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4034 Aankondigingen door zieners en profeten
2 januari 1947

Wat IK u, mensen door zieners en profeten verkondig, moet serieus worden genomen. Zo is Mijn 
Wil en wilt u Mijn Wil vervullen, neem dan niet lauw en onverschillig aan wat Mijn Liefde u biedt. 
En onverschillig bent u als u Mijn woord wel aanhoort, echter uw leven niet inricht overeenkomstig 
Mijn voorzegging, als u niet serieus een verandering van uw wezen nastreeft en Mijn gebod van de 
liefde nakomt. Door Mijn aankondigingen wil IK u waarschuwen voor een nutteloos leven, IK wil u 
aanmanen de tijd nog te benutten die u nog blijft tot aan het nabijzijnd einde, IK wil u aansporen om 
geestelijk te streven en al uw gedachten geestelijk te sturen opdat u helemaal rijp wordt in de tijd 
die u nog op aarde vertoeft.

Als u echter Mijn Woord, Mijn profetieën niet ernstig neemt, laat u al deze aanwijzingen aan uw 
oren wegsterven en Mijn aanmanen en waarschuwen was vergeefs. En als dan het uur komt waarop 
u  wordt  weggeroepen,  zult  u  slechts  op  een geringe  getuigenis  van  een goed leven  aanspraak 
kunnen maken, want u hebt op aarde gefaald en Mijn liefdevolle Vaderhand niet gegrepen, toen die 
u werd aangeboden.
Als  u  een  geestelijke  begeleider  hebt,  zal  u  zich  ook  onvoorwaardelijk  aan  hem  moeten 
toevertrouwen,  want  hij  leidt  u  zeker  juist.  Maar  nu  in  de  eindtijd  wil  IK Zelf  uw Leider  en 
Begeleider zijn en als u MIJ maar een beetje vertrouwen schenkt, hoeft u waarlijk niet meer zelf 
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voor uzelf te zorgen, lichamelijk noch geestelijk, want deze zorgen neem IK Zelf over, alleen zult u 
er op moeten letten dat u voortdurend kracht van MIJ in ontvangst neemt die u de weg ten hogen 
verzekert.
En deze kracht kan alleen tot u komen in de vorm van Mijn Woord. Als u zich nu door dit Woord 
op de hoogte stelt van wat komen gaat, is dit een zeer grote genade voor u, want u hebt nu de 
mogelijkheid u door een juiste levenswandel Mijn genegenheid te verwerven, in zo'n mate, dat IK 
nooit meer van u weg ga, dat iK u vastpak en ten hogen optrek.
Maar nu doe IK het  heel  erg dringend,  omdat u geen lange tijd meer overblijft  om uw ziel  te 
veranderen. En daarom kom IK met elke openbaring, met elke kennisgeving, dichter bij u en roep u, 
en  als  u  de  stem  van  de  VADER  herkent,  zult  u  hier  ook  gevolg  aan  geven,  u  zult  net  als 
verdwaalde schaapjes letten op de stem van de goede Herder, u zult Zijn roep in acht nemen en dit 
zal uw grootste winst zijn. Maar wie geen acht slaat op Mijn stem, zal ook moeilijk verbinding met 
MIJ krijgen en als nu het ogenblik van het einde is gekomen, zal hij zwak zijn en zijn blik niet naar 
de hemel richten, omdat hij nog te zeer aan de aarde gebonden is. En dit wil IK van u afwenden, IK 
wil u helpen en zend u daarom steeds weer Mijn woord uit den hogen en tegelijk ook de motivering 
van Mijn woord, opdat u het steeds ernstig zult nemen, opdat u het zult horen en lezen waar u 
daartoe maar gelegenheid gegeven is.
Geloof Mijn Woord, geloof het, dat er niet veel tijd meer overblijft tot het einde, opdat u in alle 
ernst een begin maakt met de arbeid aan uw ziel, opdat er nog veel genade voor u uit voortvloeit, 
want de tijd is zeer ernstig en het is dringend nodig, dat u tracht u voor te stellen dat het einde u 
verrast en u geen tijd meer hebt voor uw eigenlijke opgave op aarde. Luister naar MIJ en geloof 
Mijn Woord en het zal u altijd en eeuwig met kracht vervullen. IK zal Zelf MIJ over u kunnen 
ontfermen, zodra u MIJ zoekt in gedachten. En al het moeilijke zult u de baas kunnen worden, 
omdat dit Mijn Wil is dat diegenen veel kracht toevloeit die hun geloof aan Mijn Macht en Liefde 
bewaren en IK help hen om geestelijk vooruit te gaan.
AMEN

4073 Lichtverschijnsel aan de hemel Kruis van CHRISTUS
30 juni 1947

U moet oplettend zijn op de verschijnselen van de eindtijd. En zo zullen u spoedig veranderingen 
opvallen in de natuur, u zult een zonderling krachtenspel kunnen waarnemen, een verschijnsel dat u 
te denken moet geven, als u het beschouwt met de juiste instelling tot MIJ, de Schepper, DIE ook 
deze verschijnselen laat plaatsvinden om de opmerkzaamheid van alle mensen op Zich te richten.

En het zal u opvallen hoe weinig mensen de juiste instelling hebben tegenover MIJ, hoe ze trachten 
zelf alles aards te verklaren en ook door buitengewone verschijnselen niet erg onder de indruk zijn.
Het  zal  een  lichtverschijnsel  zijn  dat  zich  overdag  zal  laten  zien,  dat  zonder  voorafgaande 
aankondiging aan de hemel zichtbaar zal zijn en geen andere uitleg toelaat dan een wijzen op het 
Verlossingswerk  van  CHRISTUS,  want  het  verschijnsel  heeft  de  vorm van  een  kruis  met  het 
onmiskenbare gelaat van de Verlosser.
En dit lichtverschijnsel zal aanleiding geven tot veel debatten, en dan moeten Mijn dienaren zich 
voorbereiden, want dit verschijnsel is de inleiding, het is in zeker zin voor alle mensen bestemd, 
want het kan door alle mensen worden gezien. Maar hoe verschillend wordt er tegenaan gekeken 
maar hoe weinig begrip toont men ervoor. IK laat een zichtbaar teken aan de hemel ontstaan en vind 
nochtans te weinig aandacht. IK breng hun het Verlossingswerk onder het oog, opdat ze geloven in 
JEZUS CHRISTUS en zalig worden, maar het geloof aan HEM is al zo goed als verloren gegaan en 
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wordt ook door dit lichtverschijnsel niet meer gevonden of versterkt. Want de mensen zijn al te 
werelds gezind en willen niet  geloven,  omdat  ze elke verantwoordelijkheid  van zich af zouden 
willen wentelen, maar dit niet zouden kunnen als ze in JEZUS CHRISTUS zouden geloven.
En zo zal ook het lichtverschijnsel weer voor weinig mensen een teken uit de hemel, een teken van 
de eindtijd zijn. Een innerlijke onrust overmeestert echter de mensen wel, maar slechts voor korte 
tijd, die dan wijkt voor een gespannen aandacht, maar die alleen maar geldt voor het verschijnsel op 
zich.
Dat  het  nabijzijnd  einde daarmee samenhangt,  geloven ze niet  en ze bespotten  alleen maar  de 
gelovigen die deze voorspellingen van een nabijzijnd einde bekendmaken om hen ertoe te brengen 
zich op het einde voor te bereiden. Ze zullen weinig geloof vinden en mogen toch niet verslappen in 
hun arbeid voor Mijn rijk, want zulke gelegenheden zijn een bijzondere genade voor de mensen op 
aarde, dat ze zich bezinnen en de gedachte in overweging nemen dat bovennatuurlijke krachten 
willen  inwerken  op  de  mensen  door  natuurverschijnselen  van  buitengewone  aard,  dat  het 
verschijnsel door MIJ is gewild om de aandacht van de mensen te richten op het einde.
De wetenschap zal er een verklaring voor geven en deze zal ook worden aangenomen, maar wiens 
streven geestelijk gericht is, zal MIJ daarin herkennen en hij zal jubelen en juichen wegens het 
nabijzijnd einde, want de wereld heeft hem niets meer te bieden, maar zijn hart is vol hoop over het 
leven na de dood en hij ziet reikhalzend uit naar het laatste uur dat hem ook verlossing zal brengen 
uit aardse nood, zoals IK beloofd heb, dat IK komen zal in de wolken om de mijnen tot ME te 
roepen in Mijn rijk. Hij weet dat dan ook het uur is gekomen wanneer de aardse nood aangroeit en 
er geen aardse hulp meer te verwachten is. Dan verkort IK de dagen opdat de mijnen MIJ trouw 
blijven en standhouden tot aan het einde.
AMEN

4348 Aardrotaties - Aardschokken
23 juni 1948

Al  een  geruime tijd  beweegt  de  aarde  zich  met  ongelooflijke  snelheid  om haar  eigen  as.  Die 
voortdurende omwentelingen zijn voor de mens weliswaar op geen enkele wijze duidelijk zichtbaar 
en wel daarom: omdat hij zich op de aarde bevindt en deze (omwentelingen) alleen buiten de aarde 
zou  kunnen  nagaan.  Dientengevolge  zijn  er  veranderingen  in  de  kosmos  merkbaar  die  zulke 
verschijnselen als oorzaak hebben.

Het is als een regelmatig beven dat zwakker of sterker is te bespeuren, wanneer het lichaam zich in 
rusttoestand bevindt en het voor de kleinste beweging gevoelig is.  Dit verschijnsel  leidt  tot het 
totale  uiteenvallen  van  de  aarde  na  ondenkbaar  lange  tijd,  het  wordt  echter  bevorderd  door 
menselijke inwerking, om welke reden het beëindigen van dit  tijdperk op menselijke invloed is 
terug te voeren, ofschoon het sinds eeuwigheid voorzien is in het goddelijke plan.
Op zich beschouwd heeft de aarde een onvoorstelbaar lange levensduur, d.w.z. haar bestaan zou 
voor eindeloze tijden verzekerd zijn. Doch GOD's Wil laat zich ook richten door menselijk willen, 
GOD laat de mensen uitvoeren wat voor henzelf in het grootste nadeel uitvalt. In Zijn plan van 
eeuwigheid zijn alle veranderingen in de kosmos vastgelegd in overeenstemming met Zijn Wijsheid 
en  Liefde.  Maar  van  een  verandering  met  onvoorstelbare  uitwerking  wil  de  wetenschappelijk 
geschoolde mensheid niets weten en toch voltrekt ze zich voortdurend. En deze verandering - een 
razend snelle rotatie van de aarde - zet ook het gebeuren in de natuur in werking, dat sinds het begin 
van deze verlossingsperiode is verkondigd door zieners en profeten en nu ook weer geopenbaard 
wordt door de GEEST GOD's.
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Het proces is de mens niet echt begrijpelijk, maar eenvoudig gezegd zullen de draaiingen van de 
aarde toenemen en voor seconden ophouden, wat in de vorm van aardbevingen tot uitdrukking 
komt, die zo'n ontzettende uitwerking hebben, dat de mensen zullen geloven dat "het einde van de 
wereld" is gekomen. Een vergelijking daarmee kan op aarde niet gevonden worden, want het is een 
uiting van kracht die van het heelal uitgaat en onbekend is aan de wetenschap. De gesteldheid van 
de  hemellichamen  zet  zulke  krachten  in  werking  en  het  binnenste  van  de  aarde  wordt  erdoor 
getroffen en als het ware dus de aardes door buiten de normale wetten om,in beweging gebracht, 
wat zich uit in een verwoestende vorm, echter tijdelijk door GOD wordt toegelaten ten dienste van 
het uiteenvallen van de hardste materie, die het in haar gekluisterde geestelijke moet vrijgeven.
En deze handeling staat spoedig voor de deur, maar zal slechts het spel van enkele seconden zijn, 
doch met voorafgaande aankondigingen die alleen al als een catastrofe zijn te bestempelen, omdat 
ze een onbeschrijflijke paniek onder de mensen teweegbrengen en daarom tot het tijdsbestek van de 
catastrofe gerekend kunnen worden. Maar alles is voorbestemd sinds eeuwigheid en GOD's plan 
gaat in vervulling, zoals het geschreven staat.
AMEN

