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3710 Aankondigingen moeten letterlijk worden genomen Einde - Toekomst Heden
11 maart 1946
Als u de tijd nog niet voor gekomen houdt waarin vervuld wordt wat is verkondigd in woord en
geschrift, dan zult u onverwachts worden getroffen, want Mijn Wil komt in aktie zoals het bepaald
is sedert eeuwigheid. Wanneer u een open oog voor en het vermogen te oordelen over de
geestestoestand van de mensheid hebt, zult u ook niet twijfelen aan Mijn Woord en u elke dag
voorbereiden op de vervulling van Mijn aankondigingen. En alleen hij die nog blind is van geest,
rekent met 'n verder liggende tijd, ook wanneer hij gelovig is, d.w.z. MIJ als Bestuurder van alle
lotgevallen erkent. Maar het preciezer de samenhang weten van alle scheppingen met hun Schepper,
het op de hoogte zijn van de opgave op aarde van de mensen en de gevolgen van de
veronachtzaming ervan, zou de mensen de zekerheid geven, dat het einde in aantocht is, en elke
twijfel zou ongegrond zijn. Dit weten echter ontbreekt hun en slechts weinigen hebben daarom het
inzicht dat er niet veel tijd meer overblijft voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen. En
zolang dezen de aardse ontplooiing meer aandacht schenken, wordt de laatste tijd niet productief
benut.
De mensen moeten zich dagelijks voorbereiden als het einde hen niet zal doen schrikken. Maar wie
doet zoiets, als hij de tijd nog niet voor gekomen houdt die het einde betekent van een
verlossingsperiode? Elke gedachte aan uitstel is nadelig voor de zielen. En wanneer IK u op de
hoogte breng door Mijn boden die IK Zelf onderricht, wanneer IK u wil inwijden in Mijn
Verlossingsplan en u bekend maak dat u nog slechts weinig tijd hebt, neem dan deze Woorden van
MIJ aan in het volste geloof, bedenk dat IK u niet voor niets deze aansporingen en onderrichtingen
doe toekomen en richt uw leven daaraan beantwoordend in. Reken op een spoedig einde en neem
alles letterlijk wat IK u verkondig door Mijn dienaren op aarde. Bedenk dat de toekomst ook eens
een heden wordt en als u de woorden alleen geen geloof schenkt, kijk dan naar het leven en doen en
laten van de mensen om u, kijk naar wat er overal gebeurt, onderken de geestestoestand van de
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overeenstemming zijn met Mijn gebod van de liefde. En dit inzicht moet voor u de bevestiging zijn
van Mijn aankondigingen, u zult daaruit moeten opmaken welk uur geslagen heeft en dus Mijn
ingrijpen dagelijks en op elk moment verwachten, want dat gaat aan het einde vooraf dat in niet al
te lange tijd zal volgen.
IK onderricht Mijn dienaren op een manier, dat u zult moeten inzien dat IK hen opleid voor een
missie. Ook het spoedig werkzaam zijn van deze dienaren moet voor u 'n bewijs zijn, want IK heb
geen schools onderrichte verkondigers van Mijn Woord nodig; integendeel mensen die zich zelf
hebben gevormd om opnamevat te zijn van Mijn Woord door hun levenswandel, omdat ze
overtuigd voor Mijn Woord kunnen opkomen. En dus zullen ze spoedig hun ambt moeten
aanvaarden om succesvol werkzaam te kunnen zijn voor MIJ en Mijn rijk op deze aarde. En zo
iemand Mijn Woord uit hun mond aanneemt en eveneens bereid is MIJ te dienen, voor MIJ
werkzaam te zijn in de laatste tijd vóór het einde, zal hij ook de tijd voor gekomen houden, hij zal
zelf de noodzakelijkheid van Mijn werkzaam zijn in de laatste tijd inzien en niet twijfelen aan Mijn
Woord, hij zal rekening houden met de tijd die vlak voor de deur staat, omdat hem wordt toegestaan
voor MIJ te werken, want wie Mijn Woord gelovig aanneemt, voelt ook de nabijheid van het einde.
Hij ziet het lage niveau van de mensheid en weet dat er geen geestelijke opbloei op deze aarde meer
kan bestaan. Maar wie alleen het wereldgebeuren beschouwt, heeft geen oog voor de
geestestoestand van de gehele mensheid en daarom zal hij ook niet erkennen dat de tijd van het
einde is gekomen. Doch onverwachts snel zal de dag er zijn die IK heb vastgesteld sedert
eeuwigheid als einde van een verlossingsperiode. Wacht er daarom alsmaar op en bereid u voor,
opdat u deze dag niet hoeft te vrezen.
AMEN

4320 Het heden brengt het einde
1 juni 1948
En IK zeg u steeds weer: u zult het einde meemaken. Het is een dringend roepen dat IK als
waarschuwing de mensen doe toekomen die nu op de aarde leven, het is een roep die IK nog zal
versterken, omdat het nodig is dat u de zekerheid loslaat nog veel tijd te hebben, omdat het nodig is
dat u zich bezighoudt met het denken aan een plotseling einde en dichter bij MIJ tracht te komen. U
hebt nog slechts weinig tijd en u zult zeer spoedig uit uw rust worden opgeschrikt, er zal een angst
in uw hart bovenkomen, die u alleen zult kunnen bezweren door MIJ aan te roepen door gelovig
gebed, dat u kracht en rust zal geven. de tijd is voleindigd, en of u zich ook tegen deze gedachte
verweert, u moet voorbereid zijn op alles wat het einde met zich meebrengt.
Jullie zijn het die de laatste strijd meemaken, die hem moeten doorstaan, jullie zijn het die het
laatste gericht meemaken, die, "of Mijn komen in de wolken en het thuis-halen van de
rechtvaardigen", of het laatste vernietigingswerk zich zien afspelen, al naar uw instelling tegenover
MIJ, naar uw wil en uw liefde. Jullie zijn het die moeten beslissen omdat er voor jullie nà de dood
geen binnengaan in het rijk hierna meer is als jullie je naar de tegenstander wendt, maar je gang
door de schepping van de nieuwe aarde opnieuw zult moeten afleggen volgens Mijn raadsbesluit
van eeuwigheid. Verwacht het einde niet in de toekomst, maak u vertrouwd met de gedachte dat het
heden u het einde brengt, dat u zelf wordt getroffen en er alles over u zal komen wat zieners en
profeten hebben voorspeld in Mijn Wil. IK kan er alleen steeds weer op wijzen, en als bevestiging
van Mijn Woord uit den hogen tot u spreken, en IK zal dit binnenkort doen, omdat de tijd voor het
einde geen uitstel duldt.
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brengen, opdat u niet onvoorbereid de dag meemaakt, want ofschoon u gelooft dat Mijn Woord
waarheid is, neemt ook u Mijn voorzegging nog niet ernstig genoeg, houdt u nog steeds rekening
met een laatste uitstel, maar nooit met Mijn spoedig komen, dat u echter te wachten staat. Maar heel
vurig zult u MIJ verwachten als de tijd van de geloofsstrijd is gekomen en u de laatste fase van deze
aardperiode bent binnengegaan. dan zult u geleerd hebben de wereld te verachten, u zult geen
verlangens meer koesteren naar aardse goederen, u verlangt alleen nog maar Mijn Woord en in het
Woord zal IK ook steeds bij u zijn en troost schenken tot op de dag dat IK zal verschijnen in de
wolken, daar uw nood ontzaglijk groot is geworden en er alleen nog maar hulp vanuit MIJ kan
komen.
