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3238 Aansporingen (Joh.14,) Intrek in de hartewoning
31 augustus 1944
Uw hart moet rein en vlekkeloos zijn als u MIJ daarin wilt opnemen. En dus moet u uw best doen
edeler te worden en alleen goede gedachten in u te hebben, elke opwelling moet ver van u blijven, u
moet elkaar in vreedzaamheid en liefde bejegenen, geen wrok of haat in u laten bovenkomen, u
moet steeds tot helpen bereid zijn en uw kracht gebruiken om in de liefde te werken; u moet
herhaaldelijk verzonken zijn in gebed en ook de gestorvenen gedenken, u moet barmhartigheid
beoefenen en in alle geduld de zwakheden van de medemensen verdragen en niet willen uitblinken,
veeleer in deemoed en zachtmoedigheid dienstbaar zijn waar u maar een werk van liefde kunt
verrichten. Want dan alleen gaat u lijken op MIJ als u zich inspant MIJ in alles na te volgen,
wanneer u voortdurend werkt aan uzelf en alle fouten en zwakheden aflegt. Dan kan IK ME meester
maken van uw hart en in u wonen en werkzaam zijn.
Dit is al een bovenmatig grote gelukzaligheid op aarde, want zo IK Zelf bij u ben, bestaat er geen
nood meer, geen aards leed en geen smart, want uw lichaam voelt niets meer, alleen voor de wereld
schijnt het nog gevoelig terwille van de mensen die een hoge graad van rijpheid, die Mijn
tegenwoordigheid toelaat, nog niet vatten. En dus ben IK ook niet duidelijk te herkennen, maar het
mensenkind dat de voorwaarden heeft vervuld om te genieten in Mijn tegenwoordig zijn, voelt Mijn
nabijheid en is bovenmate gelukzalig. Het hoort MIJ en is gelukkig met Mijn Stem.
En ieder mens kan zich dit geluk verschaffen als hij ijverig naar volmaaktheid streeft, als hij alles
doet om Mijn welgevallen te verwerven en zijn hart vormt tot liefde. Want dan trekt hij MIJ
onvermijdelijk tot zich en IK verblijf in zijn hart en ga nooit meer van hem weg. Als u echter
gebreken hebt en u niet inspant die kwijt te raken, richt u een hindernis op voor MIJ en Mijn
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de kracht vragen de wil te realiseren en u zult alles moeten doen om vooruit te gaan in uw
ontwikkeling, u zult uzelf moeten onderzoeken en uw fouten bestrijden, u zult in het goede moeten
wedijveren en er steeds naar streven u te vervolmaken, dan zal Mijn Liefde u bijstaan en kracht zal
u toestromen - uw streven zal resultaat hebben, u zult MIJZelf kunnen opnemen in uw hart, en dit
betekent gelukzaligheid al op aarde en eeuwige vereniging in het geestelijke rijk.
Want de vereniging met MIJ neemt alle aardse noden van u weg, ze maakt u vrij en vol van kracht,
ze ontheft u van uw gebondenheid aan de aarde en er wordt in u een weten ontsloten dat u gelukkig
maakt en aanspoort tot het uiterste werkzaam te zijn in liefde. Want Mijn Stem weerklinkt dan
aanhoudend in u en IK onderricht u en leid al uw wegen, uw daden, uw gedachten en uw wil. Doch
IK dwing u niet, maar uw hart, MIJ vrijwillig aangeboden, heeft dezelfde wil in zich, het heeft zich
geheel onder Mijn Wil geplaatst en daarom kan de mens niet anders meer denken en willen, en dit
is de grootste zaligheid, een te zijn met Mijn Wil.
Streef daarom met alle ijver deze vereniging met MIJ na, werk aan uzelf en vorm u tot liefde, opdat
IK in alle volheid bij u kan zijn, opdat IK Mijn intrek kan nemen in uw hart en u niet meer eenzaam
en verlaten bent, opdat Mijn Liefde u gelukkig kan maken en Mijn kracht u kan toestromen, opdat u
de weg over de aarde niet meer alleen zult gaan, maar in MIJ een voortdurende Begeleider hebt.
AMEN

3931 Aansporing om ijverig te arbeiden voor het rijk GOD's
8 december 1946
Waar de gelegenheid zich voordoet, moet u spreken voor MIJ en Mijn Woord verbreiden, want de
nood om u heen is groot en u kunt die alleen tegengaan door de gedachten van de medemensen op
MIJ te richten. IK alleen kan de aardse nood opheffen en IK zal dat ook doen, zodra de mensen zelf
zich inspannen vooreerst de geestelijke nood op te heffen. Ze staan vlak voor de afgrond en alleen
de eigen wil kan hen daar van wegrukken, want ze moeten zelf eerst willen dat IK hen bijsta met
Mijn genade en kracht, dan is ook Mijn Liefde bereid hen nog te elfder ure te helpen. En om die
reden zult u hun Mijn leer (van de liefde) moeten verkondigen, u zult hen in kennis moeten stellen
van Mijn Woord, opdat ze op de hoogte zijn van Mijn Wil, en zo ze Mijn Woord gelovig aannemen,
ook trachten ernaar te leven. En hun zielen zullen gered zijn.
En als u nu weet hoe dringend nodig uw arbeid is voor Mijn rijk, als u bereid bent deze arbeid te
verrichten om de zielen van de medemensen te helpen, dan zal het u ook begrijpelijk zijn dat er
goed voor u wordt gezorgd, daar u in Mijn dienst bent, want iedere werkgever zorgt voor zijn
knechten en dat des te zorgzamer, hoe bereidwilligere instrumenten ze voor hem zijn.
En zo roep IK u steeds weer toe: Laat alle aardse zorgen van u afvallen, neem alleen uw geestelijke
arbeid ter harte, wees ijverig werkzaam voor MIJ en al het andere wat u voor uw aardse leven nodig
hebt zal IK voor u doen, IK zal uw wegen op aarde effenen en u ongedeerd naar het doel voeren.
Elke dag is kostbaar en elke dag moet u voor MIJ en Mijn rijk arbeiden.
Steeds weer zult u mensen tegenkomen die, zonder op de hoogte te zijn van hun opdracht op aarde,
voortgaan, steeds weer zal u zich kunnen overtuigen van het zwakke geloof van de medemensen, of
van hun totale ongeloof, en steeds weer zult u voor MIJ kunnen blijven spreken, u zult getuigenis af
kunnen leggen van Mijn grote Liefde en Erbarming die aan u geopenbaard zijn door het u doen
toekomen van Mijn Woord. Overal zult u gelegenheid hebben in Mijn Naam te spreken en
opheldering te geven, dwaalleren recht te zetten en dus algehele waarheid te verbreiden, zoals het
Mijn Wil is. Hoe de mensen zich daar tegenover instellen, is aan hen zelf overgelaten, maar zonder
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MIJ verborgen, en u moet ze wijzen op de juiste weg, u moet hun Mijn liefdeleer verkondigen en
hen nadrukkelijk op het hart binden, dat ze zich moeten veranderen tot liefde.
Luisteren ze naar deze aansporingen, dan zijn ze ook al geestelijk en lichamelijk geholpen, want
zodra ze hun best doen in de liefde te leven, zal ook hun aardse levensomstandigheid een
verbetering ondergaan, omdat IK dan geen zo harde opvoedingsmiddelen meer hoef te gebruiken
om hen te helpen, als ze eenmaal de weg zijn opgegaan die naar MIJ leidt - de weg van de liefde.
Spoor hen aan tot liefde en wijs ze op MIJ en Mijn aardse levenswandel, daar IK hun een leven van
Liefde heb voorgeleefd en hen heb geboden MIJ na te volgen in hun leven. Stel hun nadrukkelijk de
zegen van een leven in liefde voor de geest en het grote gevaar van hun ondergang, als ze geen acht
slaan op Mijn gebod van de liefde, en kondig hun het nabijzijnd einde aan en bijgevolg de
noodzakelijkheid van een verandering tot liefde. En u zult energieke arbeiders zijn in Mijn
wijngaard en zeker kunnen zijn van elke ondersteuning van Mijn kant.
U zelf hoeft u geen enkele aardse zorg te maken over uw levenslot; zoals het goed is voor u, zo leid
IK u, en de verzekering van Mijn bescherming kan voor u waarlijk garantie zijn voor een zorgeloos
bestaan, als u maar vaststaat in het vaste onwankelbare geloof.
Maar wie IK als arbeider in dienst heb genomen, diens geloof zal ook de sterkte bereiken die nodig
is voor zijn ambt op aarde. IK laat u die MIJ dienen wilt niet in lichamelijke en geestelijke nood, en
Mijn Kracht zal u doorstromen als u zich inzet voor Mijn Naam. Wees daarom niet bang en aarzel
niet, vrees geen aardse last, maar verhef uw ogen en harten tot MIJ, DIE u zegen op aarde, omdat
uw liefde voor MIJ en de naaste u aanspoort voor MIJ werkzaam te zijn.
AMEN