4355 Verklaring en aanvulling in zake B.D. 4348
27 juni 1948

Verklaar voor uzelf het proces zo: hoe sneller de aarde zich beweegt des te korter is de tijdsduur die 
ze nodig heeft voor een omwenteling en des te sterker wordt de druk van de lucht die ze door haar 
omwenteling in werking zet. Normaal gesproken zou deze luchtdruk op het aardoppervlak bemerkt 
moeten worden, wat echter niet het geval is. Dus vindt hier reeds een afwijking van de natuurwetten 
plaats die wetenschappelijk niet te verklaren is, waaruit weer volgt dat de voor de aarde geldende 
natuurwetten hierbuiten hun geldigheid verliezen. Toch heeft elke wenteling een uitwerking op het 
oppervlak  van  de  aarde  inzoverre,  dat  daardoor  een  laagje  gevormd  wordt  dat  de  geëigende 
voedingsbodem  is  voor  de  vegetatie,  zodat  dus  een  voortdurend  tot  leven  brengen  van  het 
aardoppervlak slechts mogelijk is door voortdurende rotatie, door het voortbrengen van een kracht 
die op de bodem inwerkt - dus zich niet naar buiten toe verspreidt en wegstroomt, maar van buiten 
naar het binnenste van de aarde toe werkt.
Deze  kracht  is  levenwekkend,  ze  kan door  mensenverstand  echter  niet  worden  verklaard,  juist 
omdat ze buiten onze (natuur) wetten ontstaat en ook een uitwerking heeft die buiten die wetten 
valt. Zou de aarde haar snelheid stoppen, dan zou al het leven op haar verstarren, maar anderzijds 
kan een verhoogde snelheid een abnormale groei bevorderen, maar ook dieper in het binnenste van 
de aarde binnendringen en daar uitbarstingen tot stand brengen die de kern van de aarde in gevaar 
brengen en haar voortbestaan op losse schroeven zet.
Van zo'n verhoogde snelheid is nu tegenwoordig ook melding te maken en zal zich ook spoedig in 
haar uitwerkingen doen gevoelen. Zou nu de laatste uitwerking verhinderd worden, dan moet de 
overtollige kracht een arbeidsterrein vinden, ze moet plaatselijk explosief werken, wat dus in de 
vorm van een natuurcatastrofe gebeurt. Daardoor zal de omwentelingssnelheid (van de aarde) iets 
afnemen, de nu weer voortgebrachte kracht  vindt  nieuwe voedingsbodems die ze tot  leven kan 
brengen met planten en dieren en op korte tijd is het bestaan van de aarde weer verzekerd, tot dan 
door menselijk willen krachten in werking worden gezet die door de mensen nog niet helemaal 
doorgrond  zijn  en  die  een  alles  verwoestende  uitwerking  hebben,  omdat  ze  in  zekere  zin  als 
tegenkrachten zijn te bestempelen, d.w.z. die van binnen naar buiten werken en het tegen elkaar 
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inwerken van beide krachten totale verwoesting betekent, wat de mensen wel verteld maar door hen 
niet begrepen kan worden.
(27 juni) Geestelijk gevorderde wetenschappers zullen dit proces voor zichzelf makkelijk kunnen 
verklaren, want ze staan tegenover een werkzaam zijn van natuurkrachten die buiten onze wetten 
vallen niet meer zo ongelovig, omdat voor hen de sfeer buiten de aarde een gebied is dat niet met 
aards  verstandsdenken  kan  worden  doorgrond,  omdat  andere  dan  de  voor  de  aarde  geldende 
natuurwetten deze beheersen.
Elk hemellichaam is een wereld op zich en in elk hemellichaam heeft de Liefdewil van GOD zich 
anders geuit, omdat ontelbare gedachten van HEM gerealiseerd worden door Zijn Macht en Kracht 
en elke gedachte getuigt van de diepste Wijsheid. Menselijkerwijs gesproken kan zo'n veelvoudige 
verscheidenheid van de scheppingen GOD's niet bestaan daar het voorstellingsvermogen beperkt is. 
Maar bij GOD is er geen beperking van Zijn denken en geen belemmering van Zijn kracht om te 
scheppen.
Dat  de  mens  nu,  de  bewoner  van  een  van  de  ontelbare  scheppingen  GOD's  Zijn  besturen  en 
werkzaam zijn op verstandelijke weg helemaal zou kunnen doorgronden, is volledig uitgesloten, 
want wat hem onmogelijk schijnt, maar wat aan GOD steeds mogelijk is, wijst hij dadelijk af. En zo 
kan de aarde wel in haar bewegingen, in haar loop en haar gesteldheid, naar een bepaalde tijdmaat, 
berekend worden en onderzocht, maar steeds in zoverre als de voor de aarde geldende natuurwetten 
die de mensen bekend zijn, kunnen worden toegepast. Daar boven uit faalt zijn weten en verstand.
Er is echter een "daar boven uit", daar anders de aardse wetenschap ook precies zou moeten kunnen 
vaststellen wanneer, in welke vorm en door welke aanleiding de uiteindelijke verwoesting van de 
aarde zich afspeelt. Maar om dit vast te stellen is ze niet in staat, waarmee echter niet het bewijs 
geleverd is dat de verwoesting van de aarde niet plaats vindt.
Hier wordt het geloof tegenover de wetenschap gesteld. Wie de wetenschap hoger aanslaat, ontkent 
wat het geloof bevestigt. GOD kondigt het einde van deze periode van de aarde aan, HIJ kondigt 
een totale verandering van het aardoppervlak aan met het vergaan van alle leven op, in en boven de 
aarde. Dit proces is de wetenschap totaal onbekend, wat er dus op wijst dat een werkzaam zijn van 
GOD plaatsvindt buiten onze natuurwetten, weliswaar niet buiten onze natuurwetten van HEM uit, 
echter wel voor de mensen aan wie niet alle krachten zo bekend zijn dat zij zo'n gebeuren zouden 
kunnen  melden  of  berekenen.  Zulke  onderzoekingen  moeten  op  het  fundament  van  het  geloof 
verricht  worden,  willen  ze  resultaten  volgens  de  waarheid  opleveren.  Alleen  dan  is  voor  de 
onderzoekers ook het gebied toegankelijk dat anders voor de mensen gesloten blijft, want dan staan 
hem geestelijke medewerkers terzijde en geven hun opheldering, dan kunnen ze ook inzicht krijgen 
in het heilsplan van GOD en veel zal hun begrijpelijk en aanneembaar zijn wat het verstand anders 
zou hebben verworpen.
AMEN

4493 Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt
23 november 1948

Als het nieuws over het overlijden van een aardse machthebber u zal bereiken, bent u op het tijdstip 
aangekomen, dat u het begin van het einde zou kunnen noemen. Dan zal de aarde een brandhaard 
worden,  de  vlammen  zullen  oplaaien,  ongeremd zal  de  haat  woeden en  de  mensheid  zal  door 
afgrijzen worden bevangen, want ze ziet geen uitweg meer uit het gevaar dat onafwendbaar is.
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En dan wordt u (Mijn dienaren) door MIJ aangespoord te spreken, want wanneer alles in oproer is, 
zal een grote rust zich van u meester maken, omdat u duidelijk inziet dat de tijd nabij is, waarin IK 
Zelf MIJ openbaar en u dit dus de mensen bekend maakt die naar u luisteren.
De mensen zullen zich van alle kanten omringd voelen door vijanden en daarom geen hoop hebben 
op een vreedzame oplossing. En daarom zal de angst buitengewoon zijn waar geen geloof aanwezig 
is aan die ENE DIE alleen helpen kan. En zo zal men alleen letten op de gebeurtenissen in de 
wereld. De mensen zullen angstig trachten voor zichzelf te zorgen, omdat ze de grote aardse nood 
zien losbarsten, zullen ze angstig trachten zich te verzekeren van aardse goederen en aanstalten 
maken om te vluchten, ofschoon het hun uitzichtloos toeschijnt.
En alleen de gelovigen blijven bezonnen, en van hen bedien IK ME nu om op de medemensen in te 
werken die in hun ongeloof ongelukkig en vertwijfeld zijn. En IK tracht nog eenmaal ME te leren 
kennen, IK laat Mijn dienaren op hen inpraten en spreek Zelf door hen Woorden van Liefde en 
bemoediging tot ze; IK waarschuw hen om niet te vluchten en niet alleen maar voor hun lichamelijk 
welzijn te zorgen. IK stel hun het uitzichtloze van hun voornemen voor de geest en vermaan hen vol 
te houden en hun noodlot in Mijn handen te leggen en bijgevolg neemt alles zijn loop.
De brand is ontstoken en zal niet meer door mensen worden gedoofd, maar IK zelf zal hem doen 
doven, doordat IK er andere elementen tegenover plaats, doordat IK Zelf diegenen tegemoet treed 
die  elkaar  onderling  trachten  te  pijnigen.  En  Mijn  stem  zal  van  boven  weerklinken.  Een 
natuurcatastrofe zal de aarde teisteren en de strijdenden van elkaar trekken, er zal hun een Macht 
tegemoet treden tegen Welke geen van de strijdenden is opgewassen. Een paar uur zal dit gebeuren 
duren,  maar  een  totaal  veranderde  toestand  in  de  wereld  teweeg  brengen,  volledig  veranderde 
verhoudingen en een, in het begin, onoverzichtelijke chaos, grootste aardse nood en onzegbaar veel 
droefenis en nood onder de mensen.
Maar u zult dit alles moeten verdragen want het loopt naar het einde en veel mogelijkheden om te 
louteren moeten nog worden verschaft,  omdat  de mensen allen nog maar een korte  levensduur 
hebben en rijp moeten worden in de kortst mogelijke tijd. Het einde is nabij en zodra deze tijd 
begint, zult u met zekerheid ook spoedig de laatste dag kunnen verwachten en het laatste gericht, 
opdat vervuld wordt wat verkondigd is door woord en geschrift.
AMEN

4501  (Kennisgeving  op  de  )  tegenwerping:  Er  bestaat  geen  God  Die  het 
gebeuren toelaat
2 december 1948

Onbegrijpelijk zal Mijn heersen en werkzaam zijn steeds blijven voor de mensen die niet met MIJ 
verbonden zijn, want IK kan hun de beweegredenen niet uiteen zetten die MIJ ertoe brengen, de 
mensen hun gang te laten gaan als ze willen zondigen. Alles wat IK doe, alles wat IK achterwege 
laat of verhinder, heeft zijn reden, die u, mensen niet weet en ook niet begrijpt zonder verklaring. 
Maar deze uitleg kan IK alleen maar geven onder bepaalde voorwaarden; zoals trouwens alles wat 
gebeurt, aangepast is aan de eeuwige ordening, waarvan IK Zelf de Wetgever ben

IK zou de mensen wel kunnen verhinderen slechte daden te bedrijven, IK zou ze kunnen straffen of 
ze tot stomme knechten van de gerechtigheid kunnen maken, maar dan zou hun wil onvrij zijn, ze 
zouden niet in staat zijn zelf te willen en (ook) niet om zelf te kunnen handelen en ze zouden dan 
nooit meer volmaakt kunnen worden, d.w.z. ondanks de mogelijkheid slecht te zijn, het goede te 
kiezen en bijgevolg blijk te geven van de wil die naar MIJ is gewend. IK laat dus de driften van de 
mensen  de  vrije  loop.  Dat  nu  in  de  eindeloos  lange  tijd  de  mensheid  zich  overwegend  laat 
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meeslepen om slecht te handelen, wat een duivelse invloed verraadt, is er alleen maar het bewijs 
voor dat de gehele mensheid de vrije wil slecht gebruikt, dat ze dus de mogelijkheid zich naar het 
goede te keren, niet benut en dus tegen Mijn wet van de eeuwige ordening ingaat.
(3.12.1948) Maar IK zal toch dit doen en laten pas een halt toeroepen, als de mate van slechtheid 
zijn grens heeft bereikt, als er geen mogelijkheid meer bestaat dat de mensen veranderen, dat hun 
wil nog een andere richting kan worden gegeven, dat hij zich naar MIJ, dus naar het Goede keert. 
Maar zolang de mogelijkheid bestaat dat de een of ander zich bezint, dat hij zich bewust wordt van 
het doel van zijn leven op aarde, laat IK toe, wat mensen in hun haat en liefdeloosheid willen 
uitvoeren,  opdat  ze  zelf  aan  de  uitwerking  van  hun  handelen  het  kwade  inzien  en  leren 
verafschuwen, opdat ze vrijwillig veranderen.
Bovendien is de tijd gekomen waarin de satan grote macht heeft. Niet dat hij Mijn Macht en Kracht 
overtroeft,  veeleer is ook zijn laatste tijd gekomen, die hij  gebruikt  om zijn rijk,  zijn macht  te 
vergroten, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft, maar in zijn geestelijke duisternis en 
arrogantie gelooft MIJ van de troon te kunnen stoten.
Wie niet op de hoogte is van het allereerste begin en einddoel van al het geestelijke,  van Mijn 
heilsplan van eeuwigheid, van zin en doel van de schepping en zin en doel van het leven op aarde, 
die  zal  ook de gedachte aan een sterke tegenstander van MIJ absurd toeschijnen,  maar hij  kan 
geloven dat tweeërlei krachten in strijd met elkaar zijn, dat goede en kwade krachten strijden om de 
opperheerschappij, dat deze krachten nu altijd aan een sterke Wil zijn onderworpen, dat deze Wil 
van oudsher slechts van een Wezen uitgaat. Hoe hij nu dit Wezen noemt, doet er niet toe, doch ze 
(die krachten) zijn werkzaam in de oneindigheid ofschoon hun arbeidsveld totaal verschillend is - 
onbegrensd bij MIJ en binnen de perken gehouden bij  Mijn tegenstander, die ook ondanks zijn 
macht  van  Mijn  Wil  afhankelijk  is.  Dat  er  een  strijd  wordt  gevoerd  tussen  goed  en  kwaad  is 
duidelijk;  waarom hij  wordt gevoerd is alleen de geestelijk gewekte, de mens die sterk naar de 
waarheid verlangt, begrijpelijk te maken, maar deze zal te allen tijd een volkomen ware verklaring 
bekomen die hem overtuigt, zo hij daar naar streeft en MIJ er om vraagt.
AMEN

4607 De satan gaat rond als een brullende leeuw. Waak en bid
5 april 1949

Waar IK weet dat een kind in nood is, is Mijn Liefde tot elke hulp bereid en IK zal het redden uit de 
macht van hem die Mijn tegenstander is en de vijand van Mijn kinderen. Waar een ziel worstelt en 
Mijn Wil probeert te vervullen, hoeft waarlijk de macht van Mijn tegenstander niet gevreesd te 
worden, want IK bekommer ME vol zorgen om hen die tot MIJ willen doordringen. En IK verlaat 
Mijn kinderen niet in hun nood en IK zal een (geestelijke) muur rond hen oprichten, waar niemand 
overheen kan klimmen, tenzij IK Zelf de poort open en (Mijn hulp) naar u toeleid.

