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PROFETISCH WOORD NAAR DE BELOFTE IN 
JOHANNES 14.21, ONTVANGEN EN 

Neergeschreven door Bertha Dudde 



Golgotha 
 
 

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via 
het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 

14.21: 
“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand 

Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij 
aan hem doen kennen.” 

 
 

 
 

Deze geschriften zijn niet confessioneel ! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook 
niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling 

GODS woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de 
mensen toegankelijk te maken, omdat het God’s wil is. 

 
Allen, die zich voor het Woord God’s willen bedanken, nodigen wij uit te bidden, vooral voor 

die zielen, die het het meeste nodig hebben. 
 

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen. 
 

http://www.bertha-dudde.info 
http://www.berthadudde.net/ 

 
Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, 

geoorloofd. 



Wie was Bertha Dudde? 
 
 

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een 
kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren. 

 
Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via 

het “innerlijk woord.” 
 

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te 
schrijven. Verstandelijkerwijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik 

ervan overtuigd raakte, dat geenszins ikzelf de auteur van deze kostelijke 
woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de 

hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid 
binnenleidde.” 

 
“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn 

opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als 
diktaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op 
in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te 
brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of 

extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik 
het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze diktaten ontvangen. Ze zijn noch 

aan tijd, noch aan plaats gebonden.” 
 

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk 
te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn 

wijngaard te mogen verrichten.” 
 

(Citaten uit een autobiografie van 1959) 
 

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen. 
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B.D. 1622 
20 september1940 

 
Strafgericht - Tijd van vrede –  

Gebroken macht van de tegenstander 
 
Gods strafgericht is niet meer ver weg. Het duurt nog slechts korte tijd, en in 
deze tijd zal de wereld nog veel ellende zien, veel leed en kommer moeten 
dragen en door een onnoemelijke droefenis gaan. Want aan het kruis van 
Golgotha is men voorbijgegaan, en dus moeten de mensen het zelf ondervinden, 
ze moeten onnoemelijk leed dragen en zo de zondeschuld delgen, daar ze het 
geloof in Jezus Christus opgaven. Want God wil hen niet in hun toestand van 
ongeloof laten en hen nog middelen en wegen geven Jezus Christus te vinden.  
 
Het leed dat over de aarde komt is gering te noemen in vergelijking tot het lijden 
aan gene zijde van hen, die zonder het geloof in Jezus Christus sterven, die Zijn 
verlossingswerk niet erkennen. Zijn lijden en sterven aan het kruis was het 
zoenoffer voor de zonden van de mensheid. Maar wie zich afkeren van het 
verlossingswerk, moeten zelf boeten voor hun zondeschuld en zich gelukkig 
prijzen, wanneer zij dit nog tijdens het leven op aarde mogen doen.  
 
Zulke zielen, die zich tegen Christus en Zijn verlossingswerk afzetten, worden 
aan gene zijde opgewacht door onvoorstelbare kwellingen. Groot leed op aarde 
kan hen echter  nog de weg tot Hem doen vinden en Zijn overgrote Liefde laten 
erkennen, en de toestand van hun ziel kan bij het overlijden nu toch zo zijn, dat 
zij de kwellingen aan gene zijde niet hoeven te verduren. Wanneer zij echter ook 
door het aardse leed geen geestelijke vooruitgang boeken, dan is ieder middel op 
aarde tevergeefs en God laat een periode over de mensen komen, waarin alles 
wordt uitgeroeid wat geestelijk niet meer de redden is... waar een scheiding 
tussen goed en kwaad zal plaatsvinden... die alleen diegenen het leven laat 
behouden, die zich tot God bekeren, maar die al het God vijandig gezinde 
wegneemt.  
 
Vooraf wordt aan de wereld geopenbaard wat God verlangt, zij zal niet 
onwetend zijn, maar niet willen geloven. En tot geloof kan zij niet gedwongen 
worden, het ongeloof echter zal zodanig om zich heen grijpen, dat God de 
Zijnen wil beschermen tegen de verderfelijke invloed van die mensen, die 
zichtbaar onder de macht van de tegenstander staan. Hij zal daarom diens macht 
breken en alles aan de vernietiging prijsgeven, wat zich tegen Hem verzet... Hij 
zal Zijn wil terugtrekken uit iedere uiterlijke vorm om het geestelijke, dat zich 
tegen hem verzet - opnieuw geboeid- , de eindeloos lange weg  te laten afleggen, 
want voor dit geestelijke bestaat er geen uitzicht op hogere ontwikkeling en 



verlossing aan gene zijde, omdat zijn wil nog volledig onder invloed van de 
tegenstander staat.  
 
Daarom zal het strafgericht het aanbreken van een volledig nieuw tijdperk 
betekenen. Wie de aarde dan bewoont, is geestelijk vooruit  gegaan en wil 
bewust God  dienen en zal de aardse weg  gaan overeenkomstig God’s wil, want 
zij wordt niet meer zo sterk door slechte machten in het nauw gedreven. De 
erkenning van God zal de mensen tot een blij, in liefde tot God ontbrandend 
geslacht laten worden, en de aarde zal ook van kommer en leed verschoond 
blijven, er zal op aarde reeds een tijd van vrede en gelukzaligheid aanbreken, de 
mensen zullen elkaar in liefde dienen en zo, God welgevallig, omhoog streven.  
 
En in deze tijd heeft de tegenstander weinig macht over de mensen. Deze is hem 
afgenomen, doordat al het geestelijke dat aan hem onderworpen was, van alle 
vrijheid beroofd en opnieuw in vaste vorm gekluisterd is, zodat de tegenstander 
niet eerder weer zijn macht kan gebruiken, tot deze wezens weer het stadium 
van de vrije wil bereiken, wat echter weer eindeloos veel tijd vergt, en deze tijd 
een tijd van vrede op aarde genoemd kan worden. 

Amen. 
 

 
 
B.D. 3445 

23 februari 1945 
 

"Wie in Mij gelooft ....“ 
Genade van het verlossingswerk .... 

 
Het is op dit moment noodzakelijk, dringend om de genade van het 
verlossingswerk te vragen. Want nu zal blijken, hoe veel sterker de wil van de 
mens kan zijn, die omwille van de dood van Jezus Christus,  bidt om kracht en 
genade.  
 
Jezus Christus stierf de meest pijnlijke dood aan het kruis, om de mensen lijden 
te besparen. Hij nam het leed van de mensen op Zijn schouders, Hij droeg het 
kruis voor hen en dientengevolge kunnen de mensen voor lijden gespaard 
blijven, mits ze zich gelovig onder het kruis plaatsen, mits ze Jezus Christus 
aanroepen om Zijn bijstand, opdat Hij hun last van hen afneemt en deze in hun 
plaats draagt.  
 
En de mens zal gesterkt zijn na deze aanroep, want de Goddelijke Verlosser Zelf 
geeft hem kracht, als genade van Zijn verlossingswerk. En zijn wil zal worden 
gesterkt, alle angst zal van hem wijken, hij zal met meer kracht omhoog streven, 



en aards leed zal hem nauwelijks raken, omdat Jezus Christus het hem helpt 
dragen.  
 
Echter, hoe weinig mensen roepen Hem aan om hulp... hoe weinig mensen 
belijden het geloof in Hem en Zijn verlossingswerk en hoe zelden wordt de 
genade van het  verlossingswerk afgesmeekt en aldus bewust ontvangen... Ze 
roepen God aan, maar erkennen Hem niet in Jezus Christus, en daarom heeft het 
leed op aarde een maat bereikt, die overvol schijnt te zijn...  
 
En de mensen moeten het leed zelf dragen. Ze moeten het op zich nemen, omdat 
ze niet in Hem geloven... En daarom is de nood zo hoog, en de mensheid is 
zwak van wil, omdat ze zonder Jezus Christus haar weg gaat en daarom, enorm 
zwaar belast, door groot louterend lijden heen moet gaan.  
 
God wil nog op aarde de mens de gelegenheid geven, Jezus Christus te 
erkennen, doordat Hij hen zelf de weg naar Golgotha laat gaan, die het omhulsel 
van hun ziel moet laten smelten, die in hen de vonk van liefde moet ontsteken, 
opdat zij nu ook de weg in navolging van Jezus gaan en Hem Zelf als verlosser 
van de wereld leren kennen. En als het lijden maar tot het doel bijdraagt, dat zij 
Jezus Christus aan het eind van hun leven niet afwijzen, dan hebben ze veel 
gewonnen, en ze zullen daarvoor ooit dankbaar zijn en ook het lijden zegenen, 
dat hen deze erkenning gebracht heeft. Maar verminderen kunnen zij het lijden 
op aarde alleen, wanneer zij in diep geloof tot Hem daarom bidden, dat Hij hen 
helpt het kruis te dragen...  
 
Zijn volgelingen echter zullen alle zwakheid van wil verliezen, zij zullen 
onbevreesd door de lijdenstijd heen gaan, want zij putten de kracht uit Hem, zij 
maken gebruik van de genade van het verlossingswerk en dus ontbreekt het hun 
niet meer aan kracht waarmee zij alles bedwingen, wat de wereld van hen eist, 
en waardoor ze ook door het leed niet terneergedrukt worden. Want Jezus 
Christus draagt voor hen het leed, Hij stierf voor de zonden van de mensheid, en 
zo nam Hij ook de straf voor de zonden op Zijn schouders...   
 
En de mens kan gezuiverd uit zijn aards leven tevoorschijn komen, als hij maar 
met diep geloof in Hem, om vergeving van de zonden bidt... Hij heeft het middel 
tot loutering, het leed niet nodig... terwijl de ongelovige mensen slechts alleen 
door leed nog gered kunnen worden, mits ze niet een geheel verstokte instelling 
hebben.  
 
De genade van het verlossingswerk staat de mens onbegrensd ter beschikking, 
en hij kan  er steeds en voortdurend gebruik van maken. Maar zij werkt niet voor 
degenen, die Jezus Christus afwijzen en hun aards lot ontwikkelt zich niet 
eenvoudig, omdat het de tijd van het einde is, die moet worden uitgebuit, willen 



de zielen nog gered worden. Wie in Jezus Christus gelooft, die weet zich niet 
verloren, want hij vlucht bij elke nood naar het kruis... En hij zal niet tevergeefs 
vragen. Zijn leed zal draaglijk zijn, zijn wil wordt gesterkt en zijn kracht tot 
overwinning van alle geestelijke en lichamelijke nood zal toenemen, en hij zal 
zijn levensstrijd goed doorstaan, en zijn aardse weg zal succesvol zijn... hij zal 
geestelijk rijp worden en het eeuwige leven winnen... Want Jezus Christus Zelf 
heeft hem beloofd: Wie in Mij gelooft, die zal niet sterven, maar het eeuwig 
leven hebben... 

Amen 
 

 
 
B.D. 4876 

Paaszaterdag, 8 april 1950 
 

De Kruisgang van Christus .... 
 
Wie Mij navolgen wil, die gaat een eenzame weg, door de medemensen niet 
begrepen, zoals ook mij ten deel viel, ondanks de liefde die Ik de medemensen 
schonk. Wie Mij navolgen wil, moet zijn kruis op zich nemen, zoals Ik het deed, 
ofschoon Mijn eeuwige liefde van geen enkel mens het kruis zo zwaar laat 
worden, zoals dat van de mens Jezus... Hij moet het dragen, maar hij kan op 
ieder moment de last verminderen, als hij Mij aanroept om hulp. Ik neem dan 
het kruis op Mijn schouders en draag het voor hem, en met Mij wordt alles 
lichter, met Mij is hij niet meer eenzaam, Ik begrijp hem ten allen tijde en deel 
alles met hem, lijden en vreugde; hij kan steeds samen met Mij in stilte zijn weg 
op aarde bewandelen, en hij zal daarom zijn kruis als draaglijk ervaren en zich, 
in overgave, in zijn lot schikken ... 
 
Ik nam het leed van de gehele mensheid op Mijn schouders, toen ik 
voortschreed, met de kruisdood in het vooruitzicht, en  onnoemelijk lichamelijk 
lijden dulden moest. Voor allen, die Mij in de toekomst wilden navolgen, ben ik 
de moeilijke weg gegaan, die eindigde met de dood aan het kruis. Als mens leed 
ik onnoemelijk, opdat het leed van de mensen verminderd werd. Ik nam deel aan 
het leed van de totale mensheid en droeg voor haar het kruis. En wie Mij liefhad, 
volgde mij na... 
 
Het waren slechts weinigen, vergeleken met de totale mensheid waar ik voor 
stierf, slechts weinigen deelden Mijn smart, zij leden met Mij en voor Mij. Zij 
droegen eveneens hun kruis, omdat zij Mij navolgden, want de liefde tot Mij liet 
hen al het leed dubbel voelen. Maar hun liefde was als balsem voor Mijn 
wonden, die de wrede mensen mij toebrachten; hun liefde versterkte Mijn wil, 
om voor de mensen te lijden en hen te helpen door mijn kruisdood. Velen 



volgden Mij op de weg naar de plaats van de terechtstelling, doch weinigen 
namen deel aan mijn smart... 
 
Velen op aarde leven erop los, maar slechts weinigen volgen Mij na. Ik ben voor 
alle mensen aan het kruis gestorven, maar slechts weinigen nemen mijn offer 
aan en maken gebruik van de verworven genade. Slechts weinigen volgen Mij 
na, en toch kunnen de mensen alleen door Mij na te volgen zalig worden. Een 
ieder moet zijn kruis op zich nemen en Mijn offergang naar Golgotha gedenken, 
die bijna te zwaar was voor een mens en Mij deed bezwijken...  
 
De liefde van een mens echter hielp Mij, waar Ik het als mens bijna begaf en Ik 
bracht het offer, Ik dronk de beker van het lijden leeg tot de laatste druppel... En 
wanneer jullie mensen moeten lijden, denk dan aan Mijn woorden: Wie mij wil 
navolgen, die neme zijn kruis op zich... Weet, dat ieder leed dat jullie in 
overgave aan Mijn Wil  dragen, jullie als kruisgang wordt aangerekend, die voor 
jullie verlossing en bevrijding van alle schuld betekent. Weet, dat jullie op aarde 
zijn, om vrij te worden van schuld, waarvan jullie als mens de omvang niet 
kunnen meten, een schuld, waarvoor Ik wel gestorven ben, om haar te 
verminderen, die echter ook ieder van jullie moet helpen voldoen, voor zover 
jullie daartoe de kracht bezitten, als jullie willen deelnemen aan het 
verlossingswerk, dat Mijn liefde is begonnen met Mijn kruisdood. Jullie mensen 
is slechts een  licht kruisje opgelegd, omdat Ik de zwaarste last van jullie 
afgenomen heb, maar geheel zonder leed kunnen jullie niet blijven om jullie 
naar Hem toe te drijven, Die jullie altijd helpen wil, Die jullie moeten navolgen, 
opdat jullie eeuwig zalig worden..... 