U zult er met zekerheid op moeten rekenen dat u deze tijd meemaakt, als IK niet de een of ander
van Mijn dienaren voortijdig tot ME roep naar wijs goeddunken. U allen zult verrast zijn hoe
spoedig de gebeurtenissen zich voordoen die IK lang tevoren heb aangekondigd door de Stem van
de GEEST. En zo IK ME eenmaal openbaar, gaat het met reuzenschreden op het einde af. Wie een
diep geloof heeft, zal niettegenstaande nood en leed innerlijk juichen, want hij weet dat eens de
vereffening zal komen, dat eens de nood een einde neemt, dat er een nieuwe tijd begint, weer met
het paradijs zoals IK het heb beloofd.
AMEN

4825 Ongeloof en duivels in de eindtijd - Het komen van de HEER
Geloofsstrijd
29 januari 1950
Schrikwekkend zal het ongeloof zich doen gevoelen in de laatste tijd vóór het einde, waarin men
alleen nog aards gewin najaagt en aan een GOD nimmer denken zal. De mensen zullen elkaar over
en weer bedriegen en trachten te misleiden, zij zullen terwille van het materiële alle slechte
instincten ontwikkelen en er geen gewetenszaak van maken hun naasten schade te berokkenen als
zij zelf daar maar voordeel van hebben. Zij zullen proberen hun bezittingen te vermeerderen, ja al
hun denken zal daarop gericht zijn. Maar GOD vergeten zij en ze geloven niet aan HEM en vrezen
HEM daarom ook niet; zij geloven niet aan een eens komende verantwoording en straf voor hun
zonden en zondigen daarom zonder bedenking of angst voor een Rechter.
Aards is het goed met hen gesteld omdat zij ondersteund worden door GOD's tegenstander, die hen
tot steeds groter begeren naar het materiële aanspoort. Waar dus het geloof ontbreekt aan GOD
heeft satan grote macht; daarom is het ongeloof bovenmate gevaarlijk voor de mensen, want zij
gaan hun verderf tegemoet.
En waar het geloof ontbreekt is ook geen liefde, want alleen die kan het geloof levend maken. Waar
de liefde ontbreekt zijn de mensen geestelijk blind, zij weten niets en wat zij geloven te weten is
verkeerd. Diepe duisternis is over de mensheid uitgespreid, daarom gaat de aarde het einde
tegemoet. Aards gezien is er geen nood want de mensen leven in welstand, op de weinige na die
nog een vast geloof hebben en door de wereld vijandig bejegend worden. Hun is weliswaar voor
korte tijd een hart lot beschoren, maar zij herkennen aan de welstand der medemensen die zonder
geloof zijn het onmiskenbare teken van het einde - daar hun dat vooruit gezegd werd opdat zij stand
houden in deze nood die het gevolg is van hun geloof.
Wanneer de tijd gekomen is waarin de satan heerst is ook het einde niet ver meer af. Want ook is
aangekondigd dat in het einde de wereld vol van duivels is. En als duivels zullen de mensen zich
gedragen die geen geloof hebben en daarom de gelovigen een bittere strijd verklaard hebben.
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omdat de HEER zal komen wanneer de nood zo groot is dat de gelovigen denken te falen. Als satan
meent zijn spel gewonnen te hebben, als het ongeloof zo sterk toeneemt dat de gelovigen voor hun
leven moeten vrezen. Dan echter verschijnt de Redder van Boven; HIJ zal komen in de wolken en
de zijnen thuishalen in het rijk van vrede en dan op aarde een laatste gericht houden.
Dan is het einde gekomen waarin satan geboeid wordt, en met hem allen die hem horig waren. En
dan zal er een nieuwe aarde ontstaan die alleen maar door diep gelovige mensen bewoond wordt die
GOD trouw bleven in de laatste geloofsstrijd en nu hun loon ontvangen een leven in het paradijs op
de nieuwe aarde.
AMEN

4895 Word wakker, jullie slapers...
11 januari 1950
Word wakker, jullie slapers en begeef je aan de arbeid, want kortbij is de dag die u nog beschoren is
tot het einde. Elke trage en nalatige arbeid zal zich wreken en alleen hij die vlijtig is en zijn arbeid
in ware ernst uitvoert, diens ziel zal de zegen ontvangen die een eeuwig leven betekent, terwijl alles
wat faalt aan de dood is gewijd.
Word wakker, jullie slapers en kijk om je heen en je zult de veranderingen bemerken die het
naderende einde al aankondigen. U zult niets als toeval mogen beschouwen, maar u zult moeten
weten dat er niets zonder reden over u komt en dat u er daarom aandacht aan zult moeten schenken.
Geef u niet over aan nietsdoenerij want het levert u alleen de ondergang op, in plaats van redding
uit de nood, die niet te loochenen is en alleen hij die onophoudelijk werkzaam is, kan haar
tegengaan. Maar uw werkzaamheid moet daarin bestaan dat u zich verrijkt met weten en dit dan aan
de medemensen doorgeeft, dat u zichzelf de vragen stelt die alleen IK u kan beantwoorden en dat u
MIJ erom vraagt u te onderrichten. En dan zal IK u d.m.v. gedachten het juiste antwoord geven en u
aansporen datgene uit te voeren wat IK u aanraad door de stem van het hart, d.w.z. ieder die van
goede wil is, zal kennis verkrijgen over datgene wat hij moet doen en laten om de ziel de vrede te
verzekeren. Hij zal wakker zijn en blijven en niet slapend in de handen van de verzoeker vallen,
want deze slaapt niet en hij is er voortdurend op uit zielen in zijn netten te vangen, die de mens niet
ziet en herkent, die slaapdronken voortgaat en zeker zal vallen, omdat hij er zich niet tegen
beschermt.
Er is een veilige weg, weliswaar smal en doornig, waarover een opklimmen zonder gevaar zeker is,
doch de nog slaapdronken mens vindt hem niet, hij gaat een afgrond tegemoet en is in het grootste
gevaar wanneer hij tevoren nog niet wakker wordt en naar een betrouwbare weg uitkijkt. En de dag
is kort, spoedig zal de nacht aanbreken en wie dan de veilige weg nog niet heeft gevonden, zal
verloren gaan, hij zal reddeloos in de afgrond storten.
Wie de tijd niet benut tot aan het einde, behoort bij die trage slapers die hun arbeid niet serieus
nemen en daarom op het einde worden verworpen, die het doel niet kunnen bereiken omdat ze zich
niet lieten vermanen en waarschuwen door Mijn dienaren, die IK ieder op zijn weg zend, opdat zij
hen die een verkeerde weg gaan, leiden, opdat ze nooit zonder hulp aan het verderf zijn
prijsgegeven, maar zich steeds bij MIJ in veiligheid kunnen brengen.
