met 
onkruid, kan een goed zaadkorreltje zich niet ontwikkelen en is de akker in zekere zin waardeloos 
geworden voor zijn bezitter. En daarom moeten Mijn knechten deze eerst van onkruid zuiveren, een 
arbeid die buitengewoon moeizaam is en volharding en kracht vereist. Waar leugen en dwaling zich 
hebben vastgezet in de harten der mensen, kan alleen met onverbiddelijk geweld het zuiveringswerk 
worden gerealiseerd, de vertegenwoordiger van de waarheid moet niets ontziend alles blootleggen 
wat indruist tegen de zuivere waarheid en daarom moet hij zelf bezitten wat hij de medemens wil 
brengen.
De voortbrengselen  van  zijn  eigen  gedachten  moet  hij  niet  uitdragen,  ofschoon deze  ook juist 
kunnen zijn, wanneer hij door Mijn GEEST verlicht is. Maar een buitengewoon werkzaam zijn van 
Mijn GEEST in hem zal hem de zekerheid geven, moedig op te treden tegen dwaling en leugen. En 
met een heldere Geest zal hij  inzien waar dwaling en leugen is,  hij  zal er de zuivere waarheid 
tegenoverstellen en zich niet in de war laten brengen door openlijke tegenstand, door vijandigheden 
of vervolging, hij zal onverschrokken strijden met het zwaard van de mond en volledig overtuigd 
dat hij zelf in de waarheid vaststaat.
Zulke knechten heb IK nodig op aarde, die voor niemand vrees hebben en voor hun HEER door het 
vuur gaan. IK heb mensen nodig met een sterk geloof en vaste wil, met een absolute liefde voor de 
waarheid en besef van de grote geestelijke nood, en waar IK dezulken vind verricht IK, om te 
beginnen, het voorbereidende werk, hun de waarheid te zenden en hen met de missie die voor hen 
bestemd is, vertrouwd te maken.
IK leid ze op tot ware verdedigers zonder vrees, IK verlicht Zelf hun Geest opdat ze duidelijk inzien 
waar en wanneer hun ingrijpen nodig is, waar en wanneer ze tegenover de leugen staan om deze 
openlijk te brandmerken.
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Tegen deze taak is niet iedere arbeider in Mijn wijngaard opgewassen, omdat de vijandige macht al 
te sterk is geworden, omdat de mensen zich goed voelen in de onwaarheid,  omdat die hun een 
gemakkelijk  leven  veroorlooft,  terwijl  de  zuivere  waarheid  zelfoverwinning  vraagt,  die  ze  niet 
willen opbrengen. Daarom moet Mijn knecht in het besef hiervan zonder consideratie de gevolgen 
van een onjuist denken en ook de gevolgen van dwaalleren blootleggen en hij mag er niet voor 
terugschrikken de verdedigers van de dwaling de waarheid in hun gezicht te zeggen.
Want niet eerder kan goed zaad worden uitgezaaid en tot bloei komen, tot de akker is gereinigd van 
onkruid, dat nergens toe dient en onverbiddelijk moet worden uitgeroeid.
De waarheid moet  en  zal  zich baan breken en daarom wil  IK ieder  die  de  waarheid  uitdraagt 
zegenen en zijn arbeid voor MIJ en Mijn rijk ondersteunen, zoals IK trouwens ook zijn aardse weg 
wil  effenen,  opdat  hij  zich  ongehinderd  aan  zijn  arbeid  kan  wijden  waarvoor  IK  hem  heb 
uitgekozen.
AMEN

5627 Strijd met het zwaard van de mond
1 januari 1953

Neem de strijd op tegen alles wat geestelijk tegen u gericht is. Strijd met het zwaard van de mond, 
want het is een heilige strijd. U bent strijders voor MIJ en Mijn rijk. Wat geestelijk in tegenstelling 
is met u als u MIJ en Mijn rijk verdedigt tegenover de wereld - is tegen MIJ gericht. Mijn zuivere 
evangelie moet  de mensen verkondigd worden. Daarom zond IK Mijn discipelen in de wereld, 
opdat  zij  alle  volkeren zouden onderrichten.  Alleen door  het  zuivere  evangelie,  alleen door  de 
waarheid kunnen ze het rijk GOD's verkrijgen, want de waarheid maakt MIJ bekend en wijst de 
weg naar MIJ.

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

5887 Geestelijk blinden - Lichtstralen
25 februari 1954

De geestelijk blinde blijft alles verborgen, elk inzicht ontbreekt hem, hij is niet in staat een blik te 
werpen in het rijk van de geest, want hij heeft zijn ogen dicht en geen lichtstraal vermag bij hem 
binnen te dringen; hij bevindt zich in voortdurende duisternis en al mag hij zich nog zo opgewekt in 
de aardse wereld gedragen, al mag hij ook op aardse successen kunnen bogen, het verandert niets 
aan de blinde toestand waarin zijn ziel zich bevindt, in de toestand zonder enig licht en daarom ook 
zonder enige kracht om de duisternis te verlaten.

Maar  de  geestelijk  blinde  houdt  zelf  zijn  ogen  gesloten  voor  het  Licht.  Hij  kan  daarom  niet 
beklaagd worden als slachtoffer van zijn lot, als een door GOD gebrekkig bedacht wezen aan wie 
elk  inzicht,  elke  lichtstraal  wordt  onthouden.  Ook  hij  wordt  door  het  goddelijke  Liefdelicht 
aangestraald en zou zich maar open hoeven te stellen, hij zou zich alleen maar zonder weerstand 
aan deze straling van licht hoeven bloot te stellen, dan zou hij ook zijn ogen openen om te zien 
vanwaar  hij  die  weldaad  van  de  stralen  Licht  ontvangt.  Dat  wil  zeggen:  ook  hem  wordt  de 
goddelijke uitstraling - het Woord GOD's - gezonden, en als hij er maar naar zou luisteren, zou het 
ook een weldadige uitwerking op hem hebben, en het verlangen zou in hem ontwaken, steeds meer 
te horen; zijn geestelijk oog zou worden geopend en het licht nu naar binnen schijnen en alles 
verlichten wat tot nu toe duister in hem was.
Maar de geestelijk blinde heeft nog weerstand tegen GOD. En daarom is het zijn eigen schuld dat 
hij niet bij machte is te zien, dat hij steeds in de nacht leeft, dat het licht van de ochtend hem niet 
gelukkig kan maken. De geestelijk blinde heeft een sterke wil, die tegen alles gericht is wat licht 
betekent. En hij geeft deze wil maar zelden op. Want meestal voelen deze blinden van geest zich 
buitengewoon goed op de aardse wereld en zijn haar met al hun zinnen toegedaan, dus is hun wil 
volledig en helemaal  naar  de tegenstander  van GOD gewend en deze houdt  hen gevangen,  hij 
spiegelt hun zoveel licht voor dat ze hun geestelijke blindheid niet voelen, dat ze alleen steeds meer 
deze verblindende lichten najagen en niet inzien aan welke schijn en welk zinsbedrog ze ten prooi 
gevallen zijn.
Maar hun geestelijke duisternis hindert hen ook zich bewust te worden van datgene wat hun als 
schijnlicht door de tegenstander van GOD wordt aangeboden. En deze versterkt ook hun weerstand 
tegen elke straling van licht die hen van boven aanraakt. Ze kunnen ziende worden, ze kunnen veel 
goddelijk Licht ontvangen, zodra ze zich maar openstellen, zodra ze bereid zijn hun weerstand op te 
geven, zodra ze wensen ziende te worden, wat ook altijd mogelijk is, zolang ze op aarde leven; want 
ook de geestelijk blinde kan van de wereld met haar vreugden genoeg krijgen als hij daar rijkelijk 
van genoten heeft. Ook hij kan de waardeloosheid en onbestendigheid van aardse goederen inzien 
en zich er niet meer mee tevreden stellen.
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Ook in hem kan het verlangen ontwaken naar het weten van wat verborgen is en dan is het altijd 
nog mogelijk dat hem de ogen worden geopend, dat hij zich daarheen wendt waar hij gelooft dat er 
lichtstralen zijn te ontdekken, en dan kan hij ook tot het inzicht komen welke dwaallichten hij tot nu 
toe heeft nagejaagd en dan is het nog steeds niet te laat zich tot die ENE te wenden DIE hij heeft 
herkend als het eeuwige LICHT en HEM om Zijn genade te vragen, dat HIJ ook hem de ogen mag 
openen en hem het Licht mag schenken dat hem voortaan de weg zal verlichten. En zijn verzoek zal 
verhoring winden.
AMEN

