Voorspellingen
Deel 1

Geestelijke achteruitgang
en
wereldbrand

Een selectie uit God’s Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde
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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
God’s 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 dankbaar zijn voor het Woord Gods, 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.

Vertalingen door Gerard F. Kotte
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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 ik zelf 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
dictaat 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 dictaten 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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Inleiding
Mattheüs 24, 6-8
6

En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, en verschrikt
niet. Dit alles moet eerst geschieden; maar nog is het einde niet daar.
7
Want het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het
andere; en er zullen pestziekten en hongersnoden en aardbevingen zijn, hier en
ginds.
8
Dan zal de nood eerst beginnen.

BD.4851
5 maart 1950

Zieners en profeten van vroeger - Beelden - Overeenkomst
De wereldse mensen zullen in hun onwetendheid over geestelijke zaken nooit
kunnen doorgronden wat zieners en profeten in vroegere tijden in Mijn opdracht
hebben uitgesproken. En daarom zullen ook slechts weinig mensen de diepe
geestelijke zin van de profetieën begrijpen. Maar weinig mensen zullen weten in
welke tijd deze worden vervuld.
Vanaf het begin van deze verlossingsperiode gaf Ik de mensen verwijzingen naar
het einde, naar de misstanden in de tijd van het einde, naar het duivels werkzaam
zijn en de strijd tegen de gelovigen. Ik liet hen schouwen. Echter niet de
natuurlijke uitwerking van de volledig van Mij afgekeerde wil der mensen, maar
in beelden stonden hen de komende gebeurtenissen voor ogen, waarvan ze zelf
niet in staat waren die uit te leggen. En ook voor de zieners en profeten zelf was
de zin verborgen.
Maar geen van de geschouwde beelden was zonder betekenis, omdat de zieners
en profeten godvruchtige, Mij toegedane mensen waren, die Ik ertoe bestemde als
waarschuwers en vermaners op te treden onder de mensen van alle generaties tot
aan het einde.
Wie er serieus naar streefde een Mij welgevallige levenswandel te leiden, kwam
ook bij het nadenken over die beelden dichter bij de waarheid. Doch slechts een
gewekte Geest is het mogelijk ze juist uit te leggen. Ik zag de tijd vooruit. Ik
kende vanaf het begin alle misstanden. Ik kende de ontwikkeling van de mensen,
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aards en geestelijk. Ik zag alle onvolkomenheden, de verblinding onder de
mensen. Ik kende de hardnekkige afwijzing van de waarheid en de triomf van de
dwaling, die lange tijd zegeviert, omdat de voorwaarde daarvoor gegeven was in
de verhouding van de mensen tegenover Mij, omdat ze voor het merendeel
kinderen van Mijn tegenstander zijn, die verkeerde wegen gaan en daarom blind
zijn voor de waarheid, terwijl de dwaling door hen zonder bezwaar wordt
aangenomen en verbreid.
In de geestelijke wereld hebben zulke gezindheden en de daaruit voortkomende
gebeurtenissen een uitwerking van vertekende beelden, zoals al het geestelijke
overeenkomsten heeft. En zo zagen de zieners uit die tijd het verloop van het
gebeuren in de eindtijd in zulke beelden, die een mens waarlijk moesten
ontstellen, wiens ziel goedaardig was en die goed voor Mij was als ziener en
profeet vanwege zijn ootmoedigheid. Het was hemzelf niet gegeven zijn
visioenen en dromen te verklaren, omdat IK wilde dat wat hij zag
ondoorgrondelijk zou blijven tot aan het einde. Maar zijn visioenen moesten
bewaard blijven voor latere generaties om steeds weer zoekende en strevende
mensen aan te sporen tot nadenken. En er zullen er ook in de eindtijd slechts
weinige zijn, die helderhorend en helderziend zijn en die de visioenen van Mijn
oude profeten wel begrijpen vanuit het besef van het geestelijk lage niveau der
mensen en het nabij zijn van het aangekondigde einde. Hen verlicht Ik de Geest,
zodra het nodig is dat ze daarover aan de medemensen opheldering geven. En als
ze dan in Mijn opdracht zullen spreken, verkondigen ze ook de zuivere waarheid.
Want ze zullen niet spreken voordat ze de opdracht hebben. En vanaf dat
ogenblik zien ze zelf in alle duidelijkheid de betekenis ervan in, wat anders voor
de medemensen onbegrijpelijk is, tot Ik Zelf de sluier zal oplichten; tot vervuld
wordt wat vroegere zieners en profeten hebben voorspeld in Mijn Wil.
Amen