Amen. 
 

 
 
B.D. 5643 

3 april 1953 
 

Goede Vrijdag .... 
Weg naar Golgotha .... 

 
De Weg naar Golgotha was de beëindiging van Mijn leven op aarde, het was de 
overwinning en de vervulling - het was de zwaarste en bitterste offergang, want 
het stond Mij duidelijk in elk detail voor ogen, tot aan het uur van de dood. Ik 
wist van alle lijden en kwellingen en ging toch bewust deze weg. Maar mij stond 
eveneens de onnoemelijke nood van de zondige mensen voor ogen, de 
onmetelijke zondenschuld en haar uitwerking lag als een samengebalde last op 
Mijn schouders, en Ik wist, dat, wanneer Ik deze last zou afschudden - wat ik 



wel kon met Mijn macht en kracht - de mensheid daaronder moest bezwijken en 
de last nooit alleen zou kunnen dragen...  
 
Ik wist, dat deze zondenlast de mensheid eeuwigheden zou kwellen en haar 
nooit de  vrijheid en zaligheid zou laten  bereiken... Ik zag deze kwellingen van 
de gehele mensheid voor mijn geestelijk oog en Ik had medelijden met het 
onzalige geestelijke. Daarom nam Ik de zondenlast van de mensheid weg en 
ging de weg naar Golgotha, Ik nam het onnoemelijke leed op Mij om de schuld 
af te lossen, die zo groot was, dat alleen bovenmenselijk lijden als zoenoffer zou 
volstaan. Daarom wilde Ik lijden en sterven voor de mensen en op geen enkele 
wijze Mijn Lijden verzachten...  
 
Jullie mensen zullen nooit de omvang van het werk van Mijn barmhartigheid 
kunnen beoordelen, want ook jullie, die in Mij geloven, weten dat Mijn 
goddelijkheid ook het grootste leed zou kunnen verminderen... Ik echter leed en 
stierf als mens... Alle kwellingen die een mens maar verdragen kan, moest Ik 
ondergaan, geestelijk en lichamelijk werd Ik op de meest erbarmelijke manier 
mishandeld, Mijn folteraars kwelden niet alleen het lichaam, maar ze stootten 
zulke verschrikkelijke en van haat vervulde woorden uit, dat Mijn ziel ze als 
uitingen van de hel herkende en ondraaglijk gemarteld werd...  
 
Alles wat men zich maar bij lijden kan voorstellen, heb Ik verdragen, en wel uit 
liefde voor de mensen, die hun enorme zondenschuld zelf hadden moeten 
aflossen en doorvoor eeuwigheden nodig gehad zouden hebben... Het leed van 
deze mensen kon Ik als de mens Jezus overzien, en dit onmetelijke lijden wilde 
Ik afwenden, door Zelf te verdragen, wat Ik maar verdragen kon...  
 
Mijn liefde kon niet aan de grote nood der mensheid voorbij gaan, zij wilde 
helpen, zij wilde verlossing brengen aan alle geketenden, zij wilde vergeving 
afsmeken voor alle zondaren, zij wilde verzoening tot stand brengen en daarom 
zichzelf als offer aan de hemelse Vader aanbieden...  
 
Maar de mensen moeten het gebrachte offer waarderen en zich door Mij laten 
verlossen. Daarom roep ik jullie met vurigste liefde op: Laat Mij niet tevergeefs 
het offer voor jullie hebben gebracht... Erken, dat jullie gebukt gaan onder een 
grote zondenschuld, en wil, dat jullie daarvan verlost worden. Neem Mijn 
kruisoffer aan, als voor jullie gebracht, gaan ook jullie onder het kruis van 
Golgotha staan, laat Mijn lijden en Mijn dood aan het kruis niet zonder 
uitwerking op jullie blijven... Breng Mij al jullie zonden, opdat Ik jullie 
bevrijden kan, opdat jullie vergeving verkrijgen, opdat de Vader jullie aanneemt 
omwille van de liefde van Zijn Zoon... laat jullie allen verlossen door Mijn 
bloed, dat Ik voor jullie mensen aan het kruis heb vergoten... 

Amen. 



 
 

 
B.D. NR. 5791 

16 oktober 1953 
 

De weg naar Golgotha. Het navolgen van Jezus. 
 
De weg naar Golgotha te gaan, is de ware navolging van Christus. U zult dat 
(wel) begrijpen als u gelooft, dat Jezus Christus voor u deze weg gegaan is, dat 
Hij omwille van uw zonden alle smartelijke kwellingen van deze gang naar het 
kruis op Zich nam, dus u het leed heeft afgenomen en Zelf voor u heeft 
gedragen. En uw geloof daarover is ook juist. Hij heeft voor u de schuld teniet 
gedaan door Zijn lijden en sterven aan het kruis. 
 
Maar de bekroning van Zijn weg over de aarde was de vereniging met Zijn 
Vader van eeuwigheid. Hij verenigde Zich voor eeuwig met Hem. Hij en de 
Vader werden Een. En om dit doel te bereiken is het navolgen van Jezus de 
enige weg en om dit doel te bereiken moet de mens ook een aards leven vol leed 
op zich nemen, hij moet geduldig de weg over de aarde gaan tot het einde, al 
brengt deze hem nog zo groot leed, nog zo grote tegenspoed en ontberingen. Hij 
moet de kelk leegdrinken tot op de bodem en alleen maar steeds de goddelijke 
Heer en Heiland voor ogen houden, zijn hele streven moet zijn Hem na te 
volgen en met Wie hij ook verenigd zou willen zijn tot in alle eeuwigheid. Van 
Hem zal de mens ook kracht toekomen en als de mens zwak wordt staat de 
Heiland Jezus Christus naast hem en ondersteunt hem, Hij helpt hem het kruis 
dragen tot hij zijn doel heeft bereikt. 
 
En nu zult u begrijpen waarom vrome, God toegedane mensen vaak door leed en 
ziekte worden achtervolgd, waarom hun een kruis te dragen werd gegeven dat 
hun bijna ondraaglijk voorkomt. Het gaat om het kindschap God's, om de 
vereniging met Hem zodanig, dat ze, als het dichtst bij de Vader staand, 
onbegrensd kracht en licht kunnen ontvangen en onbeperkte gelukzaligheid 
gevoelen die alleen de totale vereniging met Hem teweeg kan brengen, en dat 
deze staat daarom het kostelijkste is wat op aarde bereikt kan worden, doch door 
grote offers, door het prijsgeven van al datgene wat de mens op aarde als 
aangenaam ervaart. 
 
Hij moet in waarheid de weg naar Golgotha gaan, hij mag niet meer naar de 
wereld kijken, hij moet met een blik die ervan is afgewend, schrede voor 
schrede afleggen in nood en kwelling. Hij moet weten dat zijn lichaam alleen 
voor de ziel lijdt, opdat deze dan als volledig gereinigd voor het Aangezicht 
God's kan treden, om door de Vader met diepste liefde te worden aangenomen 



als Zijn kind, dat uit liefde voor Hem, Hem is nagevolgd, dat uit liefde voor 
Hem de weg van het kruis op aarde aflegde en dat nu door Hem vertrouwd 
wordt gemaakt met alle rechten van een kind, want het heeft als reeds naar de 
Vader teruggekeerd, nu ook nog op aarde de proef afgelegd en doorstaan, die 
iedere geschapen engel moet doorstaan om geheel te versmelten met zijn 
Schepper en Vader van eeuwigheid, om nu, als volmaakt, te kunnen scheppen en 
werken in het rijk van het licht. 

Amen 

 
 

 
B.D. 6098 

4 november 1954 
 

God in Jezus Christus .... 
 
Ik wil de waarachtige leraar en raadgever voor jullie zijn en jullie leiden op de 
weg naar voleinding ....  
 
Maar het moet jullie wil zijn Mij aan te nemen en te erkennen als jullie leider en 
leraar, omdat anders Mijn onderwijzingen zonder uitwerking blijven en jullie 
geen stap vooruit komen in jullie ontwikkeling. Wanneer Ik nu jullie tegemoet 
treed in Jezus Christus... tot Wie jullie je met heel jullie hart bekeren moeten, 
dan wordt jullie tegelijkertijd de juiste weg gewezen, want alleen met Jezus 
Christus voert de weg naar het doel.  
 
Het is onmogelijk een verbinding met God tot stand te brengen zonder de 
erkenning van Jezus Christus, omdat alleen in Hem Ik Zelf gezocht en gevonden 
kan worden er er naast Jezus Christus geen andere God is. En de grote nood op 
aarde bestaat daaruit, dat de mensen Mij als het ware afwijzen, dat ze niet willen 
weten en geloven, dat Zich de eeuwige Godheid... de alles vervullende kracht... 
in Jezus Christus manifesteerde... nu echter ook erkend wil worden, dat Ik Zelf 
in Jezus Christus hen tegemoet treed, als van hen het geloof in Mij verlangd 
wordt.  
 
En steeds zal jullie deze betekenis onderwezen worden, als jullie in de waarheid 
onderwezen worden. Iedere andere voorstelling van Mij, van jullie taak, van de 
eeuwige Godheid komt niet overeen met de waarheid... En toch worden andere 
voorstellingen veel eerder geloofd... en daarom gaat de mensheid verkeerde 
wegen, gaat ze niet de weg langs Golgotha, gaat ze niet de weg die Ik als de 
Mens Jezus baande naar omhoog... gaat ze niet de weg der liefde... tenzij ze 
Jezus Christus als de belichaming van de eeuwige liefde erkent en aanvaardt.  



 
Het geloof in een scheppende macht alleen is niet voldoende, want dat kan door 
een weldenkend mens niet ontkend worden... Dat echter deze scheppende Macht 
Zich aan hen kenbaar maakte in Jezus Christus... dat zij en Hij dus één zijn en 
dat derhalve de mens zich met Jezus Christus moet verbinden als hij zich met 
God verbinden wil, dat moet als waar en vaststaand  aangenomen worden, 
omdat het anders de mens ontbreekt aan geloof in Mij, hoewel hij het bestaan 
van een God niet ontkent.  
 
Ik verlang het geloof in Jezus Christus, want Hij bewijst pas een juist geloof - 
een geloof, dat door de liefde voor het leven gewekt werd; want wie vol 
overtuiging Jezus Christus erkent als de Zoon van God, in Wie Ik Zelf Mij 
belichaamde, die heeft in zichzelf ook reeds de liefde ontstoken, die hem het 
licht van de erkenning, de kracht van de overtuiging gegeven heeft - zonder 
welke echter niet van het juiste geloof gesproken kan worden.  
 
Ik neem echter geen genoegen met een blind geloof... En daarom onderwijs Ik 
jullie Zelf en bied Ik jullie Mij Zelf aan als leider, opdat jullie juist geleid 
worden in jullie denken en door de waarheid ook volledig het geheim leert 
begrijpen van de menswording God’s in Jezus Christus. Een juiste onderrichting 
zal jullie licht geven, en jullie zullen haar ook aannemen...  En deze 
onderrichting kan alleen Ik Zelf jullie geven, op voorwaarde dat jullie je door 
Mij onderwijzen laat... dat jullie tot de Eeuwige Godheid, die jullie in jullie 
erkennen, bidt om opheldering, om juist denken en om juiste leiding. Dit gebed 
zal Ik waarachtig verhoren en Ik zal steeds bereid zijn, jullie binnen te leiden in 
de waarheid, opdat jullie vol overtuiging kunnen geloven en nu door dit geloof 
zalig worden... 

Amen 
 
 

 
B.D. 6284 

14 juni 1955 
 

Geestelijk leider op aarde .... 
Jezus Christus .... 

 
De mensen hebben op aarde leiders nodig, want om alleen de juiste weg te 
vinden en te gaan, daarvoor ontbreekt het hen aan de kracht van het inzicht, 
geestelijk zijn ze nog blind, hun ogen herkennen niet de weg omhoog, en 
daardoor zouden ze vaak de verkeerde weg nemen, ondanks hun wil het juiste 
doel te bereiken. Want de afgrond oefent een grotere aantrekkingskracht uit, 
waaraan zij zonder hulp ten prooi zouden vallen. Ik laat hen daarom vergezellen 



van leiders, aan wie zij zich kunnen toevertrouwen, maar die zij niet gedwongen 
worden te volgen...  
 
Deze leiders kennen de juiste weg precies, omdat ze van boven komen en alles 
daar naartoe willen leiden, waar het licht is, waar ze zelf vandaan komen. Ze 
zijn zelf vervuld van licht, maar weten tijdens hun leven op aarde niet, dat zij uit 
het Lichtrijk komen, want al wat mens is op aarde, is onderworpen aan dezelfde 
wetten... Het ontbreekt hen aan iedere herinnering aan vroeger, opdat ze volledig 
vrij blijven in hun wilsbeschikking...  
 
Hetzelfde geldt voor de door Mij onder de mensen geplaatste leiders - die zich 
slechts in zoverre van hun medemensen onderscheiden, dat het doel van al hun  
streven is, een graad van rijpheid op aarde te bereiken – terwijl de medemensen, 
die hun streven op wereldse zaken gericht hebben, nu eerst geleid moeten 
worden naar een ander doel...  
 
Wat bij de eerstgenoemden in hun aard schijnt te liggen, moet de anderen 
langzaam door opvoeding bijgebracht worden. En het is moeilijk, zowel voor de 
leider om zijn medemens tot iets te bewegen wat hem minder begerenswaardig 
lijkt, alsook voor deze mens zelf, om zich af te wenden van deze voor hem 
begerenswaardige zaken en hem volkomen onbekend goed na te streven. Maar 
dit is juist de beproeving van het aardse leven, die de mens moet doorstaan, en 
dat zij doorstaan worden kan, hoeft niet te worden betwijfeld, omdat Ik slechts 
datgene van jullie verlang, wat mogelijk vervuld worden kan.  
 
Maar nu zullen door toedoen van Mijn tegenstander zich overal, d.w.z. op alle 
kruisingen der wegen, leiders aan de onwetenden aanbieden, omdat hij als doel 
heeft de juiste weg voor de mens verborgen te houden, zodat zij daaraan voorbij 
lopen en die weg volgen, die hen door deze leiders wordt getoond... die echter 
volstrekt ongeschikt zijn om omhoog te leiden, omdat ze zelf de weg niet 
kennen. Daarom moeten jullie mensen nu op jullie hoede zijn en een ieder die 
jullie wil leiden vantevoren onderzoeken, of hij zelf het juiste doel nastreeft...  
 