3949 ‘n Wijzen op de natuurcatastrofe Dringende aanmaning zich voor te
bereiden
1 januari 1947
U allen die Mijn Woord ontvangt, roep IK toe: Bereid u voor op de komende tijd, die grote
veranderingen van uw levenssituatie zal brengen, die u voor grote opgaven zal stellen, geestelijk en
aards en die u daarom niet ernstig genoeg zult kunnen nemen, als u aan uw ziel geen schade wilt
oplopen. Want u moet tevoren al kracht putten, omdat er overgrote eisen aan u worden gesteld,
zowel geestelijk als lichamelijk. Het aardse leven zal zo zwaar op u drukken dat u het alleen met
Mijn hulp zult kunnen uithouden, en dus zult u op de eerste plaats met MIJ verbonden moeten
blijven, u zult niet wankelmoedig mogen worden in uw geloof, en denken dat IK u heb verlaten
want alleen in het geloof in MIJ kunt u troost en kracht vinden, en dan zult u naar MIJ komen en IK
zal u helpen.
En of er ook om u velen zullen afvallen van het geloof in het aangezicht van de grote nood die
onherroepelijk zal komen - blijf standvastig en MIJ toegekeerd in uw hart en u zult MIJ en Mijn
aanwezigheid bemerken, u zult altijd de hulp vinden die IK u beloofd heb. Nog kunt u niet geloven
aan datgene wat IK u steeds en steeds weer heb verkondigd, nog lijkt het u twijfelachtig dat IK Zelf
duidelijk zichtbaar wordt. Maar het uur komt steeds dichterbij en daarmee een totale ommekeer van
de vertrouwde levensomstandigheden.
En daar moet u zich op voorbereiden doordat u zich tevoren al losmaakt van alle materie, doordat u
alleen MIJ de verdere leiding over uw leven overlaat en in het volle geloof in MIJ alleen nog zorgt
voor uw ziel. Want het aardse, al draagt u er nog zoveel zorg voor, kunt u niet behouden, wanneer
IK het voor u beter vind dat u het verliest.
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openbaren worden aangeraakt. Geloof erin dat IK het lot van ieder stuur in overeenstemming met
Mijn Liefde en Wijsheid en dat elke angstige zorg van u ongegrond is. IK Zelf zorg voor de mijnen
zo, dat ze nog op aarde de zo groot mogelijke rijpheid van ziel kunnen bereiken. Want de tijd tot het
einde is nog maar kort en dit betekent voor velen ook een verkorte tijd van leven op aarde, ze
moeten en kunnen echter toch ook in kortere tijd het doel bereiken, omdat Mijn Liefde hun elke
mogelijkheid zal ontsluiten. Neem daarom Mijn Woorden ernstig, houd rekening met een spoedig
einde en met de voor het einde plaatsvindende natuurcatastrofe en verwacht ze elke dag, want ze
komt ook voor de mijnen bij verrassing. En vertrouw u zonder beperking toe aan MIJ, IK verlaat u
eeuwig niet als u maar aan MIJ denkt en IK hoor u als u in uw hart roept naar MIJ.
Maar gebruik de korte tijd ervoor productief, geef al het aardse streven op en zoek alleen geestelijke
voordelen te behalen. En blijf MIJ trouw ook in de grootste aardse nood en u zult MIJ als 'n
voortdurende Helper aan uw zijde hebben, u zult duidelijk Mijn vaak wonderbare hulp ondervinden,
want deze heb IK u toegezegd en Mijn Woord is en blijft eeuwige waarheid.
Geloof daarin en dus ook aan de komende grote tijd van nood en bereid u daarop voor, doordat u
voortdurend kracht put uit Mijn Woord, doordat u MIJ inniger zoekt dan ooit en met MIJ in
voortdurende verbinding blijft door gebed en werken van liefde, want u zult veel kracht nodig
hebben, opdat u niet zwak zult worden als IK MIJ Zelf openbaar door het natuurgeweld. Maar vrees
niets, wat er ook mag komen, want de mijnen bescherm IK, opdat ze voor MIJ in de laatste tijd vóór
het einde tot sterke steunpunten worden op aarde, die MIJ moeten helpen Mijn Woord te
verbreiden, opdat er nog zielen worden gered die van goede wil zijn.
AMEN

4096 Ernstige aansporing om christelijke naastenliefde te beoefenen
3 augustus 1947
Zie uw zwakheden in en tracht ze uit de weg te ruimen, word niet ongeduldig als het er om gaat u in
de toestand van een ander te verplaatsen en wees vol begrip, krenk de ander niet en neem het gebod
van de liefde ernstig als de naaste u nodig heeft, hetzij voor daadkrachtige hulp of ook voor
woorden die hem opmonteren. Geef geen aanleiding tot onenigheid, tracht veeleer om tot
overeenstemming te komen, neem ook een voorbeeld aan MIJ, DIE alle mensen met een liefdevol
hart tegemoet trad om hen voor MIJ te winnen.
En zo zult u ook steeds uw best moeten doen het hart van de ander te winnen, u moet niets nalaten
wat liefde op kan wekken, want alleen in de liefde kan ook het volledige begrip voor de zwakheden
van de naaste tevoorschijn komen. En zo beproef uzelf, de een op de ander, laat geen gelegenheid
onbenut, daar u met een liefdevol woord of liefdevol handelen vreugde zult kunnen bereiden, want
als u van de naaste het leed op een afstand houdt, als u hem innerlijke vrede geeft, doet u een
waarlijk christelijk werk van naastenliefde, dat u zegen op zal leveren, want u sterkt hem daardoor
lichamelijk en geestelijk. Hij wordt zelf in een liefdevolle toestand gebracht, hij voelt wederliefde
en hij zal niet nalaten zijn liefde werkzaam te laten worden en zijn eigenliefde zal afnemen.
Heb geduld en wees zachtmoedig, vredelievend en deemoedig en uw leven zal gemakkelijker zijn,
want de liefde is het beste wapen tegen een vijandelijke houding, en liefde vergeeft en verdraagt, ze
geeft en maakt gelukkig, ze verbindt de harten, ze heelt de wonden en zal altijd begrip hebben voor
de zwakheden en fouten van de naaste en tenslotte toch overwinnen, want de liefde is kracht die
alles bereikt wat ze wil.
AMEN
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4419 Ernstige aansporing om te werken aan de ziel
26 augustus 1948
Een rijke schat staat u ter beschikking, waar echter de mensen onverschillig aan voorbij gaan. Elk
wijzen daarop wordt wel aangehoord maar laat geen indruk na. Van alle kanten komt u kennis toe
over een aanstaande verandering van het leven, maar u gelooft het niet, en de tijd die nog als een
laatste tijd van genaden is te beschouwen, gaat voorbij. U, mensen maakt zich deze kennis niet ten
nutte, u let niet op Mijn Stem, die uw oor op verscheidene manieren treft.
En zo zie IK ME genoodzaakt Ze zo luid te laten weerklinken, dat u Ze wel zult moeten horen,
ofschoon u ook dan nog niet gedwongen bent er acht op te slaan, want uw wil is vrij. De tijd is
echter gekomen die het einde betekent, omdat de mensen niet gewillig meer zijn te veranderen, in
weerwil van hun vermogen om te veranderen. Ze leven helemaal zonder geloof, ze staan zo ver van
MIJ af, dat ze zonder enige geestelijke toevoer van kracht zijn en dus geen geestelijke vooruitgang
kunnen boeken. Hun aardse leven is volkomen doelloos geworden want ze gebruiken het niet voor
de eeuwigheid, integendeel, het is voor hen slechts doel op zichzelf, dus in strijd met Mijn eeuwige
ordening. En daarom wil IK hieraan een einde maken, opdat de aarde weer nieuw verrijst, opdat de
geestelijke ontwikkeling van de mensen die haar dan bewonen weer verder kan gaan en IK weer
onder Mijn schepselen kan vertoeven en op dezen de kracht van Mijn Liefde kan uitstralen, omdat
ze MIJ liefhebben en er naar streven dat IK bij hen aanwezig ben.
En zo is voor deze aarde onherroepelijk de laatste tijd gekomen, het is een uitermate ernstige tijd
voor alle mensen want ze vraagt een enorm verantwoordelijk zijn, omdat ze leven of dood brengt,
maar niet alleen voor het lichaam, veeleer voor de ziel die eeuwig moet lijden of ook gelukzalig kan
worden.
U, mensen luister naar Mijn Woord, neem het serieus, bereid u voor, tracht het geloof te verwerven,
doordat u met ernstige wil nadenkt over datgene wat u verneemt door Mijn boodschappers, bied
geen weerstand als u gevraagd wordt werkzaam in de liefde te zijn, want alleen dit brengt u redding,
het brengt een innerlijke verandering tot stand en is het leven van uw ziel. Let op de nood om u
heen en grijp helpend in waar het mogelijk is, zet de eigenliefde opzij en geef de naaste die in
dezelfde nood is als u meer aandacht. Help hem en u zult ook worden geholpen en geloof erin dat
het einde nabij is. Dan zult u ook uw leven beter benutten, u zult u met de gedachten aan de dood en
aan een voortleven van de ziel bezighouden en uw levenswandel wordt vanzelf in goede banen
geleid, omdat dan het verantwoordelijkheidsgevoel in u groeit en u streeft naar het heil van uw ziel.
IK wil u alleen maar steeds aanmanen terwille van uzelf, dat u aan uw ziel denkt en aan haar
welzijn u meer gelegen laat liggen dan aan het welzijn van het lichaam, dat IK doe toekomen wat
het nodig heeft als u maar afgaat op het licht, op de waarheid, uw weg zoekt naar MIJ. Want snel
gaat de tijd die u nog blijft voorbij, maar onnoemelijk veel zult u nog kunnen bereiken met een
goede wil, omdat IK ieder help die in MIJ gelooft en tracht Mijn Wil te vervullen.
AMEN