BD.6030
21 augustus 1954

Onverschilligheid der mensen vergt hardere slagen
Hoe hopeloos is de toestand van talloze mensen op aarde, omdat ze niets doen
om hun zielen tot rijpheid te brengen. Hun gedachten zijn steeds alleen maar
aards gericht en ze klimmen nooit opwaarts, naar boven. Nooit betreden ze het
geestelijke gebied, nooit vragen ze zich af waarom ze op aarde zijn. En elk
gesprek daarover gaan ze uit de weg, omdat ze niets willen weten dan alleen
datgene, wat voor hun lichamelijk leven nuttig schijnt te zijn. En zo zijn de
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meeste mensen op aarde ingesteld, ondanks ijverige arbeid van de dienaren Gods
om hen wakker te schudden uit hun verkeerd denken.
Het Woord Gods wordt overal heen geleid. Overal weerklinken vermanende en
waarschuwende stemmen. Maar de mensen sluiten hun oren, want het geluid uit
de wereld treft hen sterker en dat volgen ze gewillig. De ergste gebeurtenissen in
de wereld raken hen nog nauwelijks. Het plotseling sterven van mensen is voor
hen geen aanleiding om na te denken over de vergankelijkheid van het aardse. Ze
horen het en besteden er verder geen aandacht aan.
Catastrofes van de grootste omvang brengen hen niet uit hun evenwicht, zolang
ze er zelf niet door worden getroffen. En de nood van de medemensen beroert
hun hart nauwelijks zodanig, dat de wil ervan om te helpen zou worden
gestimuleerd. En dit is een vreselijke en troosteloze toestand, omdat de
uitwerking ervan geestelijk is, omdat de zielen van de mensen zich in de grootste
duisternis bevinden en moeilijk tot het licht kunnen komen, zolang de mensen
zich tevreden gesteld voelen met aardse goederen en genietingen.
De satan heeft waarlijk de macht op deze aarde, want de mensen zelf hebben die
aan hem gegeven. Elke gedachte betreft alleen het bewerkstelligen van wereldse
doeleinden en van vroeg tot laat werken ze voor hun lichaam, dat echter vergaat.
En of de dood ook een rijke oogst binnenhaalt in hun omgeving, slechts weinigen
zijn erdoor geraakt, omdat ze getroffen worden.
En dus kunnen de mensen door niets meer ontsteld raken en ertoe worden
gebracht hun wil te veranderen, omdat alles op hen afketst en geen indruk
achterlaat. Steeds smartelijker moeten daarom de gebeurtenissen op de mensheid
afstormen. Steeds duidelijker moeten de verwijzingen naar de vergankelijkheid
van leven en bezit worden gegeven. Met steeds meer geweld moeten de
elementen der natuur uit hun ordening treden, opdat de harten der mensen
schrikken en om het doel en de oorzaken vragen van datgene, wat de wereld in
opschudding brengt.
En God zal zulks ook toelaten. Hij zal de mensen tekenen sturen. Maar of ze er
acht op slaan blijft aan henzelf overgelaten. Hij wil redden, maar Hij zal niemand
overreden zijn wil te veranderen, maar steeds weer een duidelijke taal spreken,
die iedereen kan verstaan.
De aarde gaat haar einde tegemoet en ook het weten daarvan zal in de wereld
worden verbreid. En zij die letten op de tekenen zullen zich niet afsluiten voor
deze aanwijzing. Ze zullen geloven en zich voorbereiden. Maar waar duisternis
is, daar halen ook de tekenen en aanwijzingen niets uit en de mensen gaan de
lichamelijke en geestelijke dood tegemoet door eigen schuld.
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Amen

BD.7602
17 en 18 mei 1960

Zin en doel van het bestaan: Het zich afkeren van de wereld
En spoedig zal het voor u tot zekerheid worden, dat de wereld uw wensen en
begeerten niet kan vervullen. Want ze zal ieder ontgoochelen, die nog een vonkje
geestelijk leven in zich heeft. Dat wil zeggen ze zal hem, die streeft naar het
leven dat eeuwig duurt, op den duur niet kunnen bevredigen. Alleen hij, die
helemaal een prooi is van de wereld, dus eigendom is van de heer van deze
wereld, zal zijn streven naar deze wereld niet staken, want deze zal de heer die
hem gevangen houdt niet opgeven.
Maar steeds weer zal God Zelf de mens de symptomen van de vergankelijkheid
van deze wereld doen beseffen. Steeds weer zal de wereld degene teleurstellen,
om wiens ziel God nog worstelt. En steeds weer zal dit dus een middel zijn om de
mens van zijn liefde voor de wereld te bevrijden, ofschoon hij nog midden in de
wereld moet staan, omdat het leven als mens dit zo verlangt. Maar hij zal inzien,
dat de wereld niet de zin en het doel van het leven op aarde is, veeleer dat hij
vanwege zijn ziel op aarde is en dat deze wat anders begeert dan de wereld haar
kan bieden.
Daarom zult u mensen ook met zekerheid een verandering in het wereldgebeuren
kunnen verwachten. Hiervan zult u zeker kunnen zijn, dat er veel zal geschieden
en u uit uw rust zou kunnen doen opschrikken. Want omwille van de weinigen,
die nog besluiteloos zijn welke weg ze zullen gaan, wordt dezen de weg duidelijk
getoond. Ze moeten de liefde voor de wereld nog opofferen en ze worden daarbij
geholpen. Want wie inziet dat de wereld bedrieglijk en waardeloos is, aarzelt ook
niet ze op te offeren voor datgene wat hem waardevoller voorkomt.
En dit doel wordt van God’s zijde beoogd, wanneer Hij dingen toelaat, die u
mensen vaak niet zult kunnen begrijpen en met de Liefde Gods in
overeenstemming kunt brengen. Want Hij houdt steeds rekening met de
geestelijke nood en de instelling van ieder afzonderlijk en Hij is steeds tot hulp
bereid. En wanneer de wereld een mens ernstig teleurstelt, vindt deze ook
gemakkelijker de weg naar God. En dat wil Hij bereiken, dat ze in vrije wil God
zoeken en Hij Zich dan ook kan laten vinden.
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Maar zolang de wereld de wens van de mensen vervult, blijft de blik op de
wereld gericht en aan een God schenken ze dan geen aandacht. Want ze zien het
aardse leven nog als doel op zich, dat toch alleen maar het middel tot het doel is.
En alleen zich steeds herhalende mislukkingen kunnen hen op andere gedachten
brengen en ze nadenkend laten worden. En wat door de mens eerst als zware slag
van het noodlot werd ondervonden, kan spoedig een grote zegen laten inzien. Het
kan de mens innerlijk veranderen en hem ook tot een andere leefwijze bewegen,
die bevorderlijk is voor zijn ziel.
De mensen zijn op de wereld gezet. Ze moeten voldoen aan de eisen, die
bevorderlijk zijn voor de instandhouding van het lichaam. Maar ze moeten niet
vanwege de wereld het geestelijke leven vergeten, dat ze onvoorwaardelijk naast
het aardse leven moeten leiden, wil de levensweg over de aarde worden vervuld.
Want de ziel moet rijp worden en aan haar moet worden gedacht, wat al te vaak
vanwege de wereld wordt verzuimd. En toch is de vergankelijkheid van het
aardse, de waardeloosheid van de wereld, zo duidelijk zichtbaar en door ieder
mens in te zien bij goede wil. En deze wordt ook ingezien door diegenen, die zich
bewust zijn van hun verantwoording en daarom ook nadenken over zin en doel
van het bestaan op aarde.
En God helpt hen allen, doordat Hij hen steeds meer zal laten kennismaken met
de vergankelijkheid van de wereld, doordat Hij vaak met geweld uit de weg
ruimt, wat alleen maar een hindernis betekent bij het opklimmen naar boven. En
Hij zal Zich Zelf nog vaak openbaren door noodlottige gebeurtenissen, die niet
van de wil van een mens afhankelijk zijn, maar duidelijk het ingrijpen van een
hogere Macht verraden. Want Hij wil worden onderkend. Hij wil worden
aangeroepen en gevraagd om Zijn hulp. Hij wil de mensen dan blijk geven van
Zich Zelf door Zijn duidelijke hulpverlening. Hij wil de mensen afkerig maken
van de wereld en hen richten op het rijk, dat niet van deze wereld is. Hij wil dat
de mensen Hem zoeken, opdat Hij Zich ook kan laten vinden.
Amen