6170 Innerlijke weerstand Hindernis om de waarheid aan te nemen
20 januari 1955

Zonder weerstand moet Mijn Woord worden aangenomen wanneer het weerklinkt in het hart van 
een  mens.  De  geringste  weerstand  maakt  de  mens  niet  bij  machte  het  in  zijn  zuiverheid  te 
vernemen, want weerstand betekent tegengesteld denken, dat Mijn tegenstander de mogelijkheid 
geeft binnen te sluipen - al is het maar om afweer in de mens op te roepen om het ontvangen van de 
waarheid te verhinderen. Verder zal zijn kracht niet reiken, omdat de ontvanger van Mijn Woord 
zich bewust met MIJ verbindt en zijn weerstand meer uit verlangen naar de waarheid voortvloeit, 
hij er dus alleen dan weerstand tegenoverstelt wanneer volgens hem de waarheid in gevaar is. Toch 
is  deze  weerstand niet  terecht,  omdat een mens die  zich met MIJ  verbindt  om Mijn Woord te 
ontvangen, zich nu ook helemaal aan MIJ moet overgeven en er zeker van kan zijn dat IK hem 
bescherm tegen onjuiste geestelijke leringen.

Daarom zijn er maar weinig mensen geschikt om Mijn Woord te ontvangen omdat de meesten een 
weten hebben dat ze niet graag bereid zijn op te geven. Daarom hoort er een sterk geloof toe om 
alleen dat als waarheid te laten gelden, wat IK Zelf naar de aarde zend door het werkzaam zijn van 
Mijn GEEST. Mensen die een bepaald weten in zich hebben opgenomen dat met het door MIJ 
rechtstreeks gesproken Woord niet in overeenstemming is, zijn moeilijk bereid dit laatste aan te 
nemen,  omdat  ze  dan  hun  hele  denken  moeten  omzetten,  maar  daar  een  buitengewoon  sterk 
verlangen naar de waarheid voor nodig is. Deze mensen met Mijn rechtstreekse Woord te bedenken, 
zou daarom al onmogelijk zijn, omdat in hen steeds weer de weerstand zou ontwaken, zodra Mijn 
Woord afwijkt van hun weten en denken tot nu toe, en dan zou Mijn tegenstander steeds weer 
makkelijk spel hebben de mensen aan het twijfelen te brengen. En de mens moet geloven dat IK 
Zelf tot hem spreek en dat daarom elke dwaling is uitgesloten. Pas dan is het mogelijk een volledig 
misvormde leer weer te zuiveren, pas dan is het mogelijk de tegenstander onschadelijk te maken. 
Maar hoe dieper de dwaling al in een mens geworteld is, des te moeilijker bevrijdt hij zich ervan en 
daarom zou  hij  Mijn  Woord  niet  rechtstreeks  kunnen  vernemen,  omdat  elke  weerstand  zoiets 
onmogelijk maakt.
De strijd tussen Licht en duisternis wordt juist daar bijzonder heftig gevoerd waar het Licht baan 
wil breken. En alleen een sterke wil die op MIJ is gericht, verjaagt de vijandige krachten die van 
beneden zijn. Zo'n wil echter zal IK zegenen en nooit meer toelaten dat hij verzwakt wordt door 
vijandige  krachten.  Maar  ook  zal  IK  de  mens  steeds  het  inzicht  geven  wanneer  hij  wordt 
aangevallen, opdat hij zich zal wapenen en zich nog inniger met MIJ verbindt, om dan echter ook 
beschermd te zijn tegen elke invloed die van beneden komt.
Wie er aan gelooft dat IK spreek tot de mensen, hoeft ook niet te twijfelen aan de waarheid, omdat 
hij anders ook aan Mijn Liefde en Macht twijfelt, Die het wel zullen en kunnen verhinderen dat 
onjuiste ideeën zullen binnensluipen en de waarheid dus in gevaar brengen. Maar zolang hij twijfelt, 
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is hij zelf nog niet in staat Mijn Stem in zich te vernemen, want daartoe hoort onvoorwaardelijk het 
sterke geloof aan Mijn Liefde, Mijn Wijsheid en Mijn Macht. Dan weet hij ook dat IK de mensen 
de waarheid wil brengen, dat IK daar de juiste weg voor kies en dat IK waarlijk die mens behoeden 
zal voor dwaling die zich aanbiedt om MIJ en de medemensen te dienen.
AMEN

7335 Geestelijke blindheid
14 april 1959

Voor de geestelijk blinde kan geen licht schijnen, tenzij hij vraagt dat hem de ogen worden geopend 
om het licht dat hem toestraalt, te kunnen zien. Dus is de vraag om licht voorwaarde, voortkomend 
uit de wil, om het licht te mogen zien dat hem zo lang onthouden was. Daarom moet de mens zijn 
eigen blindheid gewaar worden, ze moet hem tot last worden, hij moet zich bewust zijn van het 
gemis om zich net als ziende mensen te mogen verheugen, hij moet het dus willen dat hij ziende 
wordt. Dan zal hem ook het oog worden geopend, hij zal Licht mogen ontvangen, want het eeuwige 
Licht van Mijn Liefde is voor iedereen beschikbaar en niet in de laatste plaats voor een mens die het 
begeert.

Zolang echter de mensen in geestelijke blindheid voortgaan, zolang hun elke kennis over geestelijke 
zaken ontbreekt, over geestelijke verbanden en over hun eigen verhouding tot MIJ, hun GOD en 
Schepper van eeuwigheid, zolang dus zijn deze mensen zich niet bewust, dat ze gebrekkig gevormd 
zijn,  dat  ze  blind  zijn  in  de  geest;  veeleer  beschouwen  ze  hun  aardse  capaciteiten  als  alleen 
voornaam om hun aardse leven met succes af te leggen, en ze zien weer alleen het aardse succes en 
zijn tevreden wanneer de wereld hun dat biedt wat ze voor zichzelf wensen.
En daar  zij  zelf  zich niet  gebrekkig gevormd voelen,  vragen ze  ook niet  om datgene wat  hun 
ontbreekt, om het licht van het inzicht, en ze blijven blind in de geest. De wil is nog niet aktief 
geworden, maar zonder dit is de toevoer van het licht, van de waarheid, vruchteloos, want ofschoon 
ze  hiervan  horen  door  hun  medemensen,  herkennen  ze  haar  niet,  maar  ze  horen  alleen  maar 
woorden en begrijpen de zin er niet van. En de wil kan weer niet gedwongen gericht worden, hij 
moet uit zichzelf een beslissing nemen.
Maar door predikingen kunnen ze toch gewezen worden op hun geestelijke blindheid, omdat het 
toch soms mogelijk is dat hun harten zich openen door zo'n prediking en de wil dan kan worden 
opgewekt meer Licht te ontvangen. Want anders dan door het doen toekomen van Mijn Woord kan 
op zulke mensen niet worden ingewerkt, en ook dit kan nog vruchteloos zijn, maar moet toch niet 
worden nagelaten, omdat de blinde eerst eens moet ervaren dat hij blind is. Want wat hij tevoren 
nooit heeft gekend, dat mist hij ook niet. En zo moet het licht aan ieder mens worden voorgehouden 
en de weldaad van het licht moet hem duidelijk worden gemaakt. Er moet hem gezegd worden wat 
andere mensen allemaal kunnen zien met hun gezonde ogen en dat ook de mogelijkheid bestaat hem 
die gezonde ogen te geven wanneer hij dit zelf wil.
De geestelijke blindheid weegt daarom zo zwaar omdat ze zich doet gevoelen in het rijk hierna, 
want in diepste duisternis betreedt de mens dat rijk nà zijn dood aan wie het niet gelukt is, zich 
minstens een glimpje licht  op aarde te hebben verschaft,  waarin hij  dan ook beter de weg kan 
vinden in het geestelijke rijk. Maar volledig blinden zullen daarginds moeilijk het licht bereiken, en 
omdat zij zich dan verweren tegen elk lichtvonkje dat hen treft, kennen ze toch nog niet de weldaad 
van het licht; en de gelukzaligheid van het kunnen verkeren in lichtvolle sferen zal hun ook zolang 
onthouden blijven, tot ze zelf een lichtkring binnengaan en zich nu daar hun ogen laten openen, wat 
hun toch heel wat moeilijker valt dan op aarde.
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Daarom moet al op aarde het licht dicht bij de mensen worden gebracht en wie het aanneemt, doet 
daar goed aan, want dan heeft hij de duisternis verlaten en hij zal nooit meer bang hoeven te zijn 
door haar verslonden te worden, want het Licht zal hem dan eeuwig bijlichten.
AMEN

7502 Waarheid of dwaling
18 januari 1960

IK ben de HEER, DIE in tijd en eeuwigheid regeert, aan WIE alles is onderworpen wat Zijn Wil 
heeft  geschapen en  DIE alles  stuurt  naar  Zijn  Wil  en  wijze  beoordeling.  IK ben uw GOD en 
Schepper van eeuwigheid, DIE als een VADER tot u spreekt, omdat u Zijn kinderen bent, die eens 
aan Zijn Zijde onmetelijk gelukzalig zullen zijn in het scheppen en werkzaam zijn in vrijheid, licht 
en kracht.