4904 Aanmaning om standvastig te blijven in het geloof
24 januari 1950
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en denk er steeds aan dat wel het lichaam van u kan worden afgenomen, maar niet de ziel, dat men
wel het lichaam kan doden, maar de ziel de dood niet ondergaat door haar vijanden. Blijf
standvastig in het geloof in MIJ als GOD's ZOON en Verlosser van de wereld, want dit geloof wil
men van u afnemen, men wil MIJ wegdringen uit de gedachten der mensen en dit bereiken door
meedogenloze maatregelen die heel geeigend zijn hen die zwak van geloof zijn aan het wankelen te
brengen.
Doch vertrouw dan op MIJ, DIE u bijsta in elke aardse nood en u ook tegen die maatregelen kan
beschermen als IK het voor goed houd. Versterk uw geloof, laat het zo standvastig worden dat u er
u niets van aantrekt wat de wereld u aan wil doen. Denk aan Mijn Woorden: IK wil u alles
vergelden wat u om Mijnentwil zult moeten lijden. Als uw geloof sterk is, raken de maatregelen van
de aardse machthebbers u niet, ze maken u niet bang, omdat u in MIJ uw HEER ziet, DIE Zijn
kinderen in Liefde met zorgen omringt en hen behoedt voor de vijand van hun ziel.
Door hem aangespoord, zal de wereld u erg in het nauw brengen, maar u zult haar kunnen
weerstaan, als u zich maar bij MIJ aansluit, als u MIJ in de strijd tegen de vijand naar u toe trekt,
DIE waarlijk aan uw zijde strijd, om ook de zege te behalen over hem. U zult hem niet mogen
vrezen en openlijk van MIJ en Mijn Naam getuigenis moeten afleggen, u moogt niet zwijgen, want
u moet spreken waar men MIJ wil doodzwijgen.
IK heb u nodig, opdat u van MIJ zult getuigen wanneer de mensen vrezen MIJ te belijden.
Dan moet u luide Mijn werken in u en bestemd voor u verkondigen, dan zult u hun het bewijs
moeten leveren wat standvastigheid in het geloof vermag, u moet niet vrezen voor uw leven, dat
geen waarde heeft als u uw ziel verkoopt, u moet integendeel ook bereid zijn uw leven te geven en
het inruilen tegen een heel wat heerlijker leven in het geestelijke rijk.
Maar pas als het Mijn Wil is, wordt u van de aarde weggeroepen, want tegen Mijn Wil in zal men u
geen leed kunnen berokkenen.
En daarom roep IK u toe:
Houd vol en blijf standvastig tot aan het einde, geloof in Mijn belofte dat IK kom in de grootste
nood om u te redden en u tot ME te roepen, weg uit de plaats van verderf, uit het rijk van de duivel.
Verwacht MIJ en vrees niet, want Mijn Woord zal worden vervuld als de tijd daar is. En IK laat de
mijnen waarlijk niet in handen van Mijn tegenstander vallen. IK kom u halen om u te brengen in
een rijk van vrede, en zalig zullen wezen die sterk zijn en volharden tot aan het einde.
AMEN

5180 Ernstige aanmaning om te denken aan het leven nà de dood
29 juli 1951
U, mensen op aarde roep IK een herhaalde waarschuwing toe: Denk aan uw ziel en uw toestand nà
de dood. Want er doet zich een bovenmate moeilijke ommekeer voor in uw aardse leven, enkel en
alleen met het doel dat u zich op de dood van uw lichaam zal bezinnen en op datgene wat daarna
komt. IK wil u daar opmerkzaam op maken en u in alle liefde op het zware wijzen dat over u komt,
opdat u er dan in zult geloven, wanneer u nu nog niet zult kunnen geloven, wanneer u nu nog als
gefantaseer verwerpt wat ernstige waarheid is.
U bent in groot gevaar, want u gaat zo makkelijk door het aardse leven heen, alsof het eeuwig zou
duren en er blijft u nog slechts 'n zeer korte tijd, dat ontzetting u zal aangrijpen als u ervan op de
hoogte zou zijn. U verspeelt het leven, onbeduidende zorgen houden u bezig en toch is slechts een
ding voornaam: dat u aan uw ziel denkt, opdat ze al het moeilijke gelijkmoedig kan verdragen om in
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welke toestand uw ziel het geestelijke rijk binnengaat. Steeds dringender vermaan IK u uw
gezindheid te veranderen, die weliswaar niet slecht hoeft te zijn, maar te werelds is ingesteld om
dienstig te zijn voor het geestelijke rijk.
Zoals een liefdevolle VADER roep IK Mijn kinderen op aarde toe: Wees bezorgd over uw ziel,
denk aan het eigenlijke doel van uw leven en maak haast, want de tijd tot aan het einde is slechts
nog kort. Verander uzelf eer het te laat is, denk eraan welk lot u wacht als uw aardse leven ten einde
is en geloof dat het leven van de ziel niet ophoudt met de dood van uw lichaam, integendeel dat ze
voortleeft, maar in de toestand die u zich door het aardse leven zelf heeft geschapen.
U bent verantwoordelijk voor uw lot in de eeuwigheid, d.w.z. u zult zelf de gevolgen van uw leven
op aarde op u moeten nemen, een lot in duisternis als u het leven verkeerd hebt gebruikt. En u leeft
het verkeerd, wanneer u zonder geloof en zonder liefde voortgaat, wanneer u MIJ als uw GOD en
VADER niet erkent en daarom ook Mijn geboden niet vervult, wanneer u alleen maar voor de
wereld leeft, maar niet voor het geestelijke rijk, dat uw ware vaderland is en dat u onvermijdelijk
zult moeten betrekken, dat alleen in zijn sferen zo verschillend is, dat het zowel hoogste geluk als
ook bitterste kwelling kan betekenen voor de ziel, al naar gelang haar toestand van rijpheid.
En voor deze toestand van rijpheid bent u, mensen verantwoordelijk. Dat roep IK u weer toe uit den
hogen, opdat u zich aan een zelfonderzoek onderwerpt en uzelf verandert, opdat u het aardse leven
achterstelt om het geestelijke leven van uw ziel te bevorderen.
Luister naar Mijn roep uit den hogen, bezin u, keer om eer het te laat is, want de dag die IK alsmaar
heb aangekondigd, komt onherroepelijk. U hebt niet veel tijd meer, benut ze daarom en draag zorg
voor uw ziel, opdat u het einde, dat vlak voor de deur staat, niet hoeft te vrezen.
AMEN

5200 Aanmaning om het vergankelijke los te laten Geestelijk bezit
31 augustus 1951
U allen geef IK een Woord van Mijn Liefde en genade: maak de boeien los die u nog met de aarde
verbinden, d.w.z. geef uw ziel de vrijheid zich in het geestelijke rijk te verheffen en laat de aarde
achter, doordat u uw gedachten hiervan afwendt, dan trekt de geest in u de ziel in zijn domein en u
wint daardoor duizendmaal meer dan u zich ooit op aarde zal kunnen verwerven. Voor u lijkt de
aarde met haar materiële goederen nog als iets werkelijks en toch is alles vergankelijk en op dit
vergankelijke richt u uw aandacht.
IK waarschuw u daarvoor uit louter Liefde en genade en IK spoor u aan alleen aan het werkelijke te
denken, het de ziel mogelijk te maken het geestelijke rijk binnen te vliegen, wat kan gebeuren zo
gauw u uw gedachten van de wereld afwendt. Hebt u eenmaal geestelijk bezit verkregen, dan
lokken de aardse goederen u steeds minder aan en het wordt voor u steeds makkelijker ten hogen op
te vliegen, maar het eerste loslaten van de wereld zult u zelf uit eigen wil moeten volbrengen, u zult
geweld moeten gebruiken dat alleen wilskracht vereist, u voor korte tijd van de wereld terug te
trekken en in de stilte te gaan, d.w.z. in uzelf scherp te luisteren en de Geest in u daardoor de
mogelijkheid te geven zich te uiten.
De wil kan veel, omdat de Geest dan helder inziet dat de ziel in de mens zich naar hem toekeert, dat
ze zich plaatst onder hem. Maar nooit zult u, mensen de Geest in u ertoe kunnen brengen zich te
uiten zolang uw gedachten naar de wereld zijn gekeerd, zolang u aan alles aandacht schenkt wat er
aards om u heen voorvalt, zolang u nog materieel bent ingesteld.
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maar tracht onvergankelijke goederen voor uzelf te verkrijgen, die alleen de Geest in u kan uitdelen,
omdat hij een deel van MIJ is, van zijn VADERGEEST van eeuwigheid, omdat IK het zelf ben DIE
Zich uit door de Geest in u, en IK Zelf u waarlijk alleen dat geef wat eeuwig blijft, wat niet
onderworpen is aan de wet van de vergankelijkheid en wat door u alleen als rijkdom kan worden
gehouden omdat het onvergankelijke schatten zijn, die nooit meer van u kunnen worden
afgenomen.
Dit geestelijke bezit zal u steeds gelukkiger maken en voor u tot werkelijkheid worden, zodat u de
aarde met haar goederen de rug toekeert, zodat u graag opgeeft wat deel uitmaakt van de wereld,
om daar het heerlijkste voor in te ruilen: de goederen die van MIJ afkomstig zijn en u voortdurend
worden aangeboden, opdat u ervan geniet en rijp wordt naar uw ziel, en met deze goederen werkt,
zolang u nog op aarde bent, opdat u uw geestelijke rijkdom vergroot, opdat u uw medemensen
gelukkig stemt en tracht hen van de wereld afkerig te maken.
Werk onophoudelijk met de geestelijke schatten en ze zullen zich vermeerderen, ofschoon u er
voortdurend van weggeeft. En rijk gezegend zult u binnengaan in het geestelijke rijk, waar u dan
pas uw schatten in volle omvang zult kunnen overzien, waar u tot uw eigen vreugde zult kunnen
werken en al degenen de hoogste gelukzaligheid zult kunnen bereiden die u met uw geestelijke
schatten gelukkig maakt, omdat de liefde u daartoe drijft - de liefde voor MIJ en voor het geestelijke
dat nog lijdt, dat uw hulp nodig heeft om zalig te worden.
AMEN