Het einde van een tijdperk
BD.3926
1 december 1946

De afloop van een ontwikkelingsperiode - Moeilijke strijd om het
bestaan
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Groot is Mijn Macht en onbuigzaam Mijn Wil, want Mijn Wijsheid bepaalt hem
en Mijn Liefde voert hem uit. En wat Ik heb ingezien sinds eeuwigheid als
geneesmiddel voor het ver van Mij staande geestelijke, gebruik Ik ook
onherroepelijk om dit geestelijke te hulp te komen in zijn nood, die het gevolg is
van zijn verwijdering van Mij. En Ik voorzag sinds eeuwigheid het geestelijk lage
niveau van de mensen in deze tijd. Ik voorzag sinds eeuwigheid de verkeerde wil,
die de afstand tot Mij vergroot in plaats van ze te verkleinen.
En waar dit gevaar bestaat, houd Ik de achteruitgang tegen. Ik breek hem af om
een nog dieper afvallen te verhinderen, dat weer eeuwigheden nodig zou hebben
om het geestelijke in de graad van ontwikkeling te verzetten, waarin het de vrije
wil kan benutten. En dus gaat de tijd in vervulling. Een ontwikkelingsperiode
loopt ten einde, zoals het verkondigd is in woord en geschrift. En wat zich nu
voltrekt is het werk van Mijn Liefde, Mijn Wijsheid en Mijn Wil.
En u, mensen van deze aarde, zult getuige zijn van datgene, wat geschreven staat
en wat Ik steeds weer opnieuw verkondig door Mijn dienaren op aarde. Want u
bent in de laatste tijd. U zult iets groots meemaken, schrikaanjagend voor allen
die niet geloven en overweldigend verheven voor hen die Mij onderkennen en
aan Mijn Woord denken. En ondanks alle nood zullen ze steeds Mijn Liefde en
Mijn Almacht bemerken en zich hieraan vol vertrouwen overgeven. En Ik Zelf
zal ze leiden, opdat ze zeker hun doel bereiken.
Wat er zich echter afspeelt op en in de aarde is voor het menselijk verstand
onvoorstelbaar. Het is immers uniek en zo ongewoon, dat niemand in staat is te
bedenken op welke manier Mijn Macht en Mijn Wil zich openbaart. De mensen,
die zich niet van het aardse willen losmaken, zullen weliswaar voortdurende
wederopbouw nastreven, ze zullen proberen al het verlorene weer te vervangen,
ze zullen aards scheppen en werkzaam zijn om zich in het bezit van goederen te
stellen, maar Ik zal steeds weer hun pogingen teniet doen, opdat ze de
nutteloosheid hiervan inzien, ervan afzien en serieus aan hun ziel denken, aan het
onvergankelijke zoals het de bedoeling is voor ieder mens afzonderlijk.
En daarom zal de strijd om het bestaan verder gaan. Niemand zal tot rust komen
en niemand zal de vruchten van zijn aardse streven kunnen genieten, tenzij hij
helemaal eigendom is geworden van diegene, die hem van Mij afvallig wil
maken. Dan kan hij wel aards een goed leventje leiden, maar hij zal ook duidelijk
zichtbaar zijn als aanhanger van de satan, want zijn handelen zal alleen
liefdeloosheid en haat verraden. En zijn luxueuze leventje mogen de mensen zich
niet als voorbeeld stellen.
Die Ik echter nog niet helemaal opgeef, moeten strijden. En een zware strijd om
het bestaan moet voor hen het bewijs zijn, dat Ik vol Liefde aan hen denk en hen
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naar Mij toe wil trekken. Ik moet alles van u afnemen wat u aards nog
begerenswaardig toeschijnt, als Ik uw harten wil winnen; uw wil, die zich op Mij
moet richten eer het te laat is. En daarom zal de komende tijd steeds harder voor
u worden, want hij loopt op zijn einde.
Maar zodra u zich onvoorwaardelijk aan Mij toevertrouwt, zodra u uw wil aan de
Mijne onderwerpt, zodra u Mij alleen laat heersen en u geheel schikt in uw lot, is
ook Mijn algehele zorg voor u zeker. En de moeilijkheden van het leven zullen
draaglijk zijn voor u, die de mijne bent geworden door uw wil. Maar dan zullen
ook de laatste grote gebeurtenissen u niet meer laten schrikken. U zult weten dat
ze Mijn Werk en Mijn Wil zijn. U zult ook beseffen, dat ze slechts het laatste
middel zijn om de dwalende zielen te redden. En u zult ook weten dat spoedig de
verlossing in aantocht is, dat spoedig het einde is gekomen, waarin Ik u Zelf haal
om u een vreedzaam een gelukzalig paradijs te bereiden, waar alle nood ten einde
is.
Maar Mijn besluit is onafwendbaar. De tijd waarover geschreven staat, is
vervuld. De mensheid slaat geen acht op Mijn Woord en kan alleen nog door een
buitengewoon gebeuren van gedachten veranderen. En terwille van haar zal alles
over de aarde komen, wat onbegrijpelijk en uitermate wreed lijkt. Maar Mijn
Liefde en Wijsheid zagen het sinds eeuwigheid in als heilzaam voor de zielen. En
Mijn Wil verwezenlijkt daarom wat voorbeschikt is sinds eeuwigheid.
Amen