Maar  als  uw  VADER  van  eeuwigheid  met  u  spreekt,  zal  HIJ  u  echter  ook  in  alle  waarheid 
onderwijzen, HIJ zal u de waarheid leren kennen, HIJ zal rechtzetten wanneer u van buiten af valse 
geestelijke opvattingen worden gebracht en HIJ zal ook openlijk uit laten komen wat waarheid en 
wat dwaling is. Want IK ben de eeuwige WAARHEID Zelf en IK duld niet dat die mensen die 
waarheid  begeren,  de  waarheid  wordt  onthouden of  misvormd,  zodat  de  mens  verkeert  in  een 
onjuist denken.
Maar Mijn tegenstander heeft het zich tot principe gemaakt de strijd aan te binden met de waarheid, 
omdat de waarheid MIJ laat zien zoals IK echt ben, maar hij steeds maar weer wil verhinderen dat 
de mensen MIJ werkelijk leren zien en beminnen. Daarom tracht hij van MIJ een vals beeld te 
geven. Hij stelt MIJ anders voor dan IK ben en wil het de mensen moeilijk maken op MIJ aan te 
sturen en MIJ als hun VADER lief te hebben. Zijn streven is steeds de waarheid te ondermijnen, 
haar te vermengen met onjuiste opvattingen en de mensen te hinderen bij het onderkennen van MIJ 
Zelf. En waar het verlangen naar waarheid niet diep is, daar lukt het hem ook, maar waar de mens 
de waarheid serieus begeert,  wordt hij  herkend. Want heel zeker help IK hen die wensen in de 
waarheid te wandelen en leid daarom steeds weer het zuivere Woord naar de aarde, waar het gevaar 
bestaat,  dat de waarheid wordt miskend, of waar Mijn tegenstander al  zoveel vaste grond heeft 
gekregen dat zijn leugenwerk weerklank vindt.
Steeds zal het van de mensen zelf afhangen of ze in het bezit van de waarheid komen, want steeds 
ligt het nu aan de graad van hun verlangen naar waarheid dat deze hun ook onbedorven wordt 
toegezonden.  Maar  de  tegenstander  tracht  eveneens  de  mensen  te  bewegen  zijn  ideeën  aan  te 
nemen, waarvoor hij zich, in de verblinding van zijn denken, inspant die onder de mensen rond te 
strooien en dit hem ook lukt wanneer er werktuigen te vinden zijn die hem dienen. Want het gaat 
om hun innerlijke houding tegenover MIJ of tegenover hem. Dit is doorslaggevend of IK of Mijn 
tegenstander  zich  dan  kan  uiten.  Nooit  echter  zal  een  werktuig  dat  voor  MIJ  werkzaam  is, 
gelijktijdig door Mijn tegenstander kunnen worden gebruikt, zoals omgekeerd IK ME ook nooit van 
een werktuig bedien dat zijn wil aan Mijn tegenstander schonk en hem diende.
Voor de tegenstander zijn de beste doeleinden van het offensief de hoogmoed en de geldingsdrang, 
en dan valt het hem makkelijk een mens aan te zetten hem te dienen, omdat hij hem wijsmaakt dat 
IK Zelf hem voor een missie uitverkoos. Maar dit zelfonderzoek moet een mens ook bij zichzelf 
instellen om ook zeker te zijn van zijn taak, anders zou er geen dwaling kunnen binnensluipen, die 
echter duidelijk tot uiting komt, wanneer het resultaat Mijn zuivere Woord uit den hogen, dat IK 
Zelf naar de aarde zend, weerspreekt, daar een rechtzetting steeds weer nodig is. Want de aarde is 
door dwaling overspoeld; wat de mensen verdedigen als evangelie, is doorspekt met dwaling. De 
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waarheid wordt overal afgewezen, maar de dwaling graag aangenomen, het denken van de mensen 
raakt in de war, er is geen duidelijkheid meer, geen overeenstemming, geen juist begrip, alles wijkt 
af van de zuivere waarheid en wordt toch als waarheid verdedigd door de mensen.
Maar de dwaling is ook in te zien door ieder mens die de wil heeft in de zuivere waarheid vast te 
staan, omdat IK deze Zelf ter zijde sta, omdat IK, als de eeuwige WAARHEID, MIJ aan ieder mens 
schenk die de waarheid begeert. Maar diens goede wil is ook een vereiste en steeds kan hij MIJ om 
verlichting van Geest vragen en IK zal zijn gebed verhoren.
Want de mens moet de verbanden kunnen inzien en dan zal hij ook weten waar waarheid en waar 
dwaling te vinden is. IK ben de HEER, IK ben Zelf de WAARHEID en IK ben de LIEFDE. IK heb 
de Macht alle mensen de waarheid te doen toekomen, maar IK dwing geen mens ze aan te nemen 
omdat het bezit van de waarheid van de mens zelf afhangt, in hoeverre hij ze begeert en er naar 
streeft of er voor zichzelf om vraagt.
Maar dat Mijn tegenstander niet zal aflaten tegen de waarheid te strijden staat vast en moest u, 
mensen er steeds bedacht op laten zijn dat u zich bewust alleen tot MIJ moet wenden als u in de 
waarheid wandelen wilt.
AMEN

7889 Het zuiver houden van de waarheid
10 januari 1961

IK heb strijders nodig die opkomen voor de zuivere waarheid. En dat geeft MIJ aanleiding u steeds 
weer toe te roepen: Laat Mijn Woord uit den hogen voor u als zuivere waarheid voldoende zijn en 
zoek ze niet ergens anders, tenzij,  dat het eveneens van MIJ zou zijn, maar dan is er ook geen 
enkele tegenspraak te vinden. En wie de waarheid rechtstreeks van MIJ ontvangt, moet er voor 
opkomen en  zich door  geen enkele  tegenwerping in de  war  laten  brengen,  alleen  dan kan het 
mogelijk zijn dat ze verbreid wordt en als een licht in het duister van de nacht dat over de aarde 
gespreid ligt, binnenstraalt.