AMEN
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5162 Tijdsbepaling van het einde - Valse profeten
1 juli 1951
Het tijdstip van het komende wereldgericht te willen bepalen, strookt niet met Mijn Wil en Mijn
Wijsheid, die heel goed inziet dat een weten van tijd en uur voor u, mensen ondraaglijk is, daar het
zowel uw denken als (ook) uw handelen zou beïnvloeden en om die reden door MIJ geheim wordt
gehouden, niettegenstaande Mijn voortdurende aankondigingen en waarschuwingen en
aanmaningen. U, mensen zult in vrije wil uw levenswijze moeten veranderen, waartoe wel 'n
onophoudelijk wijzen op het dichtbijzijnd einde goed is, maar niet het precieze weten van tijd en
uur. Wel is het einde, het wereldgericht heel nabij, en steeds weer maak IK u dit bekend, maar toch
zult u allen verrast zijn, want niemand zal het overtuigd verwachten en aan het spoedige einde
geloven. Maar wie meent tijd en uur te kunnen aangeven is niet Mijn afgezant en geloof zijn
woorden niet ofschoon hij voorgeeft voor MIJ te spreken, ofschoon hij ook tracht de medemensen
naar het ware geloof in MIJ te brengen. Nochtans is deze bewering hem niet door Mijn GEEST
overgedragen, ze gaat niet van MIJ uit, ze is een product van eigen gedachten, waarvan hij zelf
zeker is dat het de waarheid is en die hij daarom tracht te verbreiden.
"Dag en uur weet niemand". Denk aan deze Woorden die IK op aarde tot Mijn volgelingen sprak.
Als GOD en Schepper van de oneindigheid ben IK sedert eeuwigheid wel op de hoogte van deze
dag en dat uur, maar Mijn Wijsheid verhindert ME u, mensen dit weten bekend te maken. Want het
gaat om de vrije wil van de mens, die niet mag worden aangetast, maar door elke precieze
mededeling over de laatste dag wordt aangetast. Wel is de dag sinds eeuwigheid vastgelegd, maar
evenzo zijn ook alle gebeurtenissen tevoren vastgelegd, die zonder dwang bij moeten dragen aan de
verandering van de wil van de mens. En zo wordt van MIJ uit alles gedaan wat dienstig is voor de
mens om in de juiste gesteldheid op de laatste dag Mijn gericht af te kunnen wachten. Doch als het
door de mens zelf niet wordt benut, is zijn lot al beslist voor eindeloos lange tijd.
Het weten van de dag en het uur van het einde zou een gedwongen verandering van zijn wezen tot
gevolg hebben, dat echter niet het recht geeft het lichtrijk, noch het zalige paradijs van de nieuwe
aarde binnen te gaan, maar ook niet de mens aan het eeuwige verderf zou uitleveren, omdat angst en
vrees zijn wil bepalen, maar niet de liefde die de enige beweegreden moet zijn voor 'n ommekeer
van de wil. De liefde zou dus nog te gering zijn en dat geeft niet het recht van een wezenlijke
verandering te spreken, maar de wil het juiste te doen zou het wezen moeten worden aangerekend;
in zekere zin zou het wezen gehoorzaam zijn maar niet uit liefde, veeleer uit vrees. Maar de liefde
geeft tenslotte de doorslag. IK wil de bokken van de schapen scheiden, IK wil een reiniging
bewerkstelligen waardoor een verlossingstijdperk beëindigd is, voor er een nieuw begint. Daarom
moet er een duidelijke wilsbeslissing plaatsvinden, waartoe de mensen rijkelijk tijd en gelegenheid
hebben en als aansporing hun het dichtbijzijnd einde wordt aangekondigd. Maar ze moeten geheel
zonder dwang beslissen.
Daarom houd IK dag en uur geheim, maar hij zal komen als een dief in de nacht, wanneer niemand
hem verwacht zal hij er zijn, wanneer de mensen in de genietingen van het leven hun bevrediging
vinden, wanneer ze rusteloos na het ene genot jacht maken op het andere, wanneer ze alles om zich
heen vergeten en vrolijk zijn, wanneer ze helemaal vol levensvreugde zullen zijn. Dan zal de dag
aanbreken die aan alles een einde maakt. En dan zal blijken wie voor MIJ partij trekt of voor Mijn
tegenstander, die heer is van deze wereld. Dan zal alles openbaar worden, licht en duisternis,
waarheid en leugen, liefde en haat, dan zal niemand zich kunnen verbergen of zijn ware wezen
verhullen. Dan zal ieder zich zo voordoen zoals hij in werkelijkheid is, want de nood om hem rukt
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Hemelse gelukzaligheid of eeuwige verdoemenis.
AMEN

5278 Einde van een verlossingsperiode Het heilsplan van GOD
21 december 1951
IK heb u een doel gesteld en u daarvoor een termijn toegekend waarin u, mensen dit doel goed zou
hebben kunnen bereiken. En ook nu nog is het u mogelijk, wanneer u het ernstig wilt, dat u bij dit
doel aankomt. Maar de u geschonken termijn is voorbij, nog maar 'n korte tijd scheidt u van het
einde en wie het doel dan nog niet heeft bereikt, diens geestelijk leven is verspeeld, hij heeft het
verbeurd, hij wilde niet leven en zijn lot is de dood. Er loopt een verlossingsperiode ten einde en
een nieuwe begint, maar het thans als mens belichaamde geestelijke is onvermijdelijk bij het einde
aangekomen en als het faalt, moet het de kringloop van de ontwikkeling weer beginnen, opdat Mijn
Wet van de eeuwige ordening vervuld zal worden.
De termijn is afgelopen en slechts minuten scheiden u van het uur van de ondergang van de oude
aarde, waarin de scheppingen hierop worden ontbonden om weer opnieuw te ontstaan, om weer
nieuwe mogelijkheden te geven voor de ontwikkeling van het nog onrijpe geestelijke. En al stel IK
u steeds weer dit uur voor de geest, het gaat zonder indruk te maken aan uw oren voorbij, u gelooft
het niet. Maar uw ongeloof houdt Mijn plan van eeuwigheid niet tegen, het geeft MIJ echter
aanleiding u steeds duidelijkere tekenen te zenden opdat een dichtbij einde u geloofwaardig
voorkomt.
Uw ongeloof noodzaakt ME u uitermate pijnlijke wonden toe te brengen opdat u zich zal bezinnen
over wat uw leven eigenlijk is en hoe u het benut hebt. Uren van nood en ellende kunnen u niet
bespaard blijven, ze kunnen er toch nog toe bijdragen u naar het doel te leiden, dat u waarlijk nog
zult kunnen bereiken wanneer u het ernstig wilt. IK help u op duidelijke wijze en geef u kracht,
maar uw hart moet MIJ aanroepen om hulp opdat uw wil zich laat zien.
Alles kan en wil IK voor u doen om u gelukzalig te maken, maar Mijn heilsplan van eeuwigheid
kan IK niet omverwerpen, het moet volgens de wet van de eeuwige ordening worden uitgevoerd en
dit in vastgestelde tijd, die nu haar einde vindt.
De geestelijke gesteldheid van de mensen heeft al sinds lang haar dieptepunt bereikt dat een einde
van de aarde met zich meebrengt, maar IK talm nog steeds terwille van de weinige die zwak en
besluiteloos zijn, opdat IK hen nog win, voordat de termijn is afgelopen. Maar dan zijn alle
mogelijkheden uitgeput, dan moet ieder de gevolgen van zijn instelling tegenover MIJ dragen, dan
wordt onherroepelijk het gericht gehouden en ieder zal het lot ten deel vallen dat hij verdient,
eeuwige gelukzaligheid of verdoeming, een leven in het paradijs op de nieuwe aarde of een
hernieuwde kluistering in de schepping weer voor eindeloos lange tijd.