De satan  gaat  rond als  een brullende  leeuw,  zoekende  wie  hij  kan  verslinden.  Denk aan deze 
Woorden en verwonder u niet, want de tijd van het einde is gekomen, terwijl hij weet dat hij niet 
veel tijd meer heeft en waarin hij met alle krachten werkt aan de ondergang van Mijn schepselen, 
waarin hij middelen aanwendt die hem succes moeten bezorgen. En IK zeg u dat u moet waken en 
bidden, opdat u niet in handen valt van de verleider. Hoe vaak heb IK u niet gewezen op de gevaren 
waarin u verkeert, want er begint een hevige strijd tussen de krachten van het licht en de duisternis. 
U allen zult deze strijd aan den lijve ondervinden, maar in het bijzonder diegenen die een geestelijk 
leven leiden naast het aardse. Want dezen lopen met hun gedachten aan MIJ rond en lokken daarom 
bijzonder de vijandelijkheden van Mijn tegenstander uit en deze wil hij doen stoppen.
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Zijn manier van strijden is vaak succesvol, omdat hij de zwakheden van de mensen kent en daar 
inzet om hen te overmeesteren. Maar onmetelijk veel genaden staan u, mensen ter beschikking. U 
zult  de zege over hem kunnen behalen met Mijn hulp. Vrees hem niet maar treed hem moedig 
tegemoet, weet dat u sterk bent en onaantastbaar als u MIJ liefhebt en in stilte een gedachte naar 
MIJ opzendt dat IK bij u blijf in de strijd tegen hem. En hij zal vluchten voor u omdat hij Mijn 
nabijheid niet kan verdragen. U bent sterker dan hij zodra u met MIJ ten strijde trekt.
IK heb geen deel aan datgene wat steeds uit de onderwereld te voorschijn komt. IK blijf bij Mijn 
kinderen als deze kinderen van MIJ, die zich aan de VADER vrijwillig ter beschikking stellen, Hem 
maar gehoorzamen, zodra HIJ hun Zijn Wil voorlegt die de arbeid in Zijn wijngaard betreft. IK 
noem hier Mijn kinderen die de Stem van de VADER herkennen en letten op Zijn (op)roep - en als 
IK hun taken geef helemaal bereid zijn zich voor MIJ in te zetten, dus onderrichtend werkzaam te 
zijn zodra IK hen als onderwijzende kracht opleid.
Wie nu als Mijn kind wil worden aangenomen, moet dan ook als een kind naar de VADER gaan en 
van HEM voor zichzelf de aanwijzingen inwinnen voor zijn levensweg. En als IK nu vraag dat Mijn 
leer (van de liefde) wordt verbreid, als IK Zelf door de Stem van de GEEST Mijn leer naar de aarde 
laat  komen,  dan moet  deze leer  heilig  zijn voor hem en hij  haar  als  zuiverste  waarheid  uit  de 
hemelen aannemen en hoogschatten. Maar dan zal ze voor hem ook steeds het beste en heiligste 
blijven, dat hij niet meer weggeeft, omdat het kracht is van boven, die onwillekeurig ook omhoog 
trekt. Maar Mijn gave opofferen betekent een ernstige overtreding tegen de gehoorzaamheid die een 
kind MIJ is verschuldigd en kan bijgevolg niet tot heil strekken. En dan zult u de invloed van de 
tegenstander kunnen beseffen en u zult u daarvoor moeten beschermen.
Daarom maak IK u opmerkzaam en duid u de tekens aan waaraan u hem zult kunnen herkennen: hij 
zal als engel des lichts verschijnen bij hen wier geloof nog zwak is en hen verblinden, en hun ogen 
zullen  zwakker  en  zwakker  worden en  uiteindelijk  het  juiste  niet  meer  inzien,  omdat  ze  al  te 
gewillig naar hem luisterden en zich door zijn masker lieten bedriegen. Maar hij heeft alleen dan 
macht over u, zodra u twijfelt aan de zuivere waarheid. Dan maakt hij gebruik van uw onzekerheid 
en  voert  u  op  dwaalwegen.  Want  hij  gaat  rond als  een  brullende  leeuw,  zoekend wie  hij  kan 
verslinden. U echter moet waken en bidden opdat u niet in bekoring valt.
AMEN

4692 Omvorming van de aarde in een ogenblik Het wonder van de schepping
18 juli 1949

De handeling waardoor de aarde wordt omgevormd is voor u, mensen niet te begrijpen want dit 
gebeurt  niet  in  het  kader  van  wetmatigheid  zoals  tot  nu  toe  elk  aards  scheppingswerk 
langzamerhand  door  'n  positieve  ontwikkeling  ontstond,  integendeel  zal  het  't  werk  van  een 
ogenblik zijn; afgezien van de vernietiging tevoren, die alle scheppingen op de oude aarde betreft en 
die, omdat die zich afspeelt voor de ogen van hen die eraan ontrukt worden en ook nog aanvankelijk 
door de mensen die aan de vernietiging ten prooi vallen kan worden gezien, z'n tijd eist, zoals de 
natuurwet is. Mensen kunnen dus het verloop van het vernietigingswerk volgen en daarom werkt 
God niet tegen de wet in, terwijl het opnieuw vormen van de aarde een werkzaam zijn van GOD is 
in het universum, dat voor geen menselijk oog te zien zal zijn en daarom GOD er ook geen tijd voor 
nodig heeft, maar HIJ in een ogenblik alles kan laten ontstaan wat de kracht van Zijn Liefde en Zijn 
Wijsheid realiseren.

De mensen die op de nieuwe aarde worden geplaatst, treffen dus een kant en klare schepping aan, 
van een buitengewoon bekoorlijke veelzijdigheid. Scheppingen die hun ogen nooit hebben gezien 
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zullen hen verwonderen, temeer omdat zij zich de scheppingen van de oude aarde nog herinneren en 
er voortdurend vergelijkingen mee maken. Ze zullen zich werkelijk terugvinden in het paradijs, 
levend in volledige harmonie met hun goddelijke Schepper en VADER, door Zijn Liefde verzorgd, 
geleid en onderwezen in alles wat hun vreemd is. Als een grote familie zal de verhouding tussen de 
mensen onderling zijn  en het  streven van allen zal  zijn  de Liefde van de  hemelse  VADER te 
verwerven, te leven naar Zijn welgevallen en in dienende naastenliefde werkzaam te zijn.
De tijdsduur van hun afwezigheid van de oude aarde en het oponthoud na hun wegneming kunnen 
ze niet schatten, want het begrip tijd is hun ontnomen tot ze teruggeplaatst worden op de aarde, om 
welke reden ze ook geen houvast hebben in welk tijdsbestek de nieuwe aarde is ontstaan. Maar ze 
weten ook dat bij GOD geen ding onmogelijk is en houden derhalve ook scheppen in een ogenblik 
voor waarschijnlijk,  om welke reden hun liefde en verering voor GOD steeds toeneemt en hun 
gelukzaligheid groter wordt bij het aanschouwen van de wonderwerken die getuigen van GOD's 
Liefde, Wijsheid en Almacht en de mensen duizendvoudig schadeloos stellen voor de ellende en het 
leed in de laatste tijd van het bestaan van de oude aarde.
God beproeft de mensen wel zwaar, maar HIJ beloont ook hun trouw en zalig hij die tot diegenen 
behoort die het einde op deze aarde meemaken als schapen van Zijn kudde, zalig die het ergste 
moeten verdragen en doorstaan en daarvoor het mooiste inruilen, het paradijs op de nieuwe aarde 
met de voortdurende tegenwoordigheid van de VADER onder Zijn kinderen, zalig die volhouden 
tot het einde wanneer GOD Zelf zal komen in de wolken om ze te halen in Zijn rijk, in het rijk van 
vrede, tot Hij ze terugplaatst op de aarde, die waarlijk wonderwerken zal onthullen waarvan geen 
mens ooit zou kunnen dromen, omdat op de aarde niets bestaat wat als vergelijking zou kunnen 
worden  aangevoerd.  Maar  GOD's  Liefde  kent  geen  grenzen  en  Zijn  Wil  om  te  vormen  is 
onuitputtelijk en brengt steeds weer nieuwe werken tot stand die al het voorgaande overtreffen om 
Zijn kinderen gelukkig te maken en hun trouw te belonen.
AMEN

4731 Experimenten op het einde van de aarde
1 september 1949

Er  is  de  mensen  geen  grens  gesteld  in  hun manier  van  handelen  tegenover  datgene  wat  Mijn 
scheppende GEEST liet ontstaan. En zodra ze zich dus aanmatigen scheppingen van de natuur te 
willen veranderen,waarvan elke door MIJ zijn bestemming heeft, dan is ook de instelling van de 
mensen naar MIJ toe strijdig met het gezonde verstand. Ze onderschatten dan Mijn Wijsheid en 
Mijn Macht en geloven Deze uit te kunnen schakelen en bijgevolg zondigen ze tegen MIJ Zelf 
alsook tegen datgene wat IK geschapen heb. Dan wordt de grens overschreden die IK gesteld heb 
en de mensheid vernietigt zichzelf omdat haar wijzen en geleerden verkeerde conclusies trekken en 
de uitwerkingen van hun experimenten catastrofale gevolgen hebben.

De mensen menen alles wetenschappelijk te kunnen onderzoeken wat IK voor hen verborgen hield - 
vanuit het besef van hun onrijpheid voor dit soort kennis. De kern van de aarde is voor de mensen 
niet te onderzoeken en zo zal het ook blijven tot het einde toe. Tevens zijn in deze kern krachten 
gekluisterd van reusachtige sterkte, die IK gebonden houd om het bestaan van de aarde niet in 
gevaar te brengen. Slechts van tijd tot tijd vinden erupties plaats uit het binnenste van de aarde, 
indien deze krachten een korte ontsnapping is toegestaan om het geestelijke dat in staat is zich te 
ontwikkelen, gelegenheid te geven op het aardoppervlak een andere vorm aan te nemen en daar zijn 
positieve ontwikkeling te beginnen.
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Deze krachten bevrijden zich echter van hun boeien met Mijn toestemming en daarom zijn ook de 
gevolgen  ervan  voorzien  in  Mijn  eeuwig  heilsplan.  Een  eruptie  die  dus  volgens  Mijn  Wil 
plaatsvindt, zal ook altijd beperkt blijven in haar omvang. Maar nooit kan de menselijke wil deze 
natuurkrachten een halt toeroepen - zoals echter ook menselijke wil er nooit de aanleiding van kan 
zijn dat zulke krachten in 'n natuurlijke vorm optreden omdat geen mens hun oorzaak en werking 
kan doorgronden.
Maar toch matigen de mensen in de laatste tijd vóór het einde zich aan d.m.v. onderzoekingen ver in 
het binnenste van de aarde binnen te dringen om de voor hen onbekende krachten in werking te 
zetten, die ze  winstgevend willen gebruiken - maar ze denken er niet aan dat hun kennis en de 
werking van hun verstand niet toereikend is voor zulke experimenten.
Ze hebben dus geen eerbied voor de werken van Mijn schepping, ze dringen een gebied binnen dat 
geheel in overeenstemming met de natuur voor hen gesloten is, en het willen doorvorsen ervan, 
zuiver aards gezien, een vermetelheid genoemd kan worden. Van geestelijk standpunt uit bekeken, 
betekent het echter een binnendringen in het rijk van de laagste geesten wier kluistering door MIJ 
nog als noodzakelijk wordt gezien, maar door de mensen nu in strijd met het goddelijke wordt 
opgeheven,  om  welke  reden  het  ook  zo'n  onvoorstelbare  uitwerking  heeft,  als  Mijn  eeuwige 
ordening omver wordt gegooid.
Het is bij de manipulaties van de mensen daarom te doen om van die krachten van de aarde gebruik 
te maken voor welke elke andere weerstand wijkt en die daarom, volgens hun ideeën, voor alle 
experimenten gebruikt kunnen worden. Ze zijn er echter niet op bedacht dat deze krachten in staat 
zijn alles uiteen te doen vallen wat in hun bereik komt. Ze rekenen niet met een zodanig geweld 
waartegen  de  menselijke  wil  en  het  menselijke  verstand  niets  kunnen  uitrichten.  Ze  openen 
daardoor sluizen die nooit meer gesloten kunnen worden, wanneer ze eenmaal opengebroken zijn. 
Ze overzien de gevolgen niet, want het gebied dat de mensen nu willen betreden is hun vreemd en 
de wetten ervan zijn hun onbekend.
Het middelpunt van de aarde is op deze manier niet te onderzoeken en onvermijdelijk heeft elke 
proefneming in die richting z'n uitwerking - en niet alleen slechts op diegenen die experimenteren - 
maar  ook  op  de  gehele  mensheid.  Want  de  grenzen  die  IK  gesteld  heb,  mogen  volgens  Mijn 
eeuwige ordening niet overschreden worden. Mijn ordening werkt steeds opbouwend, nooit echter 
is ze gericht op de verwoesting - bijgevolg zal ook elk handelen dat daarmee in strijd is een nadelige 
uitwerking hebben.
Maar satan zelf legt deze gedachten in de mensen van de laatste tijd, hij zet ze tot deze plannen aan, 
omdat hij weet dat het verwoesten van de scheppingen de positieve ontwikkeling van het geestelijke 
afbreekt - en daarom probeert hij in zijn blinde haat tegen MIJ en al het geestelijke dat naar MIJ 
streeft  deze positieve ontwikkeling te onderbreken. Maar ook dit plan is,  ofschoon duivels,  een 
ongewild dienen, want IK heb deze opzet in Mijn heilsplan van eeuwigheid ingepast. En zo worden 
de  voorwaarden  voor  een  nieuwe  aarde  geschapen,  waarin  de  geestelijke  ontwikkeling  weer 
doorgaat, terwijl al het duivelse opnieuw in de scheppingen van de nieuwe aarde verbannen wordt.
AMEN

5004  Een  rots  (Rome)  zal  aan  het  wankelen  worden  gebracht  (geestelijke 
schok)
21 november 1950

Een grote geestelijke schok zal de mensheid meemaken opdat haar gelegenheid wordt geboden een 
dwaling in te zien die ze tot nu toe als waarheid verdedigde. IK zal de mensen duidelijk wijzen op 
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Mijn woord. IK zal een rots doen wankelen en de mensen zullen zelf kunnen bepalen wat ze willen 
verwerpen - Mijn Woord of een "organisatie" die op dit woord is gebaseerd. Een kunt u er slechts 
laten gelden en het oordeel staat ieder mens vrij. Alleen in het belang van de mensen laat IK dit 
gebeuren  opdat  ze  loskomen van een  dwang die  het  denken  en  willen  onvrij  maakt  en  zo  de 
beslissing van de wil verhindert, terwille waarvan de mens op aarde leeft.