Jullie zijn daartoe in staat, want een goede leider moet jullie naar het kruis van 
Golgotha voeren... hij moet jullie eerst naar het kruis leiden, waaronder jullie je 
overgeven aan Diegene, Die voor jullie aan het kruis gestorven is... Jullie 
moeten uit de mond van jullie leider ervaren wat de betekenis is van het 
verlossingswerk, jullie moeten door hem de overgrote liefde en barmhartigheid 
van de goddelijke Verlosser leren erkennen, en jullie moeten nu ook erkennen 
Wie het was, Die voor jullie de dood van een misdadiger stierf, en waarom Hij 
dat gedaan heeft... Een goede leider zal jullie dit weten kunnen aanreiken, en 
hem mogen jullie ook onbezorgd volgen... Een leider die de weg echter niet 
kent, leidt jullie niet naar Golgotha, hij noemt misschien zijdelings het werk van 



de Mens Jezus, om daardoor het geloof te wekken aan zijn recht jullie te mogen 
leiden... maar jullie zullen geen juiste verklaring krijgen over de betekenis van 
het Verlossingswerk, jullie zullen wel vaak de naam Jezus Christus uit zijn 
mond horen, maar anders niet dan dat deze een historische figuur geweest zou 
zijn, Wiens leven en leer een ethische waarde hadden... De diepere samenhang 
echter is zulke leiders vreemd...  
 
En daarin kunnen jullie de beproeving afnemen, welke de juiste weg is en welke 
leider jullie vol vertrouwen mogen volgen... Want de weg naar het doel voert 
langs Golgotha, een andere weg naar de hemel is er niet. De juiste leiders 
worden jullie echter door de goddelijke Verlosser Zelf toegezonden, en wie niet 
door Hem gezonden zijn, zijn ook geen juiste leiders... En zo zullen jullie ook 
kunnen beoordelen, welke de juiste leer is: alleen die, die het verlossingswerk 
van Christus voorop stelt... Alleen diegene kan zich in de waarheid staand 
wanen, die, zelf verlost door Jezus’ bloed, nu doordrongen is van Zijn geest en 
daarom gerechtigd en in staat is zijn medemensen te leiden, omdat hij weet, dat 
de mensen zich eerst moeten overgeven aan de liefde en barmhartigheid van 
Jezus Christus, voordat zij hun weg vervolgen kunnen, die omhoog leidt naar de 
Hemel, Mij Zelf tegemoet, Die als Mens Jezus gestorven is aan het kruis, om 
jullie mensen te verlossen... 

Amen 
 

 
 
B.D. 6512 

28.en.29 maart 1956 
 

Kruisweg langs Golgatha .... 
 
De weg naar het kruis moet onherroepelijk worden gegaan, want deze alleen 
voert jullie naar de poort der zaligheid... De weg naar het kruis is de weg van de 
liefde en het lijden... het is de weg tot Jezus Christus, het is de weg naar 
Golgotha...  
 
Jezus Christus Zelf ging hem voor jullie, nochtans moeten jullie Hem navolgen 
en alles op jullie nemen, wat jullie beschoren is... Maar als jullie oprecht de weg 
naar het kruis willen nemen, naar Hem, de goddelijke Verlosser, dan staat Hij 
jullie ook zeker terzijde, want ieder, die tot Hem wil komen, neemt Hij bij de 
hand en Hij helpt hem, als hij zwak wordt. Jullie moeten de weg langs Golgotha 
nemen, willen jullie de poort der zaligheid bereiken. Alle lijden en pijn van de 
goddelijke verlosser Jezus Christus moeten jullie je aanschouwelijk voorstellen 
en beseffen, dat Hij dit voor jullie gedragen heeft....  
 



Jullie moeten Hem als het ware in gedachten begeleiden op deze weg en bij 
Hem blijven tot aan het uur van Zijn dood... Zijn leed moet jullie leed zijn, zodat 
het jullie hart raakt en de liefde in jullie tot een heldere gloed doet oplaaien.... 
Jullie moeten met Hem willen lijden in de erkenning, dat het jullie zonden zijn, 
waarvoor Hij geleden heeft en gestorven is aan het kruis... En zo nemen jullie 
ook deel aan Zijn verlossingswerk, en jullie worden tot levende getuigen van 
Zijn naam.  
 
Niemand kan zalig worden, die zichzelf dit grootste geestelijke gebeuren  niet 
duidelijk maakt, met een daad, die zijns gelijke zoekt... Niemand kan worden 
verlost, die in gedachten nog niet het verlossingswerk beleefd heeft, die dus 
eenmaal de weg naar het kruis genomen heeft, om nu in alle stilte zich bij Jezus 
op de kruisweg aan te sluiten en bij Hem te blijven tot Zijn dood... Steeds weer 
moeten jullie,  mensen, deze gebeurtenis in je herinnering oproepen, en jullie 
liefde tot Hem zal zich steeds meer verdiepen, Die voor jullie geleden heeft en 
gestorven is aan het kruis...  
 
Deze kruisgang tot Hem en met Hem is onvermijdelijk, want pas dan dringen 
jullie door tot het grote geheim van de Menswording Gods en van Zijn 
verlossingswerk, dan pas dringt tot jullie door, wat de Mens Jezus voor jullie 
gedaan heeft, en dan pas zullen jullie echte volgelingen van Jezus worden, 
omdat de liefde tot Hem jullie aandrijft/prikkelt, omdat jullie niet meer van Zijn 
zijde willen wijken, omdat jullie dan ook bereid zijn, het grootste leed te dragen, 
om deel te nemen aan Zijn verlossingswerk...  
 
De gebeurtenissen van Jezus’ kruisiging mogen voor jullie niet slechts woorden 
blijven, jullie moeten ze in jullie tot leven wekken, jullie moeten zich verdiepen 
in  het overgrote leed, dat Hij gedragen heeft  en daarom vaak in gedachten de 
weg naar het kruis gaan... En het kruis zal voor jullie oplichten, en wijzen naar 
de poort tot de zaligheid. Dan pas zullen jullie levendig Zijn Naam kunnen 
vertegenwoordigen, dan pas zullen jullie zelf van Verlossing kunnen spreken, 
dan wordt jullie ziel aangeraakt door de overgrote liefde van de goddelijke 
Verlosser, dan echter zal zij nimmer meer van Hem wijken, en dan zal zij aan 
Zijn zijde het Lichtrijk kunnen betreden na het verscheiden van de aarde, omdat 
haar weg langs Golgotha leidde.  
 
En onnoemelijke zaligheid is haar beschoren, want zij is nu ontwaakt tot het 
ware leven, zij heeft de dood overwonnen dankzij Hem, Die voor haar gestorven 
is... Het verlossingswerk van Jezus Christus is van zo grote betekenis, dat Zijn 
kruisdood steeds weer en in alle innigheid herdacht moet worden, dat de mens 
zich steeds weer van Zijn leven en sterven een voorstelling moet maken, om 
door te dringen in het mysterie van Zijn liefdewerk, want hoe meer hij zich 
bewust wordt van het liefdewerk van Jezus, des te meer zijn liefde tot Hem 



aanwakkert, en de liefde drijft hem nu vanzelf naar het kruis, de liefde neemt 
ook het lijden van een kruisgang op zich, de liefde is tot alles bereid, om het 
offer van Jezus Christus te benutten  en als het ware zelf daaraan deel te nemen, 
want de liefde offert zich zelf... 

Amen 
 
 

 
B.D. 6693 

19 november 1956 
 

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven ....“ 
 
Jullie het eeuwig leven schenken kan slechts Eén .... Jezus Christus, die daarom 
echter ook erkend moet worden door allen, die streven naar een eeuwig zalig 
leven. Want Hij Zelf sprak op aarde de woorden: „Ik ben de Weg, de Waarheid 
en het Leven...“  
 
Hij alleen kan de dood gebieden jullie vrij te laten, slechts Hij alleen heeft de 
dood overwonnen en daardoor jullie ook de weg naar het leven gewezen, en 
zonder Hem zal niemand de juiste weg vinden en het Leven verwerven . „Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het Leven...“  
 
Geen enkel mens op aarde had deze woorden kunnen uitspreken, want voordat 
God Zelf in de Mens Jezus op aarde kwam, was er geen weg voor de mensen, 
die tot het Leven voerde, omdat hij, die de dood in de wereld gebracht had, nog 
niet overwonnen was, omdat diens macht nog niet gebroken was en daarom de 
mensheid in duisternis, niet bekend met de waarheid, door het aardse leven 
ging... De Mens Jezus echter volbracht het werk...  
 
Hij ging met de tegenstander de strijd aan, want Hij wilde voor jullie, mensen, 
de weg tot het leven vrij maken, Hij wilde jullie mensen verlossen van de dood... 
Want vóór Zijn komst op aarde vielen alle mensen aan de dood ten prooi... Toen 
Jezus op aarde wandelde, ging er een Licht op, en Hij droeg dit Licht de 
duisternis binnen... hij onderrichtte de mensen en bracht hen kennis bij over 
datgene wat zich afspeelde op aarde en in de geestenwereld... Hij bracht hen de 
Waarheid, Hij onstak een Licht in de harten van degenen die hem gewillig 
aanhoorden, en Hij onderrichtte hen Liefde.  
 
De mens moest allereerst de waarheid worden bijgebracht, opdat zij ook de 
betekenis van Jezus’ leven op aarde konden erkennen, waaraan door de meest 
pijnlijke dood aan het kruis een einde gemaakt werd. En hij beloofde het 
eeuwige Leven aan hen, die in Hem geloofden, die Zijn woord aannamen als 



evangelie, die Zijn leer van de goddelijke Liefde naleefden en zo de weg gingen, 
waarop de Mens Jezus hen was voorgegaan.  
 
Deze mensen zouden het eeuwige Leven verwerven... En deze weg voert langs 
het kruis van Golgotha. Er is geen andere weg tot het Leven in zaligheid dan 
deze ene Weg, die de Mens Jezus is gegaan en die naar Golgotha leidde... omdat 
in deze Mens Jezus, God Zelf de Weg is gegaan naar het kruis, omdat de 
Eeuwige Liefde, die zich in de Mens Jezus belichaamd had,  het kruisoffer 
bracht.  
 
Jullie mensen moeten geloven, dat het God Zelf was, Die voor jullie gestorven 
is, Die verrees na drie dagen, die de dood overwonnen heeft, en daarmee ook 
degene die de dood in de wereld had gebracht... Dus moeten jullie God Zelf 
volgen op Zijn Weg, want God Zelf is de Waarheid en het Leven. God Zelf 
heeft jullie het eeuwige Leven beloofd en omdat hij Zich Zelf niet zichtbaar kon 
maken, omdat de zielen vroeger en nu de zondige mensen Zijn aanblik niet 
hadden kunnen verdragen, volbracht Hij het Verlossingswerk in de vorm van de 
Mens Jezus...  
 
Want de oersubstantie van God is Liefde, en de Liefde belichaamde Zich in de 
Mens Jezus... De Weg naar de eeuwige zaligheid leidt alleen langs Jezus 
Christus. Hem moeten jullie herkennen en erkennen, Hem moeten jullie 
navolgen, door Hem moeten jullie je laten onderrichten en binnenleiden in de 
Waarheid, en alleen door Hem kunnen jullie worden binnengeleid in Zijn Rijk, 
waar jullie in zaligheid eeuwig zullen leven. En alle Engelenkoren, alle zalige 
geesten, alle Lichtwezens, roepen jullie toe: Erken Hem, haast jullie tot Hem, 
geeft jullie aan Hem over, de goddelijke Heiland en Verlosser Jezus Christus... 
En jullie zullen het eeuwige Leven verwerven en dit Leven nooit meer 
verliezen... 

Amen 
 
 

 
B.D. 6700 

28 november 1956 
 

Het verkrijgen van vrijheid in de huidige tijd tot het Einde .... 
Jezus Christus .... 

 
Eeuwig nog, kan jullie de boeien van de gevangenschap drukken, maar jullie 
kunnen er ook in zeer korte tijd van verlost worden, want jullie staan waarlijk 
alle middelen ter beschikking  door de goddelijke Verlosser Jezus Christus, Die 
voor jullie gestorven is aan het kruis. Bedenk, dat jullie nog eindeloze tijden 



zullen moeten smachten, wanneer jullie geen gebruik maken van de genade van 
Zijn verlossingswerk, wanneer jullie niet jullie toevlucht nemen tot Hem, Die 
alleen jullie boeien losmaken kan...  En bedenk, dat jullie er tijdens het leven op 
aarde kennis van kunnen nemen, welke weg jullie moeten gaan, om jullie 
uiteindelijke vrijheid te verwerven.  
 
Zoals jullie volledig zonder bekendheid met Jezus Christus en Zijn 
verlossingswerk jullie gang gaan, kunnen jullie Hem evenmin aanroepen om 
hulp. Maar dit weten krijgt ieder mens aangereikt, zij het ook op geheel 
verschillende wijze, en de weinigen, die het onthouden blijft, omdat de rijpheid 
van hun ziel nog niet de graad bereikt heeft, die tot voleinding op aarde leiden 
kan, zullen in het hiernamaals nog kennis over Hem opdoen en met goede wil 
ook bevrijd kunnen worden uit hun boeien.  
 
Maar het weten van Jezus Crhistus blijft voor de mensen op aarde niet 
verborgen, en waar het hen niet van buitenaf bijgebracht kan worden, daar 
bemiddelt Mijn Geest, die de mensen in de waarheid binnenleidt, zoals Ik het 
beloofd heb...  
 
Dit moeten jullie weten, om jullie bewust te worden van de grote betekenis van 
jullie verblijf op aarde, dat er een manier is om geheel vrij te worden en als zalig 
wezen het Lichtrijk binnen te kunnen gaan... dat jullie allen deze weg kennen, 
maar hem nu ook moeten gaan. Jullie moeten allen de weg naar het kruis nemen, 
jullie moeten je allemaal overgeven aan Jezus Christus, om de poort van de 
zaligheid binnen te kunnen gaan. Maar niemand zal zonder Jezus Christus zalig 
kunnen worden, maar zijn boeien nog zo lang moeten dragen, tot hij het besluit 
neemt, deze weg tot Hem, de weg naar het kruis, te nemen.  
 