AMEN

5775 Knechten van de satan
25 september 1953
Hoe onmetelijk diep zijn de mensen gezonken, aan wie het leven van de medemensen niet meer
heilig is, die zich onbarmhartig als rechters over hun broeders en zusters opwerpen en oordelen naar
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gewillige knechten van de satan, duivels van zin, totaal zonder enige liefde, onrechtvaardig in
denken en handelen. Het zijn waarlijk tot duivels geworden mensen die geen barmhartigheid meer
verdienen en die daarom onschadelijk gemaakt moeten worden als de tijd gekomen is. De
tegenstander van GOD bedient zich van hen en ze voeren gewillig uit waartoe hij hen aandrijft.
Er is geen liefde meer onder de mensen en nog veel minder rechtvaardigheid, ieder zoekt alleen
eigen voordeel en dwingt dit ten koste van de medemensen van hen af. En het zijn geen op zichzelf
staande gevallen meer, maar de gehele mensheid beweegt zich in deze richting hoewel niet steeds
duidelijk zichtbaar, maar in hun gedachten zondigen eveneens veel mensen die niet verafschuwen
of veroordelen wat duidelijk het werkzaam zijn van de satan is. De wereld is aan schanddaden die
ten hemel schreien gewend. Ze duldt ze in plaats van daar tegen op te komen, ze helpt niet waar
hulp nodig zou zijn. En het aantal duivels groeit elke dag en hun slechte daden vermeerderen zich.
Er zal echter een tijd komen waarin ieder zich voor GOD moet verantwoorden, daar niemand zich
voor HEM kan verbergen en waarin alle schanddaden openbaar worden. De mensen geloven niet
meer in een GOD, ze geloven niet aan een Rechter voor WIE ze zich moeten verantwoorden en ze
geloven niet aan een vergelding. Maar ze zullen tot op de laatste cent hun schuld moeten betalen, er
zal hun niets worden kwijtgescholden, elk onrecht zal zijn genoegdoening eisen en de vrijheid die
ze misbruikten, zal worden omgezet in een gevangenschap die ze eeuwigheden lang moeten
verdragen, omdat anders hun schuld niet kan worden gedelgd, omdat ze zich anders niet kunnen
verbeteren.
Alleen het diepst gezonkene moet zulke kwellingen verdragen, maar vóór het einde van deze aarde
zullen de mensen in de diepste diepte zijn beland, en de aarde zal, buiten de kleine schaar GOD's
getrouwen, alleen nog maar duivels te zien geven, vertegenwoordigers van diegene die daarom op
aarde woedt, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Ook nu is deze al lang onmiskenbaar
aan het werk, want hij zet de mensen aan tot wreedheden, tot leugens en intriges, hij brengt de
mensen die hem niet terwille zijn in de grootste nood.
De satan heeft zich belichaamd in zijn helpers en handlangers. En de wereld is vol zonde. De tijd
van rampspoed is begonnen die het einde inleidt en ze zal verlopen zoals het verkondigd is in woord
en geschrift. De vervolging van diegenen die hem niet terwille zijn zal beginnen, van hen die GOD
trouw blijven en HEM willen dienen en die daarom een tijd van strijd moeten doorstaan die tegen
GOD Zelf is gericht. Maar dan is het einde daar, dan is de tijd vervuld en aan de activiteiten van de
satan wordt een einde gemaakt. Dan is het de dag van het gericht, waarop rekenschap wordt geëist,
waarop de Rechtvaardigheid van GOD alles vereffent, waarop ieder zal ontvangen wat hij verdient.
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
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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
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

6689 Van het nabijzijnd einde moet steeds weer melding worden gemaakt
13 november 1956
Elke gelegenheid die IK u bied, moet u aangrijpen om van het nabijzijnd einde melding te maken,
want u gaat dit met reuzeschreden tegemoet. U zult weliswaar geen geloof vinden, veeleer zal men
u uitlachen en bespotten, maar u moet het toch doen, want uw woorden zullen in het bewustzijn van
de mensen terugkomen, zodra zich ongewone dingen op aarde afspelen, die de mensen niet
begrijpelijk voorkomen.
Ook zij die helemaal ongelovig zijn, zullen dan aan uw woorden terugdenken en er zullen er onder
hen weer enige zijn die met de mogelijkheid rekening houden dat de overige voorspellingen ook
uitkomen. Ze zullen zich dan in hun gedachten met Mijn openbaringen bezig houden en dat kan
voor hen van grote zegen zijn.
IK weet dat u nog maar weinig succes hebt bij uw medemensen, wanneer u hun Mijn evangelie zou
willen brengen, zij daarentegen houden hun oren en harten gesloten. IK weet ook dat de
aankondigingen van het nabijzijnd einde nog veel minder geloof vinden, maar IK laat niets over de
mensen komen, zonder hen tevoren te waarschuwen en te vermanen en daartoe moet u MIJ uw
mond lenen. Want IK Zelf kan hen niet aanspreken omdat hun geloof te zwak is en daarom hun
harten ook niet in staat zijn Mijn Stem te vernemen. Maar IK kan het door u doen doordat u nu
uitspreekt wat Mijn GEEST u heeft verkondigd.
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het toch in verband brengen met dat wat ze van u vernomen hebben. Hun gedachten zullen erop
gericht worden en dit kan hun in de komende tijd nog zegen brengen. U zult weinig geloof vinden dat weet IK en IK zeg het u steeds weer - maar toch is het beter dat u hen erover onderricht, dan dat
hun geen enkele aanwijzing toekomt en het einde hen overvalt daar ze volledig onwetend zijn. En
daarom is ook elke dag nog een genadegeschenk voor de mensheid, want hij kan geestelijk nog
benut worden, zowel door u doordat u informerend werkzaam bent, alsook door diegenen die door u
van Mijn evangelie horen.
Dezen zouden zich alleen maar uw woorden ter harte hoeven te nemen en zo te leven zoals het Mijn
Wil is. Ze hoefden alleen maar hun best te doen Mijn geboden van de liefde na te komen en ze
zouden dan tot aan het einde nog veel voor hun ziel kunnen bereiken. Daarom, word niet moede en
verslap niet in de arbeid voor MIJ en Mijn rijk, want deze is in de eindtijd het meest urgent en
overtreft alle aardse bezigheden aan waarde - ofschoon hij door de mensen niet als arbeid wordt
gezien en hem alle waarde wordt ontzegd.
Maar de mensen weten niet welk nutteloos werk ze zelf verrichten wanneer ze zich alleen maar
aards bezig houden zonder enig geestelijk streven, zonder geestelijk doel. En ook daarop moet u
hen opmerkzaam maken dat ze immers toch niets zullen behouden, dat alles zal vergaan en dat ze
alle levenskracht nutteloos verkwisten, die ze slechts aards gebruiken. Ze moeten weten dat ze er
zich geestelijke goederen mee zouden kunnen verwerven en er dan onvergankelijke schatten voor
de eeuwigheid mee zouden kunnen vergaren.
En nog eens: geloof zult u weinig vinden, maar woorden die het hart en het verstand eens heeft
opgenomen, kunnen wel uit het bewustzijn verdwijnen, maar ze komen zeker weer tevoorschijn hoe
meer het naar het einde loopt en dan kunnen ze nog uitwerking hebben als ze maar ernstig genomen
worden. Ieder mens wordt in de komende tijd nog door MIJ aangesproken. En u staat MIJ daarbij
bij inzoverre, dat u de schakel bent tussen MIJ en hen, dat u alleen maar uitspreekt wat IK aan allen
te zeggen heb. En de gebeurtenissen in deze tijd zullen uw woorden nog onderstrepen; en daarom,
houd u steeds gereed, u Mijn dienaren op aarde, opdat IK u te allen tijde kan roepen als IK u nodig
heb om in Mijn plaats te spreken.