IK zal een rots doen wankelen en als de grondvesten aan het wankelen zijn gebracht, zal het hele 
gebouw ineenstorten, d.w.z. de mensen zullen zich niet meer gebonden voelen, maar vrij naar eigen 
goeddunken denken en handelen, ze zullen geen macht meer vrezen waarachter ze (eerst) GOD 
vermoedden, omdat ze MIJ nu pas herkennen, DIE sterker ben dan die macht en  niet aan haar 
kant sta.
Het zal wel een chaos betekenen in geestelijk opzicht en aanvankelijk zal de dwaling zich nog 
willen handhaven, maar nu zal de waarheid als een bliksem oplichten en een fel licht werpen op de 
valse  leren  en  ze  zullen  niet  standhouden  tegen  de  waarheid,  want  nu  verschijnen  er  overal 
verkondigers  van  de  waarheid,  lichtdragers  die  men  zal  aanhoren,  ofschoon  ze  bitter  vijandig 
worden bejegend door de aanhangers van die macht die schipbreuk heeft geleden.
IK kondig u, mensen aan dat wat gaat gebeuren en u zult het kunnen verwachten op korte termijn; 
maar alles moet zijn tijd hebben en ook dit gebeuren wijst op het nabijzijnd einde, want door zieners 
en profeten is het einde van een grote stad aangekondigd. Het is een wereldschokkende gebeurtenis, 
die echter geestelijke oorzaken heeft en geestelijke uitwerking moet hebben. Ze moet getuigen van 
MIJ, DIE als de eeuwige Waarheid nooit de onwaarheid kan dulden en er tegen optreed, wanneer 
het tijd is.
AMEN

5271  Massale  sterfte  't  Voortijdig  wegroepen  van  de  zwakken  van  geloof 
Beslissing
13 december 1951

En het zal gebeuren zo als IK het verkondigd heb. Eerst zal er een massale sterfte inzetten en u zult 
het beschouwen als toeval, als ongeval, u zult elke andere verklaring eerder laten gelden dan deze 
ene: dat IK Zelf de mensen in grote getale wegroep die in de laatste strijd op deze aarde zouden 
falen, die te zwak zijn om weerstand te bieden en toch ook Mijn tegenstander niet in handen mogen 
vallen. Want IK ken de harten van de mensen en laat diegene niet ten prooi vallen aan het eeuwige 
verderf die nog een klein vonkje liefde in zich draagt en dit vonkje nog kan doen opleven, is het niet 
op aarde dan in het rijk hierna tot waar Mijn Liefde en Erbarming ook reikt om hulp te brengen.

Het zal gebeuren zoals IK het heb verkondigd. Er zal nood en ellende zijn in zo'n mate dat ieder die 
wil zal inzien dat het de tijd van het einde is. Doch alleen daar zal ellende zijn waar de mijnen te 
herkennen zijn, want deze ellende wordt door de medemensen bereid om de mijnen het geloof af te 
nemen in hun GOD en Schepper van eeuwigheid, in WIE ze hun VADER zien en DIE ze trouw 
willen blijven.
De tegenstander werkt tegen MIJ en hij gebruikt de mensen die aan hem gebonden zijn om de 
schandelijkste daden uit te voeren tegen de mijnen. Hij wil ze MIJ ontrouw maken en treedt daarom 
met meedogenloze middelen op, waartegen de mijnen nauwelijks in staat zijn stand te houden. Maar 
de kracht van Mijn Liefde houdt ze overeind, de kracht van Mijn Liefde heeft succes en of ook de 
mijnen  naar  buiten  toe  in  de  grootste  nood  zijn,  zij  blijven  standvastig  en  overwinnen  al  het 
vijandige, omdat ze het kunnen met Mijn kracht.
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De  tijd  loopt  ten  einde.  Wat  u  heden  nog  niet  geloofwaardig  voorkomt,  zult  u  binnenkort 
meemaken, een omwenteling in elk opzicht die alle mensen schade berokkent en van alle mensen 
een instelling tegenover MIJ vereist, de Schepper en Behouder van eeuwigheid. En die instelling 
kan alleen zijn: bekennen of afwijzen. Dat is de beslissing die nog moet vallen voordat het einde er 
is. IK zal met kracht binnendringen in uw gedachten en u zult MIJ kunnen opnemen of afwijzen. 
Doch het is de beslissing voor de eeuwigheid die u dan neemt. En daarom is ook het boosaardig 
werkzaam zijn van Mijn tegenstander toegelaten omdat hij bijdraagt tot de uiteindelijke beslissing 
voor MIJ of hem. Hij gebruikt zijn bevoegdheid ver voorbij de aan hem gestelde grenzen, hij kwelt 
de mijnen ongewoon hard en geeft zijn aanhangers volop - aardse goederen, eer en roem, en daarom 
erkennen ze hem liever als hun heer en verloochenen MIJ.
Doch IK laat alleen maar de sterken (van geloof) het einde meemaken, die MIJ trouw zijn en blijven 
en de kracht van Mijn Liefde voortdurend in ontvangst nemen. De zwakken echter neem IK weg, 
doordat IK hen wegroep voor het einde komt, opdat ze niet in handen van Mijn tegenstander vallen 
en eeuwige tijden moeten boeten. Doch die volharden in het kwaad zullen omkomen op de dag van 
het gericht, want ook aan hen wordt Mijn genade vaak genoeg toegestuurd, maar ze achten haar niet 
en gaan bewust in het kamp van de tegenstander en dus moeten ze ook zijn lot delen als het einde 
gekomen is - want alles zal vervuld worden wat IK door zieners en profeten liet verkondigen.
AMEN

5743 Getuigen van het einde voor de nakomelingen op de nieuwe aarde.
9 augustus 1953

U zult Mijn getuigen zijn op de nieuwe aarde en u zult getuigen van MIJ en Mijn Majesteit, van 
Mijn Macht en Mijn Liefde, want u zult het meemaken op het einde van deze aarde. U zult MIJ 
geestelijk zien komen in de wolken in stralende glans en heerlijkheid. En u zult Mijn Liefde ervaren 
als IK u zal redden uit grote nood, als IK u zal wegnemen voor de ogen van uw medemensen, die 
met ware duivelse gezindheid u naar het leven staan.

U zult de bewijzen van Mijn Macht ondervinden, want ook het laatste vernietigingswerk op deze 
aarde zal zich voor uw ogen afspelen. Zodoende zult u met een belevenis die in uw herinnering 
blijft het rijk van vrede ingaan, om van MIJ te getuigen voor het nageslacht. Voor de mensen die 
alleen door overlevering kennis verkrijgen van de gebeurtenissen op de oude aarde, opdat ook zij 
het doorgeven en voor een lange tijd de kennis daarover bewaard zal blijven. U moet getuigen van 
MIJ en van Mijn Heerlijkheid.
Een gelovig en MIJ trouw toegewijd geslacht zal de nieuwe aarde bewonen, dat niet twijfelt aan 
MIJN Kracht en Macht en aan Mijn Liefde en Volmaaktheid.  En zolang IKZelf onder hen kan 
vertoeven omdat hun liefde en geloof dat toelaat, zolang zal er ook geen verzekering van wat u 
beleefd hebt nodig zijn. Maar zodra nieuwe geslachten uit hen voortkomen moet hun ook weer die 
kennis gegeven worden. En het einde van de oude aarde moet hun in het bijzonder voorgehouden 
worden, opdat ook de dan levende mensen zich innig met MIJ verbinden en Mijn "kinderen" zijn en 
blijven. Het levendige getuigenis zal op hun harten een bijzondere invloed hebben en zij zullen in 
de volgende tijden verkondigen wat hun door u gegeven werd. En een lange tijd zal dan het geloof 
en de liefde tot MIJ behouden blijven.
Een  lange  tijd  zal  het  mensengeslacht  leven  in  vrede  en  eendracht,  en  in  harmonie  met  het 
oneindige in voortdurende verbinding met MIJ. Mijn GEEST kan hun harten binnen stromen en zij 
zullen Mijn Woord kunnen horen en zalig zijn. Maar toch zal deze toestand weer veranderen en de 
invloed  van  de  tegenkrachten  zal  eerst  maar  zwak,  maar  daarna  steeds  sterker  wordend,  te 
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herkennen zijn. Want het in de schepping gekluisterde geestelijke komt weer tot belichaming als 
mens, en is dan weer zo verschillend uitgerijpt, dat dan weer in het stadium als mens aanleg en 
neigingen  te  voorschijn  komen  die  een  grote  verandering  vereisen  en  altijd  nog  een  zwakke 
weerstand tegen MIJ verraden. En dat er daarom weer mensen op aarde zullen leven die bijzonder 
doeltreffende opvoedingsmiddelen behoeven. Daarom zal het nodig zijn hun kennis te geven over 
de uitwerking van een levenswandel die niet volgens Mijn Wil is.
En  dan  zal  weer  de  strijd  ontbranden  tüssen  Licht  en  duisternis,  want  het  verlangen  naar  het 
materiële zal weer sterker worden in de harten der mensen, en Mijn Woord zal niet meer direct 
vernomen kunnen worden. Er zullen in Mijn opdracht weer verkondigers van Mijn Woord tot hen 
spreken, en opdat dit levendig geschieden moge, moet ook getuigd worden van het einde der oude 
en het begin van de nieuwe aarde. Zodoende hebben de mensen die het einde beleven en MIJ trouw 
blijven tot het einde ook op de nieuwe aarde een opdracht, nml. er voor te zorgen dat deze kennis 
behouden blijft.  Opdat ook het  nageslacht  eenmaal deze gebeurtenissen zich voor de geest  kan 
halen en daardoor aangespoord wordt in Mijn Wil te verblijven, MIJ levend in hun hart toe te laten 
en altijd weer op MIJ aansturen.
AMEN

6081 Wetenschappelijke "successen" aan het einde van een aarde-periode
17 oktober 1957

Steeds  dan  is  het  einde  van  een  ontwikkelingsperiode  gekomen  als  de  mensen  zo  ver  uit  de 
goddelijke ordening zijn weggegaan, dat ze zich bevoegd voelen in het scheppingsplan van GOD in 
te grijpen, omdat ze niet meer aan GOD, als de alles voortbrengende Macht geloven en daarom 
menen al het bestaande zelf te kunnen beheersen.

De mensen hebben weliswaar als erfdeel GOD's ook een scheppende geest gekregen en kunnen 
zelfs dit erfdeel in zich nog doen toenemen. En met deze scheppende geest kunnen ze met GOD's 
hulp het onmogelijk schijnende tot stand brengen en bereiken - en daarbij zullen ze toch in GOD's 
ordening blijven, zolang ze de kracht om zelf te scheppen uit GOD betrekken. Ze zullen echter 
dadelijk uit deze ordening treden wanneer al hun plannen slechts aards gericht zijn, wanneer ze zich 
van GOD als de voortbrengende Macht afzonderen en slechts alleen gebaseerd op hun verstand 
experimenteren. Wanneer ze dus de goddelijke scheppingen als proefobjecten gebruiken, zullen ze 
zich zo tot handlangers van satan maken, die het zich ten doel heeft gesteld alle scheppingen te 
verwoesten.
En aan het einde van een aarde-periode is de mensheid steeds vol van aardse wijsheid. Dan geloven 
de wetenschappers de sleutels gevonden te hebben voor alle gebieden - en maar zelden is de weg 
gegaan die GOD heeft aangewezen om tot ware kennis te komen. Zonder GOD echter zijn alle 
wegen  gevaarlijk,  zonder  HEM  zijn  alle  successen  twijfelachtig  en  zonder  HEM  betreden  de 
mensen gevarenzones, omdat ze dan geleid worden door hem die geen opbouw maar alleen de 
ondergang wil.  De mensen laat  hij  weliswaar  geloven dat  ze opbouwend bezig zijn,  terwijl  ze 
evenwel  hun eigen graf  graven -  dus  zelf  bijdragen  aan de  ondergang van de  aarde.  Want  de 
schijnbare vooruitgang van de wetenschap is het werk van satan, het werk van GOD's tegenstander, 
die de mensen aanzet tot de grootste verstandelijke inspanning, maar met uitsluiting van goddelijke 
ondersteuning.
De mensen van de eindtijd zullen daarom proberen zich alle krachten van de natuur ten nutte te 
maken, maar ze zullen het niet in een door GOD gewilde zin doen. Ze zullen integendeel uit de 
goddelijke ordening treden en de gevolgen ervan zullen zich heel gauw laten zien. GOD voorzag 
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echter het willen en handelen van de mensen al van eeuwigheid en daarom wijst HIJ steeds weer op 
dat wat komen gaat, want HIJ weet wanneer, waar en hoe het verkeerde menselijke denken zich uit. 
Daarom onderricht HIJ de mensen over het verkeerde van hun denken en HIJ wil hen daardoor 
bewegen zich aan Zijn Macht, Die boven alles staat, toe te vertrouwen. HIJ wil ze voor de invloed 
van Zijn tegenstander waarschuwen. HIJ wil ze aanraden in Zijn goddelijke ordening te blijven, en 
HIJ  beloont  allen  die  naar  HEM luisteren  en  HEM erkennen  als  hun  GOD en  Schepper  van 
eeuwigheid.
AMEN

6313 Verschijning in de kosmos
16 juli 1955

Al spoedig kunt u zich vergewissen dat er zich  iets aan het voorbereiden is in de kosmos, want 
ongewone  verschijnselen  waarvan  u,  mensen  zich  geen  voorstelling  kunt  maken  zullen  u 
verontrusten. Veel gis-singen zullen opduiken en veel meningen op tegenovergestelde meningen 
stoten. Echter alleen de mening van hen die een verbinding vermoeden met wat is aangekondigd in 
woord en geschrift,  en door profeten en zieners  te  allen tijde de mensen werd verkondigd, zal 
volgens de waarheid zijn.