5808 Plicht om door te geven Waarschuwing voor vreemde kennis
19 november 1953
Niets moet u er vanaf houden voor de waarheid op te komen die u van MIJ Zelf ontvangt. En wat u
niet door MIJ Zelf werd gegeven, laat dat geen inhoud van uw spreken zijn; wat IK u niet heb
gegeven, kunt u ook niet overtuigd als waarheid verdedigen, en alleen het overtuigd spreken heeft
succes en kan zegen brengen.
Het (ware) weten is onuitputtelijk - maar voor uw leven op aarde zult u alleen dat kunnen
ontvangen wat u ook zult kunnen verwerken. En dit weten doe IK u toekomen, steeds in
overeenstemming met uw gedachten en aangepast aan de rijpheid van uw ziel. IK wil alleen dat u
een juiste, doelmatige levenswandel leidt en daarom stel IK u in kennis van de taak van uw leven op
aarde en verklaar u zodoende wat er aan deze levenstaak ten grondslag ligt.
Alleen dat zult u moeten weten dat u gebonden schepselen bent, maar die zich in vrije wil van hun
boeien kunnen losmaken. En opdat u deze verlossing nastreeft en zult bereiken, vermeld IK u de
richtlijnen voor uw levenswandel. Het verantwoordelijkheidsbesef in u moet worden gewekt, dat
dan uw denken en handelen bepaalt.
En IK geef u daar waarlijk uitputtende opheldering over - maar het zal steeds slechts een
gedeeltelijk weten zijn, in vergelijking met het volledige inzicht van een tot lichtwezen rijp
geworden ziel in het rijk hierna. Wat IK u geef omvat toch alle voor u wetenswaardige gebieden,
zodat u in zekere zin zonder hiaten bent onderricht, zodat u steeds opheldering zult kunnen geven
als u van menselijke zijde daarom wordt verzocht.
En toch zou het van u onverstandig zijn alles wat u van MIJ aan weten in ontvangst mocht nemen,
in het wilde weg aan uw medemensen die daar nog niet rijp voor zijn over te dragen en het daarom
niet begrijpen. U zult steeds alleen kunnen uitdelen wat de medemens nodig heeft - maar dat dan
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steeds bestaat in het uitdelen van de waarheid, omdat elke dwaling verstrekkende gevolgen heeft.
Het weten dat IK u doe toekomen, geeft vooreerst uzelf een helder licht, zodat u goed in staat bent
te onderscheiden of uw medemens in de waarheid wandelt of zich in dwaling bevindt. En als u nu
dwaling ontdekt, zult u de waarheid er tegenover moeten stellen, omdat u daartoe het recht hebt, en
wel daarom, omdat IK Zelf u onderricht en van MIJ waarlijk alleen waarheid kan worden
ontvangen.
Het ontvangen van de waarheid legt u de verplichting op deze door te geven - dat moet u steeds
weer gezegd zijn. Daarom, wat u inziet, geef dat zonder u zorg te maken verder, maar zwijg over
geestelijke zaken die u nog niet duidelijk zijn - of laat u niet door medemensen onderrichten over
zaken die IK Zelf u heb onthouden. Laat steeds alleen Mijn Woord gelden en sluit uw oren voor
leren die van buitenaf tot u doordringen. Want zo IK u daarover geen uitsluitsel heb gegeven, vind
IK dit weten niet gunstig voor u.
Elke vraag die u zelf aan MIJ stelt, zal IK u beantwoorden, vooral dan, wanneer het weten door u
gebruikt wordt om weer voor MIJ te werken. Maar geenszins moet u eigen gedachten als waarheid
verdedigen zolang ze door Mijn GEEST niet worden bevestigd. En dit is het geval, wanneer u zich
door medemensen laat beïnvloeden hun ideeen en opvattingen aan te nemen en daarvoor op te
komen.
Mijn dragers van de waarheid leg IK het gevoelen voor waarheid en dwaling in het hart en steeds
zullen ze acht slaan op hun gevoelen. Steeds moeten ze ernstig de waarheid verlangen en hun best
doen alleen de waarheid te dienen, dan willen ze ook MIJ dienen en hun denken zal vrij blijven van
dwaling, het zullen bruikbare knechten zijn voor MIJ, die succesvol arbeiden voor MIJ en Mijn rijk.
AMEN

5810 Het laatste reddingswerk - Roepers en vermaners
23 november 1953
U allen die MIJ wilt dienen, wil IK aannemen. En er is nog veel arbeid te verrichten tot het einde en
juist voor deze arbeid heb IK trouwe en ijverige knechten nodig, die zich bewust zijn van hun taak
en die MIJ zo zijn toegedaan, dat ze steeds alleen datgene uitvoeren wat ze als Mijn Wil herkennen,
maar die ook het geestelijk lage niveau van de mensen inzien en hun afschrikwekkend einde, als ze
zichzelf niet veranderen.
Het einde komt onherroepelijk, want de mensheid trekt het zelf naar zich toe en ook al stevenen er
een handjevol opwaarts, ze kunnen wat dat betreft het einde niet meer tegenhouden omdat ook deze
weinigen geen geestelijke ommekeer meer kunnen teweeg brengen en de gehele mensheid zonder
ophouden op de diepte af zou stevenen - dus een positieve verandering helemaal is uitgesloten, juist
omdat de mensen helemaal vermaterialiseerd zijn.
Het einde van deze aarde betekent weliswaar ook een gericht, een vereffening van de goddeloze
levenswandel, een scheiding van de goeden en de slechten. Maar nog veel meer is het een daad van
erbarming voor het ongelukkige geestelijke dat zich in de diepte bevindt, dat tegengehouden moet
worden van zijn voortdurend negatieve streven en aan wie dus weer opnieuw de wilsvrijheid wordt
ontnomen - zoals het echter eveneens een daad van Liefde betekent voor het nog gekluisterde
geestelijke dat zich nog in positieve ontwikkeling bevindt.
Daarom dus is een einde niet meer tegen te houden. En toch kan er nog in de tijd ervoor veel
worden gedaan voor dit geestelijke dat op de afgrond aanstuurt, voor de mensen die blind naar hun
ondergang snellen. Ieder die gewaarschuwd wordt, kan blijven stilstaan, zich bezinnen en omkeren
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val naar de diepte. Wie nu deze mensen die voortdurend hun weg naar omlaag nemen, tegenhoudt
en hun een halt toeroept, wie hun de verschrikkingen en kwellingen beschrijft die hen aan het eind
van hun weg wachten, wie hen wijst of terugvoert op de juiste weg, houdt weliswaar het einde niet
meer tegen, maar hij redt die enkelen van de afgrond, want zolang er nog een weg is die omhoog
leidt, is het voor hen niet te laat die te zoeken en op te gaan.
Zolang het einde er nog niet is, kan ieder apart de verschrikkingen van het einde van zich afwenden.
Want IK ben een GOD van Liefde en niet van toorn, IK ben een GOD van leven en niet van dood
en vernietiging. Wel staat Mijn plan vast sinds eeuwigheid en niemand vermag het omver te
werpen, niemand kan ingrijpen in Mijn wet van de eeuwige ordening, maar ieder kan zich
aanpassen aan deze ordening eer het te laat is en het is pas dan te laat, wanneer de dag van het einde
is gekomen.
Daarom zegen IK allen die zich MIJ als roepers en vermaners ter beschikking stellen, die raad
geven en helpen, waarschuwen en vermanen. IK zegen allen die zelf op de juiste weg wandelend,
ook trachten hun medemensen dichterbij te lokken, IK zegen elk werk van liefde dat gedaan wordt
met het doel te redden voor de ondergang.
Zolang de aarde nog bestaat, is het de tijd van genade, want zolang kan de enkeling omkeren, tot
bezinning komen en zichzelf veranderen. Want nog is de mens instaat te denken en te bidden. Maar
wanneer de laatste dag is gekomen is het voor allen te laat die verzuimd hebben hun ogen ten hemel
te richten.
Gebruik daarom allen de tijd die u nog overblijft en verricht nog ijverige arbeid voor MIJ, want u
die wetend bent, moet uw weten onder de mensen uitdragen, en al zijn het maar weinig zaadjes die
op goede bodem vallen en ontkiemen, het is een reddingswerk dat buitengewoon dringend en nodig
is en dat de inzet van uw hele wil vraagt.
Maar word niet moede en onverschillig, want er is niet veel tijd meer over. Daarom: werk en breng
tot stand, zolang het nog dag is, want de nacht komt waarin u niet meer zult kunnen werken.
AMEN