BD.5936
20 april 1954

Het dichtbijzijnd einde - De tijdrekening van God
Er blijft u niet veel tijd meer. En of u ook tegenstribbelt, deze Woorden van Mij
als waarheid aan te nemen, u bevindt zich al in het laatste uur en de minuten
zullen vlug voorbijgaan. Sneller dan u het vermoedt zal het einde er zijn en het
beslissende uur slaan. Mijn tijdrekening is wel een andere dan de uwe en toch zeg
ik u: “Het einde is nabij.” Zo dichtbij, dat u ontsteld zou raken, als u dag en uur
zou weten waarin Mijn aankondigingen in vervulling gaan en dat alles gebeurt,
wat Ik door zieners en profeten liet voorspellen.
En wanneer u het niet zult willen geloven, houd dan toch rekening met de
mogelijkheid en tref voorbereidingen, doordat u zich bezint op uw opgave op
aarde, doordat u ernstig uzelf aanpakt, of en hoe u zich staande zou houden als u
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plotseling
zou
worden
weggeroepen
van
deze
aarde.
Neem
voorzorgsmaatregelen, ook wanneer u het niet zult of wilt kunnen geloven. Leef
toch naar Mijn Wil en het zal alleen in uw voordeel zijn, want dan zult u leren
geloven. Het zal u niet meer onwaarschijnlijk voorkomen, want het vervullen van
Mijn Wil is het vervullen van Mijn geboden der liefde. En dit levert u beslist ook
inzicht op, zodat u ook deze Woorden van Mij zult kunnen begrijpen en erin
geloven.
Het einde is nabij en verloren is elke dag, die u zich niet benut, waarin u niet aan
uw einde denkt. En wie van u weet of niet ook zijn leven wordt verkort? Wie van
u kan verhinderen, dat hij voortijdig wordt weggeroepen?
Alleen al daaraan zou u moeten denken, wanneer u niet aan een einde van deze
aarde zult willen geloven. Voor ieder van u afzonderlijk kan de dag van morgen
al de laatste zijn. En ieder afzonderlijk moet zich daarom afvragen, of hij wel
gereed is om voor het gerecht van God te verschijnen; of hij het leven op aarde
juist heeft benut om het eeuwige leven voor zich te verwerven.
Onverschillig gaat u mensen verder en u denkt niet aan de dood, die ieder van u
kan verrassen. In wat voor toestand is uw ziel, wanneer ook u plotseling de aarde
zou moeten verlaten?
Denk aan uw einde, wanneer u niet aan het einde van deze aarde kunt geloven.
En leef uw aards bestaan bewust. Dat wil zeggen wees uw opgave die u hebt na
te komen op aarde indachtig, om uw ziel een leven na de dood te garanderen. En
kijk om u heen. Let op de tekenen van de tijd en u zult beseffen in welk uur u
leeft. Want voortdurend maak Ik u mensen erop attent. En als u oplet zullen ook
Mijn woorden u geloofwaardig voorkomen. En u zult Mij vragen u te helpen. U
zult Mij vragen om genade en erbarming, om kracht voor deze tijd, opdat u het
einde goed voorbereid tegemoet gaat, opdat u het in het geloof aan Mijn bijstand
zult kunnen verwachten, opdat het laatste uur voor u het uur van verlossing is uit
alle nood.
Amen