Wie alles met geestelijke ogen beschouwt kan voor zich ook al deze verschijnselen verklaren. Want 
alles heeft een geestelijke betekenis en moet dus ook een geestelijk doel vervullen, n.l. de mensen 
opmerkzaam te maken op hun eigenlijke levensdoel, opdat zij zich voorbereiden op het komende 
gericht.
En ook de wetenschap zal hiertoe bijdragen, want zij zullen het eerst de veranderingen in de natuur 
constateren  en  de  verschijningen  en  ongewone  voorvallen  in  de  kosmos  zullen  hen  zelf 
achterdochtig  maken.  En  het  zullen  belangrijke  verschijnselen  zijn  waarvoor  hun  echter  de 
verklaring ontbreekt. Zij zullen het wel zien gebeuren en versteld staan, maar niet bereid zijn de 
enige  juiste  verklaring te  accepteren.  Namelijk  die,  dat  de aarde op haar  grondvesten geschud, 
waartoe deze verschijnselen de aanzet zijn.
Maar zij willen het niet geloven en zullen het ook steeds tegenspreken, als zij gewezen worden op 
de schrift (de bijbel) en op de voorspellingen, als zij de opvattingen vernemen van de gelovigen of 
door de verkondigers van Mijn Woord hun het nabijzijnd eind wordt aangekondigd. En daarom zal 
het uiterst moeilijk zijn de wereldse mensen in een ingrijpen Mijnerzijds te doen geloven, omdat 
steeds geprobeerd zal worden om alles zuiver wetenschappelijk te verklaren.
Slechts  weinigen  zullen  acht  slaan  op  deze  ongewone  verschijnselen,  en  zullen  daarom steeds 
zekerder  wijzen  op  het  einde.  Maar  hun  vermanende  en  waarschuwende  woorden  zal  IK  zo 
duidelijk  ondersteunen,  dat  ook  spoedig  de  geleerden  vol  zorg  hun  onkunde  zullen  moeten 
toegeven.
Want zij zullen een ster ontdekken die gestadig nader komt tot de aarde. Die schijnbaar een baan 
neemt die in strijd is met de wetten van de natuur. En zij worden ook steeds opmerkzamer op de 
eigenaardigheden van die ster als zij zijn baan volgen. Zij geloven dat hij een gevaar kan zijn voor 
de aarde, maar geloven toch weer niet aan haar verwoesting, omdat zoiets nog nooit tevoren werd 
meegemaakt.
IK laat dat echter toe omdat Mijn heilsplan van eeuwigheid iets ongewoons vereist wat de mensen 
nog tot heil strekt. Want het zal een voorteken zijn van het aanstaande einde en voor het spoedig 
daarna volgende vernietigingswerk, dat deze verlossingsperiode beëindigt.  En hoe dichterbij  het 
einde komt des te meer onnatuurlijke verschijnselen zullen de mensen beleven. Zij moeten versteld 
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staan en de overeenkomst opmerken met wat van de kant der gelovigen voorspeld werd als Woord 
van GOD, en door zieners en profeten als waarheid werd aangekondigd en uitgedragen.
En Mijn GEEST zal ook nu weer spreken door Mijn boden op aarde over het aanstaande einde, en 
door Mijn donderende Stem die eerst nog luid zal weerklinken. Mensen merk toch op en zien in 
alles wat gebeurt allen maar verwijzingen naar het einde die IK u allen geef, opdat u niet aan het 
verderf ten prooi zult vallen. Want alles wat geschiedt is zo geweldig dat het u zeker zou kunnen 
overtuigen als u van goede wil bent, want de tijd is vervuld en het einde is nabij.
AMEN

6479 Voor GOD zijn duizend jaar als één dag
18 februari 1956

Nog eeuwige tijden zullen voorbijgaan tot alle scheppingswerken, de gehele materiële wereld, die 
het  onverloste  geestelijke  in  zich  draagt,  kan  worden  opgelost,  tot  al  het  materiële  zich  heeft 
vergeestelijkt - tot al wat onvolmaakt is geworden weer de volmaaktheid heeft bereikt. Eeuwige 
tijden zullen vergaan. Maar voor GOD zijn duizend jaar als een dag, want HIJ is van eeuwigheid tot 
eeuwigheid,  voor  HEM  is  welke  tijd  dan  ook  als  een  ogenblik.  Maar  voor  het  onvolmaakte 
geestelijke zijn het eindeloze tijden tot het weer de volmaaktheid heeft bereikt, maar dan komt het 
de tijd van de terugkeer eveneens voor als een ogenblik.

En zo zult u, mensen getroost kunnen geloven dat ook de aarde nog eeuwige tijden zal bestaan om 
haar grote taak te vervullen de mensen te helpen het kindschap GOD's te bereiken, u zult kunnen 
geloven dat steeds weer mensen deze aarde zullen bevolken en dat bijgevolg er van een "einde" van 
het scheppingswerk aarde nog lang geen sprake is.
Maar dat de aarde steeds weer zal worden veranderd, d.w.z. vernieuwd, dat ze steeds weer hersteld 
en in staat gesteld moet worden om zich van haar taak te te kunnen kwijten en dat dit zich steeds in 
bepaalde  perioden  zal  afgspelen,  zult  u  evenzo  overtuigd  kunnen  geloven,  hoewel  ook  het 
ontwikkelingsproces nog lang niet  is  voltooid en u niet  van een ondergang van de wereld zult 
kunnen spreken als u daar een totaal ophouden van de aards materiële scheppingen onder verstaat.
Nog wacht oneinig veel geestelijks vurig op zijn verlossing, nog is het eens gevallen geestelijke 
slechts voor een heel gering deel verlost en teruggekeerd naar GOD. Nog bevindt zich het grootste 
deel in het gericht, d.w.z. het is gebonden in scheppingen van allerlei aard. En al dit gekluisterde 
moet nog het stadium van mens bereiken en zich dan dus als mens op de aarde mogen belichamen. 
En daarom zal de aarde steeds weer opnieuw verrijzen, wanneer zo'n ontwikkelingsperiode blijft 
steken, maar steeds betekent het verrijzen van een nieuwe aarde  de totale omvorming van haar 
aardoppervlak, een einde voor de mensen die de aarde bevolken, op enkele na aan wie de gang 
over de aarde de rijpheid heeft opgeleverd. En dus daarom moet ook een ophanden zijnd einde aan 
de mensen worden aangekondigd, het moet hun begrijpelijk worden gemaakt wat daar onder is te 
verstaan; omdat ze een beëindiging van de gehele wereldschepping niet willen en kunnen geloven 
en u hun argumenten hiervoor niet zult kunnen weerleggen.
Maar voor de mensen is het onbelangrijk of een ondergang van de wereld mogelijk is. Ze moeten 
zich alleen met de gedachte vertrouwd maken dat voor hen zelf het einde is gekomen,  dat het 
hemellichaam aarde een omvorming meemaakt, waarvan de mensen het slachtoffer worden, ook 
wanneer  er  nog eeuwigheden  zullen  vergaan  tot  de  aarde  zich  eens  volledig  vergeestelijkt  zal 
hebben.  Nog is  dit  tijdstip niet  gekomen en toch staat de mensheid voor het  einde, omdat een 
verdere ontwikkeling van het geestelijke volgens de gegeven ordening, op de aarde een ontbinding 
en  nieuwe  omvorming  van  de  schepping  vereist  en  een  zodanig  gebeuren  steeds  in  bepaalde 
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perioden  plaats  zal  vinden.  Dit  weten  kan  alleen  op  geestelijke  wijze  aan  de  mensen  worden 
overgebracht en daarom zal het nauwelijks geloof vinden. En het zal des te minder geloofd worden 
hoe meer het naar het einde loopt, omdat het ontbreken van inzicht van de mensen ook een teken is, 
dat de positieve ontwikkeling van het geestelijke op aarde is blijven steken, dat de mensen niet meer 
de graad van rijpheid bereiken die ze moeten en ook zouden kunnen bereiken, daar ze anders begrip 
zouden hebben voor het heilsplan van God.
Nog eeuwig zal  de aarde een scholingsplaats  blijven voor het  diepst gevallen geestelijke,  maar 
steeds  weer  opnieuw  hersteld  en  in  staat  gesteld  moeten  worden  om  volgens  het  goddelijke 
heilsplan het geestelijke tot rijpheid te brengen.
En steeds weer zullen nieuwe mensengeslachten de aarde bevolken,  want  GOD Zelf  brengt  de 
mensen naar de nieuw gevormde aarde, uit wie zulke geslachten moeten voortkomen die aan het 
einde  van  een  verlossingsperiode  dicht  voor  hun  volmaaktheid  staan,  zodat  elk  tijdperk  weer 
opnieuw beginnen zal in volledige harmonie met GOD en het streven naar de vereniging met HEM 
en er dan ook steeds de garantie is gegeven dat de mensen tot volmaaktheid komen, dat ze als 
zalige, zich in het licht bevindende geesten, weer terugkeren naar hun VADER van eeuwigheid.
AMEN

6758 Geloofsstrijd - Antikrist
8 februari 1957

Hoe dichterbij het einde is des te heftiger zal ook de strijd ontbranden tussen Licht en duisternis. 
Alle verschrikkingen van de strijd zult u echter pas dan beleven, als de strijd zich richt tegen Mijn 
getrouwen, als het geloof aan MIJ in JESUS CHRISTUS wordt verdrongen en het Verlossingswerk 
het aanvalsdoelwit van Mijn tegenstander wordt. Als van de mensen een openlijk bekennen van hun 
geloof  geëist  wordt  en  een  afzweren  van  hun  geloof  met  de  grofste  middelen  zal  worden 
afgedwongen.

Eerst dan breekt de tijd van nood en ellende aan, de tijd die IK de mijnen heb beloofd te verkorten. 
Dan wordt het woeden van MIJN tegenstander onmiskenbaar, want dan kennen de mensen geen 
remmingen meer. Zij schrikken voor niets meer terug, want zij worden gedreven door satan - aan 
wiens wil zij geheel onderworpen zijn.
Laat het u gezegd zijn dat er niet veel tijd meer over is voordat deze geloofsstrijd komt, dat echter 
voordien nog grote nood over de aarde zal komen die echter een andere oorsprong heeft. Ze zal 
door Mijn Wil de mensen treffen, maar kan voor u een middel zijn om uw geloof te sterken of te 
bewijzen.  Wel zullen veel  mensen juist  deze nood, die  als een natuurgebeuren van de grootste 
omvang de mensen treft, als aanleiding nemen om tegen het geloof in te gaan. Want nu gaan zij 
zeker twijfelen aan een GOD en Schepper, DIE Zelf verwoest wat HIJ geschapen heeft.
Wie echter in de waarheid onderricht is heeft voor dit alles een juiste verklaring. En als hij deze 
waarheid overbrengt aan zijn medemensen, dan kan ook bij hen de daarop volgende geloofsstrijd 
eerder een sterk geloof veroorzaken dat dan ook standhoudt tegenover alle verdrukkingen die de 
gelovigen worden aangedaan. Dat echter het merendeel der mensen geen levend geloof meer heeft 
is het werk van Mijn tegenstander, die daarom niet op zal houden tegen MIJ en de waarheid in te 
gaan.  Hij  zal  meer  succes  hebben  bij  de  mensen  dan  de  vertegenwoordigers  van  de  zuivere 
waarheid, de ware verkondigers van de leer van CHRISTUS. Zij zullen nog maar zelden geloofd 
worden,  terwijl  de  tegenstander  de  mensen  kan  voorspiegelen  wat  hij  wil  -  en  zij  zullen  het 
accepteren. Daarom moet er al van tevoren duidelijkheid komen en een ieder moet zich openlijk en 
vrij uitspreken voor, of tegen MIJ.
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Maar ieder mens moet voor zich zelf deze beslissing nemen in de komende tijd van nood die door 
Mijn Wil over de aarde zal komen. Want als IK spreek door de krachten der natuur komt ieder mens 
voor de beslissing MIJ aan te roepen om hulp, of zich geheel van MIJ af te wenden, d.w.z. zich naar 
Mijn tegenstander te keren. Dan echter moet nog eenmaal openlijk de beslissing genomen worden, 
als in de laatste geloofsstrijd op deze aarde van u, mensen gevraagd wordt getuigenis af te leggen 
voor MIJ in JESUS CHRISTUS - of MIJ te verloochenen. Dan weet u echter, u die door MIJZelf in 
de  waarheid  onderricht  werd,  dat  het  einde gekomen is.  Dan weet  u  ook dat  IK de dagen zal 
verkorten terwille van hen die MIJ toebehoren, dat IKZelf zal komen om hen bij te staan en ze te 
verlossen uit alle nood. Dat IK hen zal wegnemen van deze aarde naar een oord van vrede voordat 
IK dan het werk van vernietiging zal beginnen, want dat zal het einde betekenen van alles wat op 
deze aarde geschapen werd.
Zou u toch maar willen geloven wat IK u steeds weer aankondig. De toestand op aarde moest het u 
al bewijzen dat Mijn tegenstander woedt omdat hij weet, dat hem niet veel tijd meer blijft. En dat 
Mijn tegenstander woedt, en de aarde door de zijns gelijken bevolkt is moest voor u allen goed te 
zien zijn en u tot nadenken brengen. Elke dag is nog een genade voor u mensen, want ook voor de 
diepst gezonken mens bestaat nog de mogelijkheid zich te veranderen en vóór het einde nog het 
geloof in MIJ te verwerven, IK alles nog probeer om zielen aan Mijn tegenstander te ontrukken 
voor het einde. En wie in MIJ gelooft zal zalig worden. Maar de ongelovigen moeten het lot delen 
van hem die zij vrijwillig zijn nagevolgd.
Maar u Mijn kinderen vrees niet, want het zal u in de komende tijd van nood aan niets ontbreken, 
zelfs als datgene wat u voor dit aardse leven nodig hebt van u wordt weggenomen. Zodra u gelooft 
dat  IKZelf  u  zal  bewaren  omdat  u  terwille  van  Mijn  Naam  wordt  vervolgd,  behoeft  u  de 
maatregelen van uw tegenstanders niet te vrezen. Wat zij van u zullen wegnemen zult u door MIJ 
weer terug ontvangen, al is het in een andere vorm. U zult aards geen gebrek lijden omdat IKZelf 
uw honger zal stillen. Want, kijk naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet, ze oogsten niet en 
verzamelen niet in schuren - en toch voedt Uw hemelse VADER ze.
Denk steeds aan deze Woorden, denk er aan dat HIJ, DIE alles geschapen heeft waarlijk ook dat 
kan onderhouden wat HIJ geschapen heeft - en dat zeker ook doet als de zijnen in nood verkeren. 
Maar er zal een tijd komen waarin men u door meedogenloze middelen wil dwingen van het geloof 
af te vallen, en wie een zwak geloof heeft zal geen stand kunnen houden tegenover deze zware 
geloofsbeproevingen die u worden opgelegd. Maar juist voor deze tijd wil IK u voorbereiden, u 
kunt dan een helder voorbeeld zijn voor uw medemensen en zult hun kunnen bewijzen waartoe een 
sterk geloof in staat is. Dat u kunt leven ofschoon het nodige voor uw leven u wordt onthouden. 
Zoek daarom op de eerste plaats het rijk van GOD en Zijn Gerechtigheid, en al het andere zal u 
toegeworpen worden. Deze belofte zal ook zichtbaar vervuld worden aan de mijnen die van MIJ en 
MIJN naam getuigen in de wereld, die geen aards geweld vrezen omdat zij zich onder Mijn hoede 
weten. Pas dan zal blijken wie een levend geloof hebben, en die zullen er maar weinig zijn.
Dan zullen ook die gebouwen instorten die op zand zijn gebouwd. (verstandelijke geloofsleren = 
opm. v.d.uitg.) Die niet staan op de ware rots van het geloof waarop IK Mijn "kerk" gebouwd heb. 
(kir-ka d.w.z. de geesteskracht van het hart = opm.v.d.uitg) Het zal een zware tijd zijn die geen 
mens zou kunnen doorstaan als IK niet reeds vooraf de waarheid tot de aarde had gezonden. De 
waarheid verklaart alles en kan dan ook alleen een sterk geloof doen rijpen. De dwaling kan geen 
mens de kracht geven om stand te houden, alleen waar de liefde is daar is ook de kracht van het 
geloof te vinden.
Een buitengewoon mens zal Mijn tegenstander zijn lichaam als zichtbaar omhulsel aanbieden, en 
die mens zal de laatste strijd op deze aarde ontketenen. Sla acht op dat gebeuren en u zult weten dat 
het uur van het einde nabij is. Maar sla ook acht op Mijn afgezanten van Boven die tegelijkertijd 
optreden, zij gaan u mensen voor met een licht dat u moet volgen. Sla acht op hen die Mijn zuiver 
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Woord levendig verkondigen en sluit u zelf bij hen aan opdat de kleine kudde tezamen kan komen. 
Opdat zij voor zich steeds weer licht kunnen halen en haar geloof steeds groeit, en al dezen beloof 
IK Mijn bescherming, Mijn Vaderlijke Zorg en Mijn Zegen. Zij behoeven ook niet te vrezen een 
offer te worden van het meedogenloze geweld, want IK zal Zelf komen en hen weghalen zodra de 
maat van Mijn tegenstander vol is - en het ergste gevaar de mijnen bedreigt. Daarom zal IK die 
dagen  verkorten,  opdat  de  Mijnen  standhouden  en  niet  verzwakken  in  het  aangezicht  van  de 
vervolgingsmaatregelen.
Daar IK echter nog een laatste reddingsmogelijkheid zie voor enkele zielen houd IK Mijn Handen 
beschermend over hen, die voor MIJ opkomen ook voor de wereld. Aan hun sterk geloof kunnen 
enkelen zich nog oprichten en een Macht  onderkennen Die sterker is  dan alle  wereldse macht. 
Daarom  zal  IK  voor  de  mijnen  op  een  bijzondere  wijze  zorgen,  en  zij  zullen  lichamelijk  en 
geestelijk stand kunnen houden ondanks de vijandige maatregelen.
Dit alles zal zich in korte tijd afspelen, en wat u nu nog niet vermoedt zal zich dan voltrekken. IK 
maak u nu al daarop opmerkzaam, en die door MIJ onderwezen worden weten ook waarom dit alles 
gebeuren zal. Voor u is de geestelijke nood op aarde heel duidelijk te zien en u kunt aan de tekenen 
van de tijd ook het uur op de "wereldklok" herkennen. Wanneer echter de geloofsstrijd ontbranden 
zal behoeft u nog slechts met een zeer korte tijd te rekenen, want alles zal zich met bijzondere 
snelheid afspelen.
Want die man die Mijn tegenstander kiest als een zichtbare vorm heeft geen lang bestaan, want zijn 
heerschappij zal niet van lange duur zijn op de aarde. Hij is te herkennen aan zijn bovennatuurlijke 
gaven, want hij wordt door Mijn tegenstander buitengewoon bedeeld en daarom werkt hij voor hem 
en zijn plannen. En of de gehele wereld hem ook huldigt, u zult hem toch herkennen en doorzien. 
Maar u moet dan 'n grote voorzichtigheid in acht nemen en uniet door een te grote ijver moedwillig 
in gevaar begeven. Dan moet u "listig zijn als de slangen en zachtmoedig als de duiven", maar als 
van u de beslissing verlangd wordt, moet u stand houden en vast op MIJ en Mijn hulp vertrouwen. 
Want hoe sterk de mensen ook mogen zijn, tegen Mijn Macht kunnen zij niet op en een zucht van 
MIJ is genoeg hen te vernietigen. Derhalve zal IK ook halt gebieden wanneer het uur gekomen is, 
IK zal hen tot MIJ halen die zich in grote aardse verdrukking bevinden en de verdrukkers zelf 
ketenen. Dan is deze fase afgelopen en een verlossingsperiode loopt ten einde, en dan begint een 
nieuw tijdperk opdat de verlossing van al het geestelijke voortgang vindt.
AMEN