Geloof niet dat u vergeefse arbeid verricht, want IK Zelf zegen uw activiteiten, en IK help u waar
uw kracht niet toereikend is. Want de tijd tot aan het einde moet nog goed benut worden en daarom
moet nog elke gelegenheid worden aangegrepen waar er aan een ziel nog reddend werk kan worden
verricht, opdat ze aan de macht van Mijn tegenstander wordt ontrukt.
AMEN

7167 De motivering om een periode op aarde te beëindigen
17 juli 1958
Neem er nota van dat de tijd ten einde loopt die u, mensen werd toegekend om op deze aarde rijp te
worden. Het hele menselijk geslacht dat in deze periode op aarde zich mocht belichamen, heeft min
of meer de proef doorstaan, ze zijn binnen gegaan in het rijk hierna en hebben daar hun positieve
ontwikkeling kunnen voortzetten, al is het ook onder andere omstandigheden dan op de aarde. Maar
er zijn ook ontelbare mensenzielen afgegleden in de diepte. En nu zijn de laatsten van dit geslacht
nog toegelaten om zich als mens te belichamen, ook met het doel, gedurende het aardse leven vrij te
worden uit de materiële vorm die hen al eeuwigheden gevangen houdt. Maar nu loopt deze tijd ten
einde en vindt onherroepelijk een afsluiting ervan plaats, omdat een nieuwe verlossingsperiode
moet beginnen.
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zeer veel geestelijks dat vijandig gezind is aan GOD belichaamd, dat niet eerder werd toegelaten
juist vanwege zijn weerstand, dat echter voor deze periode op de aarde bestemd was en ook nog de
gang als mens moet afleggen voor er een nieuwe verlossingsperiode begint. Om nu voor deze
mensen de weg over de aarde succesvol te laten worden is hun veel geestelijks als gezelschap
gegeven dat hen leidt en bijstaat waar de kracht van de mensen te klein is. Het is dus wel mogelijk
dat ook deze mensen nog rijp worden, maar toch bovenmate moeilijk, omdat nooit met dwang op de
wil van hen wordt ingewerkt. Maar het einde van deze periode op de aarde is sinds eeuwigheid
vastgesteld, het is in GOD's heilsplan vastgelegd, omdat HIJ van eeuwigheid af weet wanneer het
tijd is op de aarde een nieuwe wettelijke ordening tot stand te brengen, die door de wil van de
mensen omver werd geworpen en dat daarom een positieve ontwikkeling van het geestelijke bijna
tot een onmogelijkheid is geworden.
Wanneer nu de mensen menen dat het niet met de Liefde van een "GOD en VADER" in
overeenstemming is te brengen dat een scheppingswerk zoals de aarde een volledige omvorming
tegemoet gaat, dan moet daar tegenin worden gebracht dat het veel eerder een bewijs van gebrek
aan liefde zou zijn, wanneer aan zo'n geestelijk laag niveau geen einde zou zijn gesteld, want de
aarde zou dan hebben opgehouden een verblijfplaats te zijn om het geestelijke te vormen, ze zou
haar doel volkomen missen en alleen nog een chaos verder in de hand werken die geestelijk op haar
heerst.
De Liefde van GOD probeert waarlijk alles om de mensen te helpen zich te redden, maar er is geen
verbetering te zien, er is op deze aarde geen geestelijke ommekeer te verwachten, want er valt niet
op te rekenen dat het menselijk geslacht zichzelf verandert en terugkeert naar de door GOD gewilde
ordening, wat alleen een einde tegen zou kunnen houden. En GOD weet sinds eeuwigheid dat deze
mogelijkheid niet meer bestaat en daarom kon HIJ Zijn plan op deze wil van de mensen baseren. En
HIJ zal het ook ten uitvoer brengen, want HIJ is een goede, rechtvaardige en bovenmate wijze
GOD, DIE niets anders wil dan Zijn schepselen te helpen uit de diepte op te klimmen naar omhoog,
naar HEM en DIE ook waarlijk de juiste middelen weet en aanwendt. Maar u, mensen wilt niet
geloven dat de tijd is gekomen, dat de mensheid al op het geestelijk dieptepunt is aangekomen dat
nu geen uitstel meer duldt.
U zult het niet willen inzien, ofschoon het innerlijk gevoel u zegt dat de mensheid niets anders meer
heeft te verwachten. En daarom maakt u tegenwerpingen op tegenwerpingen die echter elke logica
ontberen. Want zodra u er eens ernstig over nadenkt wat deze aarde is en waartoe ze moet dienen,
en wanneer u dan ziet dat maar zelden een mens zijn aardse leven benut om geestelijk rijp te
worden, wat voor ieder duidelijk zichtbaar is, moet het u ook waarschijnlijker voorkomen dat er een
einde komt, dan dat ze (de aarde) op dezelfde wijze verder bestaan blijft.
Want ook dat moet u helemaal duidelijk zijn dat GOD de mensen er niet automatisch toe kan
brengen rijp te worden, er dus alleen nog maar een verandering van deze aarde kan plaats vinden,
een beëindigen van een tijdperk dat zonder effect blijkt te zijn en een begin van een nieuw, waarin
de positieve ontwikkeling van het geestelijke weer door kan gaan en waarom ook aan het
geestelijke dat zich in de diepte bevindt een nieuwe mogelijkheid is gegeven om op te klimmen.
U, mensen zult steeds de oneindige Liefde en niet te overtreffen Wijsheid van uw GOD en
Schepper in aanmerking moeten nemen, DIE uw aller VADER zou willen worden en DIE ook
waarlijk alles doet om Zijn doel te bereiken. En alleen zo zult u ook het komende einde van de
aarde mogen beschouwen als een daad van Zijn Liefde, maar nooit als wreedheid, waartoe HIJ niet
in staat is, want nooit wil HIJ vernietigen, integendeel steeds alleen het leven geven aan hen die het
uit eigen schuld hebben verloren.
AMEN
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7929 Het beëindigen van een periode op aarde staat voor de deur
27 juni 1961
IK houd ME aan de tijd die u werd gesteld voor uw verlossing en dit betekent, dat er ook een
verlossingsperiode ten einde loopt, dat er een nieuw tijdperk begint volgens plan van eeuwigheid.
Zoals IK het inzag als noodzakelijk en succes opleverend voor uw ziel, voor de ontwikkeling van de
gehele mensheid; zo is dit plan vastgesteld, want het geestelijk lage niveau eist een nieuwe
ordening, het eist een ingrijpen Mijnerzijds, een ommekeer die alleen tot zegen strekt, die voor het
geestelijke bevorderlijk is zich positief te ontwikkefen. En MIJ is sinds eeuwigheid ook het tijdstip
bekend waarop de mensheid op dit geestelijk dieptepunt is aangekomen, dat een verandering eist, en
IK zal ME ook aan deze tijd houden en Mijn heilsplan uitvoeren, maar steeds is Mijn Liefde en
Wijsheid bepalend voor Mijn regeren en werkzaam zijn in het gehele universum. En zo ook zal nu
het einde van een verlossingsperiode plaats vinden en een nieuwe zal weer beginnen, omdat het
ontwikkelingsproces aan een stuk door verder moet gaan, omdat van Mijn kant uit zich geen
stilstand kan voordoen en omdat IK een nog dieper wegzinken van het geestelijke dat als mens over
de aarde gaat, wil verhinderen.