En IK geef u, Mijn lichtdragers, steeds weer de opdracht te waken over de geestelijke leringen die u 
rechtstreeks van MIJ ontvangt. Alleen dan dient u MIJ op de goede manier; want u weet niet, hoe 
Mijn tegenstander werkt om tegen dat licht op te treden dat uit den hogen omlaag naar de aarde 
straalt, omdat de mensen geen uitweg meer vinden uit de nacht, wanneer hun niet een licht wordt 
ontstoken dat hun de wegen die ze moeten bewandelen, verlicht.
Geloof niet iedere geest! Dat moet IK u steeds weer zeggen, maar IK moet de beoordeling ook aan 
uzelf  overlaten.  Maar  uw Geest  zal  u  juist  onderrichten,  hij  zal  u  aanzetten  tot  afweer  of  tot 
aannamen, als u hem maar de mogelijkheid geeft zich te kunnen uiten. De waarheid moet zuiver 
gehouden blijven, ze mag niet vermengd worden met vreemde ideeën, ze moet als Mijn goddelijk 
genadegeschenk herkend en gewaardeerd worden. En ieder die ze ontvangt en herkent als "Stem 
van de VADER", zal ook er naast niets anders laten opkomen, omdat ze in staat is hem alles te 
geven, omdat de ziel zich verzadigd voelt en naar geen andere spijs meer verlangt.
Maar u, mensen stelt zich niet tevreden met deze voeding wanneer u zich ergens anders ook nog 
laat spijzigen.  Maar uw zielen zullen niet de kracht kunnen voelen die hun door het brood des 
hemels  toestroomt,  door  het  Woord  dat  u,  als  het  werkzaam  zijn  van  Mijn  GEEST,  wordt 
toegezonden. Neem dit Woord aan en geef andere leringen in uw hart geen gelegenheid, wanneer u 
wilt wandelen in de waarheid, in het licht, wanneer u wilt genieten van Mijn aanwezigheid, want IK 
Zelf ben in het Woord bij ieder die MIJ aanneemt.
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IK Zelf spreek iedere mensenziel toe die naar de zuivere waarheid verlangt. En ieder die MIJ Zelf 
tot zich zal laten spreken, herkent ook de activiteit van Mijn tegenstander en houdt zich verre van 
hem. Hij weert hem af en kan niet weer de duisternis worden binnengetrokken; het verlangen naar 
Licht beschermt hem daarvoor en hij onderkent elke schaduw die het Licht zou willen verduisteren, 
en stapt eruit.
En Mijn zegen zal waarlijk altijd met Mijn Lichtdragers zijn, IK zal hun ijver belonen, waarmee ze 
de "goddelijke waarheid" zuiver trachten te houden. Want IK heb hun de opdracht gegeven haar te 
beschermen en dus zullen ze ook volgens Mijn Wil handelen als ze zich afzonderen van diegenen 
wier geestelijke leringen ze niet als zuivere waarheid kunnen goedkeuren. Want ze voelen zich 
verantwoordelijk  voor  het  zuiver  houden  van  datgene,  wat  IK  Zelf  hun  door  de  Geest  heb 
overgebracht,  ze willen MIJ dienen,  en ze verbreiden overtuigd hun mening, omdat ze in Mijn 
dienst staan.
AMEN

8644  Waarom  valt  de  mens  zo  makkelijk  ten  prooi  aan  de  dwaling?  - 
Waarheid
14 oktober 1963

Voor u, Mijn dienaren op aarde valt het moeilijk succes te boeken tegenover de dwaling; want alles 
wat  van  de  tegenstander  komt,  wordt  ook door  hem bevorderd  en  de  mensen die  hem dienen 
worden  op elke  manier  ondersteund,  terwijl  ze  de  dwaling  verbreiden en  de  mensen in  steeds 
diepere duisternis storten. Maar het ergste van zijn optreden is dat hij hun laat geloven voor MIJ 
bezig te zijn. En nu zult u begrijpen wanneer er gezegd word, "hij zal zich openbaren in het gewaad 
van een lichtengel", en u zult ook begrijpen dat de waarheid en de dwaling vaak dichtbij elkaar 
liggen, dat hetzelfde zich schijnbaar voordoet en toch volledig tegengesteld is, zowel inhoudelijk als 
ook in zijn uitwerking.

En u zult de vraag opwerpen waarom IK het toelaat, DIE toch Mijn schepselen liefheb en hen tot 
gelukzaligheid  zou  willen  voeren.  U  zult  de  tegenwerping  maken  dat  de  mensen  allen  de 
gelukzaligheid nastreven en toch op dwaalwegen kunnen worden geleid door de tegenstander en 
vijand van hun ziel. En daar is maar weer een antwoord op, dat ieder mens zelf slechts de innige 
band met MIJ tot stand zou hoeven te brengen en de innige vraag aan MIJ te richten, dat IK hem zal 
beschermen tegen dwaling. En hij zou deze dan ook helder en duidelijk herkennen.
Hoe komt het  echter  dat  de tegenstander  zo'n  grote aanhang heeft,  dat  de mensen zich zonder 
weerstreven in  een dwaling laten  verstrikken?  Ze zijn  onverschillig  tegenover  de waarheid,  ze 
houden zich in gedachten te weinig daarmee bezig wat hun medemensen hun uiteenzetten; er is in 
hen geen verlangen dat hun een helder licht van het inzicht wordt ontstoken. En wel daarom, omdat 
de liefde hun wezen nog niet beheerst, omdat ze steeds nog te zeer aan de wereld vastzitten en Mijn 
geboden van de liefde tot GOD en de naaste niet in hun leven inpassen en ontplooien, anders zou er 
in hen een helder licht stralen en zij door het verlangen naar de waarheid doordrongen zouden zijn. 
Zij accepteren wel dat het leiden van een geestelijk leven verlangd wordt van de mensen en sluiten 
zich  daarom bij  deze  of  gene  geestesrichting  aan,  ze  laten  zich  door  leiders  in  een of  andere 
gedachtenrichting dwingen en bepalen er zelf te weinig een standpunt tegenover, omdat ze nog niet 
de innige band met MIJ hebben gevonden die een gevolg is van een leven in liefde.
De hele verklaring is alleen maar gelegen in de graad van de liefde van ieder afzonderlijk, of en 
waarom de mens ten prooi valt aan de dwaling. Maar evenzo zeker zal de mens in de waarheid 
vaststaan wiens levenswandel een leven in liefde is. En door mensen die aktief zijn in de liefde, kan 
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IK ook alleen maar de zuivere waarheid naar de aarde leiden, zodat het altijd mogelijk is ook in het 
bezit van de waarheid te komen, omdat de liefde in het hart van een mens dit zelf garandeert. En 
ook dat weet Mijn tegenstander en hij tracht daarom het begrip liefde te misvormen. Hij hindert de 
mensen bij het juist inzien van datgene wat ze moeten doen om Mijn Liefde voor zich te verwerven. 
Hij hindert ze de werken van onbaatzuchtige Liefde te verrichten en daardoor ook een innerlijk 
Licht te verkrijgen.
Hij zal steeds de kunst verstaan de eigenliefde van een mens te voeden en zolang is ook de geest 
van die mens nog verduisterd en zijn denken is verward, want hij zal veel gedachtenstromen in zich 
opnemen die van de tegenstander uitgaan. Maar de mens heeft een vrije wil. Is het zijn ernstige 
wens in de waarheid te wandelen dan wordt die hem gegarandeerd toegestuurd. Maar verlaat een 
mens zich alleen op datgene wat hem van de kant van een medemens wordt bezorgd, zonder zelf het 
brandend verlangen in zich te voelen van zijn GOD en Schepper zuivere waarheid te weten te 
komen, dan zal hij noch de dwaling herkennen, noch er zich tegen verweren, en het werk van de 
tegenstander, de duisternis te vergroten, is gelukt, wat aan het einde van een tijdperk van de aarde 
zich  heel  bijzonder  openbaart,  opdat  hij  zijn  aanhang  niet  zal  verliezen,  die  door  de  zuivere 
waarheid echter zijn ware wezen zouden herkennen en met hem breken.
Ieder die smekend zijn handen uitsteekt om van MIJ de waarheid in ontvangst te nemen, zal in alle 
volheid kunnen ontvangen en de waarheid zal hem ook gelukkig maken. Doch Mijn tegenstander 
kan IK niet bij zijn doen en laten hinderen daar hem het recht toekomt om om zijn aanhang te 
strijden. En al zijn zijn middelen nog zo schandelijk, de mens hoeft niet aan hem onderworpen te 
zijn, omdat hem te allen tijde kracht ter beschikking staat en omdat hij zich alleen maar oprecht tot 
MIJ Zelf hoeft te wenden om tegen zijn inwerken beschermd te worden. En waarlijk als helder 
stralend licht wordt Mijn Woord naar de aarde gezonden, dat door alle mensen ook kan worden 
herkend als waarheid.
Wie echter nog zo diep in zijn eigenliefde vastzit, zal door Mijn tegenstander ook het geloof worden 
ingeprent, als hoge geest op de aarde te zijn, en deze onjuiste mening heeft dan tot gevolg dat de 
mens zich afsluit voor elke straling van Licht die rechtstreeks van MIJ uitgaat. En nochtans gelooft 
de mens MIJ te dienen en hij is zich toch niet van Mijn Wil bewust, Die van hem vraagt zichzelf 
helemaal op te geven om nu ook door MIJ Zelf te kunnen worden doorstraald met het Licht van de 
waarheid, om nu door MIJ Zelf te kunnen worden aangesproken, DIE wel dienaren op aarde nodig 
heeft, maar alleen dezulken die volledig in Mijn Wil zijn binnen gegaan en daarom in Mijn plaats 
kunnen werken op aarde.
AMEN

8693 De uitwerking van onjuiste leren in het hiernamaals
5 februari 1963

Er  zal  nog veel  dwaling door  MIJ  moeten worden rechtgezet,  vooraleer  de  mensen zich in de 
waarheid zullen bewegen. Het denken van de mensen is volledig op een dwaalspoor gebracht, een 
onjuiste  leer  heeft  veel  andere verkeerde leren als  gevolg en de  mensen zijn  er  niet  van af  te 
brengen,  ze  hangen  als  waarheid  aan  wat  hun werd  gebracht  door  mensen  die  zelf  niet  in  de 
waarheid konden wandelen, omdat hun geest niet gewekt was.