7062 De aankondiging van de Voorloper van JEZUS CHRISTUS
10 maart 1958

Niemand van u, mensen zou nog in de waarheid zijn als deze u niet steeds weer verkondigd zou 
worden door Mijn GEEST. Wat ten tijde van Mijn aardse leven de mensen als zuivere waarheid 
werd gepredikt, bleef niet lang zuiver. Want zodra het menselijk denken er mee begon Mijn leer 
voor  de  doeleinden  van  gehele  volken  ten  nutte  te  maken,  werd  ook  alles  met  menselijke 
bijvoegingen vermengd. Mijn leer kwam te weinig overeen met het eigenbelang van de mensen, 
daarom zochten  de  afzonderlijke  gemeenten  deze  leer  meer  of  minder  ter  zake dienend om te 
vormen.

Daardoor  werd  uit  de  eens  door  MIJZelf  gestichte  kerk,  de  zogenaamde  oerkerk,  spoedig  een 
vertekend  beeld  van  wat  zij  in  het  begin  was.  Mijn  zuivere  leer  heeft  talloze  veranderingen 
ondergaan en wat nu nog bestaat kan er geen aanspraak meer op maken de zuivere waarheid te zijn.
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Om  de  waarheid  zuiver  te  bewaren  behoren  er  geschikte  vaten  te  zijn  waarin  Mijn  GEEST 
voortdurend kan instromen. De goddelijke GEEST moet zich onafgebroken kunnen uitgieten en de 
door MIJ aan de mensen gegeven leer moet ook door die mensen verkondigd worden die vol zijn 
van de GEEST. Want anders kunnen de woorden al in de mond van de verkondiger veranderd 
worden, en dan al een andere betekenis opleveren.
Er moet dus altijd rekening mee worden gehouden dat iets zuiver goddelijks in een niet goddelijke 
omgeving  iets  van  zijn  reinheid  zal  verliezen,  omdat  IK  op  de  wil  van  de  mens  geen  dwang 
uitoefen. Wat de afzonderlijke mens uit de hem gegeven waarheid concludeert staat hem vrij, want 
reeds gedurende Mijn verblijf op aarde werd Mijn heilig Woord verdraaid als het de mensen nuttig 
scheen.
IK kan nu wel telkens weer de zuivere waarheid naar de aarde zenden door Mijn GEEST, maar IK 
zal ook nu de mensen niet onvrij maken doordat IK hun de waarheid opdring. Maar zolang mensen 
zich MIJ vrijwillig ter beschikking stellen en zich als opnamevat van Mijn GEEST omvormen, 
zolang is het ook steeds weer mogelijk elke bestaande dwaling te corrigeren, elke onopgehelderde 
vraag op te helderen en de mensen een zuiver "licht" te geven dat van MIJ uitgaat - het OERLicht 
van eeuwigheid.
Maar  de  mensen  houden  wederom  vast  aan  de  misvormde  leren  met  een  taaiheid  waar  Mijn 
tegenstander achter staat die altijd tegen het licht der waarheid zal strijden. En zo heeft zich over de 
mensen een bijna ondoordringbare nacht uitgespreid, omdat leugen en dwaling gelijk staan met 
duisternis.  Maar  Mijn  lichtdragers  wordt  het  buitengewoon  moeilijk  gemaakt  deze  geestelijke 
duisternis  te  doorbreken,  omdat de mensen al  zo verblind zijn  dat  zij  het  ware licht  niet  meer 
kunnen herkennen.
Daarom zal een machtig "Licht" verschijnen dat van MIJ en Mijn wederkomst in de wolken zal 
getuigen. Het zal getuigen van het gericht en de wegneming der mijnen op de dag van het gericht. 
Een  stralend  helder  Licht  zal  verschijnen  en  opnieuw  Mijn  zuiver  Woord  verkondigen.  Een 
roepende in de wereldwoestijn zal te voorschijn komen en de mensen uit hun doodsslaap proberen 
wakker te schudden.
Hij zal diegenen te hulp komen die van MIJ en Mijn werken aan hen getuigen. Hij zal de waarheid 
van datgene bevestigen wat door het werken van Mijn GEEST aan de mensheid werd overgebracht. 
Hij zal een geweldige taal spreken en niemand rechtvaardigen die duistere paden bewandelt. En hij 
zal ook de machtigen niet vrezen maar hen het masker van het gezicht trekken, hij zal ze voor schut 
zetten en hun ware gezindheid openbaren.
Hij zal strijden met het "zwaard van de mond", want hij zal aangevallen worden door hoog en laag 
omdat niemand de zuivere waarheid wil horen die in overeenstemming is met de leer die IK eens op 
aarde predikte. Deze dus is Mijn afgezant door wiens mond IK Zelf spreek - die slechts zijn laatste 
missie op deze aarde zal vervullen, nml. MIJ en Mijn komst nog eenmaal aan te kondigen zoals het 
geschreven staat.
Wanneer dit "Licht" gaat stralen weet u dat Mijn komst aanstaande is en ook het gericht. Dan zullen 
door hem ook ongewone dingen gaan gebeuren, maar dat zal dan de mensen vanwege hun vrijheid 
van wil niet meer schade berokkenen. Hij zal maar weinig geloof vinden en alleen zij die ontwaakt 
zijn herkennen hem en zijn missie. Voor de geestelijk zwakken zal hij echter een buitengewoon 
sterke hulp betekenen, want zijn woord is vol van kracht.
Dan  is  ook  de  laatste  fase  van  deze  aarde  gekomen,  want  deze  Roepende  zal  de  heftigste 
tegenstander zijn van hem die de mensen tot heerser uitroepen, waarin Mijn tegenstander zich zal 
belichamen om het laatste schandelijke werk tegen MIJ te ondernemen. Want nu zal de geloofsstrijd 
ontbranden en de mijnen zullen in dit "Licht" dat IKZelf naar de aarde zend een grote steun hebben. 
Zij zullen veel kracht ontvangen om stand te houden in de tijd van de grootste nood, die aan Mijn 
komen vooraf gaat. IK laat u, Mijn getrouwen, niet zonder hulp, en opdat u sterk blijft kondig IK u 
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dit "Licht"; deze Roepende aan. IK zal aan het drijven van Mijn vijand een einde maken om de 
waarheid naar de uiteindelijke overwinning te voeren. 
AMEN

7421 Openbaring hfdst.16 vers 18 - Ster
3 oktober 1959

Een geweldig beven zal de aarde doen schudden. Geestelijk zowel als aards zal de wereld voor een 
schudden staan, zoals de mensen nog nooit hebben meegemaakt vanaf het begin van dit tijdperk. 
Maar dit is voorzegd, want het is de inleiding op het einde dat niet lang daarna zal volgen. De 
termijn is niet lang meer en steeds dringender wordt u erop gewezen, omdat u elke dag nog zult 
moeten benutten uw ziel rijper te laten worden, want de tijd vliegt en u gaat met reuzenschreden uw 
einde tegemoet.

En dan volgt een eindeloos lange nacht voor al degenen die de dag niet gebruikt hebben om voor 
het zieleheil te werken, want slechts weinigen zullen dit laatste einde overleven en de nieuwe aarde 
mogen bewonen - slechts weinigen zullen standhouden in de laatste strijd op deze aarde.
Steeds weer worden u, mensen de tekenen van het einde voorgehouden en het laatste geweldige 
teken is het grote beven. Hoe het tot stand komt is u al gezegd: Dat een ster (hemellichaam) zich uit 
zijn baan losmaakt en met reusachtige snelheid op de aarde toeijlt. Dat u daar nog niets van weet, 
komt door de grote afstand die deze ster nog heeft af te leggen, eer hij in het gezichtsveld komt van 
hen die hem zullen waarnemen.
Maar dan zal de opwinding ook groot zijn, want ieder beseft nu het gevaar waarin het hemellichaam 
aarde zich daardoor bevindt, maar niemand kan iets doen om dit gevaar te bezweren. En deze laatste 
tijd, daar u er nu van op de hoogte bent, moet u bijzonder goed benutten, want geen van u weet of 
hij het gebeuren zal overleven - geen van u weet welk deel van de aarde wordt getroffen en niemand 
moet er op rekenen dat het aan hem voorbijgaat.
Het is de laatste waarschuwende Stem van God die Hij nog laat weerklinken voor het einde, om 
juist voor dit "einde" geloof te vinden en tevens een omkeer te bewerkstelligen van de weinigen die 
nog  niet  helemaal  een  prooi  zijn  van  de  tegenstander.  Denk  niet  lichtvaardig  over  al  deze 
voorspellingen, laat u niet van de wijs brengen door het werk van de schijnbare opbouw dat u in de 
wereld kunt gadeslaan, maar weet dat reeds de schaduwen van de vernietiging opdoemen, dat er 
geen lange tijd meer vergaat tot u op de hoogte komt van dat onheil dat u nadert in de vorm van een 
ster.
Hij wordt uit zijn baan geslingerd, omdat het GOD's Wil is dat de aarde door een beving zal worden 
geteisterd,  die  nog  mensen  moet  en  kan  redden  wier  wil  goed  is.  Aan  voortekenen  van  het 
nabijzijnd einde zal het waarlijk niet ontbreken, maar dit voorteken heeft een geweldige uitwerking 
en veel mensen zullen hun leven erbij inschieten. En niemand kan zich oostindisch doof houden 
want het is te geweldig dan dat het niet op alle mensen indruk zou maken.
Alleen het resultaat is verschillend - want de mensen zullen deels hun zwak geloof laten opleven en 
zich  weer  aan  GOD  geven,  maar  deels  ook  het  zwakke  geloof  verliezen  en  zich  naar  de 
tegenstander keren, wat in een vergroot jagen naar materieel bezit, meestal op onrechtmatige wijze - 
tot uitdrukking zal komen. En er zal veel nood zijn onder de mensen. En dan bewijst de ware kracht 
van het geloof zich, die hulp betekent voor die mens die zich gelovig alleen aan GOD toevertrouwt. 
Want HIJ zal al degenen helpen die van HEM willen zijn, die ook in hun grootste nood aan Diegene 
denken Die hen alleen kan helpen. En de tijd zal beginnen waarin nog goede arbeid in de wijngaard 
verricht moet worden om al degenen te hulp te komen die nog zwak van geest zijn en versterking 
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van hun geloof moeten krijgen. Want daarna volgt de tijd van de laatste geloofsstrijd die nog een 
laatste beslissing eist van de gelovigen. Maar wie volhoudt tot het einde zal zalig worden.
AMEN

7425 Over het laatste gericht en de nieuwe aarde
10 oktober 1959

U kunt uzelf geen voorstelling maken op welke wijze het laatste gericht zal plaats vinden, maar laat 
het  voor  u  genoeg  zijn  te  weten,  dat  het  een  werk  is  van  zeer  korte  duur.  Dat  aan  deze 
vernietigingskracht alles ten offer valt, en u geen tijd meer zult hebben om uw gedachten en streven 
te veranderen. Alles zal in zulk een haast gebeuren, dat u geen tijd meer hebt om na te denken. U 
zult gevonnist worden in de kortst mogelijke tijd, d.w.z. ten leven of ten dode komen in zeer korte 
tijd. Allen die MIJ trouw blijven tot het einde zullen weggenomen worden. De nietgetrouwen zullen 
verslonden worden door de aarde, wat een hernieuwde kluistering in de harde materie voor de ziel 
betekent.