BD.6812
22 april 1957

Verwijzing naar het einde van een tijdperk
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U gaat een nieuw ontwikkelingsstadium binnen, want een verlossingsperiode
heeft zich voltooid en een nieuwe begint. Al vaak is u dit gezegd zonder echter
geloof te vinden bij u mensen. En toch is het van het grootste belang dat u eraan
gelooft, omdat uzelf bepaalt of u zich positief of negatief ontwikkelt, maar het lot
dat u te wachten staat, is in het ene of het andere geval heel verschillend, of
bovenmate heerlijk en mooi, of verschrikkelijk kwellend.
Van nu af aan verloopt uw leven niet meer zo eentonig als tot nu toe, veeleer
komt er een grote omwenteling zoals u zich die niet kunt voorstellen en daarom
leeft u ook nog zo onverschillig verder, ofschoon u er steeds weer op gewezen
wordt. Maar u gelooft niet wat u verkondigd wordt door de boden die Ik
gezonden heb. En eens zult u het bitter berouwen dat u dat niet hebt aangenomen
en er nog veel minder gevolg aan hebt gegeven wat u werd aangeraden. Mijn
woord is de enige mogelijkheid om u erop te wijzen wat u te wachten staat en
daarom spreek Ik steeds weer door de mond van een mens tot u - en Ik zou graag
in zoverre geloof bij u willen vinden, dat u erover na zou denken en voor uzelf
eens rekenschap zou afleggen over uw levenswandel. Wie luistert er echter naar
Mijn woord? Wie herkent het als de stem van zijn Vader, Die Zijn kinderen wil
redden van het verderf?
De geestelijke hoogmoed van de mensen is zo groot, dat ze hun eigen denken het
hoogste aanslaan en niets willen aannemen, daar ze menen geen onderrichting
nodig te hebben. Ze stellen zich tevreden met een dode leerstof die alle heilzame
kracht verloren heeft. En diegenen die zich in de wereld uitgeven voor Mijn
vertegenwoordigers op aarde, hebben zelf te weinig innerlijk contact met Mij anders zouden ze van Mij hetzelfde aanspreken kunnen vernemen, dezelfde
vermaningen en waarschuwingen. En ze zouden Mij dan ook door hun mond
laten spreken zodat ook hun toehoorders hetzelfde zou worden overgebracht wat
Ik steeds weer bekend maak: Dat u voor een grote omwenteling staat - geestelijk
en aards.
U mensen maakt echter nog veel plannen voor de toekomst, u schept en werkt
alsof u eeuwige tijden ter beschikking zouden staan. U wilt niet aan een
beëindiging van een tijdperk geloven, die u echter op korte termijn te wachten
staat. Aards bent u dus onafgebroken bezig, maar wat doet u voor uw ziel?
Waarom denkt u hier niet net zo aan, terwijl u toch weet dat u eens zult moeten
sterven en toch niets van uw aardse goederen kunt meenemen in het hiernamaals?
Wanneer Ik u echter zeg, dat een plotseling einde het leven van alle mensen zal
afbreken, dan zou dit u er toe moeten brengen, meer werk aan uw ziel te besteden
en u de nutteloosheid van het aardse jagen en streven duidelijk te maken. Maar u
gelooft niet en u kunt ook niet gedwongen worden tot dit geloof. Toch zult u het
steeds weer van Mij moeten horen door Mijn boden, die u Mijn woord brengen.
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U zult niet kunnen zeggen dat u er niet van op de hoogte bent gebracht, u zult niet
kunnen zeggen, dat u zonder waarschuwing bent verrast. En steeds weer zullen er
mensen die vermanen en waarschuwen op uw pad komen en ook de
gebeurtenissen rondom u zullen ertoe bijdragen, dat u gaat nadenken.
En zalig hij die daar acht op slaat en er zich op instelt dat er een grote
verandering plaatsvindt. Deze zal Mij er waarlijk eens voor bedanken dat Ik hem
heb gewezen op dat wat komen gaat - want de tijd is vervuld die u werd
toegekend om u geestelijk te vervolmaken.
Amen

Letten op de tekenen van de tijd
BD.4320
1 juni 1948

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

BD.3793
7 juni 1946

De loop van het wereldgebeuren stemt overeen met de
ontwikkeling
Overeenkomstig de geestelijke ontwikkeling heeft ook het wereldgebeuren zijn
loop, dus zal ook de chaos steeds groter worden, omdat de mensheid voortdurend
achteruitgaat in haar ontwikkeling. Want ze verwijdert zich steeds meer van de
liefdepool en stuurt aan op de tegenpool, die helemaal zonder enige liefde is. En
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dit moet aards zijn uitwerking hebben in volslagen wanorde en dus in een voor de
mensen onverdraaglijk bestaan, in aardse nood, in het ontbreken van inzicht, in
dwaling, verkeerd denken en handelen en uiteindelijk in de algehele ondergang,
omdat er in zo'n wanorde niets eeuwig kan bestaan. En dus gaat de mensheid haar
geestelijke en lichamelijke ondergang tegemoet; en dat is het einde.
Waar nog een positieve ontwikkeling gaande is, zal ook de staat van wanorde niet
in die mate aan te treffen zijn, doch het leven van de enkeling is ook aan de
algehele toestand op aarde aangepast, alleen verdraaglijker, omdat deze zich aan
God vasthoudt en een beroep doet op Zijn hulp. Maar werelds gezien stapelt zich
de ene gebeurtenis op de andere, steeds beantwoordend aan de
ontwikkelingsgraad van de mensen. En daar dus deze ontwikkeling een gedurige
teruggang vertoont, volgen zo ook steeds grovere vormen van liefdeloosheid
elkaar op, d.w.z.: aardse maatregelen en besluiten veroorzaken steeds meer onheil
voor de mensen, het leed en de nood wordt steeds groter, want de mensheid leeft
zonder God en kan daarom ook alleen maar zulke plannen ten uitvoer brengen
die Gods tegenstander haar voorhoudt.
En daarom zal er werelds geen verbetering te verwachten zijn, want waar een
verbetering wordt nagestreefd, moet de liefde de overhand hebben, maar deze is
bekoeld en de liefdeloosheid brengt alleen maar dat voort wat tegen God gericht
is. En waar een verbetering te zien is, is dat alleen ten koste van de medemensen,
die daardoor in een nog grotere tegenspoed worden gestort. De activiteiten van de
satan in de eindtijd zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar voor eenieder die zien
wil. En het tijdstip komt steeds naderbij waarin zijn macht voor lange tijd
gebroken wordt.
Tevoren zal God hem echter de volledige vrijheid laten, want de wil van de
mensen is op hem gericht en vergroot zelfs zijn kracht op aarde. En alleen de
mensen die in vrije wil de verbinding met God nastreven, kunnen zich aan zijn
macht onttrekken, omdat ze met Gods Kracht vervuld zijn en het werkzaam zijn
van de aan God vijandige kracht duidelijk herkennen. Maar alle mensen kunnen
door het wereldgebeuren ook hem herkennen die zonder liefde is, en door serieus
te willen, kunnen ze zich van hem los maken. Want God heeft de wet van de
liefde in het hart van ieder mens gelegd en de mensen verstand gegeven om
duidelijk in te zien, zodra er tegen deze goddelijke wet wordt gezondigd.
En daarom laat Hij ook het grote wereldgebeuren zo verlopen, dat het de mensen
de ogen kan openen wanneer ze zien willen. En het ligt aan hen zelf, uit te komen
hetzij ten goede of ten kwade, voor werken van liefde of voor daden van
liefdeloosheid. Dienovereenkomstig zal ook zijn aardse leven meer of minder in
de ordening verkeren en zal ook de graad van zijn inzicht zijn. En ook het laatste
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einde zal voor hem niet onverwachts komen, als hij let op de tekens en het
wereldgebeuren, dat beantwoordend aan de wil van de mensheid zijn loop neemt.
Amen