En talloos vele zielen gaan in deze toestand zonder licht binnen in het rijk hierna, ze verdedigen ook 
dan nog hun leerstellingen en laten zich niet overtuigen dat hun denken verkeerd was en is, zolang 
ze geen licht accepteren dat voor hen ook daar boven schijnt, maar hun vrije wil nodig heeft het aan 
te nemen. Ook in het rijk hierna is er een strijd tussen licht en duisternis, want steeds weer trachten 
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lichtwezens een licht te ontsteken voor hen die nog een verduisterde geest hebben, maar zeer vaak 
is hun moeite vruchteloos omdat de zielen in hun dwaling volharden.
Deze  laatsten  kunnen  evenwel  niet  begrijpen  dat  ze  geen  gelukzaligheid  ervaren,  ofschoon  ze 
menen op aarde alles gedaan te hebben om de hemelse gelukzaligheid te verwerven. En niet voordat 
het hun helemaal  duidelijk is,  dat Mijn Wil waarlijk een andere is  dan Hij  hun op aarde werd 
voorgesteld, niet voordat ze de waardeloosheid inzien van datgene wat van hen werd verlangd, niet 
voordat ze inzien dat IK andere eisen aan een mens stel dan kerkelijke gebruiken en uiterlijkheden 
na te komen - dat IK alleen liefde vraag van de mensen en een mens alleen beoordeel naar de graad 
van zijn liefde en overeenkomstig de graad van zijn liefde ook zijn gelukzaligheid kan zijn, hebben 
al deze zielen geen benijdenswaardig lot, zelfs wanneer ze zich niet in uiterste duisternis bevinden.
Maar  ze  maken  ruzie  en  begrijpen  hun  ongelukkige  toestand  niet,  ja,  ze  maken  zichzelf  vaak 
verwijten  deze  uiterlijkheden  en  geboden  door  mensen  uitgevaardigd,  niet  voldoende  te  zijn 
nagekomen en daarom nog niet toegelaten te worden tot de gelukzaligheid. En die zou in korte tijd 
hun deel kunnen worden als ze maar de onderrichtingen van de Lichtwezens zouden aannemen, of 
zich daar een beetje Licht verschaffen waar de straal van de liefde naar de aarde wordt gestuurd, 
waar de zuiverste waarheid wordt uitgedeeld en door alle hongerende zielen gretig in ontvangst 
wordt genomen. Maar net als op aarde, zijn ze ook in het rijk hierna halsstarrig en wijzen alles af, 
wat hun opvattingen weerspreekt en juist bij deze fanatici heeft de tegenstander nog steeds grote 
macht.
Want ook in het rijk hierna verzuimen ze een ding: elkaar helpend bij te staan, waardoor de graad 
van hun liefde zou worden vergroot en hun weerstand tegen het Licht verzwakt. Ze kunnen in het 
geestelijke rijk geen stap verder komen, omdat ook daar de liefde de kracht is die de ziel helpt 
opwaarts te gaan. Maar de Liefde is ook het Licht en liefde kunnen ze ook elkaar in het rijk hierna 
schenken, want waar nog geen gelukzaligheid is, is nog nood en ellende en steeds zal een ziel de 
andere kunnen bijstaan. Maar dan zal ook het denken van de zielen steeds helderder worden en ze 
zullen ook vragend van gedachten wisselen en het antwoord zal hun zeker toekomen. Maar steeds is 
de liefde het eerste, en de grote geestelijke dwaling bij die zielen bestaat daarin, dat ze datgene wat 
het menselijk verstand tot een "goddelijke leer" heeft verheven, boven de liefde stellen - dat ze 
steeds eerst dat navolgden wat mensen eisten en geen acht sloegen op goddelijke eisen. En er is 
eeuwig geen verandering in hun toestand als ze de liefde niet op de eerste plaats stellen en dus door 
een liefdevolle wil tegenover de andere zielen om te helpen, ook tot het inzicht van de zuivere 
waarheid komen, die hun dan ook onbeperkte hemelse vreugden zal bereiden.
Daarom zal ieder mens wiens denken op een dwaalspoor werd gebracht op aarde, maar wiens wil 
om lief te hebben en in liefde te werken een hoge graad bereikte, plotseling in het rijk hierna tot 
inzicht komen en hij zal de dwaling bereidwillig laten varen. Hij zal zijn best doen zijn weten ook 
aan andere zielen over te dragen, omdat hij het grote onheil beseft dat de dwaling sticht en omdat 
hij de geestelijke blindheid zou mogen opheffen, want de liefde zet hem ook aan om te helpen. En 
diens invloed kan daarom buitengewoon zegenrijk zijn, omdat hijzelf op aarde net zo dacht maar 
wat hij hun nu als foutief kan aantonen en daarom ook succes kan boeken bij die zielen die hem nu 
gehoor schenken.
De dwaling is het ergste vergif voor de zielen van de mensen en de strijd van het Licht tegen de 
duisternis wordt daarom onverbiddelijk gevoerd en ook eens zal het Licht zegevieren. Maar het 
staat de mens vrij of hij kiest voor het Licht of duisternis, hij wordt niet gedwongen en kan vrij zijn 
keuze maken, maar er wordt alles aan gedaan dat hij nog op aarde tot het inzicht van de waarheid 
komt. Maar ook in het hiernamaals verminderen de Lichtwezens hun inspanningen niet; want alleen 
die ziel kan zalig worden die vaststaat in de waarheid.
AMEN
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8818 De strijd tegen de dwaling
22 juni 1964

U zult hard moeten vechten tegen de dwaling want ze heeft al over heel de wereld ingang gevonden, 
zoals het ook niet anders zijn kan, daar de tegenstander GOD's het bewind voert, het verstand echter 
door  hem bedacht  wordt  volgens  de wil  van  de  mens.  Maar  daar  zijn  denken al  van GOD is 
afgekeerd, kan hij hem beïnvloeden, en hij zal dit steeds doen om duisternis onder de mensen te 
brengen, om het Licht van de waarheid uit te doven waar dit hem lukt.