Alleen de mensen waarin nog een klein vonkje van geloof in GOD is, zullen in dat laatste ogenblik 
de kracht hebben om MIJ aan te roepen, en nog gered worden en voor de hernieuwde kluistering 
gespaard blijven. Ofschoon zij niet tot de schare zullen behoren die weggevoerd wordt, zal toch een 
lichter lot hun deel zijn omdat hun een nieuwe belichaming als mens is toegestaan waarin zij zich 
dan moeten en kunnen waarmaken. Want de tijd op de nieuwe aarde is vrij van verzoekingen door 
Mijn tegenstander die voor een lange tijd gebonden is, zoals het geschreven staat.
En dit is een ongewone daad van genade, maar waarop toch zelden aanspraak gemaakt zal worden. 
Want de mensheid is op het einde der dagen helemaal onderworpen aan Mijn tegenstander. Zelden 
zal een mens zich nog losmaken van zijn ketenen in het aangezicht van het laatste gericht,  dat 
vreselijk  zal  zijn.  Want  alle  mensen  staan  tegenover  een  ontzettende  lichamelijke  dood,  maar 
voordat zij veel kunnen nadenken is het reeds geschied. En de mijnen zullen getuige zijn van deze 
gebeurteniss,  en,  omdat  het  Mijn  Wil  is  dat  zij  Mijn  Macht  en  Heerlijkheid,  maar  ook  Mijn 
rechtvaardigheid  en toorn tegen de zondaren leren kennen.  Dat  zij  daarvan getuigen zolang zij 
leven, want zij zullen de stam vormen van het geslacht op de nieuwe aarde.
De gebeurtenis van de wegneming is ook helemaal niet voor te stellen omdat het op een manier, 
buiten  de  wet  om,  gebeurt  en  zoiets  ook  nog nooit  op  aarde  is  meegemaakt,  nml.dat  mensen 
opgenomen worden en in levende lijve worden weggevoerd. IK verplaats hen dan ongedeerd in een 
paradijselijk landschap, van waar uit zij dan weer naar de nieuwe aarde gebracht zullen worden, 
zodra die volgens Mijn Wil gevormd is.
IK zal daar geen lange tijd voor nodig hebben, want al het geestelijke wacht met ongeduld op de 
inlijving in de nieuwe scheppingen, behorend bij hun graad van rijpheid, om hun ontwikkelingsweg 
voort te zetten. De akt van het scheppen der nieuwe aarde wordt door menselijke ogen niet gezien, 
en daardoor is het ook niet nodig vanwege de mensen een bepaalde tijdsduur in acht te nemen. En 
de mensen die weggevoerd zijn, ontbreekt het aan elk tijdsbewustzijn, zodat zij niet in staat zijn te 
beoordelen in welke tijdsruimte de nieuwe aarde is ontstaan.
Maar Mijn Macht is onbegrensd en zal zich openbaren bij het scheppen van de nieuwe aarde. Deze 
zal nieuwe scheppingen te zien geven waarvan u mensen zich geen voorstelling kunt maken, die 
echter diegenen onmetelijk zalig zullen maken die op deze aarde mogen leven. Het is waarlijk een 
paradijs op aarde, want de mijnen waren MIJ trouw in de geloofsstrijd en zullen daarvoor ook hun 
loon ontvangen.
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Alle  mensen  zouden  dit  geluk  kunnen ervaren  als  zij  de  korte  tijd  tot  het  einde  goed wilden 
benutten. Maar zij geloven niet en doen niets om de rijpheid van hun zielen te vergroten, en daarom 
zal ieder dat loon ontvangen dat hij verdient. Een gelukzalig leven in het paradijs op de nieuwe 
aarde, of de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde. Om na een eindeloos 
lange tijd weer als mens over de aarde te mogen gaan met als doel, de laatste beproeving van de wil.
AMEN

7591 Hernieuwde kluistering is een gevolg van de geestelijke dood
30 april 1960

De geestelijke dood vereist een kluistering in de materie, d.w.z. een geestelijk wezen dat ten prooi is 
gevallen aan de dood, dat  in de dood blijft  steken, moet  weer worden ingekapseld in de harde 
materie om langzaam weer tot leven te komen.

Zodra het geestelijke nog een klein vonkje leven in zich heeft, wordt alles geprobeerd het verder 
naar het leven te leiden, en dit kan ook als resultaat hebben, dat het wezen dan de kluistering in de 
materie bespaard blijft, dat het toch langzaam tot leven komt, al is het ook pas na eindeloze tijd. 
Maar het kan ook zijn, dat het wezen volkomen verstart, dat het steeds verder wegzinkt in de diepte 
- wat veel zielen in het rijk hierna toelaten.  Dan wordt de geestelijke substantie van dit wezen 
opgelost en weer in de harde materie - in de scheppingen op de aaarde - ingesloten. En het moet een 
uiterst kwellende weg gaan om weer ten leven te komen.
En evenzo kunnen de mensen op de aarde in de eindtijd in hun geestelijke toestand wegzinken, ze 
kunnen in vrije wil steeds meer op de diepte aansturen, ze kunnen zich helemaal overleveren aan de 
heer  der  duisternis  en  als  diens  aanhang  zelfs  in  uiterste  duisternis  verzinken.  En  dan  is  het 
eveneens noodzakelijk, de zielen op te lossen in ontelbare partikeltjes en weer in te sluiten in de 
scheppingen;  en  ze  moeten  weer  de  weg  van  de  positieve  ontwikkeling  gaan  door  talloze 
omvormingen, tot ze weer ontwaken ten leven.
En dit geestelijk dieptepunt is ingetreden, in de eindtijd is de geestelijke dood duidelijk zichtbaar en 
zowel op aarde alsook in het hiernamaals wordt alles ondernomen om nog enkele vonkjes leven aan 
te wakkeren, om het leven dat nog voorhanden is te versterken en te verhinderen dat het weer ten 
prooi valt aan de dood.
Want het is een tijd van eindeloze kwellingen waaraan het geestelijke dan weer is blootgesteld, 
wanneer het opnieuw wordt gekluisterd in de vorm. En de Liefde en Erbarming van GOD geldt ook 
het wezen dat allerdiepst gezonken is en HIJ zou het ervoor willen behoeden. Maar waar HEM de 
vrije  wil  van  het  geestelijke  wezen  in  de  weg  staat,  moet  het  heilsplan  van  GOD  worden 
doorgevoerd, volgens hetwelk zich een hernieuwde kluistering in de materie  niet laat  omzeilen. 
Zouden de mensen daar precies mee bekend zijn, dan zouden ze er waarlijk alles voor over hebben 
om de geestelijke dood te ontvluchten. Maar ze nemen het weten daarover niet aan, ze geloven niet 
in een voortleven, ze geloven niet aan het zich verantwoorden voor GOD en ze geloven ook niet aan 
een GOD en Schepper, DIE eens verantwoording van hen eist. Maar uw "ik" kan niet meer vergaan 
en overeenkomstig zijn toestand is zijn verblijf, alleen dat het in de dode toestand zich niet meer 
van zichzelf bewust is, maar evenwel de kwellingen van het gekluisterd zijn bespeurt, omdat het als 
oorspronkelijk vrij geestelijk wezen geschapen was. Het kan echter in zijn dode toestand daar ook 
niet verplaatst worden waar leven is, omdat het vrijwillig de toestand van dood zijn heeft gekozen 
en er nu aan zijn wil gevolg werd gegeven.
De vrije wil is evenwel een staat van gelukzaligheid,  de gekluisterde toestand een toestand van 
kwelling. En als mens kiest het wezen zijn toestand zelf. En de Liefde en Wijsheid GOD's laat het 
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zijn vrijheid, maar helpt het op elke denkbare wijze om als mens het eeuwige leven te bereiken - 
zoals HIJ het ook door de verbanning in de materie weer Zijn hulp ten deel zal laten vallen, opdat 
het dode eens weer ten leven kan ontwaken. De Liefde GOD's geldt al het eens gevallen geestelijke, 
Ze volgt het ook in de diepte en helpt het weer ten hogen - maar Ze is heel bijzonder werkzaam in 
de tijd waarin het wezen weer zijn ikbewustzijn en zijn vrije wil heeft teruggekregen - in de tijd als 
mens, dat het dan de aanvankelijk nog dode toestand verandert in een toestand van leven. Maar de 
vrije wil van de mens blijft onaangetast, hij wordt geëerbiedigd, en deze vrije wil bepaalt of het 
wezen definitief vrij komt van zijn uiterlijke vorm of dat deze vorm zich weer verdicht, dat het weer 
in de harde materie terugkeert. Dan is het wezen ten prooi gevallen aan de geestelijke dood en er is 
een eindeloos lange tijd voor nodig, tot het zich opnieuw in de genade van de belichaming (als 
mens) bevindt en voor zich het leven kan verwerven.
AMEN

7756 Het einde van een verlossingsperiode en het begin van een nieuwe
26 november 1960

In deze verlossingsperiode zal er geen geestelijke ommekeer meer plaats vinden, want het geloof in 
MIJ is bij de mensen verloren gegaan. En al wordt Mijn evangelie (van de liefde) nog uitgedragen 
in de hele wereld, toch zullen het er altijd maar weinigen zijn die het (naar waarheid) aannemen. 
Maar steeds meer mensen zullen afvallen wier geloof alleen maar een vormgeloof is, en die alleen 
nog maar een duw nodig hebben om het geheel weg te gooien als er een geloofsbeslissing van hen 
wordt verlangd.

Het is maar een kleine kudde die een levend geloof heeft en in het hart de verbinding met MIJ tot 
stand brengt. Het zijn slechts weinig mensen die met MIJ omgang hebben zoals kinderen met hun 
vader.  En die zullen ook altijd Mijn zichtbare hulp ervaren als zij  in nood geraken doordat zij 
openlijk voor MIJ uitkomen, want zij zijn van binnen overtuigd en hebben dus ook een levend 
geloof. Maar hun getal zal niet veel groter worden.
En de geloofsstrijd die overal gevoerd wordt en die in zijn begin ook al overal herkenbaar is, zal het 
aantal gelovigen nog verkleinen. Want dan is een ieder bereid MIJ op te geven terwille van aards 
gewin,  maar  de  moed  voor  MIJ  te  strijden  brengen  zij  niet  op  omdat  hun  het  levend  geloof 
ontbreekt. Daarom zal de aarde op het laatst haar doel niet meer vervullen, bevordelijk te zijn voor 
de geestelijke voltooiing van de zielen der mensen. De gang over de aarde van de meeste mensen is 
nutteloos omdat hij de zielen niet die rijpheid oplevert waarvoor zij op de aarde vertoeven; maar de 
ontwikkeling van het geestelijke moet doorgaan.
Daarom  moet  de  aarde  weer  klaar  gemaakt  worden,  opdat  zij  een  scholingsplaats  voor  het 
geestelijke blijven en worden kan, zoals het steeds haar bestemming was en is. Daarom loopt deze 
verlossingsperiode  ten  einde  en  begint  er  een  nieuw tijdperk.  Nieuwe  scheppingen  nemen  het 
geestelijke op dat in zijn ontwikkeling gehinderd werd, wat eerst een oplossen van (de huidige) 
scheppingen vereist opdat het gebonden geestelijke vrij wordt - en weer opnieuw in een andere 
vorm ingepast kan worden.
Daarom moeten de mensen met een spoedig einde rekening houden, en zij die op aarde gefaald 
hebben moeten opnieuw gekluisterd worden in de scheppingen op de nieuwe aarde. En wanneer 
men verwacht dat de geestelijke houding van de mensen op deze aarde nog zou kunnen veranderen, 
dat zij tot een (levend geloof in JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk zouden kunnen komen 
en door dit geloof een nieuw leven zouden leiden met geestelijk gerichte vermogens en aspiraties, 
dan  zullen  dat  alleen  maar  wensen  blijven  in  de  gedachten  van  enkele  mensen,  die  nooit 
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verwezenlijkt worden. Want Mijn tegenstander is aan de macht en die hebben de mensen hem zelf 
verleend.  Zijn  activiteit  zal  zo  sterk toenemen dat  hij  opnieuw gebonden moet  worden,  dat  er 
daarom al een einde moet komen opdat zijn activiteiten aan banden worden gezegd, daar anders 
geen mens meer zalig zou kunnen worden.
En op die tijd is al  gewezen sinds het begin van deze verlossingsperiode,  en al  mogen voor u, 
mensen  deze  aankondigingen  nog  zo  ver  weg  lijken,  eenmaal  wordt  ook  de  toekomst  tot 
tegenwoordige tijd - dat moet u steeds weer gezegd worden. En daarom moet er ook een geestelijke 
ommekeer komen, echter niet meer op deze aarde maar in een wereld van vrede en zaligheid. Er zal 
een  nieuw  ontwikkelingstijdperk  beginnen  met  geestelijk  hoogstaande  mensen,  die  IK  als 
geloofsgetrouw van deze aarde zal wegnemen en weer op de nieuwe aarde terug zal zetten. Dan is 
er een geestelijke ommekeer ingetreden en de mensen zullen weer leven in vrede en eendracht, in 
voortdurende verbinding met MIJ - hun GOD en VADER - en met de zalige wezens in Mijn rijk. 
Dan heerst de liefde weer op aarde en Mijn tegenstander kan geen invloed meer uitoefenen op de 
mensen van de nieuwe aarde. Hij is gebonden voor een eindeloos lange tijd tot de mensen zelf hem 
weer de ketenen losmaken en hem zijn beïnvloeding opnieuw mogelijk maken. Daarvoor echter 
heerst er een lange tijd van vrede en zaligheid.
AMEN

8066 Tweede brief van Petrus, hfdst.3, vers 10
21 december 1961

„De dag des HEREN zal komen als een dief in de nacht!” - De dag waarop IK MIJ aan alle mensen 
met een donderstem openbaar, die ieder horen zal en waaraan zich geen mens kan onttrekken. Want 
eens  moet  het  werk  dat  de  aarde  verandert,  plaats  vinden,  eenmaal  moet  de ordening hersteld 
worden. De aarde moet weer tot een verblijfplaats worden waar het geestelijke geschoold wordt dat 
rijp moet worden en z'n voltooiing bereiken.