5987 Wacht u voor valse profeten
28 juni 1954
IK zorg voor de mijnen en elk geestelijk en aards verzoek vindt vervulling, want de mijnen zullen
ook alleen aardse vragen tot MIJ richten zoals de GEEST uit MIJ het hun ingeeft. En geestelijk
bedenk IK hen steeds overeenkomstig hun wil, geestelijk worden ze door MIJ geleid en verzorgd,
omdat voor hen het verwerven van Mijn rijk - het geestelijke welzijn van hun ziel - het eerste is dat
ze nastreven en daarom ook Mijn GEEST in hen kan werken. En daarom kunnen ze onbezorgd hun
weg gaan, het is de juiste, omdat IK Zelf hen leid.
Hoed u voor valse profeten, maar weet dat er ook echte zijn, anders zou IK niet voor de valse
hebben gewaarschuwd. Maar echte profeten zult u kunnen herkennen aan het wezen van hun
persoon en hun werken. Ze spannen zich alleen maar onzelfzuchtig in de medemensen voor het
onheil te behoeden, voor de invloed van satan, voor hun geestelijke ondergang. Daarom
verkondigen ze JEZUS CHRISTUS, DIE alleen de mensen kan ontrukken aan satan's invloed, DIE
alleen hun Redder en Verlosser is en hen naar het eeuwige leven leidt.
Deze profeten verkondigen helemaal onbaatzuchtig hun HEER en wijzen tegelijkertijd op het
strafgericht GOD's dat de mensen zal treffen als er aan hun woorden geen geloof wordt geschonken.
Ze kondigen de mensen aan wat hun te wachten staat wanneer ze verder gaan op hun verkeerde
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waarschuwende stem te laten weerklinken. Waar u zo'n profeet ontmoet, laat daar Mijn Woorden
bij u binnendringen - luister er aandachtig naar, wanneer ze tot u spreken en wijs ze niet af, want
hun liefde zet hen ertoe aan en daarom zond IK ze ook onder de mensen, dat ze hun het nabijzijnd
einde aankondigen, opdat ze hier niet aan ten prooi vallen.
U moet daarom niet ieder afwijzen die u het nabijzijnd einde verkondigt, want hij wil u alleen maar
redden maar niet slechts schrik aanjagen. Maar velen trachten zich ook in zo'n functie een bron van
inkomsten te verschaffen. Ze verbinden er een aards doel mee, en dezen zijn geen dienaren GOD's
maar dienaren van de satan. Want Mijn tegenstander wil verwarring stichten onder de mensen en
dus zal hij zich ook van Mijn Woorden bedienen, ook hij zal spreken over het einde om de mensen
te laten geloven dat hij in Mijn opdracht spreekt, om dan de gedachten van de mensen te richten op
hun aardse leven, om hen er dan toe te brengen meer dan ooit de wereld aan te hangen en hij zal de
kunst verstaan de wereld in zulke schitterende kleuren te schilderen dat de liefde van de mensen
steeds meer naar de wereld is toegekeerd.
Er zullen vóór het einde zeer veel valse profeten optreden die allen profiteren van het predikaat van
ware profeet - die ook van het komende getuigenis afleggen, maar niet met het oog op Mijn rijk,
integendeel steeds alleen hun aardse doelen vooropstellen, maar die zich ook van Mijn Woorden
bedienen, maar niet onzelfzuchtig zijn, veeleer trachten eigen voordeel te behalen. En daarom zal
hun spreken niet beantwoorden aan de waarheid, daarom zal het wereldse nog te veel uit hun
spreken duidelijk blijken, want wie nog deel uitmaakt van de wereld, kan haar niet verloochenen.
Maar u, mensen zult het kunnen voelen wie door MIJ tot u is gezonden, zo u van MIJ wilt zijn en in
de waarheid vaststaan. Dan zult u duidelijk inzien wie tot u spreekt en u zult de roep van de echte
profeten volgen, want zij willen u alleen naar MIJ voeren, ze willen niets voor zichzelf en ze
verachten de wereld.
AMEN

6079 GOD's vermanende Stem - Nieuw tijdperk
15 oktober 1954
Laat de Stem van GOD niet ongehoord aan uw oren wegsterven, want er breekt een nieuwe tijd aan
- een nieuw tijdperk - dat u wel zult kunnen meemaken, wanneer u acht slaat op datgene wat GOD
Zelf u zegt, wanneer u aan Zijn Stem gehoor geeft en u juist vormt zoals het nieuwe tijdperk het
vraagt. Want hierin zullen alleen de mensen op aarde vertoeven die in de nauwste verbinding staan
met GOD, DIE dan ook (geestelijk) midden onder de zijnen zal vertoeven op aarde.
En deze omgang met GOD vraagt ook een gesteldheid van de mens die zo'n nauwe band toelaat.
Maar deze zult u, mensen nog kunnen bereiken in deze laatste tijd, want daarom spreekt GOD Zelf
u aan, dat u uit Zijn Woorden de noodzakelijkheid inziet en ook de kracht put uzelf om te vormen
tot wezens van liefde, zonder welke een leven op de nieuwe aarde ondenkbaar is.
Wat u niet uit eigen beweging doet, moet u doen wanneer GOD het u op het hart bindt, zo
nadrukkelijk en begrijpelijk dat u daar onder de indruk van zult kunnen zijn, wanneer u maar op
Zijn Stem let, wanneer u Zijn Woorden ter harte neemt en ze opvolgt.
In het lawaai van de wereld de Stem van GOD te horen stelt uw wil voorop, dan zal Ze in u klinken,
rechtstreeks of u zult tevredengesteld luisteren wanneer GOD door Zijn boodschappers tot u spreekt
- u zult de Stem van de VADER herkennen, DIE bezorgd is om u en u helpen wil de weg uit een
toestand van doodzijn te vinden - DIE het leven voor u toegankelijk zou willen maken.
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Woord. HIJ Zelf onderricht u en Zijn onderrichtingen zijn waarlijk duidelijk en ondubbelzinnig en
ze kunnen in u een helder licht ontsteken, wanneer u er maar acht op slaat en ze niet aan uw oren
laat wegsterven. Of u het geloven wilt of niet - de aarde gaat een nieuw tijdperk van ontwikkeling
binnen en ook hierin zal ze door mensen zijn bewoond, maar die in een andere staat moeten zijn dan
u het thans op aarde bent. Maar er is voor u nog een verandering mogelijk, u zult zelf de graad
kunnen bereiken die een verblijf op de nieuwe aarde toelaat, maar steeds alleen met GOD's hulp.
Daarom klinkt Zijn Stem steeds weer voor u en spoort u aan deze verandering van uw wezen na te
streven en een zo'n innige verbinding met HEM aan te gaan, dat u geschikt zult worden op deze
nieuwe aarde te worden geplaatst, wanneer het uur heeft geslagen. Want het staat vlak voor de deur
- spoedig is de termijn afgelopen die GOD u, mensen heeft gesteld op deze aarde en spoedig zal
zich de omvorming van de aarde voltrekken die een nieuw tijdperk van ontwikkeling inleidt.
En met alles wat ongeschikt is voor de nieuwe aarde zal het afgelopen zijn en passend bij zijn
geestelijke rijpheid weer gekluisterd worden in nieuwe vormen.
Luister naar GOD's Stem, die u aanmaant en waarschuwt, opdat u tot diegenen hoort die door Zijn
Wil worden gered, die HIJ op het einde plaatst in het paradijs van de nieuwe aarde.
AMEN

6694 GOD's waarschuwing voor de kwellingen van de hernieuwde kluistering
20 november 1956
Er kunnen eeuwigheden vergaan vooraleer uw zielen de weg naar MIJ hebben gevonden; maar het
is zeker dat ze eenmaal naar MIJ terugkeren.
Maar deze Woorden moeten u, mensen niet lauw laten worden in uw geestelijk streven, u zult niet in de zekerheid eenmaal het doel toch te bereiken en niet voor eeuwig verloren te gaan onverschillig door dit aardse leven mogen gaan en de arbeid aan uw ziel achterwege laten, want u
weet niet hoe vol kwellingen voor u de tijd is die na dit leven op deze aarde de zielen beschoren is
die falen.
Want het is de tijd van het einde, het betekent uw dood - als u niet voortijdig zult sterven - wel wat
anders dan tot nu toe. Want het geestelijke rijk is na het einde van de aarde voor u gesloten, dat
anders de zielen opnam die van de aarde scheidden en die ook in het geestelijke rijk nog hun proces
om helemaal rijp te worden, konden voortzetten als ze dit zouden willen.
Maar nu, na het einde van deze aarde, begint een totaal andere ontwikkelingsfase, overal wordt de
orde weer tot stand gebracht, die Mijn eeuwige wet is, en dat betekent ook een hernieuwde
incarnering voor al het geestelijke - beginnend met de kluistering in de hardste materie en opname
van het tot nu toe gekluisterde in het ontwikkelingsproces dat steeds verder voortgaat. Al het onrijpe
geestelijke wordt a.h.w. weer geïncarneerd in de meest verschillende scheppingen van deze aarde;
en ook voor het geestelijke rijk is er een tijd van rust en vrede, omdat de duistere krachten nu geen
strijd meer kunnen leveren, want ook zij zijn gekluisterd in de vorm. Mijn tegenstander is de boeien
aangedaan want zijn aanhang is gebonden.
En zo weet u, dat u een vreselijk lot tegemoet gaat na het einde van deze aarde, ook al hebt u de
zekerheid eens vrij te worden van alle kwellingen en zalig te mogen zijn. Maar de tijd tot dan toe
mag u niet negeren en daarom zou u alles moeten doen nog tevoren de weg naar MIJ te vinden,
want het zijn eeuwigheden die u dan nog op verre afstand van MIJ doorbrengt. Maar door uw eigen
schuld, want voortdurend doe IK u, mensen het weten daarover toekomen, maar slechts heel
weinige nemen het aan.
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leed eeuwig dankbaar zult zijn, wanneer dit u tot andere gedachten heeft geleid, wanneer u door het
leed nog voor het einde de weg naar MIJ hebt gevonden.
Maar het leed is nog maar het enige middel, het leed kan een zegen voor u zijn wanneer het u tot
rede brengt dat u zichzelf zult moeten veranderen voor het te laat is.
Mijn Liefde wil niet dat de mensen lijden, maar Mijn Liefde wil u door 'n weinig leed een
onmetelijk lange lijdensweg besparen, want IK ben op de hoogte van de mate van kwellingen, en
wat IK op aarde nog over u laat komen om uw verandering te bewerkstelligen, is onbeduidend te
noemen tegenover zulke kwellingen. Maar de verharde harten van de mensen zijn niet anders te
treffen dan door overgrote nood.
En daarom moet er zo'n nood komen als IK er nog een paar wil winnen, ook wanneer u, mensen het
niet zult kunnen begrijpen dat IK over alles zwijg wat de mensen elkaar aandoen, of wanneer IK
Zelf de mensen hard aanpak door gebeurtenissen veroorzaakt op natuurlijke wijze.
IK laat veel toe want deze nood op aarde houdt spoedig op. Maar de nood van de zielen die de weg
naar MIJ niet vinden, duurt weer eindeloos lange tijden.
U belandt eens zeker bij MIJ, maar wilt u zelf voor u de tijd dat u ver van MIJ afstaat, de tijd van
rampspoed, die het gevolg is van het van GOD verwijderd zijn, verlengen? Terwijl het u toch
mogelijk is die nu op deze aarde al te laten ophouden!
IK bezweer u dringend: geloof deze Woorden en keer in uzelf. Laat uw gedachten maar eens
vragend dwalen in de oneindigheid, dat u opheldering verkrijgt over wat u meent niet te kunnen
geloven.
En waarlijk, IK zal uw vragen gehoor schenken, IK Zelf zal u vastpakken en u helpen nog voor het
einde de juiste weg te gaan, de weg die naar MIJ voert en de eeuwige gelukzaligheid.
AMEN