Het zou zo makkelijk zijn in de zuivere waarheid te wandelen, wanneer de mensen zich allen door 
GOD Zelf lieten onderrichten, wanneer HIJ toegang had tot allen, en dan zou ook het denken van de 
mensen overeenstemmen - maar zo is er een grote verwarring te constateren. De mensen zijn zich 
niet van het doel van hun aardse leven bewust, dat het gaat om het rijp worden van de ziel. En alle 
begrippen zijn door elkaar gehaspeld.Er zijn er maar weinige aan wie GOD de waarheid Zelf kan 
aanbieden, zodat ze juist denken en op de hoogte zijn van het doel van het aardse leven. Maar dezen 
zijn niet bij machte bij hun medemensen ingang te vinden en hun opheldering te verschaffen, hun 
de zuivere waarheid uit GOD aan te bieden en de vele dwalingen bloot te leggen, die hun geest 
verduisteren.
En niet alleen daar is de waarheid niet meer te herkennen. Ook in de kringen van hen die GOD 
willen dienen, houdt hij lelijk huis, waar hem dit door mensen mogelijk is in wie nog een aan hem 
gelijke aard te vinden is. Al dezen streven ook naar de waarheid, maar ze gaan niet rechtstreeks tot 
GOD, ze trachten de waarheid door omwegen te achterhalen - ze verbinden zich met wezens uit het 
heelal die de tegenstander evenzo nog toebehoren en dezen wijzen de mensen weer de verkeerde 
weg. Zodra GOD Zelf de waarheid niet naar de aarde stuurt, wat ook wel door de lichtwezens kan 
plaatsvinden,  die  echter  een  volledig  weten  bezitten  en  van  GOD toestemming  hebben  om te 
onderrichten, zo lang kan hun de zuivere waarheid niet worden gegeven en zullen de mensen zich 
steeds weer met dwaalleren bezig hebben te houden.
De duisternis  strijdt  tegen het Licht,  en in het  geestelijk dieptepunt  van de mensen zal  ook de 
duisternis de overwinning behalen; want het einde zal de hernieuwde kluistering zijn. Maar zolang 
GOD Zelf  nog tot  de mensen spreekt,  geeft  HIJ  ook aan hen die (Zijn  Woord) ontvangen,  de 
opdracht voor HEM en de verbreiding van de waarheid werkzaam te zijn en Zijn Woord overal 
heen te  brengen waar  het  maar  wordt  aangenomen.  U hoeft  niet  bang te  zijn,  ook wanneer  u 
vijandig wordt bejegend, want HIJ Zelf is met u, HIJ Zelf zal u zo leiden dat u al diegenen het Licht 
brengt die er dringend behoefte aan hebben, die er ook naar streven in de zuivere waarheid te 
wandelen.  U,  die  rechtstreeks  door  GOD  wordt  onderricht  of  door  Zijn  boden  de  geestelijke 
leringen ontvangt, bent volledig op de hoogte over de misvormde leer, die niet meer overeenstemt 
met de Woorden van JEZUS CHRISTUS. U is de reden gegeven waarom verkeerde opvattingen 
zijn binnengeslopen. U zult nu ook de zuivere leer moeten doorgeven zoals ze u werd overgebracht.
Want de waarheid moet baan breken; wie haar ontvangt moet haar ook verbreiden en alles doen om 
de dwaling te ontmaskeren als werk van de tegenstander van GOD. En u zult ook op elke manier 
ondersteuning  vinden,  want  daar  het  Zijn  Wil  is,  zal  Hij  ook  uw gedachten  zo  sturen,  dat  al 
diegenen dat krijgen aangereikt wat hun tot heil van hun ziel dient. Want dwaling leidt niet naar 
HEM, en of de mensen al goed zijn en bewust geen kwaad doen, ze zullen, wanneer ze onjuiste 
gedachten hebben, ook in het  hiernamaals niet eerder zalig worden, tot  ze de zuivere waarheid 
hebben ingezien en zich vrij hebben gemaakt van dwaling en leugen; want alleen GOD is eeuwige 
Waarheid en HIJ kan alleen gevonden worden door de WAARHEID. Maar nooit of te nimmer kan 
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dwaling en leugen een mens naar het doel leiden: naar de vereniging met HEM, naar het eeuwige 
leven in heerlijkheid.
AMEN

8822 Het corrigeren van dwaalleren
27 juni 1964

De waarheid blijft niet bestaan zodra ze onder de onvolmaakte mensheid wordt uitgedragen, wat IK 
telkens zag en daarom, ook de Woorden sprak: "IK wil u leiden in de waarheid!", ofschoon alleen 
de vaste wil nodig zou zijn deze te behouden. Maar deze wil brengen de mensen niet op. En in het 
bijzonder wordt de waarde van goddelijke gaven door de invloed van de tegenstander verminderd. 
En zo kan steeds met zekerheid worden aangenomen, dat ook Mijn openbaringen niet onveranderd 
behouden blijven, vooral dan, wanneer daar wereldse belangen mee verbonden worden, wanneer de 
mensen niet uitsluitend deze openbaring dienen met de vaste wil ze te beschermen tegen vijandige 
invloed. En al kan steeds weer Mijn zuiver Woord naar de aarde worden geleid - het zal niet zuiver 
bewaard blijven, want er zijn te weinig geestelijke medewerkers, en komt Mijn goddelijk Woord in 
de handen van werelds gezinde mensen dan is er ook weer een verontreiniging te verwachten, om 
welke reden het steeds weer noodzakelijk is dat IK de zuivere waarheid naar de aarde stuur.

En IK zoek ME daar de juiste opnamevaten voor uit. Mensen die zich gereed maken om de stroom 
van Mijn GEEST op te nemen, maar die MIJ ook weer de garantie geven dat ze de waarheid zonder 
weerstand aannemen, die er geen eigen mening tegenover stellen en hun taak juist vervullen, die 
ook de verbreiders zijn van deze goddelijke waarheid uit MIJ. Dezen zullen echter ook de gave 
hebben dwaling te onderkennen, die als het werk van Mijn tegenstander op dezelfde manier - dus 
onder de dekmantel van vroomheid - de mensen als waarheid wordt voorgeschoteld.
IK  kan  MIJ  Zelf  niet  tegenspreken,  IK  kan  ME  ook  niet  van  een  mens  bedienen  die  Mijn 
Verlossingswerk en de menswording in JEZUS loochent; dus zogenaamd als "JEZUS" tot een mens 
spreekt  als  "opgeklommen meester".  Want in al  deze mensen wordt alleen maar een dwaalleer 
gekoesterd  die  nooit  met  Mijn  goddelijke  leer  overeenstemt.  Maar  de  dienaar  die  IK ME heb 
uitgekozen, herkent elke samenhang en zal niet misleid kunnen worden. En daar de Lichtwezens, 
die in Mijn opdracht bezig zijn, u niet anders willen leren dan het Mijn Wil is, daar ze dezelfde 
stroom van Kracht en Licht uitdelen die van MIJ Zelf uitgaat, moet ook de geestelijke onderrichting 
bij hen dezelfde inhoud hebben, daar u anders zou moeten gaan twijfelen aan de echtheid ervan.
IK zal altijd en eeuwig de goddelijke leer van de Liefde naar voren brengen zoals IK dat op aarde 
heb gedaan en de mensen de gevolgen van een leven in liefde alsmede ook de nadelen van het niet 
nakomen van Mijn geboden bekend maken, omdat dit de zin en het doel van het hele bestaan op 
aarde is.  En steeds weer moet u weten wat de aanleiding van uw aardse leven is geweest.  Het 
kennen van alle verbanden is  zo omvattend en verklaart  u alles,  u herkent  daarin Mijn Liefde, 
Wijsheid en Almacht, en u zult er naar kunnen streven om u met MIJ te verenigen. Dat is alles wat 
IK verlang.
Maar dat nu steeds weer Mijn zuiver Woord misvormd werd, dwingt MIJ er ook steeds weer toe 
Mijn  Wil  te  kennen  te  geven.  Maar  de  waarheid  ervan  is  gegarandeerd  zolang  IK  van  een 
opnamevat, dat MIJ in vrije wil dient, nog gebruik kan maken en zolang dienaren MIJ behulpzaam 
zijn de zuivere waarheid te verbreiden. En zolang kunnen ook dwaalleren steeds worden weerlegd, 
die er steeds naast zitten en de zuivere in gevaar brengen.
IK zal steeds de wil van diegenen zegenen die streven naar de zuivere waarheid. IK zal in hun 
gedachten ingrijpen opdat ze inzien wat de waarheid is, maar ze moeten onvoorwaardelijk ook de 
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weg naar MIJ inslaan. Ze mogen zich niet aan die wezens toevertrouwen die ze aanroepen om hun 
bijstand, want ze weten niet of dezen van MIJ de opdracht hebben u te onderrichten. En dus weten 
ze ook niet, of ze in de waarheid worden onderwezen.
Het Verlossingswerk en zijn motivatie is er het teken van dat u het juiste gevonden hebt, maar waar 
dit slechts terloops vermeld wordt, waar het niet de inhoud van een boodschap van boven is, daar 
moet u twijfelen, want IK Zelf heb u de toetssteen aangeduid: "Onderzoek of de geesten van GOD 
zijn; een geest die belijdt dat JEZUS in het vlees is gekomen is van GOD!". En deze leer is het 
belangrijkste, dit is het waar het op aankomt, dat u verlossing vindt door JEZUS CHRISTUS, alleen 
HIJ kan de oerschuld van u afnemen. Want HIJ en IK is EEN; HIJ is het DIE u als uw GOD en 
Schepper moet erkennen om u voor eeuwig met MIJ te kunnen verenigen.
AMEN

8832 De opdracht om de dwaalleren te bestrijden
20 juli 1964

Het is uw taak tegen de dwaalleren op te treden en IK geef u de bekendmakingen zo, dat ze voor 
ieder mens duidelijk zijn, dat ze zelf de onzinnigheid inzien van datgene wat hun is uiteengezet, 
wanneer ze daartoe bereid zijn. Mijn zorg geldt allen die al lichte twijfels hebben en IK laat het MIJ 
eraan gelegen liggen hun de waarheid over te brengen. Maar die zich niet van hun kerk willen 
losmaken, kan ook de zuiverste waarheid worden gebracht. Ze onderkennen ze niet omdat ze geen 
verlangen naar de waarheid hebben.