BD.4735
10 september 1949

Tekenen van de eindtijd
Let op de tekenen van de tijd. Kijk om u heen met de ogen van de geest en u zult
inzien naar welk uur u toe leeft. U zult beseffen, dat de nacht in aantocht is en dat
u nog maar weinig minuten licht zijn gegeven tot de nacht aanbreekt. Alles wijst
op het spoedige verval, de liefde verkoelt onder de mensen en slechts weinige
dienen de naasten in onbaatzuchtigheid.
Merk op hoe zelden de waarheid nog is aan te treffen onder mensen, hoe blind ze
voortgaan zonder kennis over het lot, dat ze tegemoet gaan als ze niet veranderen.
Erken aan al deze tekenen, dat de tijd om te leven voor veel mensen is afgelopen,
erken dat het einde nabij is. Ik kan u voor het einde geen andere tijdsbepaling
geven, u zult zelf het doen en laten om u heen moeten volgen, opdat u weet
wanneer de dag ten einde loopt.
Ik maak u erop attent, omdat Ik niet wil dat u verrast wordt en aan de laatste tijd
ten prooi valt. Want dat moet u worden gezegd, dat u zich niet om de tuin zult
mogen laten leiden door de schijnbare verbetering van de leefwijze van de
enkeling. Het moet u worden gezegd, dat - werelds gezien - er geen reden
voorhanden is voor een verandering, maar dat plotseling zoiets teweeg is
gebracht en nu ook het uur van Mijn ingrijpen is gekomen, dat Ik voortdurend
heb aangekondigd. Let op alles wat er om u heen gebeurt en des te eerder zult u
inzien in welke tijd u leeft.
Verlies niet het geloof in Mij en Mijn Liefde, want alles wat Ik doe en toelaat
heeft de ontwikkeling van uw ziel ten doel, ofschoon het u wreed toeschijnt en u
niet in staat bent Mij daarin te herkennen. De mijnen kunnen zich veilig voelen in
Mijn bescherming. Ze kunnen vol vertrouwen Mijn hulp verwachten in elke
aardse en geestelijke nood. De mijnen hoeven niets te vrezen, wat er ook komen
mag, als ze maar hun ogen naar Mij opslaan, dus voortdurend met Mij verbonden
blijven in gedachten en door de daad.
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En als u dus weet, dat er niet veel tijd meer is tot de aarde een grote ingrijpende
verandering ondergaat, bereid u dan daarop voor. Let niet op de wereld, maar
betoon het leven van uw ziel de grootste opmerkzaamheid. Verschaf uw ziel
gelegenheid om rijp te worden, doordat u om u heen kijkt en waar u nood ziet
helpend ingrijpt. Verschaf ook de medemens duidelijkheid over de ernst van de
tijd en predik hen de liefde, omdat alleen de liefde hen kracht geeft om het leven
dat nog voor hen ligt te verdragen. En toon hen door uw voorbeeld de uitwerking
van een leven in liefde. Wees zelf sterk in het geloof en werkzaam in liefde, en
uw kracht zal toenemen en alles zult u aankunnen wat u wordt opgelegd. U zult
ook de zwaarste tijd doorstaan, omdat Ik u help. En u zult volhouden tot aan het
einde.
Amen