6706 Wacht u voor de tegenstander De strijd tegen hem
5 december 1956
Ongewoon hevig doet het optreden van Mijn tegenstander zich gevoelen, want hij zaait tweedracht
waar hij maar kan. Daardoor drijft hij de mensen geestelijk en aards in het nauw, hij verleidt hen om
liefdeloos te handelen, hij veroorzaakt vijandschap waar nooit iets goeds uit voort kan komen en vol
hoon glimlachend kijkt hij toe, hoe de door hem opgehitste mensen elkaar bestrijden, hoe ze
trachten elkaar schade toe te brengen en daardoor helemaal in zijn macht raken.
U, mensen zult oplettend moeten zijn en elk kwaad woord, elke slechte daad leren beschouwen als
zijn werk en u zult u daartegen moeten verweren. Want hoe meer u hem toegeeft, des te vaster
sluiten zich de boeien die hij u aanlegt.
Waar IK kan werken, is vrede en eendracht, wederzijds begrip en het schenken van vergiffenis omdat daar de liefde is die Mijn werkzaam zijn mogelijk maakt.
En net zo makkelijk is het gebied te herkennen waar Mijn tegenstander zich ophoudt, want in zijn
domein heerst liefdeloosheid, haat en vijandschap, verraad en onvrede. En dit gebied moet u
mijden, wanneer u zelf niet zoveel kracht bezit dat u de tegenstander tegemoet zult kunnen treden,
dat het u lukt op grond van uw liefde orde te scheppen, in evenwicht te brengen en de tegenstander
te verdringen.
Maar in de eindtijd heeft hij grote macht, die hem door de mensen zelf wordt verleend, want
meestal staan ze geïsoleerd in de wereld: geïsoleerd van hun Schepper en Behoeder, geïsoleerd van
de goede geestelijke wereld en daarom zijn het goede doelen om aan te vallen voor Mijn
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Aanmaningen en waarschuwingen - Page 15 tegenstander, die zonder weerstand te ondervinden hen kan naderen en die hen ook in zijn gebied
trekt. Want er is niet meer veel geloof en liefde, die alleen Mijn aanwezigheid mogelijk maken te
vinden onder de mensheid en een krachtige bescherming zijn tegen hem.
De mensen hebben al geen bedenkingen meer dat liefdeloos handelen en spreken zo duidelijk
zichtbaar is. Ze noemen het veelmeer een terechte strijd om het dagelijkse leven de baas te worden,
en dus : oog om oog, tand om tand te vergelden wat hun wordt aangedaan, het zij in het samenleven
met de medemensen of ook in materieel opzicht. Ze zien daar niet het werkzaam zijn van Mijn
tegenstander in, maar ieder tracht alleen zichzelf te handhaven en elk middel is voor hen goed. Maar
ze bevinden zich al in zijn macht wanneer ze maar een liefdeloze gedachte in zich boven laten
komen, wanneer ze harde woorden gebruiken of daden volbrengen waaraan liefde ontbreekt.
En ze zouden zich moeten laten waarschuwen en diegene ontvluchten die hen aan zich wil binden,
ze zouden rust en vrede moeten zoeken in MIJ, ze zouden elke onedele gedachte moeten weren, ze
zouden moeten trachten met liefde goed te maken wat liefdeloosheid heeft aangericht, dan leveren
ze met Mijn tegenstander een passende strijd, die ook Mijn ondersteuning zal ondervinden, omdat
IK helpend kan ingrijpen, waar IK zo'n instelling zie die volgens Mijn Wil is.
Tracht u aan elke onreine sfeer te onttrekken, en kunt u dit niet omdat u leeft in een gemeenschap
met mensen die Mijn tegenstander de toegang niet ontzeggen, zo sluit u des te inniger bij MIJ aan
en u zult rust en vrede vinden in MIJ en de boden van Mijn Liefde zullen een kring om u sluiten die
de duistere wereld niet kan doorbreken. Maar wees oplettend en kijk om u heen hoe Mijn
tegenstander aanhoudend bezig is.
Herken hem en wend u van hem af. Daar zal ieder de kracht toe hebben die het maar ernstig wil. Hij
is koortsachtig werkzaam in de laatste tijd. Maar een overvloed van genade maakt het u mogelijk
stand te houden en hem niet ten prooi te vallen. Gebruik deze genaden, roep MIJ aan om kracht en
bescherming tegen hem en uw roepen zal waarlijk niet tevergeefs zijn.
AMEN

6761 n Ernstige waarschuwing de wereld niet aan te hangen
14 februari 1957
Er zal altijd aan Mijn Woord worden getwijfeld door diegenen die nog een te sterke band hebben
met de wereld, die geen juiste maat weten te houden inzoverre dat ze alleen voor de wereld
waardering op brengen en niet denken aan hun taak op aarde. Mijn Woord vraagt een zich
terugtrekken van de wereld, het vraagt het overwinnen van de verlokkingen en bekoringen die van
de wereld uitgaan. En hiervan zijn er eindeloos veel. En houden ze zich nu aan Mijn Woord, dan
blijven er alleen onschuldige vreugden voor hen over, die hun ziel niet meer in gevaar kunnen
brengen en hun verlangen naar genietingen van geestelijke aard neemt toe. Dus komen ze geenszins
te kort, alleen dat ze nu eenmaal door MIJ worden bedacht, niet door Mijn tegenstander.
Maar deze heeft nog veel macht over het merendeel van de mensen en wat hij hun dus aanbiedt,
wordt liever vastgepakt, het vervult de zinnen van de mensen en wordt daarom ook voortdurend
door hen nagestreefd. En dan zal Mijn Woord geen indruk maken, veelmeer wrevelig afgewezen
omdat het tegen hun verlangens is gericht.
En zo is het ook te verklaren, dat elke band met MIJ losser wordt, wanneer er zich lichamelijke
begeerten voordoen en niet worden teruggedrongen, wanneer het oog van de mens zich tegoed doet
aan dingen die alleen het lichaam welbehagen verschaffen - of wanneer aardse voordelen de mens
verlokken tot werken die weer alleen het lichaam en niet de ziel van nut zijn.
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uitwerking meer hebben, omdat Mijn Stem daarin niet wordt vernomen. En u zult het steeds kunnen
vaststellen dat mensen die zich al van de wereld hebben afgewend, u een open oor schenken voor
Mijn Woord, terwijl nog werelds gebonden mensen het totaal zonder begrip aanhoren en het hen
eerder onaangenaam treft, omdat het van hen iets vraagt wat ze niet willen geven: afstand doen van
aardse vreugden en genietingen. En dezen heeft de satan nog helemaal in zijn macht.
U, mensen zult daarom niet genoeg gewaarschuwd kunnen worden voor de wereld wanneer u het
eeuwige leven in gelukzaligheid wilt verkrijgen. Wie niet aan een leven na de dood gelooft, zal om
zulke waarschuwingen alleen maar lachen en trachten op de wereld te veroveren wat ze hem maar
aan vreugden biedt.
Maar IK spreek de mensen aan die erin geloven en spoor hen aan hun leven op aarde te benutten
voor het leven nà de dood. Slechts korte tijd geven ze datgene prijs wat bekoorlijk lijkt om dan
echter alles te kunnen bezitten: geluk en zaligheid, licht en kracht en vrijheid. En hoe meer ze aan
Mijn aanmaningen en waarschuwingen gehoor schenken, des te dieper zal ook Mijn Woord indruk
op hen maken, want ze vernemen de Stem van hun VADER, die in het aards gewoel echter niet
wordt aangenomen door diegenen die zich nog te zeer aan de wereld hebben overgegeven.
Het is ook niet verwonderlijk wanneer Mijn Woord wordt betwijfeld door diegenen die het zouden
moeten herkennen, omdat ze zich voor Mijn "vertegenwoordigers" op aarde houden. Ook zij zijn
meestal nog in de "ban van de wereld". Ook zij konden zich er nog niet van losmaken en zijn
daarom ook nog aan Mijn tegenstander gebonden, die hun gedachten in de war brengt, zodat hun
ook het vermogen om te oordelen ontbreekt, wanneer hun Mijn zuiver Woord wordt gebracht. En
dit geldt niet alleen voor de officiële vertegenwoordigers van Mijn Naam, maar ook voor diegenen
die geestelijke interesses nog te zeer met wereldse interesses verbinden, die hun blik nog te zeer op
de wereld richten inplaats zich ervan afkeren.
Steeds weer moet IK het zeggen dat de wereld niet Mijn rijk is, integendeel het rijk van Mijn
tegenstander - dat u ze moet achterlaten, d.w.z. zult moeten overwinnen om Mijn rijk in bezit te
kunnen nemen. Maar dan zal ook Mijn Woord u ten zeerste treffen en dan pas zal het u verlichten
als een licht uit de hemel. Maar nooit zal u zich vanzelf in zijn schijnsel begeven, wanneer u de
verblinde schijnlichten van de wereld nog te veel aandacht schenkt.
En Mijn Woord is het licht dat zuiver en helder straalt in het hart van diegenen die de wereld
hebben overwonnen, die met al hun zinnen streven naar het rijk dat niet van deze wereld is.
AMEN