Maar toch is het goed dat ze uw opvattingen leren kennen: dat er niets bijdraagt tot de rijpheid van 
hun ziel wat de liefde niet als beginsel heeft. En zolang u nog de vrijheid hebt te spreken moet u 
deze gebruiken en heel openlijk spreken. U moet stelling nemen tegenover de dwaalleren en steeds 
weten dat IK Zelf de Gever ben van de waarheid, dat u met Mijn goederen werkt en dat u dit ook 
het recht geeft hiervoor op te komen. Het is een gave van boven waar u mee werkt. Die van zichzelf 
al de kracht heeft de mens wat inzicht te schenken die zich daar niet tegen verzet; (20.7) en wanneer 
het u maar lukt de mensen in kennis te stellen van de dwaling, want als ze daarvan op de hoogte 
zijn, kan hen dit toch aanzetten te gaan twijfelen. En is eenmaal het geloof daaraan geschokt dan is 
al veel gewonnen.
De zuivere waarheid geeft helder Licht aan die ze ernstig begeert, maar ook alleen maar aan deze; 
hij  zal  zich ook niet  afsluiten voor zulke ophelderingen,  en dat  is  Mijn bedoeling,  diegenen te 
helpen die daarvoor openstaan. En er zijn er zo vele die zich niet tevreden stellen met de traditionele 
geestelijke leer die hun wordt aangeboden, maar die toch kennis hebben van een GODHEID, DIE 
hun het leven gaf en DIE er ook voor zorgt dat de mensen het doel bereiken dat hun voor het aardse 
leven gesteld is, die ook weten dat er maar één waarheid kan bestaan en dat deze dus moet uitgaan 
van DIEGENE DIE de eeuwige WAARHEID Zelf is. Zodra ze dus inzicht hebben, zal het ook 
makkelijk zijn hun het weten te doen toekomen, want dezen verzetten zich niet lang om het aan te 
nemen, want ze beseffen toch van WIE dit afkomstig is, WIE daartoe competent is.
Daarom moet u onverbiddelijk elke dwaling blootleggen, want die is niet geschikt de mensen tot 
gelukzaligheid  te  brengen,  ze zulen er integendeel  geen zegen van hebben omdat -  als  hun de 
mogelijkheid geboden werd - zij de zuivere waarheid zouden afwijzen. Dus wat van MIJ uit u wordt 
aangeboden, is bestemd om verbreid te worden; maar het zal aan u blijven overgelaten, hoe en in 
welke vorm u de geestelijke leringen aanbiedt, omdat ieder mens anders reageert; maar wat u zult 
doen om de mensen de waarheid binnen te leiden, zal door MIJ gezegend zijn.
AMEN
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8877 Misvormde geestelijke leringen moeten worden gecorrigeerd
31 oktober 1964

Het zal u, mensen niet lukken de zuivere waarheid te weerleggen, u zult u steeds daaraan kunnen 
houden wat door Mijn GEEST tot u is gekomen. Want al is ook het Woord u d.m.v. gedachten 
toegestroomd, het is en blijft altijd Mijn Woord, dat u niet zou kunnen vernemen, wanneer u zich 
niet  tevoren  zo  zou  hebben  gevormd  dat  "Mijn  GEEST"  Zich  in  u  kan  uitstorten.  Want  uw 
gedachten zijn dan a.h.w. door MIJ geleid, u zult niets verkeerds kunnen denken, wanneer u zich 
tevoren aan MIJ overgeeft en MIJ vraagt om het toesturen van de waarheid. Maar het is wat anders, 
wanneer een mens de voorwaarden niet  vervult die een werkzaam zijn van Mijn GEEST in hem 
toelaten. Dan kan hij er ook niet zeker van zijn of zijn denken verkeerd is, dus dit denken dan 
onjuiste wegen gaat.

Zo is dus allereerst nodig dat u, mensen zult moeten onderzoeken of en in hoeverre van geestelijk 
werkzaam zijn gesproken kan worden, wat makkelijk is vast te stellen, wanneer de mens een hem 
tot nu toe onbekend weten werd toegestuurd, een weten dat hem de geheimen van de schepping 
onthult en hem uitsluitsel geeft over de zin en het doel van zijn bestaan op aarde. Wanneer echter 
dat weten uit boeken werd gehaald, wanneer een mens zich met de beschikbare geestelijke leringen 
bezighoudt, kan hij van zichzelf niet zeggen dat hij van Mijn GEEST vervuld is. Weliswaar kan zijn 
denken ook juist zijn wanneer hij (de vervulling van) de nodige voorwaarden kan laten zien, maar 
dan zullen ook de geestelijke leringen die door Mijn inwerken naar de aarde zijn gekomen, geen 
omvorming ondergaan. Wanneer echter zulke veranderingen zich toch voordoen en IK deze Zelf 
corrigeer, dan moet steeds de vraag worden gesteld: "Wie is door de GEEST GOD's verlicht?".
IK leid voor MIJ geen dragers van de waarheid op zonder hun de zuivere waarheid over te brengen. 
En wie IK nu daartoe heb aangesteld om voor de waarheid op te komen, die heb IK opnieuw de taak 
toegewezen, een weten van MIJ in ontvangst te nemen en zich te beschouwen als ontvanger van de 
zuivere waarheid. Want IK weet waarlijk waar de dwaling is binnengeslopen en steeds zal IK een 
foutieve leer corrigeren. Maar dit ene staat vast: dat Mijn tegenstander de kunst verstaat u weer in 
de duisternis te storten, dat het hem gelukt is u - die gelooft in de waarheid te wandelen, omdat u ze 
van een dienaar die MIJ is toegewijd in ontvangst nam - te misleiden en u zijn eigen ideeën voor te 
spiegelen,  die  u  nu  ijverig  verdedigt  en  het  MIJ  daardoor  moeilijk  maakt,  u  weer  de  zuivere 
waarheid te brengen. Want de dwaling leidt u niet naar het doel.
(31 okt.) En als u niet in het diepst van uw hart vervuld bent van het verlangen naar de zuivere 
waarheid,  dan zult  u ook niet  in staat  zijn u van onjuiste  opvattingen te  bevrijden.  Uw blik is 
vertroebeld, het is niet bij de eenvoudige verbreiding van Mijn Woord, u gegeven door een dienaar 
wiens  GEEST gewekt  is,  gebleven  -  er  zijn  zoveel  medewerkers,  wier  geest  niet  gewekt  was, 
daarbij  betrokken  geweest.  Ze  gaven  er  eigenmachtig  verklaringen  over  of  veranderden  de 
oorspronkelijke tekst, maar ze hebben het werk niet geholpen maar geschaad. En IK kon het hun 
niet verhinderen vanwege hun vrije wil. Het eenvoudige, duidelijke Woord dat de mensen gelukkig 
moest  maken,  heeft  aan  waarde  verloren,  zodra  de  mensen  zich  er  mee  bezighielden,  de 
oorspronkelijke teksten te verbeteren en ze te vormen naar het gebruikelijke spraakgebruik.
U, mensen denk aan de lange tijd en dat het werkzaam zijn van de tegenstander in de eindtijd steeds 
meer de verandering van Mijn Woord betreft. Bedenk dat hij zich van de wereldgeest bedient om de 
mensen te fascineren, bedenk dat alleen zij wier Geest gewekt is, voor dit (hemelse) goed zorg 
konden dragen en dat alleen dan een bescherming van boven voor deze dienaren gewaarborgd was - 
dat zij dan ook bij de waarheid zouden zijn gebleven maar dat er geen garantie gegeven was bij 
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wereldse  medewerkers  die  niet  vrij  waren  van  wereldse  interesses,  die  ook  van  zulke  nieuwe 
openbaringen een wereldseaangelegenheid maakten.
Daarom koos IK ME steeds mensen die van de wereld waren afgekeerd.  Aan wie IK ME kon 
openbaren, omdat het overwinnen van de wereld de hoofd voorwaarde is om Mijn openbaringen 
naar de aarde te kunnen sturen. En dezen hoefden zich helemaal geen zorgen te maken over hun 
aardse  behoeften.  Is  een  mens  MIJ  zo  toegedaan  dat  hij  alleen  voor  de  verbreiding  van  deze 
openbaringen opkomt, dan zal hij op de laatste plaats daar een bron van inkomsten in zoeken, omdat 
hij  weet  dat  IK Zelf  voor  hem zorg.  En  zolang  dus  een  "opnamevat  van  Mijn  GEEST"  deze 
instelling heeft zal hij ook de zuivere waarheid verbreiden, want daar de Geest in hem zelf gewekt 
is, zal hij ook elke verkeerde leer afwijzen.
Maar hoe lang blijft een geestelijke leer zuiver, wanneer die nu weer door mensen onderhanden 
wordt genomen die niet net zo zuiver zijn en bereidwillig MIJ te dienen? En daarom moet IK steeds 
weer Mijn GEEST uitstorten in een rein opnamevat, zodat dwalingen aan het licht komen, die IK nu 
weer  moet  corrigeren.  En als  IK u nu zeg dat  zelfs  het  boek der  boeken niet  meer  zuiver  en 
onvervalst is, dan zult u er ook rekening mee kunnen houden, dat de nieuwe openbaringen ook niet 
zo zuiver worden bewaard, dat ze geen correctie zouden behoeven: En wanneer nu de dwaling 
daarin bestaat dat Mijn Volmaaktheid in twijfel wordt getrokken, dan is duidelijk de inwerking van 
Mijn tegenstander te herkennen, die in de laatste tijd alles probeert om de liefde tot MIJ, die alleen u 
met MIJ verbindt in tijd en eeuwigheid, in u, mensen te verstikken.
AMEN