Jullie mensen hebben echter geen van allen nog veel tijd... bedenk, dat jullie in 
de nog slechts korte tijd tot het einde de vrijheid kunnen bereiken, maar dat 
jullie haar voor eindeloos lange tijd weer verspelen, wanneer jullie Jezus 
Christus uitschakelen, wanneer jullie Hem... hoewel jullie Hem kennen en weten 
van zijn werk der barmhartigheid, afwijzen of onverschillig tegenover Hem 
blijven en Hem niet om hulp vragen op de weg naar de voleinding...  
 
Jullie weten niet, welk een geschenk van genade voor jullie klaar ligt, waardoor 
jullie bevrijding vinden uit eeuwige gevangenschap, maar het wordt jullie steeds 
weer gezegd, zonder dat  jullie er geloof aan hechten. Jullie kunnen alleen door 
Jezus Christus verlost worden van de zondenschuld, uit de macht van Mijn 
tegenstander, jullie hoeven niet meer lang onder zijn heerschappij te blijven 
staan, jullie kunnen je vrij maken van hem en alle boeien van jullie afwerpen, 
want Een is er die jullie helpt, wanneer jullie je maar tot Hem wenden en Zijn 
hulp afsmeken. En daartoe staat jullie nog slechts korte tijd ter beschikking.  



 
Verzuimen jullie dit, dan blijven jullie nog eindeloos lange tijden in zijn macht, 
tot ooit eenmaal opnieuw de mogelijkheid geboden wordt Hem aan te roepen om 
erbarmen. Verlengen jullie niet zelf de tijd van jullie gevangenschap, neem 
verheugd de blijde boodschap van de verlossing door Jezus Christus aan, en 
wend jullie tot Hem, opdat hij ook jullie in vrijheid stelt, dat Hij Zijn bloed ook 
voor jullie vergoten moge hebben...  
 
Ga niet aan Hem voorbij, jullie, die Hem kennen. Geloof, dat alleen Hij jullie 
kan redden van zonde en dood, en ga de laatste schreden van jullie 
ontwikkelingsgang op deze aarde, ga naar het kruis van Golgotha... En in zalige 
vrijheid zullen jullie kunnen opstijgen in het Rijk van het Licht, waar eeuwig 
geen nacht meer zal zijn... 

Amen 
 
 
 

B.D. NR. 6701 
29 november 1956 

 
Liefde en leed als louteringsmiddel 

 
Mijn evangelie leert u de liefde en steeds weer de liefde, want alleen de liefde 
reinigt de ziel van haar afvalstoffen; de liefde is het vuur dat de ziel loutert en al 
het onedele in het tegendeel omzet. En de liefde heeft als begeleidster ook vaak 
het leed, dat tevoren harde omhulsels oplost, die aan de liefde steeds nog 
weerstand boden. Dus zijn liefde en leed de louteringsmiddelen van de ziel en 
liefde en leed kunnen de mensen met slechte eigenschappen veranderen in 
deugdzame mensen, ze kunnen de hoogmoed breken en de ware deemoed in het 
hart van de mens tevoorschijn roepen, ze kunnen de ongeduldigen tot zachtmoed 
en geduld opvoeden, ze kunnen tot barmhartigheid aansporen en de 
gerechtigheid naar voren laten komen. Ze kunnen het hele wezen van de mens 
veranderen en dus nog op aarde de ziel vergeestelijken. 
 
En daarom moet u voortdurend liefde beoefenen en elk leed geduldig op u 
nemen U moet het kruis dragen dat u werd opgelegd en daarbij voortdurend uw 
best doen voor uw medemensen het leed verre te houden, hen gelukkig te maken 
en ook hen te helpen hun zielerijpheid te verkrijgen, doordat u hun dus het 
evangelie van de liefde preekt en ze het ook voorleeft. De mens moet bewust de 
arbeid aan zijn ziel verrichten, hij moet zich van alle ondeugden en begeerten 
zelf trachten vrij te maken en de kracht daartoe zal voor hem opgroeien in de 
liefde, die hij weer in praktijk brengt bij de naaste. 
 



En wordt hem leed opgelegd, dan moet hij dit leed eveneens beschouwen als een 
middel om zich te voltooien, omdat het hem een handje helpt indien de liefde 
nog te zwak is. De ziel moet kristalhelder haar lichaam kunnen verlaten om, met 
licht doorstraald, binnen te kunnen gaan in het rijk hierna. Maar u, mensen hebt 
nog min of meer omhullingen op te lossen welke deze lichtstraling tegenhouden 
voor de ziel. U zult nog aan uzelf moeten werken om de deugden te ontplooien 
die een ziel moeten sieren, u zult deemoedig, zachtmoedig, vredelievend, 
barmhartig, rechtvaardig en geduldig moeten worden en dat vereist een bewust 
arbeiden aan uzelf, dat daarom vaak door leed van allerlei aard wordt bevorderd. 
 
En zo moet u ook de zegen van het lijden inzien dat een verlossende betekenis 
heeft, dat niet steeds als straf voor zonden moet worden beschouwd, veeleer 
vaak alleen als een werkzaam middel om de rijpheid van ziel te verkrijgen. Al 
uw slechte gewoonten en begeerten moet u afleggen en dat vergt vaak een strijd, 
die u echter in de toestand van lichamelijk lijden veel makkelijker valt dan in 
een toestand van lichamelijk welzijn, dat eerder geschikt is al zulk kwaad te 
vergroten dan te verkleinen. Ik heb niet zomaar de woorden uitgesproken: "Wie 
Mij wil navolgen neme zijn kruis op". 
 
Wel ben Ik voor uw zondenschuld aan het kruis gestorven, al het leed heb Ik op 
Me genomen - daardoor heb Ik het mogelijk gemaakt, dat u vrij zult kunnen 
worden, dat u kracht verkrijgt. Terwille van het verlossingswerk kunnen u al uw 
zonden worden vergeven en dus is u ook het binnengaan in het lichtrijk 
verzekerd, als u Mij en Mijn verlossingswerk erkent en een beroep doet op de 
genaden van het verlossingswerk, doordat u Mij vraagt om verlossing en 
vergeving van uw schuld. Maar toch blijft er voor uzelf een zekere zielearbeid 
overgelaten, want deze bepaalt de graad van licht waarin u van de aarde scheidt. 
 
En de bereidwilligheid te verdragen is het bewust deel hebben aan Mijn 
kruisweg, en wie aan Mijn zijde de weg naar Golgotha gaat, heeft zijn ziel 
waarlijk een grote dienst bewezen, want deze kan net als Ik de weg nemen in het 
lichtrijk en ze zal in stralende glans met Mij in het paradijs zijn, want de 
verandering vanuit een onvolkomen wezen tot het goddelijke wezen dat het was 
in het allereerste begin heeft nog op aarde plaats gehad en ze heeft a.h.w. op 
aarde deelgenomen aan het verlossingswerk van Christus, omdat ze het kruis in 
overgave heeft gedragen. 
 
Daarom, zegen het leed dat uw weg over de aarde begeleidt en laat de liefde in u 
geheel tot ontplooiing komen, dan zal uw weg over de aarde niet tevergeefs zijn, 
hij zal u het mooiste doel laten bereiken: de totale vereniging met Mij, uw God 
en Vader van eeuwigheid... 

Amen 
 



 
 

B.D. 6784 
14 maart 1957 

 
Onmetelijke Liefde Gods .... 

Verlossingswerk .... 
 
Niets vermag jullie de Liefde Gods zo aanschouwelijk te maken als het 
verlossingswerk van Jezus Christus, de met onmetelijke kwellingen gepaard 
gaande dood aan het kruis, die geleden werd omwille van de zondige mensheid 
door een Mens, die zonder zonden en rein was...  
 
In deze Mens belichaamde God Zich Zelf, omdat Hij uit liefde voor Zijn 
ongelukzalige geschapenen een offer wilde brengen, om de onmetelijke schuld 
te delgen, die deze geschapenen ongelukzalig liet worden en hen van Hem 
afgescheiden hield...  
 
De liefde tot al het geestelijke, dat als mens belichaamd over de aarde gaat, is 
onmeetbaar, en zij verdraagt het niet, dat dit geestelijke eeuwig van Hem 
afgescheiden blijft. En daarom vond ze een manier om deze afscheiding op te 
heffen, die het het geestelijke mogelijk maakte, zich weer met haar God en 
Schepper te verenigen.  
 
Hij offerde Zich Zelf ter verzoening van de grote schuld van het eens van God 
afgevallen geestelijke... Maar dit offer moest ook met deze schuld 
overeenstemmen, en daarom koos Hij de meest pijnlijke dood aan het kruis, 
voorafgegaan door een mate van lijden en smaad, die voor een mens bijna 
onmogelijk was te verdragen... 
 
En omdat God Zelf niet lijden kon, maar Hij toch dit offer wilde brengen, 
verkoos hij een menselijke vorm aan te nemen... Hij belichaamde Zich Zelf in de 
Mens Jezus en ging nu de lijdensweg op aarde tot aan de dood aan het kruis... 
Zijn oneindige liefde volbracht dit werk. Ze vervulde de Mens Jezus, zodat het 
Diens vrije wil was, alle leed op Zich te nemen, om Zijn medemensen redding te 
brengen.  
 
De Mens Jezus leed en stierf, en toch was het God Zelf, Die het offer aan het 
kruis heeft gebracht voor de mensen. Want zowel de Ziel als ook het Lichaam 
van de Mens Jezus was ooit van God uitgezonden Liefdeskracht, die zich nu 
weer met de Eeuwige Liefde samenvoegde, die dus alleen het goddelijke in zich 
had, ofwel: De Eeuwige Godheid Zelf verkoos die vorm om in te verblijven, die 



Haar ook door een rein en zondenloos leven als stoffelijk omhulsel kon dienen 
voor wat in een zondig stoffelijk omhulsel onmogelijk was geweest.  
 
Het was een werk van liefde en een daad van genade van zwaarwegende 
betekenis: dat God Zelf op aarde nederdaalde, om de mensen verlossing te 
brengen van zonde en dood... dat Hij in de Mens Jezus de weg op aarde aflegde 
en alle bitterheid van het leven op aarde, alle strijd tegen de satan op Zich nam, 
dat Hij waarlijk tegen de machten van de hel vocht, dat was een bewijs van Zijn 
oneindige Liefde voor het gevallene, dat Hij weer wilde helpen zich op te 
richten naar omhoog... dat Hij niet in de diepte wilde achterlaten, onder bereik 
van Zijn tegenstander, omdat het daar niet zalig was, maar zonder licht en 
krachteloos, dus zich in een toestand vol kwellingen bevond...  
 
Zijn oneindige liefde voor dit gevallene was niet verminderd ofschoon het zich 
in vrije wil afwendde van God, en daarom ging Zijn Liefde het gevallene 
achterna... Ze daalde Zelf neer onder het bereik van Zijn tegenstander, Ze kwam 
in de Mens Jezus op aarde, en Ze volbracht een werk van diepste ontferming...  
 
God Zelf bracht het Zoenoffer voor de grote zondenschuld. Daarom kunnen nu 
ook alle mensen in vrijheid opnieuw het licht en de kracht verwerven, ze kunnen 
opnieuw hun oertoestand bereiken, ze kunnen weer terugkeren naar hun 
Schepper en Vader van eeuwigheid, want de hen scheidende schuld is afbetaald 
door de goddelijke liefde Zelf...  
 
Slechts één ding moeten ze zelf doen: ze moeten de wil hebben om terug te 
keren tot God. Hij is in Zijn onmetelijke liefde hen tegemoet gekomen, maar 
ook zij zelf moeten nu stappen zetten, zij moeten uit vrije wil de weg gaan, die 
Hij Zelf voor hen in Jezus geëffend heeft. Zij moeten verlost willen worden van 
hun zondenschuld en dit vrijelijk bekennen, door Jezus Christus te smeken om 
vergeving, omdat zij anders met hun schuld belast blijven en dus ook zolang in 
de afgrond blijven, omdat zij dan ook nog gevangenen zijn van God’s 
tegenstander.  
 
Zij moeten dus bewust de Liefde God’s opeisen... Want ondanks de overgrote 
liefde aan God’s zijde kan men geen verlossing vinden, wanneer men daar niet 
zelf naar streeft, dus wanneer men Jezus Christus en Zijn verlossingswerk niet 
erkent en daarom ook niet door Hem in Zijn Rijk opgenomen kan worden.  
 
Nochtans is men niet eeuwig verloren, maar blijft men voortdurend de 
schepping, die God’s onverminderde liefde geldt. En eenmaal bereikt deze 
goddelijke liefde ook haar doel... Eenmaal zal ieder wezen de de afgrond willen 
ontvluchten en zijn weg gaan naar Golgotha, naar het kruis, naar Jezus Christus, 
de aanschouwelijk geworden God, Wiens liefde geen grenzen kent en blijft 



streven naar Zijn schepping, totdat Hij haar eindelijk teruggewonnen heeft, om 
haar nu eeuwig niet meer te verliezen... 

Amen 
 

 
 
B.D.6850 

12 juni 1957 
 

Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid 
 
De poort naar het leven in licht en heerlijkheid staat open voor u allen die de 
weg naar Jezus Christus hebt gevonden, doch ze blijft gesloten voor diegenen 
die nog ver staan van Hem en Zijn verlossingswerk. En daarom zal u zich allen 
ernstig moeten afvragen of u al de weg naar Hem, naar het kruis genomen hebt; 
want Zijn weg op aarde eindigde met Zijn dood aan het kruis, en daar zult u 
Hem dus moeten zoeken en vinden, daarheen zult u moeten gaan als u wilt delen 
in Zijn verlossingswerk. 
 
Het kruis was het doel van Zijn weg over de aarde, omdat de kruisdood u, 
mensen verlossing zou brengen. Dus onder het kruis vindt u de goddelijke 
Verlosser, wat zoveel wil zeggen als, dat u uw zondeschuld, waarvoor de mens 
Jezus aan het kruis is gestorven, naar Hem toe draagt onder Zijn kruis, dat u 
daardoor blijk geeft van uw geloof aan Zijn goddelijke missie en dat u daardoor 
ook uw wil te kennen geeft, vrij te worden van de schuld, die u scheidt van Mij, 
uw God en Vader van eeuwigheid. Want dan erkent u Mij Zelf, Die in de mens 
Jezus het verlossingswerk heb volbracht. 
 
Uw weg moet gaan naar het kruis van Golgotha, wanneer u de poort naar het 
eeuwige leven zult willen bereiken, want er gaat geen andere weg naar deze 
poort. Deze ernstige vraag, hoe u tegenover Jezus Christus staat, zou u zich allen 
moeten voorleggen. Maar u doet het niet, op slechts enkele uitzonderingen na, 
en of u, mensen ook steeds weer Mijn evangelie (van de liefde) wordt 
verkondigd, of Zijn liefdeleer u ook steeds weer wordt voorgehouden en u de 
naam van Hem als die van de goddelijke Verlosser ook steeds weer hoort u 
houdt uw oren gesloten en als een holle klank gaan alle woorden aan u voorbij. 
 