Dat er dus een tijdperk van ontwikkeling op z'n einde loopt is zeker. Er zal een geestelijke
ommekeer zijn die echter ook aards een uitwerking zal hebben, want daar ook nog datgene wat in
de vorm is gekluisterd, vrij zal worden en nieuwe vormen betrekken, zal dit ook een ontbinding en
omvorming van de scheppingen op aarde vereisen, zodat dus op een totale omvorming van het
gehele aardoppervlak is te rekenen, die het oude verlossingstijdperk beëindigt en het begin van een
nieuwe ontwikkelingsperiode betekent.
Wat is voorbestemd sinds eeuwigheid zal ook worden vervuld op de dag die daarvoor is vastgesteld,
maar u, mensen blijft het preciese weten van de dag verborgen, omdat het niet dienstig is voor het
heil van uw ziel, wanneer u daarvan op de hoogte zou zijn. Maar het duurt niet lang meer, of u het
gelooft of niet, de tijd is afgelopen en Mijn heilsplan van eeuwigheid zal volgens Mijn Wil ten
uitvoer worden gebracht.
Dat u, mensen van de huidige tijd dit einde mee zult moeten maken heeft ook zijn oorzaak, want uw
weerstand tegen MIJ was sterk en liet een eerdere belichaming als mens niet toe. Maar wederom
was u dezelfde tijdspanne gesteld waarin u uw ontwikkelingsgang moest afmaken. Het is u ook
mogelijk hem met succes te beëindigen, het is u allen nog mogelijk vóór het einde de weg naar MIJ
te vinden, wanneer u maar uw weerstand opgeeft en u weer naar MIJ toekeert van WIE u zich eens
in vrije wil afwendde tot uw eigen ongeluk. Nog verblijft u op aarde, laat de tijd niet onbenut
voorbijgaan, want IK stort Mijn genaden in rijke mate uit over u en IK help u waarlijk op elke
manier, omdat IK alleen weet wat het voor u betekent wanneer u faalt en de eindeloos lange weg
om te groeien nog eens zult moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.
Reken erop, dat het einde heel nabij is en stel u in op dit einde. En waarlijk, het zal voor u alleen tot
zegen zijn, wanneer u zich naar MIJ keert en vraagt om Mijn kracht en hulp. U zult ook in korte tijd
nog veel kunnen bereiken, u zult vrij kunnen worden van uw laatste vorm (uw lichaam) en
volledige geestelijke vrijheid verkrijgen. U hoeft alleen maar te willen dat u uw weg over de aarde
als mens niet tevergeefs aflegt. U hoeft alleen MIJ, uw GOD en VADER van eeuwigheid om hulp
aan te roepen en u zult de weg naar JEZUS vinden, naar HEM DIE alleen u kan en ook zal
verlossen.
Laat deze aanmaning niet aan uw oren wegsterven, neem ze in alle ernst op in uw hart en denk
erover na en handel eer het te laat is. Want niemand mag verloren gaan, allen wil IK nog helpen
vóór het einde komt. Maar het komt onherroepelijk, want de tijd is vervuld, de termijn is afgelopen
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nieuwe beginnen zoals en wanneer het in Mijn heilsplan van eeuwigheid is voorzien.
AMEN

8500 De dag die is voorbestemd voor het einde wordt niet verschoven
18 januari 1963
De dag is niet ver meer die Mijn Wijsheid heeft vastgesteld om een verandering tot stand te brengen
op de aarde, die alleen nog maar dient als woonplaats voor een materiële mensheid, waarop echter
geen aanspraak wordt gemaakt als geestelijk scholingsoord. De dag is niet ver meer, waarop Mijn
Wil een werk zal gaan verwezenlijken dat een volledige verandering van het scheppingswerk aarde
in zijn uiterlijke vorm ten doel heeft, dat een vernietiging van al het leven in, op en boven de aarde
en ook van alle bestaande scheppingswerken betekent. Want Mijn heilsplan is van eeuwigheid af
voorzien en IK houd ME aan de tijd die IK in Mijn Wijsheid als noodzakelijk inzag om voor het
geestelijke weer nieuwe mogelijkheid te scheppen om rijp te worden. En u, mensen zult MIJ niet
kunnen overhalen van dit plan af te zien of een tijdelijk uitstel te verlenen, want IK weet en wist
sinds eeuwigheid in welke geestelijke gemoedsgesteldheid de mensheid zich in deze tijd bevindt,
die juist ook een totale verandering, een geven van een nieuwe vorm vereist aan al het geestelijke
dat zich op de terugweg naar MIJ bevindt.
En daarom zijn ook Mijn voorspellingen letterlijk te nemen, dat u niet meer moogt rekenen op een
lange tijd, dat u het aangekondigde einde niet in de toekomst zult mogen verplaatsen, want eens
wordt ook de toekomst tegenwoordige tijd en deze tijd is gekomen., U, mensen zult ook zelf (bij
goede wil= opm.v/d uitgever) aan alle gebeurtenissen in de wereld en om u heen kunnen zien dat
het geestelijk lage niveau van de mensen bijna niet meer erger kan en ook daarin zult u de reden van
een nabijzijnd einde moeten inzien, want alles is buiten de ordening getreden, er is een stilstand in
de ontwikkeling van het geestelijke ingetreden als er al niet van een achteruitgang sprake is.
Daarom is het ook een valse hoop, wanneer u, mensen gelooft MIJ door gebed tot andere gedachten
te kunnen brengen, zelfs al zeg IK u steeds weer dat gebeden grote kracht bezitten. Maar wat u
vraagt, is steeds alleen maar een gebed vanuit eigenliefde, omdat u niet bereid bent, het leven op
aarde prijs te geven en u alleen daarom bidt, dat IK de aarde moet laten bestaan om niet ook een
slachtoffer van het einde te moeten zijn. Uw gebed moet alleen nog maar bedoeld zijn voor de
toestand van de zielen van uw medemensen, u moet alleen voor het geestelijk rijp worden zorg
dragen en voor elkaar bidden, maar er MIJ niet om vragen van een definitieve verwoesting af te
zien, want die is nodig voor het nog in de scheppingen gekluisterde geestelijke, dat net als u,
mensen het recht heeft opwaarts te gaan, dat het eens ook is toegelaten om de menselijke vorm aan
te nemen.
Maar de mensen verspelen voor zichzelf het recht op de aarde belichaamd te zijn, daar ze zelf geen
stap meer omhoog afleggen, maar veeleer weer op de diepte aansturen. En deze zielen zouden ook
geen enkel voordeel hebben van een verlenging van hun bestaan op deze aarde, integendeel alleen
nog dieper wegzinken en dat moet hun al belet worden, wat door een hernieuwde kluistering
gebeurt, dat ze weer worden ontrukt aan Mijn tegenstander, die hen in het aardse leven als mens te
zeer in zijn macht heeft.
U, mensen moet alleen voor elkaar bidden dat de zielen zich nog vóór het einde bevrijden uit zijn
macht. Zo'n gebed dat in liefde ten gunste van een uwer medemensen wordt verricht, zal ook Mijn
oor bereiken en worden verhoord - maar MIJ ertoe willen brengen Mijn heilsplan van eeuwigheid te
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helpt vooruit te gaan.