8915 De arbeiders in de wijngaard hebben de plicht tegen de dwaling op te 
treden
22 januari 1965

Uw taak is het op te komen voor de waarheid die u van MIJ ontvangt. Als IK u in kennis stel van 
zaken  die  onjuist  anders  worden  voorgesteld,  dan  hebt  u  de  plicht  u  voor  de  u  overgebrachte 
geestelijke  leringen  in  te  zetten  en  het  niet  stilzwijgend  te  dulden  als  u  met  dwaling  wordt 
geconfronteerd. Want daarom straal IK het licht van de waarheid naar de aarde om juist de leugen 
en de dwaling te weerleggen, omdat de dwaling voor de mensen een gevaar is, als er niet het licht 
van de waarheid op valt en zodoende de dwaling gepaard gaat met de waarheid.

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

9029 Alleen de waarheid leidt naar het doel.
11 augustus 1965

U kunt een lange weg over de aarde gaan en toch het doel niet bereiken wanneer deze weg u op 
dwaalwegen voert. En daarom laat IK u op deze aardse weg voortdurend lichtboden tegenkomen, 
die  u  weliswaar  ook  zult  kunnen  afwijzen,  wier  aanwijzingen  naar  de  goede  weg  u  niet  wilt 
aanhoren. En steeds zal dit weer gebeuren, omdat Mijn Liefde u niet wil laten verdwalen.

Als u er toch maar op zou letten, dat u nooit zonder waarschuwingen uws weegs gaat, dat u steeds 
van een kant uit voorstellen worden gedaan om goed, liefdevol te handelen. Want dan zult u steeds 
een licht ontvangen, u zult het inzien wanneer u voortgaat in dwaling, en dan zou het gevaar voorbij 
zijn, dat u de weg die omhoog leidt voor uzelf onnodig langer maakt. Dan zou IK u voortdurend 
kracht doen toekomen om steeds nieuwe werken van liefde te verrichten, en spoedig zou het in u zo 
helder en licht zijn, dat u zonder angst de weg over de aarde zou kunnen afleggen om het juiste doel 
te bereiken. Want alleen de dwaling is de hindernis voor u om in zekerheid opwaarts te gaan, omdat 
de dwaling het werk is van Mijn tegenstander, die alles doet om de zuivere waarheid te bestrijden. 
En zolang u onder zijn heerschappij staat, zal u zich ook tegen de waarheid verzetten.
Maar IK gaf u het verstand, dat u nu ook op de juiste manier moet gebruiken, doordat u moet 
nadenken wat wel de reden van uw onvolmaaktheid - die u zou moeten beseffen - zou kunnen zijn. 
En  zodra  eerst  deze  gedachte  in  u  is,  zal  u  ook  een  bevredigend  antwoord  toekomen,  dat  u 
weliswaar  alleen  als  resultaat  van  uw  denken  beoordeelt,  maar  dat  u  niet  door  'n  afdoend 
tegenbewijs zult kunnen weerleggen zo, dat u hiervan volledig overtuigd bent. Want binnen in u is 
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iets dat u stilletjes aanspoort, dat u is toegevoegd en dat, als u eerlijk tegen uzelf bent, als Mijn Stem 
kan worden herkend.
Alles zal voor u makkelijk gaan, als u maar inziet dat er boven u een GOD en Schepper is en u zich 
gewillig aan HEM onderwerpt. Dan leid IK u Zelf en waarlijk over een weg die u niet moeilijk zal 
voorkomen, want IK Zelf ben voor u de Steun aan Welke u zich vast moet houden, Die u niet meer 
zult verliezen; want IK leid u tot u uw doel bereikt hebt. Alleen dit geloof vraag IK van u, daar u 
anders eenzaam en verlaten door het aardse leven voortgaat en een speelbal wordt van diegene die u 
naar de afgrond wil voeren.
En alleen de zuivere waarheid moet u worden aangeboden, die als een Licht helder straalt en u 
gelukkig zal maken. Want de waarheid gaat uit van MIJ en ieder mens wordt ze eens aangeboden, 
maar  ze  moet  in  vrije  wil  worden  aangenomen,  omdat  ze  niet  onder  dwang  kan  worden 
overgedragen. Ook Mijn tegenstander kan u er niet toe dwingen de waarheid af te wijzen, het blijft 
helemaal aan u overgelaten, hoe u zich opstelt tegenover de waarheid en bijgevolg ook tegenover 
MIJ. Maar eens zult u triomferen over diegene die u op dwaalwegen wilde leiden, wanneer u tegen 
hem de waarheid zult kunnen opwerpen. En dan zult u weer in het licht staan zoals in het allereerste 
begin, toen u het helderste inzicht had en zalig was.
Let daarom op Mijn boden die op uw weg staan en bij allen nog een klein lichtje willen ontsteken, 
en hoor hen zonder bezwaar te maken aan, ook al komt u niet dadelijk op voor de inhoud van hun 
spreken, maar denk erover na en laat MIJ, als uw GOD en Schepper daar bij zijn, en IK zal waarlijk 
uw gedachten juist sturen en u ook steeds op de dwaling opmerkzaam maken opdat u deze niet 
zonder  onderzoek  aanneemt.  Dan legt  u  al  getuigenis  af  van  het  verlangen  in  de  waarheid  te 
wandelen, en hiermee zal rekening worden gehouden.
Want dat is het grootste kwaad, dat de vergankelijke wereld alleen maar gebaseerd is op dwaling, 
dat zij de eens van MIJ afgevallen geesten bevat, die Mijn tegenstander in een verkeerd denken 
heeft gestort en dat ze daar niet eerder van bevrijd worden tot de zuivere waarheid ingang heeft 
gevonden, maar wat de mens zelf door zijn vrije wil moet doen.
Daarom is er maar weinig licht onder de mensen, maar ieder kan tot het Licht komen die dit ernstig 
wil en zich aan MIJ in vol vertrouwen overgeeft, dat IK hem binnenleid in de waarheid, zodat hij 
dan ook bedeeld wordt volgens zijn wil.
AMEN
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