Wat u hoort over Jezus Christus en Zijn werk van Liefde, raakt u nauwelijks, het 
dringt niet tot in uw hart door, het is nog niet levend geworden in u, en uw 
gedachten hebben zich nog niet ernstig bezig gehouden met dat wat uw oren tot 
nu hebben opgenomen. En eens zult u voor de poort naar de gelukzaligheid 
moeten blijven staan, u zult niet worden toegelaten, want u vond nog geen 
verlossing, omdat u de weg naar het kruis niet hebt genomen, omdat Zijn Bloed 



u niet schoon kon wassen en u daardoor beladen met schuld bij de poort naar de 
eeuwigheid aankomt. 
 
Het uitspreken van de naam Jezus met de mond is niet voldoende dat u vrij 
wordt van uw schuld, u zult zelf naar Hem toe moeten gaan, u zult u aan Hem in 
kinderlijk vertrouwen en in het bewustzijn van uw schuld moeten overgeven en 
Hem innig vragen dat Hij u bij Zich zou willen opnemen, dat Hij ook voor u 
Zijn Bloed vergoten mocht hebben en u zult gelovig verlangend Zijn vergeving 
moeten tegemoet zien. 
 
En uw schuldenlast zal van u afvallen en nu is voor u de weg vrij naar het licht, 
nu gaat voor u de poort naar de eeuwige gelukzaligheid open. Jezus Christus 
Zelf leidt u in zijn rijk, maar zonder Hem zal niemand door deze poort kunnen 
binnengaan. Als u het toch zou willen geloven dat Zijn naam alles is, dat een 
aanroepen van Zijn naam in diep geloof u van alle nood, die het gevolg is van de 
zonde die nog op u drukt, ontlast. 
 
Derhalve ben Ik in de mens Jezus naar de aarde afgedaald om deze grote 
zondenlast van u af te nemen en daarom ben Ik aan het kruis gestorven, om 
daardoor de grote schuld te niet te doen, waaronder u allen die over de aarde 
gaat, zucht. Ik stierf voor u, maar u zult het moeten willen, te behoren bij 
diegenen voor wie Ik gestorven ben. 
 
En daarom zult u ook de weg moeten nemen naar het kruis, u zult in verbinding 
moeten treden met Jezus Christus, Die zijn weg over de aarde voltooide aan het 
kruis. Dan zal Hij samen met u verder gaan, en Hij zal u geleiden in Zijn rijk, 
dat Hij heeft beloofd aan al diegenen die in Hem geloven. 

Amen 
 
 
 

B.D.6938 
7 oktober 1957 

 
Laat het kruisoffer niet tevergeefs gebracht zijn 

 
Mijn lijden en sterven aan het kruis kan voor u mensen ook nutteloos zijn 
geweest. Het kruisoffer kan vergeefs gebracht zijn voor u die er niet van onder 
de indruk bent, voor u die de Goddelijke Verlosser Jezus Christus niet erkent en 
die alleen kennis neemt van de mens Jezus - Hem echter geen Goddelijke 
geestelijke zending toekent en zich bijgevolg buiten degenen plaatst voor wie 
dat verlossingswerk volbracht werd. 
 



U moet zich bewust tot Hem wenden als u deel wilt hebben aan de genaden van 
het verlossingswerk. De verlossing hangt van uzelf af, ofschoon Ik voor alle 
mensen aan het kruis gestorven ben. Maar u mensen beseft niet dat u gebonden 
bent, dat u zich zonder de verlossing door Jezus Christus nooit in de vrijheid van 
licht en kracht zult kunnen verheugen, dat u gebonden blijft al zouden eeuwige 
tijden vergaan. U beseft niet dat de toestand van onvrijheid, van licht en 
krachteloosheid nooit op een andere manier veranderd kan worden dan te gaan 
via Golgotha. 
 
En of u ook de Goddelijke Verlosser Jezus Christus afwijst, of u ook geen acht 
slaat op Zijn werk, aan Hem is toch de beslissing hoelang u zich in een onzalige 
toestand bevindt. Uw bestaan als mens lijkt weliswaar niet zo arm, en daarom 
ziet u niet uit naar Die ENE, Die u een zalig lot kan verschaffen. 
 
Maar uw aardse bestaan als mens is niet van lange duur, en daarna worden u de 
kwellingen van een gebonden toestand pas bewust. Dan is u de levenskracht 
ontnomen die u als mens bezat, als u tenminste zelfs niet gekluisterd in de harde 
materie bent en hierin ook de kwellingen van het gebonden zijn moet voelen. 
Maar zolang u in bezit bent van het ikbewustzijn is er steeds nog de 
mogelijkheid dat u tot Jezus Christus uw Verlosser roept, zij het op deze aarde 
of in het rijk hierna, als de uiterste duisternis u niet opneemt. 
 
Daarom is Mijn liefde onvermoeid bezig uw gedachten te richten op Hem, in 
Wie Ik Mijzelf belichaamd heb om u te verlossen. Steeds weer zal Ik trachten u 
de daad van Jezus voor ogen te stellen, steeds weer zal Ik er voor zorgen dat er 
van Zijn verlossingswerk melding wordt gemaakt en u mensen ervan in kennis 
wordt gesteld, u die nog geheel afzijdig staat van het kruis en die aan alles wat 
met Jezus Christus in verband staat weinig of helemaal geen belang hecht. 
 
Eens wordt ieder van u aangesproken en op Hem attent gemaakt en een ieder 
van u kan zich in gedachten bezig houden met wat hem over Jezus Christus en 
Zijn verlossingswerk verkondigd werd en ieder kan nu naar eigen wil een 
standpunt over Hem innemen. Maar hoe hij zich instelt is beslissend voor 
eindeloze tijden of zelfs voor de eeuwigheid. Want hij kan eindeloos lange 
tijden nog in ellende en gebondenheid vertoeven, alsook kan hij voor eeuwig 
vrij zijn en in licht en kracht en zaligheid zijn Goddelijke Verlosser danken voor 
het werk van barmhartige liefde, waarmee voor hem de vrijheid betaald werd en 
waardoor hij weer zijn oertoestand terug kreeg waarin hij zalig was. 
 
Geen mens is van deze beslissing ontheven en ieder mens bereidt zelf zijn 
toekomstig lot, maar Mijn liefde helpt hem voortdurend de juiste beslissing te 
nemen. Mijn liefde geeft hem steeds weer aanwijzingen, zodat geen mens kan 
zeggen in onwetendheid gebleven te zijn over dat, wat hem verlossing kan 



brengen. Doch Mijn liefde bepaalt uw wil niet, want vrijwillig heeft u deze 
onzalige toestand gekozen en vrijwillig moet u weer de verlossing daaruit 
nastreven. 
 
En daarom stelt dan ook de verlossing door Jezus Christus uw vrije wil voorop, 
anders zou de gehele wereld reeds verlost zijn en niets zich meer in onvrijheid 
en zwakheid bevinden, daar het verlossingswerk Voor u mensen volbracht is. 
 
Pas uw wil benut de genaden van het verlossingswerk, als u zich vrijwillig tot 
Hem keert Die voor u aan het kruis is gestorven, als u Mijzelf erkent in Jezus 
Christus en zodoende zou willen dat Ik voor u gestorven moge zijn. Dan zult u 
waarlijk uit de toestand van gebondenheid vrij worden en zult als verlost van 
deze aarde kunnen scheiden. U zult kunnen ingaan in dat rijk waar u in licht en 
kracht nu onbeperkt kunt werken - en zalig bent. 

Amen 
 
 

 
B.D.6958 

31 oktober 1957 
 

De juiste weg wordt de mensen getoond 
 

Ik kan altijd alleen een licht voor u ontsteken en de  weg verlichten, maar gaan 
moet u de weg zelf in vrije wil. Ik kan u wel Mijn begeleiding aanbieden, maar 
wederom, Ik zal ze u niet opdringen, juist omdat Ik u niet dwing, maar u moet 
uzelf bij Mij aansluiten en Mij vragen dat Ik als uw Begeleider onderweg steeds 
aan uw zijde mag gaan. Dan pas kunt u niet verkeerd gaan.  
 
Van Mijn kant wordt waarlijk alles gedaan u het opwaarts gaan, de weg tot Mij, 
mogelijk te maken. Maar toch wordt u nog de vrijheid gelaten naar eigen 
goeddunken te willen en te handelen. Daarom falen echter zo veel mensen, 
omdat zij hun vrijheid misbruiken terwijl hun weerspannige wil niet wordt 
gebroken. Op aarde kunt u de mensen wel tot gehoorzaamheid dwingen en u 
kunt ook uw macht aanwenden waar u denkt dat onterecht weerstand wordt 
geboden. Maar Mijn heilsplan van eeuwigheid sluit ieder gebruik van macht uit 
waar het gaat om het terugwinnen van het geestelijke. Want wat Ik als laatste 
doel bereiken wil kan alleen de vrije wil van het wezen bewerkstelligen. 
 
En dit doel zal Mijn liefde onophoudelijk nastreven en zij zal ook de juiste 
middelen vinden om de wil van het geestelijke op Zich te richten, zodat dit nu 
weer vrijwillig de weg gaat die terugvoert naar het Vaderhuis. De liefde bereikt 
veel en iedere invloed die een liefhebbend wezen uitoefent op het geestelijke dat 



nog besluiteloos is kan succesvol zijn, kan daarentegen moeilijk terrein winnen 
als het wezen zich nog door Mijn tegenstander voelt aangetrokken. 
 
Maar de wil van de mens wordt gerespecteerd en er wordt onafgebroken 
getracht hem te winnen. Aan de mensen wordt steeds weer de weg getoond, dus 
een licht ontstoken. Steeds weer worden de mensen met Mijn woord vertrouwd 
gemaakt dat als Licht van Boven klaar en duidelijk de mens zijn aardse opdracht 
voor ogen stelt, en in zijn helder schijnsel het kruis van de Goddelijke Verlosser 
laat zien.  
 
En kon de blik van de mens eenmaal op deze verlichte weg vallen, dan kan zijn 
wil ook beslissen of hij deze weg inslaat en zich naar het kruis begeeft. Deze 
weg moet ieder mens zelf gaan. Het heeft geen nut hem wel te zien maar niet 
ook te betreden. Het helpt dus niets kennis te nemen van Mijn woord of van het 
werk van verlossing door Christus, het is nodig de weg te gaan die langs het 
kruis van Golgotha voert. Mijn woord moet kunnen open bloeien, leven, zoals 
het door de mens Jezus op aarde ten volle is ontplooid, dan wordt ook de weg 
gegaan die u mensen getoond wordt in helder licht. En zo mag geen mens 
geloven dat het onverschillig is welke weg hij gaat, geen mens mag geloven op 
zijwegen hetzelfde doel te bereiken. En ook mag geen mens geloven zonder de 
juiste leiding te kunnen gaan, want dan zal zijn weg hem onvermijdelijk naar de 
diepte voeren vanwaar hij gekomen is en waaruit Mijn liefde hem reeds omhoog 
geholpen heeft.  
 
Hij moet zich aan Mijzelf toevertrouwen en om Mijn leiding vragen. Eens moet 
hij de weg bezien die hij in helder lichtschijnsel voor zich ziet liggen, en hij mag 
niet terugschrikken als hij daarop het kruis ziet dat hem laat zien dat hij door 
leed moet gaan. 
 
Hij moet steeds aan het heerlijke doel denken dat alleen op deze weg bereikt kan 
worden, en hij moet als hij deze weg wil gaan Mij steeds om kracht bidden en 
zich aan Mijn leiding toevertrouwen. 
 
En hij zal dan waarlijk de weg omhoog af kunnen leggen omdat Ik hem altijd zo 
leid dat hij aan alle gevaarlijke klippen voorbij gaat, dat hij elk hindernis 
makkelijk kan overwinnen en de hoogte zonder moeite beklimmen kan. Want Ik 
zal hem steeds van kracht voorzien zodat hij niet vermoeid zal raken, al schijnt 
hem de weg nog zo steil. Maar alleen zal hij nooit dat doel bereiken, want zodra 
hij alleen gaat zal spoedig een ander hem vergezellen, die hem zeer snel weer 
van de juiste weg afleidt naar de diepte. Maar Mijn liefde zal u blijven volgen, 
want Mijn liefde geeft geen van Mijn schepselen op. 

Amen 
 



 
 
B.D. 7288 

20 februari 1959 
 

Weten van het kruisoffer in de duistere sferen .... 
 
Voor alle zielen heb ik Mijn bloed vergoten aan het kruis van Golgotha... Als de 
zielen in de duisternis hiervan kennis nemen, dan is het ook voor deze zielen een 
straal van hoop, een strohalm, waaraan ze zich vastklampen, wanneer ze de wil 
hebben om uit hun kwelling verlost te worden en uit de hun steeds ondraaglijker 
wordende nood tevoorschijn te komen.  
 
Want ook in de diepste duisternis wordt soms nog licht binnen gedragen, 
wanneer lichtdragers in de diepte afdalen en de zielen verkondigen dat de 
Heiland en Verlosser Jezus Christus ook voor hen gestorven is aan het kruis... 
Deze lichtdragers komen weliswaar vermomd, ze verschijnen voor de zielen der 
duisternis als gelijksoortige zielen, die zich bezonnen hebben en voor zichzelf 
een uitweg overwegen, die zich dan Hem herinneren, van Wie zij in het aardse 
leven gehoord hebben, maar in Wie zij nooit geloofd hebben...  
 
En nu worden ijverige debatten gevoerd, weliswaar meestal tegen Mij, Die het 
verlossingswerk volbracht als de Mens Jezus, want zij staan allen nog onder het 
gezag van Mijn tegenstander, die niet wil toelaten, dat hij één van deze zielen 
verliest. De lichtdragers echter zijn voor hem onaantastbaar en hun argumenten 
overtuigen toch steeds weer enkelingen, die een uitweg zoeken en zich 
toevertrouwen aan die boodschappers, die voorstellen hen daarheen te leiden, 
waar helder licht straalt, waar hun kennis zich vergroot en zij beginnen nu hoop 
te scheppen, omdat zij zich in de kring van licht goed voelen, maar ook weten, 
dat zij zich zelf door hun instelling eerst het recht moeten verwerven, in die 
sfeer te mogen verblijven.  
 