Deze dag is sinds eeuwigheid voorzien, Mijn plan is daarop gebaseerd dat zo'n verandering eens 
moet plaatsvinden, omdat de mensheid zelf daar de aanleiding toe geeft, wat Mijn Wijsheid wel 
inzag. Dus zal Mijn Macht ook alles ten uitvoer brengen en u zult met zekerheid deze dag kunnen 
verwachten. Hij zal een verlossingsperiode beëindigen - en er zal een nieuwe beginnen - zoals het in 
woord en geschrift verkondigd is.
Steeds weer wijs IK u erop, maar daar u, mensen ongelovig bent, daar u Mijn Woord niet au serieux 
neemt zult u dus verrast zijn. En hoewel ook Mijn tegenstander in de laatste tijd vóór het einde 
heerst over heel de aarde, wanneer hij de meeste mensen in zijn macht krijgt,  zodat in hen elk 
geloof verloren gaat - en ze op het laatste alleen nog ware duivels zullen zijn, die de mijnen in het 
nauw brengen en in de hoogste nood terecht laten komen, zal satan toch zijn macht niet behouden, 
want IK zal hem die afnemen. En allen die zich niet van hem gescheiden hebben, die niet tot de 
mijnen behoren, worden met ontzetting overvallen, wanneer IK de mijnen voor hun ogen wegneem 
- en ze dan inzien dat er voor hen geen redding meer is - dat ze aan het door hen in werking gezette 
vernietigingswerk  ten  prooi  vallen  en  door  de  aarde  verzwolgen  worden.  Want  op  een andere 
manier kan de aarde niet gereinigd worden, al wat erop geschapen is, moet worden ontbonden en al 
het  daarin  gebonden  geestelijke  in  nieuwe  vormen  worden  ondergebracht.  Er  moet  een  alles 
omvattend reinigingswerk voltrokken worden, opdat de ordening hersteld wordt, die een positieve 
ontwikkeling van het geestelijke waarborgt - en die de activiteiten van Mijn tegenstander voor 'n 
lange tijd helemaal uitsluit, om welke reden hij met zijn aanhang gekluisterd wordt.
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Steeds weer wordt u, mensen deze dag van het einde aangekondigd, maar slechts weinige geloven 
eraan - en ook dezen hebben er geen vermoeden van hoe nabij het voor hen ligt. Maar tot aan het 
einde zal IK nog steeds Mijn vermaningen en waarschuwingen herhalen. Tot aan het einde zal IK u 
allen steeds weer aanspreken en u erop attent maken - en tot aan het einde zal er voor ieder van u 
nog de mogelijkheid bestaan een zodanige beslissing te nemen, dat hij aan de verschrikking van het 
einde ontsnapt.
En daar u weet wat dat einde allemaal met zich meebrengt, treur dan niet om hen die IK voortijdig 
uit het leven wegroep. Treur niet om hen, want hun lot is beter dan dat van hen die tot het einde toe 
leven, maar niet aan MIJ geloven. De eersten hebben nog de mogelijkheid in het hiernamaals het 
licht te bereiken, de laatsten echter zinken steeds dieper weg. Want IK weet dat ze ook in het rijk 
hierna alleen de weg naar de diepte nemen, dus ook de genade van een vroege dood niet zullen 
benutten,  omdat  IK toch van de  toestand en  de  wil  van  iedere  ziel  op de  hoogte  ben -  en  in 
overeenstemming hiermee ook het lot op aarde vorm geef.
En valt het ook moeilijk om aan een einde van de aarde te geloven, toch kunnen de mensen zich dan 
niet verontschuldigen, want ieder weet wat goed en kwaad is en ieder kan, als hij maar wil, Mijn 
geboden van de liefde nakomen. En als hij daarnaar leeft, dan zal het einde voor hem ook niet als 
resultaat de verbanning in de vaste materie hebben. Dan zal hij of tot diegenen horen die IK op de 
nieuwe aarde plaats, of hij zal nog tevoren naar het geestelijke rijk worden weggeroepen en ook niet 
verloren gaan. Het is in elk geval goed, wanneer ieder zich op een nabijzijnd einde voorbereidt, 
wanneer hij met de mogelijkheid rekening houdt, als bij verrassing oog in oog te staan met een werk 
van vernietiging, waaruit er zonder Mijn hulp geen ontkomen meer aan is.
Wie deze gedachte eenmaal bij zich overdenkt, die zal ook zeker zijn weg naar MIJ nemen, naar 
zijn  Schepper  van  hemel  en  aarde,  DIE  alles  uit  Zich  liet  ontstaan  den  DIE  ook  alles  weer 
vernietigen kan als het zich niet meer aan Zijn ordening houdt. Maar IK zou u allen graag van het 
verderf  willen redden en daarom zal  IK u steeds weer  het  laatste  vernietigingswerk voor ogen 
houden. En wie gelooft, die zal ook deze dag niet hoeven te vrezen. Want hij zal er zich met alle 
kracht  op  voorbereiden  en  als  hij  ook  nog  zwak  en  onvolmaakt  is,  zal  hij  in  MIJ  toch  een 
barmhartige Rechter vinden, want IK waardeer zijn wil, IK zal hem daarom niet veroordelen, maar 
hem veeleer het eeuwige leven verschaffen.
AMEN

8071 Het laatste uur van de aarde
1 januari 1962

Het laatste uur van de aarde komt steeds nader. Deze Woorden betekenen voor u mensen niet veel, 
want u gelooft niet dat u zo dicht vóór het einde staat. Maar IK kan u geen dwingend bewijs geven 
terwille van uzelf, want u zou van angst niet meer in staat zijn uw levensopdracht nog te vervullen. 
Dus u kunt het geloven of afwijzen, maar uw lot zal zijn naar uw geloof, als dat uur gekomen is.
Mijn heilsplan is vastgesteld sinds eeuwigheid. De diepste Liefde en Wijsheid tot Mijn schepselen 
heeft MIJ doen besluiten dit plan vast te stellen, en zal MIJ er ook toe aanzetten het ten uitvoer te 
brengen omdat de tijd vervuld is. Mijn WEZEN is voor eeuwig onveranderlijk, en wat IK eenmaal 
nodig acht en succesvol voor de nog van MIJ gescheiden wezens, zal IK ook doen en MIJ niet door 
mensen laten overreden Mijn plan te veranderen. Want dit plan werd opgesteld vanwege de wil der 
mensen, omdat IK sinds eeuwigheid voorzag dat de mensen op deze aarde niet meer in staat zouden 
zijn hun wil te veranderen.
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MIJN plannen en handelingen zijn niet willekeurig, maar onmetelijke Liefde en Wijsheid zetten 
MIJ aan tot alles wat er voorvalt. Dus is er geen reden om van Mijn heilsplan van eeuwigheid af te 
zien, daar IK alles tot in het kleinste toe doorzie. Daarom weet IK ook dat er geen succes te behalen 
was, zou IK Mijn heilsplan veranderen of tijdelijk wijzigen. En u mensen moet bedenken dat u 
waarlijk genoeg tijd ter beschikking stond, en u uzelf niet veranderde, omdat u niet in MIJ gelooft. 
En al zou u nog meer tijd ter beschikking hebben, u zou uzelf toch niet veranderen. Dus zou een 
uitstellen van het einde geheel zin- en doelloos zijn, want dan zouden de mijnen toch nog gevaar 
lopen aan Mijn tegenstander ten offer te vallen, als IK hem niet zou kluisteren zoals het bepaald is.
Als  u  MIJ  de  hoogste  Wijsheid  en  de  diepste  Liefde  toekent,  zult  u  ook niet  vragen  om een 
afwenden van het einde van deze aarde. Want u zult de komende tijd dan tegemoet zien met een vol 
vertrouwen in Mijn Liefde,  Die een ieder  zal  beschermen die MIJ wil  toebehoren.  En die ook 
waarlijk Macht gebruiken zal als het gaat om de mijnen te helpen in moeite en gevaar.
En al wilt u, mensen niet geloven dat de tijd voor u ten einde loopt, reken toch met de mogelijkheid 
dat u plotseling opgeroepen wordt van deze aarde. U weet dat u zelf dit leven niet verlengen kunt, 
en dat u zelf ook niet weet wanneer de laatste dag voor u gekomen is. Houd rekening met de dood 
die u niet kunt tegenhouden, en denk er aan wat dan met uw ziel zal geschieden die onvergankelijk 
is. Zij is uw eigenlijke "ik" - over wien's lot u zelf beslist in dit aardse leven. Maar u gelooft ook 
niet aan een voortleven van uw ziel, en daarom bent u allen in grote nood vanwege uw ongeloof. 
Want niets zal MIJ hinderen ten uitvoer te brengen wat verkondigd is in woord en geschrift.
De tijd is vervuld, en elke dag is nog een genade als u van goede wil bent. Maar verlaat u niet op 
valse profeten die een einde ontkennen, die geloven MIJ tot een andere mening te kunnen brengen.
Zij spreken niet in Mijn Naam, maar zijn een instrument van hem die u in de duisternis van geest 
wil houden en die daarom de mensen wil laten geloven dat zij nog onbegrensd de tijd hebben. De 
mensen geloven eerder deze valse profeten en zoeken alleen in een luxueus leven hun vervulling. 
Zij denken echter niet aan hun ziel, wien's bestaan zij betwijfelen of loochenen.
Het zal gebeuren zoals het tevoren verkondigd is. IK zal Zelf komen in de wolken om de mijnen 
weg te nemen, voordat het vernietigingswerk aan de oude aarde begint. Er zal geen steen op de 
andere  blijven  want  de  aarde  moet  vernieuwd worden.  Er  zal  een  nieuwe  aarde  ontstaan,  een 
paradijselijke schepping die al het nog onontwikkelde geestelijke weer zal opnemen dat vrij werd 
bij de verwoesting van de oude aarde, en een nieuwe omvorming nodig had om verder uit te kunnen 
rijpen. En deze nieuwe aarde zal tot verblijfplaats dienen voor hen die MIJ trouw blijven tot het 
einde.  Want  dezen  hebben  de  graad  van  rijpheid  bereikt  die  hun  een  ingaan  in  de  lichtsferen 
mogelijk  maakt,  en  die  daarom  ook  het  paradijs  mogen  bewonen.  Het  zal  voor  hen  waarlijk 
dezelfde zalige toestand betekenen alsof zij hun lichamelijk omhulsel afgelegd hebben, en in Mijn 
geestelijk rijk zouden ingaan.
Zij  moeten  MIJ  als  stam  van  het  nieuwe  mensengeslacht  dienen.  En  dan  kan  een  nieuwe 
verlossingsperiode  beginnen  met  geestelijk  rijpe  mensen,  die  dan  ook  het  nog  gekluisterde 
geestelijke in hun omgeving tot een snel uitrijpen helpen. Zij zijn door de liefde zo innig met MIJ 
verbonden dat zij daardoor hun kinderen en kindskinderen weer tot liefde opvoeden, en kunnen 
getuigen van de Heerlijkheid van hun GOD en Schepper. En zo kan de verlossing uit de vorm 
sneller plaats vinden, omdat IK in JEZUS levend onder hen vertoeven kan. Omdat alle mensen die 
dan de nieuwe aarde bewonen zich toevertrouwen aan hun goddelijke Heiland en Verlosser JEZUS, 
en in het bewustzijn van hun oerschuld bewust de weg tot HEM gaan, daar dan elke weerstand 
gebroken  is.  Want  ieder  mens  gaat  dan  bewust  de  weg terug tot  MIJ,  zodat  IK Zelf  bij  hem 
vertoeven kan, daar zijn grote liefde tot MIJ dat toelaat.
Dit is dus het duizendjarige rijk waar de overwinning op satan zichtbaar is, want hij kan en zal geen 
mens  meer  bedreigen  kunnen  omdat  ieder  zich  volkomen  van  hem  vrijgemaakt  heeft,  en  de 
terugkeer tot MIJ volbracht heeft. Hij heeft dan in Mijn rijk geen toegang meer, totdat deze zalige 
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tijd langzaam weer verandert en de mensen weer een neiging vertonen tot de materie. Daardoor 
worden Mijn tegenstander (die heer is over de materie) weer de ketenen verbroken en zijn invloed 
gaat weer merkbaar worden.
Maar  voordat  die  tijd  aanbreekt  is  veel  van  het  vergeestelijkte  als  helemaal  verlost  Mijn  rijk 
ingegaan, en IK heb een goede oogst kunnen binnenhalen. En dan begint er ook weer de strijd met 
Mijn tegenstander om de zielen, maar IK zal overwinnaar zijn. Steeds weer zal IK zielen aan hem 
ontworstelen, en zijn staat, waarin hij zijn sterkte ziet, verkleinen. Steeds weer zal hij er zelf toe 
bijdragen dat de verlossing van het gevallene doorgaat. Want wat van MIJ is geef IK nooit en te 
nimmer op, al zijn er ook eeuwigheden mee gemoeid. Het gevallene keert eenmaal tot MIJ terug en 
blijft dan met MIJ verbonden tot in alle eeuwigheid.
AMEN
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