6833 Waarschuwing voor schijn en uiterlijkheid
18 januari 1957
IK ken al uw gedachten, IK ben op de hoogte van uw innerlijkste harteroerselen en daarom zult u
MIJ nooit om de tuin kunnen leiden. Dat wil IK aan al diegenen zeggen die anders denken dan hun
mond spreekt, die wel hun medemensen zand in de ogen kunnen strooien, maar die nooit hoeven te
geloven dat IK beoordeel wat de mond spreekt, integendeel steeds alleen naar het hart zie, hoe zijn
gevoelen is.
En zo zult u, mensen ook kunnen inzien dat elke naar buiten toe zichtbare manier van doen zin en
doelloos is, dat die steeds alleen geschikt is de innerlijke gevoelens en opwellingen voor de
medemens te verbergen en dat ze alleen tot leugenachtigheid en veinzerij aanzet, wanneer het
denken en voelen van de mens anders is. Maar MIJ blijft niets verborgen. IK zie tot in het uiterste
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daarmee beoordelen.
Daarom zou IK u graag eerst tot waarachtigheid opvoeden. IK zou graag in u het gevoel voor
verantwoordelijkheid wekken, opdat u uzelf aanpakt, dat u strenge zelfkritiek beoefent over uw
denken en handelen en dat u tegenover MIJ elk spelletje achterwege laat, dat u zich helemaal
blootlegt en u MIJ zo nadert als u werkelijk bent - om dan ook uw fouten en gebreken in te zien en
dan ook in alle ernst aan uzelf te werken. Want al dat goedpraten dat u graag doet, helpt u niet om
het eigenlijke daaronder te verbergen. En IK vraag u: Is u aan het oordeel van uw medemensen
meer gelegen dan aan het Mijne? Wat u werelds doet, zou zo nu en dan wel aanleiding kunnen
geven u te verhullen, u een masker op ze zetten.
Maar u speelt ook verstoppertje op geestelijk vlak. Waar het om het heil van uw ziel gaat, zou u
waarachtig moeten blijven, of u laat alleen maar zien dat u niet in MIJ gelooft als hoogst Volmaakt,
alles doordringend WEZEN.
En daarom is de mens die alles nalaat wat als arbeid aan zijn ziel is te beschouwen en dit ook
openlijk toegeeft, nog beter te noemen dan diegenen die de indruk willen wekken goed en vroom te
zijn en toch geen enkele zorg aan hun ziel besteden. Want dezen weten wat hun taak op aarde is,
maar komen die niet na, maar veinzen dit. En elke leugen is van de tegenstander, dus schikt u zich
ook vrijwillig naar zijn werkingssfeer.
Wie er ernstig naar streeft volmaakt te worden, werkt in alle stilte aan zichzelf en de medemensen
zullen daar maar weinig van merken, alleen diens levenswandel in liefde is naar buiten toe te
herkennen. Ook werken van liefde kunnen worden voorgewend en in waarheid gericht zijn op een
bepaald doel, maar ook deze worden door MIJ niet gewaardeerd, want ware liefde ontwaakt in het
hart van de mens en is niet door uiterlijke handelingen te vervangen.
Dat zouden alle mensen zich goed in de oren moeten knopen, dat IK ware ernst verlang, waarbij het
heil van de ziel wordt nagestreefd, dat IK geen genoegen neem met uiterlijkheden wanneer daar de
ernst van de liefde bij ontbreekt en dat niemand tegenover MIJ kan doen alsof. In geest en waarheid
moet u bidden en zo moet u ook in geest en waarheid handelen.
Maar elke uiterlijkheid is schijn en bedrog, wat het hart ook soms inziet en de mens daarom alle
uiterlijkheden vermijdt zodra er in zijn hart het diepe en ernstige verlangen is zich met MIJ te
verbinden. Dan is voor hem elke uiterlijkheid alleen storend om zich innerlijk te concentreren, dan
zal hij zich ook ver houden van traditionele gebruiken die niets anders zijn dan symbolen waaraan
de eigenlijke betekenis ontbreekt.
Bij veel mensen ontbreekt het aan de juiste ernst om hun wezen ten goede te veranderen, en toch zal
deze hem alleen maar een leven in gelukzaligheid opleveren, want een verkeerd gevormde ziel kan
niet in een sfeer worden geplaatst waar ze zou vergaan. Ze kan het lichtrijk niet ingaan, wanneer ze
zich tevoren niet zo heeft gevormd dat ze ontvankelijk is geworden voor licht. En met het doel van
deze omvorming bevindt ze zich op aarde.
En daarom zou deze omvorming, de wezensverandering, met alle ernst moeten worden uitgevoerd,
want er staat de mens daarvoor maar korte tijd ter beschikking, die echter volop voldoende is,
wanneer hij de wil heeft bij MIJ te geraken.
Dan zal IK hem waarlijk bijstaan en hem op elke manier helpen rijp te worden, dan zal hij zichzelf
herkennen en vanuit zijn hart roepen naar MIJ en IK zal zijn roep verhoren, omdat die in geest en
waarheid naar MIJ werd opgezonden.
AMEN

7599 Aansporing aan alle arbeiders in de wijngaard
14 januari 1960
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terecht komen in benauwenissen van de meest verschillende soort en toch zult u MIJ toch trouw
moeten blijven in al uw noden van lichaam en ziel. U zult er steeds aan moeten denken dat het de
tijd van het einde is waarin u leeft. En deze tijd van het einde zal u nog veel verrassingen bezorgen,
van welke aard ze ook mogen zijn.
Maar dit ene is zeker, dat u zich trouw aan Mijn openbaringen zal moeten houden, aan Mijn Woord,
dat uit den hogen tot u klinkt. Want u zult ook dan moeten weten, dat Mijn tegenstander veel
verwarring tot stand tracht te brengen, doordat hij grote dwalingen in de waarheid zal proberen te
strooien en dit hem ook zal lukken, omdat de mensen vaak geen onderscheidingsvermogen bezitten,
omdat het de mensen er vaak aan ontbreekt dat hun geest gewekt is.
Maar ze kunnen vragen om de gave des onderscheids, omdat IK waarlijk de mens die de waarheid
ernstig begeert, niet in dwaling zal laten voortgaan. En IK doe u ook waarlijk het weten toekomen
dat u nodig hebt, om in de komende tijd goed werk in Mijn wijngaard voor MIJ en Mijn rijk te
verrichten - en u daarom ook niet genoodzaakt bent u vreemd geestelijk goed eigen te maken dat u
niet van MIJ hebt ontvangen.
Maar u moet oplettend zijn op de gebeurtenissen om u heen, op het leven en de drukte in deze
wereld en het handelen van de mensen, omdat u dan ook het doen en laten van diegene herkent die
woedt in de laatste tijd, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. En zo geef IK u ook steeds
weer te kennen, dat u MIJ het sturen en leiden zult moeten overlaten, want IK weet waar en hoe een
mens ook een trouwe knecht is voor MIJ, die van zins is voor MIJ te arbeiden. En deze wijs IK
waarlijk ook zijn werkzaamheid toe en hij zal het niet nodig hebben zelf de arbeid te zoeken die hij
voor MIJ moet uitvoeren.
Maar het is het werk van Mijn tegenstander, steeds weer het denken van de mensen in de war te
brengen, hen op te hitsen en van de wijs te brengen, hun de innerlijke rust te ontnemen, de mensen
tegen elkaar op te zetten en elke vrede te verstoren. Het werkzaam zijn van Mijn tegenstander
bestaat er ook uit de blik van de mensen af te leiden van zuiver geestelijke gebeurtenissen en te
richten op praktijken van onrijpe geesten, die zich bedienen van mensen die van hen afhankelijk
zijn om onrust teweeg te brengen.
U moet vastberaden uw weg gaan, bereid om MIJ als trouwe knechten te dienen en steeds alleen
wachten waar IK u zal inzetten voor uw dienst. En IK zal u leiden - maar onderneem niets
eigenzinnig, maar laat MIJ alles regelen, want IK weet wat succes oplevert of vergeefs is. IK ken
ook het werkzaam zijn van Mijn tegenstander en kan u steeds maar die ene raad geven: u tot MIJ te
wenden, u aan MIJ over te geven en niet te handelen uit overdreven ijver, omdat elke onrust het
werk van Mijn tegenstander is, maar u de innerlijke vrede alleen bij MIJ kunt vinden.
En laat MIJ uw Leider en vaste Begeleider zijn, dan zal alles vanzelf zo lopen dat u slechts uw
innerlijk aanmanen hoeft te volgen en u juist en goed handelt voor MIJ en dus MIJ dient als Mijn
knechten in Mijn wijngaard. Maar laat u niet beïnvloeden door 'n vreemde macht. En steeds weer
zult u een vreemde macht te vrezen hebben, wanneer de innerlijke rust u verlaat.
Alles moet zijn tijd hebben en ook het werkzaam zijn van de kwade krachten wordt door MIJ
toegelaten., opdat de mensen zich kunnen beproeven hoe ver zij hun weerstand bieden. Maar IK stel
er hun dan Mijn Kracht tegenover, wanneer het tijd is, en dan zult ook u Mijn dienaren weten dat u
nu actief zult moeten zijn en werken voor MIJ. En daarom is er alleen dit ene nodig: dat u zich vol
vertrouwen aan MIJ overgeeft en om Mijn leiding vraagt en u wordt dan ook geroepen tot de dienst
zoals die voor MIJ tot een succes kan worden.
U moet niet vanuit uzelf zaken aanpakken zonder daar voor de opdracht van MIJ te hebben
ontvangen. Maar u moet te allen tijde bereid zijn MIJ te dienen en dan wordt u ook zo geleid, dat u
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laatste verderf, dat u dus in waarheid vlijtige knechten voor MIJ zult zijn in de laatste tijd vóór het
einde.
AMEN