Zolang zij dit innerlijk afwijzen, kunnen zij nog niet als aan de duisternis 
ontsnapt beschouwd worden, zij zal steeds weer boven hen samenballen en hen 
opnieuw aan grote kwellingen blootstellen. Maar zij vergeten niet de woorden 
van die boodschappers , wanneer ze eenmaal daaraan hebben deelgenomen en 
erop ingegaan zijn, ze roepen ze immers door hun gedachten steeds weer in 
herinnering, en steeds groter wordt het verlangen, weer in de kring van licht 
binnen te kunnen treden en meer te weten te komen over Jezus Christus, Die ook 
hen verlost moet hebben en dus ook hen uit hun kwellingen bevrijden kan.  
 
Dat is het belangrijkste voor de zielen in de duisternis, dat hen het weten van 
Jezus Christus en de kruisdood bijgebracht wordt, wanneer het hen tot nu toe 



onbekend was. Maar meestal zal slechts een kleine aanwijzing naar Hem hun 
herinnering wekken, op voorwaarde dat in hen het verlangen reeds gewekt is, 
verlost te worden uit de duisternis. Hebben zij dit verlangen niet, dan is ook elke 
kennis van Mijn kruisoffer hen vreemd, dan hebben ook de boodschappers van 
liefde en licht geen resultaat, dan staan ze nog volledig onder het gezag van 
Mijn tegenstander, en dan zijn veel voorbeden nodig, om deze verstokte zieken 
andersdenkend te maken, want zonder Jezus Christus is er voor hen geen 
redding uit de duisternis.  
 
In de laatste tijd voor het einde is het juist het voortdurende werk van de 
lichtwezens, die zulke zielen in de duisternis willen helpen, nog voor het einde 
de diepste diepten te kunnen verlaten, zodat ze niet opnieuw verbannen zullen 
worden in een toestand van kwellingen die hun huidige verblijf nog overtreft. En 
jullie gebed voor deze zielen draagt er zeer toe bij, dat hun hardheid vermindert 
en zij zich openstellen, wanneer hen hulpvaardige wezens een voorstel doen, om 
hen naar de vrijheid te leiden.  
 
Het kruis van Christus laat overal zijn Licht stralen, opdat de zielen steeds meer 
bedenken, wat dat voor betekenis heeft... Maar pas de vrije wil van het wezen 
maakt het mogelijk, dat zich de genade van het verlossingswerk over de zielen 
uitstort, want de vrije wil moet bereid zijn Mij Zelf in Jezus Christus te smeken 
om redding uit de diepte. En dat zal de ziel pas doen, wanneer ze onderricht 
heeft ontvangen, die in haar het geloof aan Mijn kruisoffer gewekt en versterkt 
heeft, zo dat zij nu innig daarom bidt, om door Jezus Christus verlost te worden 
van haar pijn, die zo lang haar ziel kwelt, totdat dit besluit in haar rijp geworden 
is, zich zelf tot Mij in Jezus Christus te wenden...  
 
Dan echter wordt zij uit de duisternis opgeheven naar het licht, d.w.z. zij zal de 
duistere plaatsen niet meer hoeven te betreden, zij wordt in de kring van 
lichtzoekers opgenomen en van licht vervuld en zij zal in diepe dankbaarheid 
zelf de handen uitsteken, om haar broeders en zusters, met wie ze de duisternis 
moest delen, te helpen en te redden... En zo’n ziel zal ook veel verlossingswerk 
gelukken, want ze is in haar aandrang naar liefde ijverig doende, ook aan zulke 
zielen het evangelie te brengen, ook hen te overtuigen van het werk van liefde 
en erbarmen van Hem, Die Zijn bloed aan het kruis vergoten heeft, om alle 
zielen te redden van de geestelijke dood... 

Amen 
 
 
 

B.D.7300 
6 maart 1959 

 



De kortste weg is de weg via het kruis 
 

Ik wil u de kortste weg wijzen die naar Mij leidt, terug in het vaderhuis. Het is 
de weg via het kruis, de weg naar Jezus Christus Die Mij als mens Jezus 
omhulde, opdat Ik voor u het verlossingswerk kon volbrengen, het werk van 
genoegdoening voor uw vroegere grote schuld van het zich van Mij afwenden. 
Dit werk van erbarming volbracht Mijn Liefde voor u, Mijn zondig geworden 
schepselen, die daardoor zichzelf in het grootste ongeluk hadden gestort en 
daaruit moesten worden bevrijd. 
 
Mijn Liefde wilde voor u de schuld overnemen en voor u boete doen, want de 
Liefde was het enige dat deze grote schuld teniet kon doen. Uzelf had van elke 
liefde afgezien, u had elke toestraling van Liefde van Mijn kant afgewezen, u 
was totaal zonder enige liefde en omdat deze grote oerschuld juist alleen met 
liefde weer was goed te maken, moest Mijn Liefde voor u de schuld delgen 
wanneer Ik wilde, dat u ooit weer vrij zou worden en naar Mij terug zou kunnen 
keren. U bent daar nu ook door Mijn verlossingswerk vrij van geworden, met 
het voorbehoud dat het aan uzelf ligt om in vrijheid weer naar Mij terug te 
keren, dat u het zelf moet willen weer door Mij te worden toegestraald en 
doorstraald met Mijn Liefde, Die kracht is en licht en vrijheid. 
 
Deze wil zult u dus eerst moeten opbrengen, als u in de kring van hen zult willen 
worden opgenomen, voor wie Ik de bitterste dood aan het kruis ben gestorven. 
Slechts uw wil is nodig dat u dan ook de vereiste kracht wordt toegestuurd om 
de weg naar Mij af te kunnen leggen, want deze weg te gaan betekent dat u 
gewillig bent u weer in het bereik van de zon van Mijn Liefde te begeven, opdat 
u uw tot nu toe liefdeloze wezen verandert tot liefde. 
 
Er is dus maar één weg die weer naar Mij terugvoert, de weg van de liefde, maar 
die u pas dan zult kunnen gaan, wanneer deze weg naar het kruis voert, daar u 
anders te zwak bent, ondanks goede wil, werken van liefde te verrichten, zolang 
Mijn tegenstander u nog in zijn macht heeft, zolang de goddelijke Verlosser 
Jezus Christus nog niet in uw leven is gekomen, Die u alleen aan het kruis van 
Golgotha vindt, wanneer u zich op weg begeeft naar Hem. Want Hij alleen kan 
en zal uw nog zwakke wil sterken, doordat Hij u met zijn aan het kruis 
verworven genaden overstelpt en u zo a.h.w. de sterkte van wil terugkrijgt die u 
eens bezat en door uw val in de diepte had verloren. 
 
Wanneer Ik u dus de kortste weg wil tonen, betekent dat, dat u absoluut met 
Jezus Christus in verbinding zult moeten treden, dat u Hem vraagt om 
versterking van uw wil, om vergeving van uw schuld en om verlossing uit uw 
nog gebonden toestand. En dit alles heeft ook dezelfde betekenis als een leven in 
liefde, met onophoudelijk werkzaam zijn in liefde, dat uw wezen geheel 



omvormt en u het zo weer aanpast aan het Wezen van Mij, Die de eeuwige 
Liefde ben. 
 
Ieder mens die zijn best doet in de liefde te leven, zal ook de ogen opslaan naar 
Jezus Christus aan het kruis, hij zal zich schuldig voelen en vragen om vrij te 
worden van zijn schuld, hij zal in de zwakke toestand van zijn ziel de weg 
nemen naar Jezus Christus en een beroep doen op Zijn aan het kruis verworven 
genaden. Hij zal zich bij Hem aansluiten omdat hij zich zelf te zwak voelt en hij 
zal niet verder hoeven te gaan dan naar dit kruis, omdat hij daar alles vindt wat 
hij nodig heeft om weer opgenomen te worden in zijn vaderhuis. 
 
De vergeving van de zondeschuld is voor hem zeker, omdat hij ook zijn wezen 
heeft veranderd, zodra de gang naar het kruis een sterke innerlijke behoefte is 
voor hem en hij daarom ook een heel diep berouw heeft over zijn schuld. Maar 
deze verandering van wezen heeft niet plaats zonder de wil lief te hebben, want 
het is juist de liefde, die het wezen ontbreekt en die het weer in zich moet 
ontsteken om zich aan Mijn Oerwezen aan te passen. Maar de mens zal het ook 
kunnen, wanneer hij maar van goede wil is om zijn opgave op aarde te 
vervullen, waarvoor hem het bestaan op aarde is geschonken. De wil is alles en 
hij krijgt zeker versterking door Jezus Christus. Daarom echter kan de 
goddelijke Verlosser niet worden uitgeschakeld en daarom is de gang naar het 
kruis de enige grote taak van de mens, waarvan het volbrengen hem echter 
kracht en vrijheid, licht en gelukzaligheid verzekert, zoals het u beloofd is. 

Amen 
 
 
 

B.D. 7313 
21 maart 1959 

 
Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander 
 
Iedere gedachte aan Mij of het geestelijk rijk is gezegend, want hij getuigt van 
het innerlijk leven, het leven, dat naast het aardse leven moet worden geleid, wil 
het laastgenoemde resultaat boeken voor de ziel. Wie zich slechts in gedachten 
bezig houdt met het Rijk, dat niet van deze wereld is, heeft al een stap in Mijn 
richting gedaan, en hij zal deze weg ook blijven volgen en er niet meer van 
afwijken. Want het geestelijke rijk laat niet meer los, wie hem zijn aandacht 
heeft geschonken, omdat Ik Zelf hem niet meer loslaat, wanneer hij de weg naar 
Mij eenmaal heeft ingeslagen.  
 
Het leven op aarde als zodanig vereist van de mens echter veel denkwerk, omdat 
de mens zich temidden van de wereld beweegt en dus ook zijn gedachten op de 



wereld en haar eisen moet richten... Nochtans is dit niet het eigenlijke leven, dat 
de mens totaal bevredigt, wanneer zijn wil op Mij gericht is. Alleen hij, die nu 
nog aan Mijn tegenstander toebehoort, zal volledige bevrediging vinden....  
 
Daarom wijst elk geestelijk gericht denken al op het streven naar Mij, en de 
wereld alleen kan zo een mens niet meer bevredigen, hij zal des te vaker zijn 
gedachten laten afdwalen naar een Rijk, dat hij als zijn ware thuis beschouwt en 
daar steeds weer in gedachten naar terugkeren. En dergelijke geestelijke 
gedachten zullen ook steeds met gedachten aan Mij Zelf zijn verbonden, en 
daarom kan Ik ook bezit nemen van deze ziel en haar behouden, zodat zij niet 
meer aan Mij en Mijn liefde kan ontsnappen en zich vrijwillig door Mijn liefde 
laat vasthouden.  
 
Als  dus een mens nadenkt over de bestemming en het doel van zijn leven op 
aarde, evenals hij zich in gedachten bezighoudt met zijn God en Schepper, 
alsmede hij probeert Diens Wezen te doorgronden en hij bereid is Zijn wil te 
doen, evenals hij verlangt oprecht en waarachtig in al dat soort vragen 
onderwezen te worden, bewegen zich zijn gedachten dus buiten het slechts 
oppervlakkige leven, en treed Ik Zelf in het middelpunt van zijn innerlijk leven...  
 
En dan kan Ik ook waarlijk inwerken op de mens en altijd met goed gevolg, 
want de vrije wil bewoog hem naar zijn gedachten, en deze vrije wil geeft Mij 
ook het recht van zijn ziel bezit te nemen en haar nu alles te doen toekomen, wat 
ze nodig heeft om rijp te worden en te volgroeien.  
 
Elke geestelijk gerichte gedachte aan Mij of Mijn Rijk is een vrijwillig loslaten 
van mijn tegenstander, wat ik nu ook met recht gebruiken kan en zal, om zijn 
verlossing volledig te voltrekken, want dergelijke geestelijke gedachten zullen 
onherroepelijk naar het kruis van Golgotha geleid worden, waar de goddelijke 
Verlosser Jezus Christus de verlossing volbrengt, dus de mens geheel bevrijdt 
van de vijand en tegenstander van het leven...  
 
Dat echter de gedachten van de mens naar het kruis geleid worden, zal steeds de 
zorg en bemoeiienis van alle Lichtwezens zijn, die de mens omringen en die ook 
proberen op de gedachten in te werken overeenkomstig Mijn opdracht, omdat de 
wil en de kracht van de mens alleen nog zo lang zwak is, zolang het zich nog in 
de macht van Mijn tegenstander bevindt. Elke geestelijk gerichte gedachte geeft 
echter ook alle Lichtwezens het recht, hun invloed te laten gelden, en zo staat 
iedere ziel, die alleen van goede wil is, ook onder voortdurende bescherming 
van geestelijke hoeders, en zij zal ook zeker eenmaal het doel bereiken, waartoe 
zij op deze aarde wandelt... 

Amen 
 



 
 

B.D. 7327 
6 april 1959 

 
De zegen van geestelijke werkzaamheid.... 

 
Door aktieve geestelijke werkzaamheid maken jullie je steeds meer los van de 
materiële wereld, en worden jullie haar overwinnaar evenals haar heer. Hoe 
meer jullie je bezig houden met geestelijke werkzaamheid, des te meer maakt 
zich de ziel los uit haar lichamelijk omhulsel, ofschoon jullie op aarde leven, 
maar verheft zij zich naar andere sferen, ze betreedt de weg naar haar ware 
Vaderhuis, ze is slechts een gast op deze aarde, die haar ware Vaderhuis niet 
vergeten is, maar deze onophoudelijk tegemoet streeft.  
 
Maar waaruit bestaat deze geestelijke werkzaamheid, die jullie uit de aardse 
sfeer ontheft?... Elke gedachte in de geestelijke wereld leidt zulke geestelijke 
werkzaamheid in, want als de ziel de haar van gene zijde aangedragen gedachten 
aangrijpt, zullen de Lichtwezens zich met haar in verbinding stellen en als het 
ware een geestelijk gesprek met haar voeren, d.w.z. een gedachte zal een andere 
voortbrengen, de gedachten zullen op God gericht zijn, ze zullen eveneens weer 
leiden tot een gesprek met God, en dat zal tot gevolg hebben, dat de mens nu 
ook met zijn medemens gaat praten over geestelijke dingen, dat hij zich niet met 
aardse kennis tevreden stelt, dat al zijn denken zich op de geestelijke wereld 
richt, vanwaar de ziel nu geestelijk voedsel ontvangt.  
 