BD.8310
25 oktober 1962

Aankondiging van het einde en tekenen van de tijd
Het zijn de aankondigingen van een dichtbijzijnd einde, die de mensen
ongeloofwaardig voorkomen en die ze daarom afwijzen en hen tevens laten
twijfelen aan de waarheid van alle geestelijke boodschappen die Ik naar de aarde
leid. En toch zal het niet lang meer duren dat deze aankondigingen in vervulling
gaan, want Mijn woord is waarheid. En juist de omstandigheid dat de mensen
geen lange tijd meer hebben om hun wezen te veranderen tot liefde, geeft Mij
aanleiding steeds weer op het einde te wijzen en hen ernstig aan te sporen Mijn
woord aan te horen en daaraan beantwoordend nu hun leven te leiden.
Maar de mensen willen niet geloven en Ik kan geen dwang uitoefenen op hun
denken en willen. Ik kan hen alleen maar te kennen geven wat hun te wachten
staat en moet het aan hun vrije wil overlaten hoe zij zulke kennisgevingen
beoordelen en benutten. En daar het bij het einde om een gebeurtenis gaat die op
deze aarde nog niet heeft plaatsgevonden, daar nu de mensen nog niets
soortgelijks kennen, valt hun ook het geloof eraan zwaar, ofschoon Ik vanaf het
begin van deze periode op aarde steeds weer op dit einde gewezen heb. Maar ze
zouden ook op de tekens moeten letten die Ik eveneens voorzegde.
En ze zullen inzien dat de voortekens toenemen en dat er ook, zuiver werelds
gezien, een verandering komen móet, want alles spitst zich toe, ook de mensen
bevinden zich op een niveau dat te denken zou moeten geven - er heerst geen
liefde meer, veeleer wedijveren de mensen in liefdeloosheid met elkaar. Er is
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geen harmonieuze samenleving meer, integendeel, de mensen zijn elkaar vijandig
gezind en laten hun lage driften en hartstochten de vrije loop. Ze jagen materiële
goederen na en streven naar geen enkele geestelijke band.
Het is zoals het was ten tijde van de zondvloed, de mensen zoeken alleen maar
wereldse genoegens en verschaffen zich deze ook op onrechtmatige wijze, omdat
de liefde volledig bekoeld is. En wie met open ogen om zich heen kijkt, moest
ook de tekenen van de eindtijd herkennen en weten dat eens de vereffening moet
komen, dat eens de Macht en rechtvaardigheid van een God op de voorgrond
moet treden, wanneer er tenminste nog aan een God geloofd wordt. En ontbreekt
dit geloof helemaal, dan zijn de mensen waarlijk op een geestelijk dieptepunt
aangeland, dat ook een einde van deze aarde naar zich toe trekt.
Maar van Mijn kant uit kan niets anders worden gedaan dan steeds weer te wijzen
op het einde, door steeds weer door de mond van profeten en zieners de mensen
aan te spreken en hen opheldering te verschaffen over oorzaak en gevolg van het
leven van de mensen; hen echter steeds de wilsvrijheid latend om de
verkondigers van Mijn woord geloof te schenken of niet. Toch, sneller dan u
denkt, zal uw aller lot zich afspelen. U allen, die niet de genade hebt voortijdig
(van de aarde) weggeroepen te worden, zult die tijd moeten doormaken. Want
Mijn heilsplan is sedert eeuwigheid vastgesteld en zal ook worden uitgevoerd,
omdat ook de tijd vervuld is die het geestelijke in deze verlossingsperiode werd
toegewezen om vrij te worden uit de vorm.
En zelfs de uitermate korte tijd die u nog blijft tot aan het einde, kan voldoende
zijn om definitief vrij te worden, wanneer u maar blijk geeft van de ernstige wil
om aan het doel van uw leven op aarde te beantwoorden en bewust aanstuurt op
Mij en Mij vraagt hulp te verlenen bij uw vervolmaking. Want aan deze serieuze
vraag zal waarlijk gevolg worden gegeven. Ik zal u helpen uit elke geestelijke
nood en u in diepe erbarming tot Mij trekken, opdat u niet weer verloren gaat
voor eindeloos lange tijd, wanneer het einde van deze aarde gekomen is.
Amen

BD.8175
11 en 12 mei 1962

De waarheid van de profetieën over het einde
Wanneer Ik u steeds weer het weten doe toekomen over datgene wat voor u ligt,
wanneer Ik u voortdurend wijs op de tijd van rampspoed, wanneer Ik u een groot
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Oordeel voorspel, dat korte tijd erna op het einde van deze aarde zal volgen, dan
zult u de aankondigingen van Mij als waarheid kunnen aannemen. Want Ik
herhaal slechts wat steeds al voorspeld werd over het einde van deze aarde. En Ik
laat nu alleen maar weten, dat al deze gebeurtenissen aanstaande zijn, dat de tijd
is gekomen, waarin al Mijn profetieën worden vervuld, tot leedwezen van al
diegenen, die niet geloven. U mag niet zonder waarschuwing de toekomst
tegemoet gaan en u moet weten, dat de “toekomst”, waarin u het einde plaatst,
spoedig tot “tegenwoordige tijd” is geworden.
En u moet erop rekenen dat u wordt verrast, dat er u geen lange tijd meer rest en
Ik u daarom steeds weer deze aankondigingen doe toekomen, omdat Ik niet wil
dat u onvoorbereid al het komende zult meemaken, omdat Ik u niet in
onwetendheid wil laten in welke tijd u leeft. Ik weet dat al Mijn aankondigingen,
gedaan door zieners en profeten, weinig geloof zullen vinden. Ik weet, dat de
mensen alle boden zullen uitlachen, dat ze dezen beschuldigen van een vals
profetendom. Maar er zal geen lange tijd meer voorbijgaan en ze zullen zich van
de waarheid van datgene kunnen overtuigen, wat Mijn profeten in Mijn opdracht
de mensen verkondigen.
Nooit werd het geloofd, wanneer grote veranderingen plaatsvonden op deze
aarde, wanneer een verlossingsperiode ten einde liep en een nieuwe weer begon.
En er waren dan steeds maar weinigen, die Mijn boden geloof schonken en die
daarom ook gered werden. Maar ook het weten van het lang geleden alles
omverwerpende gebeuren is voor de mensen verborgen. De tijden zijn eindeloos
lang tot er weer een dergelijke verandering van de aarde plaatsvindt. En daarom
hebben de mensen ook geen bewijzen en houden ze ook nu een einde van de
oude gedaante van deze aarde voor uitgesloten.
En toch staat u mensen er kort voor, want Ik weet wanneer een omvorming nodig
is. Ik weet wanneer de mensen op het geestelijk lage niveau zijn aanbeland, dat
zoiets vereist. Maar Ik kan niets anders doen dan u daarover bericht te doen
toekomen, dat u nu zult kunnen aannemen of ook afwijzen, omdat u tot aan het
einde in volledige wilsvrijheid zult moeten leven en een bepaald weten u ook niet
tot heil zou strekken.
Maar u zou erover moeten nadenken, dat Ik u niet zonder reden deze
aankondigingen doe toekomen. En u zou er steeds aan moeten denken, dat uw
God en Schepper een God van Liefde is en dat alles wat gebeurt ook op deze
Liefde van Mij is gegrond. Daarom stuur Ik ook door Mijn openbaringen een
weten naar u toe, dat u het begrip voor Mijn heilsplan zou moeten ontsluiten en u
zou dan ook geloven, dat de tijd is vervuld, dat eenmaal weer de ordening moet
worden hersteld, waarin alle mensen moeten binnen gaan om geestelijk rijp te
worden en dat ook voor het nog in de vaste materie gekluisterde geestelijke de
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mogelijkheid moet worden geschapen zich positief te ontwikkelen. Want al het
geestelijke moet eens tot voltooiing komen. En Ik alleen weet hoe dat mogelijk is
en wanneer de juiste tijd daarvoor is gekomen, dat alles weer nieuw geordend zal
worden. En Ik houd de tijd aan zoals die in Mijn heilsplan van eeuwigheid is
vastgelegd.
Amen