8136 Aansporing om weerstand te bieden in de eindtijd
26 maart 1962
U zult er zeker van kunnen zijn, dat IK bij u aanwezig ben, zodra u Mijn Stem verneemt. U kunt
geloven dat Mijn GEEST in u werkt zodra u zich innig met MIJ verbindt en begeert MIJ te horen.
Maar de voorwaarden moeten vervuld zijn, dat u zich tot een opnamevat voor het stromen van Mijn
GEEST vormt, dat u uw harten gereed hebt gemaakt voor Mijn tegenwoordigheid. En dit kan alleen
de liefde tot stand brengen, die dan ook het levende geloof voortbrengt aan Mijn werkzaam zijn in
u, daar u anders niet binnen in u zou luisteren naar Mijn Stem.
Maar hoort u Mijn aanspreken, dan moet ook de deemoed uw hart vervullen, want alleen de
deemoedige schenk IK Mijn genade, en Mijn aanspreking is een genadegeschenk van ongelofelijke
betekenis. Maar dan zult u er ook overtuigd van kunnen zijn, dat u in de waarheid wandelt, want
wat IK u nu zeg in een rechtstreeks aanspreken is waarheid, omdat het van de Gever van de
waarheid, van de eeuwige WAARHEID Zelf uitgaat. En zo, beschouw u steeds als Mijn dienaren,
die steeds alleen maar zullen willen, denken en handelen, zoals het met Mijn Wil overeenstemt.
Want u zult geen opnamevat van Mijn goddelijke GEEST zijn, wanneer u zich niet in vrije wil MIJ
uw diensten zou hebben aangeboden en dus MIJ welbewust uw wil schenkt, die zich dus op MIJ
richtte en u bijgevolg de wilsproef op aarde hebt afgelegd en u zich op de terugweg bevindt en al
kort voor uw doel bent aangekomen. Hoe anders moet IK u nu dan uw missie bevestigen, waarvan u
de vervulling MIJ vrijwillig hebt aangeboden?
IK kon u voor deze missie uitkiezen, omdat alle voorwaarden aanwezig waren en IK wil dat u ook
uw missie ten einde brengt en u op geen enkele wijze laat weerhouden, want ze is voornaam en niet
willekeurig zocht IK ME knechten uit met een sterke wil, die standhouden tegen al het aanstormen
van de kant van Mijn tegenstander. Hij schrikt waarlijk voor geen middel terug, wanneer hij hoopt
daardoor het licht te kunnen doven dat van boven helder naar de aarde straalt.
Word daarom niet wankelmoedig in het geloof om voor MIJ goede dienaren te zijn, houd u
integendeel alleen vast aan MIJ en de verleider zal wijken, wanneer hij ziet dat zijn plannen en
voornemens tevergeefs zijn. Maar IK laat ook hem de volste vrijheid, want het is de laatste tijd.
Spoedig zullen zijn activiteiten een einde vinden en tot zolang zal IK u ook weten te beschermen
die MIJ bewust wilt dienen, als u maar van MIJ bent en blijft. En gebruik alle kracht om in Mijn
wijngaard te arbeiden.
Laat u niet bang maken, geloof en vertrouw veeleer op MIJ, DIE u waarlijk zal beschermen en u
niet prijsgeeft aan de dwaling, omdat u ernstig naar waarheid verlangt.
Houd uw hart steeds geopend voor de stroom van Mijn Liefde en ontvang onafgebroken het Brood
des hemels, het levende Water.
Laat u door MIJ spijzen en laven en u zult toenemen in kracht en MIJ met vreugde dienen. Maar
luister niet naar wat mensen u zeggen, wanneer het niet overeenkomt met Mijn Woorden.
Weliswaar laat IK ieder de vrijheid, want de wil van de mens dwing IK niet, maar een ieder moet
zich zelf ernstig afvragen in welke betrekking hij tot MIJ staat om ook juist te denken en te
handelen voor Mijn Ogen.
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zijn, dat u onder Mijn bescherming staat en Mijn tegenstander niet hoeft te vrezen. Maar hij zal u in
het nauw brengen tot aan het einde, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.
En dit moet voor u ook de verklaring zijn voor de eigenaardige gebeurtenissen die nog zullen
plaatsvinden, maar die u steeds zult kunnen afweren met Mijn hulp en Mijn kracht, want IK verlaat
hen niet die van MIJ willen zijn en blijven. IK geef hun de kracht om te weerstaan - IK verleen hun
steeds Mijn bescherming zodat ze hun taak op aarde kunnen vervullen in Mijn Wil.
AMEN

8432 Vermogen om te oordelen Waarschuwing voor het werkzaam zijn van de
tegenstander
7 maart 1963
Steeds zal u de kracht worden toegestuurd voor MIJ te werken, wanneer dit uw wil is. U zult er
zeker van kunnen zijn dat IK uw denken juist leid en u daarom juist en rechtvaardig zult oordelen
wanneer dit ook uw wil is. Want IK ken uw hart, IK ben op de hoogte van uw gedachten en
wanneer IK Zelf het wil dat u de waarheid van MIJ in ontvangst moet nemen en verbreiden, dan
moet IK in u ook de zekerheid leggen, in de waarheid te wandelen en IK moet u het vermogen
geven om juist te oordelen, daar u anders niet geschikt zou zijn de waarheid te verbreiden.
Er zijn veel geestelijke leringen die voor waar worden gehouden als uitgaande van MIJ en toch hun
oorsprong niet bij MIJ hebben, maar bij Mijn tegenstander. Bedenk dat het licht van boven, dat alles
stralend helder verlicht en door de duisternis heen breekt, Mijn tegenstander veel van zijn aanhang
afhandig maakt en dat hij daarom alles doet om dit te verhinderen, om het licht te vertroebelen,
omdat hij niet meer in staat is het te doven.
En zo zal hij zich vertonen met een masker op, hij zal hetzelfde willen doen als IK. Hij vind
opnamevaten genoeg die hem niet doorzien en daarom gewillige dienaren voor hem zijn. En door
dezen zal hij zich ook te kennen geven, echter niet door het werkzaam zijn van Mijn GEEST, DIE
hij nooit aanleiding kan geven Zich te uiten.
Maar het eigen denken van een mens met het verstand, tracht hij op zo'n manier te beïnvloeden dat
de resultaten van het denken worden aangemerkt als "overgebrachte geestelijke lering" door mensen
die op de voorgrond willen treden, maar de echte deemoedige instelling tot MIJ nog ontberen en die
ook hun praktijken niet willen opgeven, omdat het verlangen naar de waarheid hen niet zo vervult,
dat IK hen zou kunnen beschermen voor verkeerd denken.
Tevens is het werkzaam zijn vanuit de geestenwereld in de laatste tijd bijzonder duidelijk, want
Mijn tegenstander beïnvloedt ook de zielen die zich in duisternis bevinden, om de mensen d.m.v.
gedachten dwaalleren te doen toekomen, en daar geestelijke contacten met deze wereld, die nog
deel uitmaakt van de tegenstander, door de mensen vaak worden nagestreefd, zijn ook de
voorwaarden voor onderrichtingen van geestelijke aard gegeven die geen aanspraak kunnen doen
gelden op waarheid.
Maar dit alles is alleen het gevolg van de verkeerde levenswandel van de mensen die niet leven
overeenkomstig Mijn Wil en daarom in het bijzonder in de eindtijd aan zulke misleidingen zijn
blootgesteld. En IK kan er alleen maar steeds voor waarschuwen om aan alles geloof te schenken
wat u aan geestelijke leringen wordt aangeboden, maar IK kan u niet dwingen, noch om het
verkeerde af te wijzen, noch om het ware aan te nemen. IK moet het aan u overlaten, maar geef in
elk mensenhart een fijngevoelige speurzin, zodra het maar naar de zuivere waarheid verlangt.
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is u voortdurend bekend gemaakt en het is begrijpelijk, dat hij alles zal proberen tegen MIJ en de
zuivere waarheid in te gaan. En zijn truc is, schijnbaar hetzelfde te geven en toch de mensen totaal
verkeerd te onderrichten, omdat hij weet, dat door dwaling het doel niet wordt bereikt dat de mens
op aarde moet bereiken en waartoe IK hem door het toezenden van Mijn Woord wil helpen. Zijn
voortdurend streven is verwarring aan te richten, daar alleen de liefde in de mens een helder licht
ontsteekt, dat ook de dwaling blootlegt, maar daar de mensen weinig liefde hebben, zal ook de
dwaling angstaanjagend om zich heengrijpen.
Maar u die u in vrije wil aan MIJ hebt aangeboden om MIJ en de zuivere waarheid te dienen, moet
daarvan op de hoogte zijn. U moet door hem niet worden misleid en daarom leg IK u de wil om
weerstand te bieden in het hart en IK zal ME ook aan u bekend maken daar, waar IK Zelf aan het
werk ben en de zuivere waarheid naar de aarde leid. Want IK giet Mijn GEEST uit over alle vlees,
wat echter ook inhoudt, dat het denken van de mensen juist is geleid en die daarom het Zich uiten
van Mijn GEEST ook vernemen en in gesprekken onder woorden brengen.
U zult de overeenstemming kunnen vaststellen en dan ook weten dat Mijn GEEST werkt in
diegenen die uw weg kruisen en ook dadelijk de waarde inzien van datgene wat IK Zelf u van
boven doe toekomen. En geloof dat IK het denken van ieder mens verlicht die ernstig naar de
waarheid streeft en de weg naar MIJ gaat, DIE hem de zuivere waarheid alleen kan schenken.
En wat u, mensen wordt verteld, onderzoek dat steeds met het ernstige verlangen alleen MIJ en de
zuivere waarheid te dienen en u zult dan zeker onderkennen waar die geestelijke lering van uit is
gegaan, want op het einde zullen er veel valse christussen en veel valse profeten optreden, voor wie
IK u voortdurend heb gewaarschuwd.
Maar ook echte profeten zult u moeten erkennen, door wie IK Zelf, DIE de eeuwige WAARHEID
ben, MIJ aan de mensen bekend maak.
AMEN
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