De ziel zal daardoor rijpen, ze zal het lichaam ertoe bewegen, zich ook in het 
aardse leven overeenkomstig haar geestelijk inzicht op aarde te gedragen, de 
mens zal aan zichzelf werken, hij zal bewust leven, d.w.z. zich bewust zijn van 
de betekenis van zijn bestaan en van zijn doel en ernaar streven dat doel te 
bereiken. Hij zal weliswaar zijn aardse leven leiden, maar dat zal niet de 
hoofdzaak zijn, want steeds weer zullen zijn gedachten afdwalen naar omhoog, 
naar het Rijk dat niet van deze wereld is.  
 
En hij zal niet anders kunnen dan voor dit Rijk werkzaam te zijn, wanneer hij 
probeert de medemensen ertoe te bewegen, meer aandacht te schenken aan het 
geestelijke rijk dan aan het aardse leven, hij zal hen wijzen op het heilloze van 
het leven, dat alleen op het aardse gericht is... hij zal met de medemensen 
gesprekken voeren, die over het kruis van Golgotha gaan... hij zal niet anders 
kunnen, dan steeds weer de goddelijke Verlosser Jezus Christus te noemen, 
omdat hij geboeid is door zowel het geestelijke Rijk alsook door Jezus Christus 
Zelf, die vreugde beleeft aan Zijn kinderen, die Hem liefhebben en Hem 
proberen na te volgen.  



 
En jullie zullen ook het leven op aarde op waarde leren inschatten, waar jullie 
geestelijk werkzaam kunnen zijn en aldus het doorstaan met geestelijk succes 
voor jullie ziel... Want jullie worden geleid door die Lichtwezens, onder wiens 
hoede jullie gedurende jullie leven op aarde geplaatst zijn.  
 
En hun invloed zal niet ophouden en zal steeds jullie ziel gelden, die alleen door 
geestelijke werkzaamheid winnen kan, die zal rijpen tijdens het leven op aarde 
en die ook voor jullie medemensen tot een lichtend voorbeeld is. Want een ziel, 
die geestelijk streeft, is ook naar buiten herkenbaar, doordat zij voortdurend 
werkzaam is voor het Rijk God’s en voortdurend arbeid in de Wijngaard des 
Heren verricht, omdat zij de innerlijke drang voelt God te dienen en ook andere 
zielen tot Hem te leiden, want in haar bevindt zich liefde, die zich voortdurend 
uit in de werkzaamheid voor God en Zijn Rijk... 

Amen 
 
 
 

B.D. 7666 
5 augustus 1960 

 
Woorden over de aanstelling .... 

 
En het zal jullie altijd tot een zegen zijn, als Mijn stroom van genade jullie 
aanraakt, want niets blijft zonder uitwerking, wat uit Mij stroomt, als het 
gewillig aangenomen wordt.  
 
En een gewillige aanname wordt gegarandeerd, wanneer jullie je tot Mij wenden 
in gebed, wanneer jullie begeren, door Mij gezegend te worden... wanneer jullie 
ernaar verlangen door Mij te worden aangesproken. En zo wil Ik, dat jullie 
ervaren, hoe Ik wil dat Mijn Woord begrepen wordt: Doe dit tot Mijn 
gedachtenis ... want jullie hebben daaruit een handeling afgeleid, dat jullie 
letterlijk brood en wijn uitdelen en er nu van overtuigd zijn, Mij Zelf tot jullie te 
nemen, wanneer jullie dit brood eten en deze wijn drinken...  
 
De ware betekenis van Mijn woorden echter hebben jullie niet begrepen. En 
toch is juist het tot zich nemen van brood en wijn uiterst belangrijk, waardoor Ik 
echter wil dat Mijn Woord en zijn kracht begrepen worden.  
 
Jullie kunnen niet zalig worden, wanneer jullie niet Mijn Woord horen, het 
brood des levens, de manna, die uit de Hemel komt... Jullie moeten je door Mij 
laten aanspreken, Die Zelf het Woord ben, Dat voor jullie mensen vlees 
geworden is...  



 
Toen Ik over de aarde wandelde, deelde Ik brood des levens uit met gulle hand; 
Ik sprak alle mensen toe, en gaf hen, die van goede wil waren, voedsel voor hun 
ziel... Ik gaf hen brood en wijn, Mijn Woord, dat Ik met Mijn kracht gezegend 
had... Ik onderrichtte Mijn discipelen en maakte hen tot de ware verkondigers 
van Mijn Woord, omdat zij Mijn Woord in de wereld moesten uitdragen... want 
alle mensen hadden voedsel voor hun zielen nodig, alle mensen moesten Mijn 
Vlees eten en Mijn Bloed drinken, aan alle mensen moest Mijn Woord gebracht 
worden, zoals het van Mij Zelf was uitgegaan; zij moesten de zuivere waarheid 
ontvangen, die hen alleen de Eeuwige Waarheid Zelf geven kon.  
 
Maar Mijn levenswandel op deze aarde duurde slechts korte tijd. En in deze tijd 
bereidde Ik Mijn discipelen voor op hun benoeming tot leraar... En toen het uur 
van Mijn afscheid nabij was, toen Ik met Mijn volgelingen het avondmaal 
nuttigde voorafgaand aan Mijn moeilijke gang naar Golgotha... toen gaf Ik hun 
de taak van zendeling... Ik wees hen op hun missie, de wereld kennis bij te 
brengen over Mij, over Mijn leer en ook over datgene, wat nog vóór Mij lag, en 
Ik sprak daarom de woorden: Ga heen in de wereld...  
 
Ik brak het brood en gaf het hen, evenals de beker met wijn... En Mijn discipelen 
wisten, dat Ik het brood en de wijn als vlees en bloed aanduidde, dat Ik in 
vergelijkingen tot hen sprak, en ze begrepen Mij, dat Ik van hen verlangde, Mijn 
Woord onder de mensen te verspreiden, opdat ze Mij zouden gedenken en Mij 
voor altijd niet meer uit hun gedachten zouden laten gaan. Zij wisten, dat zij aan 
hun medemensen moesten uitdelen, precies zoals Ik Zelf aan hen het brood en 
de wijn uitdeelde...  
 
En zo bekleedde Ik Mijn discipelen met de taak, waarvoor Ik hen opgeleid had... 
Maar nimmer vierde Ik het avondmaal, zoals jullie mensen het uit Mijn 
Woorden afgeleid hebben. Het was nooit Mijn wil, dat jullie mensen een 
handeling verrichten en van daaruit op een uitwerking hopen, die echter andere 
voorwaarden vereist dan alleen het tot zich nemen van brood en wijn...  
 
Begrijp dit, het was de opdracht aan Mijn discipelen, de wereld in te trekken en 
het evangelie te verbreiden... de mensen Mijn Woord te verkondigen, dat in 
werkelijkheid Mijn Vlees en Mijn Bloed is, dat het Brood uit de Hemel is en 
onvervangbaar is en blijven zal voor de mensen, die de verbintenis met Mij 
zoeken en deze dan ook gevonden hebben, wanneer Ik ze rechtstreeks 
toespreken kan, wanneer Mijn kracht direkt bij hen binnenstromen kan en nu de 
vereniging plaatsvindt, die de zin en het doel van het leven op aarde is.  
 
Eerste vereiste is echter, dat de mens zich omvormt tot liefde, want hij kan Mij 
Zelf... Mijn Woord, Mijn Vlees en Mijn Bloed... niet in zich opnemen, wanneer 



hem de liefde ontbreekt... Ik Zelf ben de Liefde. Ik kan Me alleen weer met de 
Liefde verenigen. Het is dus onmogelijk, dat Ik Mijn intrek kan nemen in het 
hart van een mens, die de uiterlijke handelingen verricht, die brood en wijn tot 
zich neemt, maar wiens hart verstoken is van elke vorm van liefde...  
 
Want onder liefde versta Ik niet een gevoelsmatige opwinding, die Mij op enig 
moment betoond wordt, maar daaronder versta Ik een overwonnen zelfliefde, die 
zich uit in liefde tot de naaste en die Mij nu ook de liefde tot Mij bewijst. Het is 
dan een ware vereniging met Mij, wanneer Ik hem kan toespreken, wanneer hem 
Mijn Vlees en Mijn Bloed wordt aangeboden, de Kracht van Mijn Woord. En 
dan zal de mens ook voortdurend Mij gedenken, hij zal alles beginnen en 
eindigen met Mij, hij zal voortdurend moeite doen naar Mijn Wil te leven, en hij 
zal de weg van de opwaartse ontwikkeling bewandelen... hij zal het doel 
bereiken, het eeuwige leven en de zaligheid... 

Amen 
 
 
 

B.D. 7825 
14 februari 1961 

 
Opheldering over Jezus en Zijn missie .... 

 
En door het verlossingswerk van Jezus Christus is voor jullie de poort naar het 
eeuwige leven geopend... Jullie hadden nooit meer door deze poort kunnen 
binnengaan, want het rijk van het licht was ontoegankelijk voor de wezens der 
duisternis, en jullie verblijven zo lang in de duisternis, tot de oerzonde, die jullie 
in dit rijk der duisternis heeft gestort, van jullie afgenomen is.  
 
Maar jullie zijn een deel van Mij, en Ik laat jullie eeuwig niet los. Doch eerst 
moeten jullie je weer omvormen tot liefde, en wanneer jullie liefde in jullie 
hebben, zullen jullie ook dichter bij Jezus komen, Die jullie Verlosser is, en 
tegelijk ook bij Mij, Die in Hem was, Die in Jezus Christus voor jullie tot de 
zichtbare God geworden ben.  
 
Zolang de mensen echter niet weten, dat hun toenmalige afvalligheid van Mij de 
reden is voor hun menszijn op aarde... zolang zij niet weten, dat zij zich op de 
terugweg vanuit de duisternis naar Mij bevinden en nu slechts van de laatste 
hulp door Jezus Christus gebruik hoeven te maken, om weer geheel met Mij 
verenigd te worden... zolang zullen zij ook niet het leven als mens op aarde 
bewust gebruiken voor hun wezenlijke gang, de weg naar liefde. En het leven op 
aarde kan dan ook tevergeefs geweest zijn.  
 



En daarom zullen de mensen ook steeds weer kennis aangereikt krijgen over 
Jezus Christus, de Goddelijke Verlosser, want Hem moeten zij hebben 
gevonden, tijdens hun leven op aarde, omdat zij anders niet het rijk van het licht 
en de zaligheid kunnen binnengaan... wanneer het aardse leven voor hen voorbij 
is.  
 
Weliswaar kan men ook nog in het hiernamaals tot Hem komen, als de ziel 
gewillig is en Hem smeekt om erbarming. Maar daarginds neemt de ziel veel 
moeilijker een leer aan, wanneer zij deze op aarde heeft afgewezen. Ik wil 
echter, dat jullie Mijn Rijk kunnen binnengaan na jullie lichamelijke dood, en 
daartoe wijs Ik jullie steeds weer de weg, die jullie moeten gaan: de weg naar 
het kruis...  
 
Alleen door Golgotha bereiken jullie het eeuwige leven, alleen door Jezus en het 
verlossingswerk te erkennen, door oprecht om vergeving van jullie schulden te 
bidden, wordt voor jullie de weg geopend naar het Lichtrijk, naar Mijn Rijk, 
waar Ik Zelf als jullie Heiland en Verlosser op jullie wacht, waar jullie Mij 
kunnen aanschouwen van aangezicht  tot aangezicht...  
 
En als jullie opheldering wordt gegeven over Jezus Christus, de Zoon van God 
en Verlosser van de wereld, sluit jullie harten daar dan niet voor af, maar neem 
aan, wat Ik Zelf jullie wil doen toekomen over Hem, in Wiens lichaam Ik 
destijds op aarde was, om voor jullie de brug te slaan vanuit het rijk der 
duisternis naar het rijk van licht.  
 
Verlang met heel jullie hart ernaar, de zuivere waarheid over Hem en het 
verlossingswerk te horen, en voorwaar, Ik zal haar jullie doen toekomen, opdat 
jullie je tot Hem wenden en zo ook de terugweg inslaan naar Mij, Die jullie in 
Jezus erkennen als jullie God en Vader van Eeuwigheid, wanneer jullie over 
Zijn missie op aarde juist onderricht worden.  
 
Zonder Jezus Christus is er geen heil, zonder Hem is er geen verlossing, zonder 
Hem is er geen licht en geen zaligheid. Ik wil echter, dat jullie zalig worden, en 
daarom zal Ik jullie ook steeds weer op Hem wijzen, Ik zal jullie Zelf de 
waarheid doen toekomen, Ik zal jullie de kennis bijbrengen over jullie zondige 
toestand en over de enige weg, die jullie daaruit bevrijden kan... opdat jullie in 
Hem en zijn missie gaan geloven... opdat jullie Hem liefhebben omwille van 
Zijn grote werk van barmhartigheid en nu ook deze liefde overdragen aan Mij, 
Die in Hem was en jullie mensen verloste van zonde en dood... 

Amen 
 
 
 



B.D. 7925 
23 juni 1961 

 
Het openen van de poort naar het lichtrijk door Jezus Christus .... 

 
De poort naar het rijk van het licht en de zaligheid is voor jullie opnieuw 
geopend, toen de Mens Jezus op Golgotha Zijn leven gaf voor de delging van de 
zondenschuld van de gehele mensheid...  
 
De kloof tussen Mij en jullie werd door Zijn kruisdood overbrugd, de weg die 
terugvoerde in jullie Vaderhuis was weer vrij voor jullie. Dit werk van 
erbarming, dat een Mens heeft volbracht, Die Mij Zelf volledig in Zich had 
opgenomen en Die daarom ook vol kracht was, is uniek geweest, en het zal nooit 
herhaald hoeven worden, omdat het voor alle mensen in het verleden, van het 
heden en in de toekomst werd volbracht...  
 
De dood van de Mens Jezus was zo smartelijk, Zijn lichamelijk en geestelijk 
lijden was zo onmetelijk groot, dat het (aan) Mij voldeed als verzoening voor de 
grote erfzonde van de eens van Mij afgevallen geestelijke wezens dat daarmee 
ook aan Mijn gerechtigheid werd voldaan en dat daardoor Mijn Liefde jullie 
allen weer kon aannemen, zonder de wet te overtreden, waaraan ook het meest 
volmaakte wezen zich moet houden, omdat hij anders aan volmaaktheid zou 
inboeten...  
 
Ik nam het offer van de Mens Jezus aan, en de weg werd vrij voor jullie, Mijn 
schepselen, terug naar jullie Vaderhuis, naar Mij, Die jullie eens vrijwillig 
hadden verlaten...  
 