Wie dus voor MIJ en Mijn wijngaard aktief wil zijn, moet op een spoedig einde als een zeker feit
rekenen en nu daarmee in overeenstemming op aarde werkzaam zijn, doordat hij de liefde preekt en
ook alle mensen wijst op de Verkondiger van deze goddelijke liefdeleer, op JEZUS CHRISTUS,
dat ze de weg gaan naar HEM onder Zijn kruis en ze dus verlost zijn van zonde en dood, wanneer
het einde is gekomen. Dan is er voor hen of een binnengaan in het lichtrijk of een geplaatst worden
op de nieuwe aarde waar hun een paradijselijk verblijf verzekerd is, dat al gelijk is te stellen met het
binnengaan in het lichtrijk, omdat de mensen dan de proef van hun aardse leven hebben doorstaan
en vrij zijn van hun schuld. En opdat dit doel nog door veel mensen wordt bereikt, spreek IK hen
steeds weer aan door u - Mijn boden op aarde, u die Mijn aanspreken direct in ontvangst neemt en
ze daarheen doorgeeft waar het maar gelovig wordt opgenomen. Dit aanspreken zal niet ophouden
voor het einde, want IK weet wie ervoor geschikt is, Mijn Woord te horen,(of te lezen = opm.v/d
uitg.) het ook juist te gebruiken en Mijn Liefdestraal in het hart te laten binnenstromen. En dezen
zullen steeds weer opnieuw getuigen dat het einde niet ver meer is, ze zullen nooit ophouden
melding te maken van Mijn heilsplan en onophoudelijk wijzen op JEZUS CHRISTUS en Zijn
Verlossingswerk.
Steeds weer zal IK ook de grote betekenis hiervan naar voren brengen en de mensen naar HEM DIE
alleen hun redding is verwijzen, om niet in de diepste diepte neer te storten. En wie aan een einde
kan geloven, zal het ook niet vrezen, want zijn geloof werd door de liefde levend en een mens die in
de liefde leeft, zal ook steeds de kracht bezitten, alle stormaanvallen het hoofd te bieden die de
laatste tijd hem nog zal opleveren. Want de zuivere liefde zelf is kracht, omdat door de liefde de
mens met MIJ als de eeuwige LIEFDE is verbonden en omdat hun van MIJ uit voortdurend kracht
toestroomt. En u allen hoeft waarlijk het einde niet te vrezen, als u maar uw best zou willen doen in
de liefde te levenv Maar het ontbreekt de mensheid aan liefde en daarom zinkt ze voortdurend
dieper weg en haalt ze zelf het einde naar zich toe - zoals IK het zag sinds eeuwigheid en daarom
ook Mijn heilsplan wordt uitgevoerd, zoals het werd aangekondigd door woord en geschrift.
AMEN

8501 Opgave van de tijd (Vervolg van nr 8500)
19 januari 1963
Nooit zal er u een tijdsaanduiding toekomen, omdat het voor uw ziel alleen een schadelijke
uitwerking zou kunnen hebben precies op de hoogte te zijn van het tot werkelijkheid worden van
datgene wat u wordt voorspeld. U zult er wel kennis van moeten nemen, omdat IK wil dat u zich
voorbereidt, omdat IK u wil aanmanen en waarschuwen: aansporen om ijverig te werken aan uw
ziel en waarschuwen voor onverschilligheid, die u eens bitter zult berouwen. En daarom maak IK u
bekend met dat wat op u toekomt en heb de mensen ook gewezen vanaf het begin van deze
verlossingsperiode op dat wat komen gaat, want de gedachte dat u er vlak voor staat, moet u
aansporen te leven in overeenstemming met Mijn Wil, en dus te beantwoorden aan het doel van uw
leven op aarde. Maar nooit is u de tijd opgegeven, wanneer u met datgene wat is aangekondigd
rekening hebt te houden en dat heeft u lauw doen worden.
Steeds verwacht u de vervulling van Mijn voorspellingen in de verre toekomst. Maar u denkt er niet
aan dat de tijd voortdurend verloopt, dat u ook dit toekomstige steeds dichterbij haalt en dat ook
eens de toekomst tegenwoordige tijd wordt. Zo ook zeg IK u nu weer vooraf, dat het einde van deze
aarde vlak voor u staat, het beëindigen van een verlossingsperiode. En steeds dringender wijs IK er
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Wederom geef IK u geen precieze tijd en zal het niet doen tot aan het einde, om uw vrije wil niet te
dwingen. Doch dit ene zeg IK u, dat u niet veel tijd meer hebt, dat zeer snel de tijd is gekomen
waarin al Mijn voorspellingen vervuld worden en dat u er zich niet op zal mogen verlaten dat voor
MIJ één dag is als duizend jaar.
Ook duizend jaar gaan eens voorbij en zo ook zal de verlossingsperiode waarin u zich bevindt eens
haar einde vinden, want eens moet een nieuwe tijd beginnen, al is het al om het vele geestelijke dat
in de scheppingswerken is gekluisterd, dat door moet gaan in zijn ontwikkeling. En weer zeg IK u
alleen maar, u staat er dicht voor. Maar IK herhaal deze Woorden steeds weer met zo'n aandrang,
dat u toch achterdochtig zou moeten worden. IK tracht altijd maar weer arbeiders te winnen in de
laatste tijd vóór het einde, omdat IK ze dringend nodig heb met het oog op wat komen gaat, IK doe
u, mensen een weten toekomen dat ongewoon is, omdat u ook Mijn voorspellingen leert begrijpen,
dat u zult weten welke beweegredenen aan de aankondigingen ten grondslag liggen.
En IK doe het daarom, omdat het einde zeer nabij is en omdat u erin zult mogen geloven dat Mijn
Woorden in vervulling gaan. Maar ook nu kan IK de tijd niet vermelden, als IK geen
onoverzienbare chaos over u wil laten losbarsten. Want een precies weten van de dag en het uur zou
u in een ontzettende verwarring storten, maar u geen enkele rijpheid opleveren. IK kan steeds weer
en steeds dringender erop wijzen dat u met de vervulling van alle voorspellingen rekening zult
moeten houden, dat u er zich niet op zal mogen verlaten dat u het zelf niet meer meemaakt. Geen
mens weet het uur van zijn dood en zo ook weet geen mens of hij zelf door dat wat is
aangekondigd, door het grote vernietigingswerk en zijn voorboden, het ongewone natuurgebeuren,
verrast wordt en hij alles moet meemaken wat zich in de eindtijd afspeelt, want IK zeg u steeds
weer: u staat er vlak voor en u hebt niet veel tijd meer en zult elke dag en elk uur erop moeten
rekenen, dat IK door de elementen van de natuur ME op een ongewone wijze zal openbaren, en dan
weet u ook dat het einde niet ver meer is.
Daarom moet u leven volgens Mijn Wil. U zult al het gebeuren zonder vrees tegemoet kunnen gaan.
U zult u alleen moeten verbinden met MIJ door werken van liefde, gebed en het veelvuldig denken
aan MIJ en waarlijk, u zult geen schade oplopen aan uw ziel, zelfs wanneer IK u voortijdig
wegroep.