Wanneer jullie mensen bedenken, hoe groot jullie toenmalige schuld was, 
wanneer jullie het onmetelijke lijden en de kwellingen van de Mens Jezus 
overdenken en wanneer jullie je de heerlijkheden in Mijn Rijk proberen voor te 
stellen, dan pas zullen jullie kunnen begrijpen, welke grote betekenis het 
verlossingswerk van Jezus voor jullie mensen heeft en dat jullie je daarom tot 
Hem moeten bekennen, omdat jullie anders in de duisternis blijven, omdat 
anders voor jullie het Rijk van het Licht en de Zaligheid gesloten is en blijft, 
totdat jullie Hem erkennen en jullie bewust voor Hem kiezen.  
 
Pas wanneer het jullie is verduidelijkt, dat jullie zondig werden en waaruit jullie 
grote zonde bestond, is jullie het verlossingswerk van Jezus Christus begrijpelijk 
te maken... Want jullie moeten dit weten, omdat anders jullie aards bestaan 
nutteloos is, wanneer jullie in dezelfde duiternis overgaan naar het hiernamaals, 
terwijl jullie nog zijn belast met de erfzonde, die de grote kloof tussen jullie en 
Mij liet ontstaan...  



 
De brug tot Mij is door de Mens Jezus voor jullie gebouwd, en jullie allen 
kunnen haar betreden... jullie kunnen weer tot Mij terugkeren, maar alleen met 
Hem, met Jezus, de goddelijke Verlosser... wanneer jullie ook aanspraak maken 
op het grote werk van erbarming, wanneer jullie Hem erkennen en in Hem Mij 
Zelf, Die op aarde neerdaalde, om in de Mens Jezus Mijn intrek te nemen, om 
Zelf in Hem het verlossingswerk te volbrengen, opdat de poort naar het Lichtrijk 
weer voor jullie geopend werd en jullie nu kunnen terugkeren in jullie 
Vaderhuis...  
 
Jullie vroegere zondenschuld is afgelost door de kruisdood van Jezus. Doch 
ieder mens afzonderlijk moet zijn houding bepalen ten opzichte van Hem en 
Zijn verlossingswerk... De brug is geslagen, maar ieder mens afzonderlijk moet 
deze betreden en de weg nemen tot Mij, Die aan de andere kant van de kloof op 
jullie wacht en jullie vreugdevol weer wil opnemen in Mijn Rijk... Jullie 
zondenschuld is afgelost, maar jullie moeten haar zelf tot onder het kruis dragen, 
jullie moeten het zelf willen, dat jullie bij hen horen, voor wie het bloed van 
Jezus vergoten is...  
 
Dan pas erkennen jullie Hem en Zijn verlossingswerk, en dan pas bekennen 
jullie bewust jullie schuld en vragen om vergeving... Dan heeft de goddelijke 
Verlosser ook voor jullie het werk van erbarmen volbracht, dan heeft ook voor 
jullie Zijn bloed gevloeid en heeft het jullie ziel gereinigd van alle schuld.  
 
En steeds opnieuw wordt jullie mensen opheldering gegeven, welke betekenis 
de kruisdood van Jezus voor de totale mensheid heeft; steeds opnieuw wordt 
jullie je grote schuld onder ogen gebracht, die onmetelijk was, omdat jullie je 
destijds bewust van Mij afgescheiden hebben ondanks het helderste inzicht en 
de meest volkomen wezensaard...  
 
Jullie hadden een schuld op jullie geladen, die jullie niet in zijn grootte konden 
meten, en er was waarlijk een zoenoffer nodig, dat onmetelijk groot en zwaar 
was...  
 
De Mens Jezus heeft het Mij gebracht, en omwille van Zijn overgrote liefde tot 
Zijn medemensen nam ik dit offer aan en liet het als delging der schuld volstaan. 
En nu moeten jullie zelf ook gebruik maken van Zijn grote daad van liefde, 
opdat jullie zondenschuld gedelgd wordt, opdat jullie niet voor een gesloten deur 
staan, wanneer jullie na de dood het hiernamaals binnengaan...  
 
Door Zijn kruisdood zijn de poorten opnieuw geopend, Zijn kruisdood heeft aan 
jullie mensen verlossing gebracht, met Zijn bloed heeft Hij jullie zielen 
vrijgekocht van Mijn tegenstander... En zo is Hij waarlijk jullie verlosser uit alle 



nood geworden, want Hij gaf jullie het leven terug... Hij heeft jullie vrijgemaakt 
van zonde en dood... Hij nam alle schuld op zich en ging daarmee de weg naar 
het kruis. De liefde, die Hem vervulde, heeft dit werk volbracht, en deze liefde 
was Ik Zelf... Jullie Vader van Eeuwigheid was Zelf in de Mens Jezus, jullie 
Vader van Eeuwigheid is Zelf aan het kruis gestorven voor jullie en jullie 
zonden, Hij Zelf heeft de brug gebouwd, om jullie thuis te halen in Zijn Rijk... 
En jullie moeten allemaal deze brug betreden, als jullie  zalig willen worden... 

Amen 
 
 
 

B.D. 8349 
6 december 1962 

 
Delging van de zondenschuld door het bloed van Jezus .... 

 
Jullie mensen moeten allen kennis nemen van het werk der verlossing dat de 
Mens Jezus op aarde heeft volbracht, om Mij verzoening te brengen voor de 
overgrote zondenschuld van de destijds van Mij afgevallen geschapen geesten... 
en om te voldoen aan Mijn rechtvaardigheid...  
 
Daarom zond Ik Mijn discipelen uit in de wereld, zodat zij van Mij en Mijn 
liefde konden getuigen, die zich manifesteerde in de Mens Jezus, want de Liefde 
volbracht dit werk van erbarming en de Liefde ben Ik Zelf. Aldus moesten mijn 
discipelen bij de verkondiging van Mijn Evangelie steeds weer van Mij gewag 
maken, ze moesten de mensen eerst kennis geven van Mijn goddelijke geboden 
van Liefde en hen ook uitleg geven over het verlossingswerk van Jezus 
Christus... zij moesten steeds Hem gedenken, Die hen uitzond in de wereld met 
de opdracht, de mensen te voeden met Mijn Woord en ter gedachtenis aan Mij 
Zelf kond te toen van het kruisoffer, dat de Mens Jezus gebracht heeft.  
 
De kennis van dat kruisoffer moet alle mensen toekomen, en deze kennis zal ook 
niet verloren gaan, zolang er nog iets geestelijks bestaat dat niet bevrijd is, dat 
zich als mens op aarde bevindt. Alle mensen moeten ervaren, dat een Mens in 
zuivere, onzelfzuchtige liefde Zijn Bloed vergoten heeft, om hun schuld te 
delgen, die een overgroot zoenoffer vereiste, om als juiste vereffening tegenover 
hun God en Vader te gelden...  
 
Maar steeds weer wordt jullie gezegd, dat jullie als mens de omvang van dit 
kruisoffer niet kunnen bevatten, maar het moet genoeg zijn, dat jullie weten, dat 
Jezus Christus moet worden erkend als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, 
in Wie Zich de Eeuwige Liefde Zelf belichaamd heeft, om de mensen te 
verlossen van zonde en dood. En dit weten moet jullie aansporen, de weg naar 



het kruis te nemen, d.w.z. uit vrije wil jullie schuldig te bekennen, jullie schuld 
aan Hem over te geven, en berouwvol om vergeving te bidden... om reiniging, 
om weer voor God’s aangezicht te kunnen treden, Die jullie mensen nu kunnen 
aanschouwen in Jezus Zelf...  
 
Weet, dat Ik steeds alleen maar moeite doe, jullie de weg naar het kruis te laten 
vinden... dat Ik alles doe, om jullie door Mijn boodschappers, door Mijn 
discipelen, die Ik Zelf uitkies, dit probleem van Mijn Menswording in Jezus en 
Mijn offerdood aan het kruis begrijpelijk te maken, omdat er geen andere 
redding voor jullie bestaat, vrij te worden van de schuld van de toenmalige 
ontrouw aan God... omdat alleen de goddelijke Verlosser Jezus Christus deze 
schuld gedelgd heeft en jullie daarom Zijn verlossingswerk erkennen en ook de 
genade van Zijn verlossingswerk aannemen moeten, omdat jullie anders voor 
eeuwig niet tot Mij als jullie Vader kunnen terugkeren... omdat Ik geen wezen in 
Mijn Rijk van het Licht en de Zaligheid kan opnemen, dat met zonden beladen 
is.  
 
Maar jullie moeten schoongewassen zijn door Zijn bloed, dat Hij voor jullie aan 
het kruis vergoten heeft... Zijn dood was een offerdood, want Hij heeft deze 
vrijwillig op Zich genomen, Hij is vrijwillig een onnoemelijk zware lijdensweg 
gegaan, bekroond met de dood, die de mensheid verlossing bracht van zonde en 
dood...  
 
Maar jullie kunnen er ook zeker van zijn, dat voor ieder mens de schuld gedelgd 
werd door Zijn werk van erbarming, dat Hij voor alle mensen van het verleden, 
van het heden en van de toekomst Zijn Bloed vergoten heeft en dat slechts jullie 
vrije wil daarvoor nodig is, om dit werk van erbarming aan te nemen; dus jullie 
moeten tot hen willen behoren, die Zijn Bloed heeft schoongewassen van alle 
schuld. Hij gaf Zijn leven aan het kruis... Hij is bewust de laatste weg gegaan, 
omdat Hij Zich opofferde voor de zonden van de mensheid, en zo moeten ook 
jullie bewust de weg nemen tot Hem, onder Zijn kruis...  
 
Jullie kan niet de verlossing worden geschonken tegen jullie wil... Een Mens 
heeft dit uiterst zware offer gebracht, omdat Ik als God niet had kunnen lijden en 
daarom ook Mij op het laatste moment terugtrok, ofschoon Ik Hem volledig 
vervulde van mijn liefdeskracht, maar de Mens Jezus benutte deze ongewone 
kracht niet meer, om Zich te bevrijden van alle nood en kwelling... wat Hem wel 
mogelijk was... maar Hij heeft als mens alleen geleden en is als mens alleen 
gestorven aan het kruis...  
 
Hij heeft met Zijn Bloed de mensheid vrijgekocht van Mijn tegenstander, die zo 
lang nog recht op de zielen heeft, als zij geen aanspraak maken op het 
verlossingswerk van Jezus en de schat van genade. Maar wie verlost wil worden, 



die moet mijn tegenstander vrij laten, omdat daarvoor het grote offer gebracht is 
aan het kruis. En zoals Ik jullie mensen steeds weer de kennis daarvan doe 
toekomen, zo moeten ook jullie het doorgeven, jullie moeten Mijn Naam 
verkondigen in de wereld, in Wie alleen het heil te vinden is...  
 
Jullie moeten Mijn leer van liefde uitdragen en steeds weer melding maken van 
Hem, Die Zelf de geboden van liefde gegeven heeft, Die Zelf op aarde een leven 
in liefde leidde en tenslotte door Zijn dood aan het kruis het grootste werk van 
liefde volbracht, omdat Hij jullie van de zonde wilde verlossen, die jullie al 
eeuwen lang van Hem gescheiden hield en die jullie ook eeuwig niet hadden 
kunnen inlossen...  
 
Jullie leven op aarde als mens zal echter tevergeefs zijn, wanneer deze niet leidt 
naar het kruis van Golgotha... Want op deze weg kan en zal Mijn tegenstander 
jullie niet volgen, hij zal jullie moeten vrijlaten, want hij heeft dan alle 
aanspraak op jullie verloren, en jullie toenmalige afvalligheid van Mij is 
verzoend door de liefde... 

Amen 
 
 
 

BD. 9030 
17 en 23 augustus 1965 

 
Waarschuwing om God's woord niet te veranderen 

 
Dat u zich toch steeds weer stoot aan de vorm, zoals Mijn woord uit den hogen 
tot u komt. Dit is zo eenvoudig uit te leggen, omdat Ik Me van het 
bevattingsvermogen van een mens bedien, maar dit niet met algemene 
ontwikkeling mag worden verwisseld, want IK vind maar zelden een mens aan 
wie het mogelijk is Mijn woord in dictaat op te nemen, omdat daartoe de 
bekwaamheid hoort, gedachten die hem treffen bliksemsnel vast te pakken en ze 
als dictaat op te schrijven, wat echter niet te verwisselen is met eigen, in het 
verstand geboren, gedachten. Dit zou tot de verkeerde aanname kunnen leiden, 
dat het eigen gedachtengoed zou zijn, dat de mens nu als geestelijk ontvangen, 
tracht voor te stellen. Het verstand van de mens werkt dan niet, maar hij hoort 
innerlijk wat de Geest uit God tot hem spreekt. 
 
Nooit zal datgene wat u als Mijn woord ontvangt, onbegrijpelijk voor u zijn 
wanneer u het met de nodige opmerkzaamheid leest die voor een begrijpen is 
vereist. En een wijziging is in zoverre misplaatst omdat ook u, mensen van 
uitdrukkingen voortdurend verandert, dus moet Mijn woord zo blijven 
gehandhaafd zoals het is ontvangen. Want de inhoud getuigt van de goddelijke 



oorsprong en al naar zijn opnemingsvermogen hoort nu de ontvanger Mijn 
woord, ook wanneer het door een lichtgeest naar de aarde wordt gestraald, want 
deze kan niet anders dan Mijn woord uitstralen. Het dictaat komt des te 
helderder tot stand naarmate de mens de verbinding met Mij inniger tot stand 
brengt, maar hij zal nooit fouten maken, want waar een fout door storingen 
binnensluipt zal ook de ontvanger daar spoedig op worden gewezen, zodat hij 
deze zelf kan rechtzetten. 
 
(23 aug. 1965) Want het gevaar ligt juist daarin, dat Mijn woord heel 
gemakkelijk aan zulke veranderingen is blootgesteld, omdat de mensen al naar 
hun "graad van ontwikkeling" het een vorm willen geven die evenwel absoluut 
misplaatst is, want Ik weet hoe Ik iedere mens kan aanspreken om door hem te 
worden begrepen. En de zin van Mijn aanspreken is steeds te begrijpen, als er 
door de liefde maar een zekere graad van rijpheid is bereikt, die echter niet door 
een nog zo verstandelijke formulering is te vervangen. En op dat ene zult u 
steeds bedacht moeten zijn: dat, met het oog op het dichtbijzijnde einde, u, 
mensen Mijn woord waarlijk op zo'n wijze wordt aangeboden dat u het zonder 
twijfel zult kunnen aannemen als waarheid, omdat Ik weet dat alleen slechts de 
waarheid voor u mensen redding betekent en dat Ik alles doe om u de waarheid 
te doen toekomen, maar u ook steeds ervoor zal waarschuwen, zelf 
veranderingen aan te brengen, ook wanneer dit met de beste bedoelingen 
gebeurt. 

Amen 
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