Maar IK zal u ook lichamelijk beschermen, wanneer het Mijn Wil is dat u MIJ nog moet dienen tot
het einde. Maar reken er nooit op dat IK u inwijd met betrekking tot de tijd, want op geen enkele
manier zou dat voor u die MIJ dient van nut zijn, maar ook niet voor uw medemensen, wier staat
van rijpheid zo'n weten al helemaal niet verdraagt. Maar wat u maar mogelijk is, de medemensen in
kennis te stellen van dat wat komt, van Mijn heilsplan van eeuwigheid en te vertellen over de
oneindige Liefde van de VADER, DIE al Zijn kinderen zou willen redden vóór het einde, doe dat
en verricht zo voor MIJ een heel vruchtbaar werk in de wijngaard nog tot het einde. Want elke ziel
die nog gered wordt, is winst voor MIJ, die IK waarlijk zal lonen.
AMEN

9000 GOD kent de wil - Natuurkatastrofe Bescherming van de dienaren
22 juni 1965
Alles is in het scheppingsplan opgenomen, en zo vloeit daar uit voort dat IK ook op de hoogte ben
van de wil van ieder mens en deze wil MIJ a.h.w. aanleiding geeft, zijn levenslot zo vorm te geven,
dat het de mens niets anders dan winst kan opleveren, vooropgesteld natuurlijk dat zoiets van de
kant van de mens wordt nagestreefd. En dat zult u zeker moeten geloven dat IK wel weet hoe de wil
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toe te leiden. Maar IK kan de mensen nog vele wegen laten gaan om een verandering van de wil te
bereiken. Deze verandering van de wil heb IK op het oog door Mijn ingrijpen, waaraan weliswaar
ontelbare mensen ten offer zullen vallen, maar voor wie steeds nog de poorten van het rijk hierna
geopend zijn om daar nog rijp te kunnen worden. Maar de mensen die in leven blijven is nog een
uitermate grote genade verleend, deze verandering van de wil nog op deze aarde te kunnen
realiseren om dan voor eeuwig gered te zijn.
Steeds weer wijs IK u, mensen op dit gebeuren, maar IK vind geen geloof. Het zijn er maar heel
weinige die zich ernstig met dat wat komt, bezig houden, maar ook dezen kunnen zich geen
voorstelling vormen van de omvang van de katastrofe, omdat die alles overtreft wat ooit op deze
aarde is voorgekomen. En ook de enkeling kan er zich geen begrip van vormen, omdat de mensen
van elk contact zijn afgesneden, omdat er geen samenhang meer bestaat tussen de plaatsen en ook
tussen de landen die erdoor zijn getroffen. Er zullen streken zijn die volledig uitgestorven lijken,
waar maar enkele mensen te vinden zijn om nu het leven voort te zetten. Ieder zal door ontzetting
gegrepen zijn die zich niet aan MIJ vasthoudt en geheel op MIJ vertrouwt. En dan kan de wil een
beslissing nemen. Ieder mens kan ook de weg naar MIJ nemen en hij zal zeker door de chaos heen
worden geleid. Maar hij kan ook net zo goed het WEZEN DAT zoiets liet gebeuren vervloeken en
de vloek zal hemzelf treffen. En juist omdat IK de wil van de mensen in de eindtijd ken, is dit Mijn
laatste poging om de mensen het verschrikkelijke lot van de hernieuwde kluistering te besparen.
En wederom zult u vragen, waarom IK zo'n verwoesting over de mensen laat komen, die alleen nog
maar door de katastrofe op het einde overtroffen zal worden, omdat in u allen geen geloof meer te
vinden is in een eeuwige GOD, in een Schepper van hemel en aarde, in HEM DIE ook Zelf u heeft
laten ontstaan. Er komen steeds minder mensen die het geloof nog bezitten en het nog niet hebben
verloren, en dezen zullen ook niet in hun geloof verzwakken of echter al tevoren worden
weggeroepen, opdat ze dit leed niet meer mee hoeven te maken. En u hoeft met geen mens
medelijden te hebben die tevoren al uit het leven is heengegaan, want voor hem bestaat nog de
mogelijkheid in het hiernamaals helemaal rijp te worden.
Wanneer echter de dag is gekomen dan zal het niets baten of hij ook vlucht, want Mijn Hand reikt
tot overal, en zo houd IK ook Mijn beschermende Hand boven ieder die MIJ toebehoort. En bij
dezen zal IK duidelijk zichtbaar zijn, want ze zijn in de grootste nood en in deze nood kom IK hen
te hulp. En dan zal blijken waartoe de kracht van het geloof in staat is. Want wie maar Mijn
nabijheid zoekt, zal ook een bewijs hebben van Mijn tegenwoordigheid en zijn geloof zal steeds
sterker worden. En het tijdstip van het gebeuren zal niet lang meer op zich laten wachten, al zijn
voor MIJ duizend jaar als één dag.
Maar IK heb u gezegd, u zult het meemaken. En dat betekent dat een groot deel van hen die Mijn
Woord aannemen, dit alles zelf zullen ondervinden - dat IK aan al diegenen nog grote eisen stel, dat
dan de tijd van het werkzaam zijn is gekomen, daar u voor MIJ nog ijverige knechten zult moeten
zijn en dat IK u niet eerder van de aarde wegneem tot u zich van deze taak heeft gekweten.
U allen die werkzaam bent voor MIJ en Mijn rijk zult u aangesproken moeten voelen. Want IK zeg
u steeds weer dat IK niet veel arbeiders heb in Mijn wijngaard en dat IK daarom ieder zal
beschermen die zich aan MIJ ter beschikking stelt. Hieruit al zult u ook kunnen afleiden dat er niet
veel tijd meer verloopt tot die katastrofe, die voor u niet is voor te stellen, zowel wat de omvang
betreft als ook in leed en ellende die ze voor de overlevenden betekent. En daarom moet IK die
mensen met grote kracht uitrusten opdat ze MIJ als steun zijn in deze tijd van rampspoed. En IK zal
ook u die volgens de natuurwet door grote zwakte bent aangetast de kracht geven, omdat IK u in
deze tijd nodig heb en alle maar te bedenken middelen aanwend om het getal van de mijnen maar te
vergroten, om hun een vast geloof te geven en zo nog in te werken op hen die zonder geloof zijn in
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kan verlengen die hen willen helpen te geloven.
En denk er aan dat het einde van een verlossingsperiode is gekomen, dat deze tijd toch op 'n
ongewone wijze moet worden benut en dat IK daarom ook ongewone middelen aanwend om maar
een vonkje geloof te ontsteken in de mens voor hij zijn leven moet geven. Want als hij maar dit
kleine vonkje in zich heeft, dan is hem ook het opgaan in het geestelijke rijk verzekerd.
Maar geheel zonder geloof van de aarde te scheiden is zonder hoop en eindigt met de hernieuwde
kluistering, omdat het hiernamaals de poorten heeft gesloten op het moment dat de oude aarde
wordt ontbonden. Daarom ook zal IK op het einde nog alles doen om de mensen te bewegen hun
wil te veranderen, en omdat Mijn zacht aanspreken niet door hen wordt gehoord, spreek IK ze
luider toe, zo luid, dat ze deze Stem wel moeten horen. Maar of ze MIJ Zelf daarin herkennen, staat
hun ook dan nog vrij, maar het bezegelt hun verdere lot.
Maar u die van MIJ bent, u bent verzekerd van Mijn bescherming en zegen in geestelijke en aardse
nood, want IK heb u nodig. En al gaat u ook zware tijden tegemoet, u bent toch onder Mijn hoede
en u zult niets hoevente vrezen.
AMEN
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