Liefdeloosheid – eigenliefde - geestelijke achteruitgang
BD.1580
24 augustus 1940

Het inwerken van de leugenvorst op het denken van de mensen
Kijk naar het gedrag van de mensheid. Ze wordt door de leugengeest beheerst en
deze richt onnoembare verwarring aan. Steeds meer zal het menselijke denken
zich verwijderen van de waarheid, want de mens neemt de leugen denkbeeldig
aan en hij heeft geen eigen beoordelingsvermogen om haar als zodanig te
herkennen, en bijgevolg wordt het gevoelsleven van de mens ook op dwaalwegen
geleid.
En het is nu begrijpelijk, dat de omhulling om het geestelijke in de mens steeds
dikker wordt, dus de mens zich steeds meer en meer van de waarheid verwijdert,
daar de geest in hem zich niet uiten kan, d.w.z.: de ziel niet in staat is geestelijke
waarheid op te nemen.
Zodra het denken van de mens een verkeerde richting inslaat, klinkt de stem van
de geest in hem steeds zachter en wordt ten laatste niet meer vernomen. Het
gevolg daarvan is: een mensheid die in totale onwetendheid verkeert, die geheel
andere doeleinden nastreeft dan haar oorspronkelijk gesteld werden. En de aardse
levenswandel is derhalve geheel zonder succes, want zolang de mens in dwaling
leeft, kiest hij de kant van die macht waarvan hij zich moet losmaken.
En nu gebruikt de macht die aan God vijandig is de wil die naar haar gekeerd is
en zet het menselijk wezen aan tot handelingen die tegen God gericht zijn, om
iedere verbinding met Hem te vernietigen en de mens geheel onderdanig aan zich
te maken. En deze toestand is onder de mensheid nu duidelijk te herkennen. Het
aardse leven wordt geheel onafhankelijk van God geleefd. Zelden wordt er nog
gedacht aan Hem uit Wie alles is voortgekomen, of iedere gedachte die het
geestelijke betreft wordt angstig geheim gehouden. God wordt niet meer openlijk
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beleden, wanneer er tenminste nog aan Hem gedacht wordt. Dit alles zijn
zichtbare tekenen van de activiteit van de aan God vijandige krachten, want hun
invloed is des te sterker, hoe krachtlozer de mens is.
En omdat de mens zich steeds meer van de eeuwige Godheid verwijdert, wordt
ook zijn kracht steeds geringer om de kwade invloed te weerstaan. Daarentegen
wordt hem nu de kracht toegestuurd van die macht die tegen God is en deze
steunt hem in al zijn aards streven.
Het aardse succes is dus steeds gewaarborgd juist door deze kracht. En wederom
draagt het aardse succes er nog toe bij zich geheel van God los te maken, want de
mens heeft geen goddelijke kracht meer nodig, dus roept hij God ook niet aan,
maar hij ontkent Hem. En dat is steeds de bedoeling van de tegenstander, de
mensen totaal van het denken aan God af te brengen, want dan heeft hij hen
geheel in zijn macht. Hij is overwinnaar geworden over het wezen, aan wie het
vrij stond aan wie het de overwinning verlenen wilde. Het heeft gekozen voor de
tegenstander en zodoende zijn aardse weg totaal verkeerd afgelegd.
Maar God laat deze wezens niet vallen. Hij wil hen het bewijs leveren dat al het
aardse - dat waard is nagestreefd te worden - ook aan Zijn Macht is onderworpen,
dat Hij het vernietigen kan als dat overeenstemt met Zijn Wil. Het is geenszins
een doelloos vernietigen van dat wat de mens begerenswaardig lijkt, maar dit
werk van vernietiging zal geestelijk gezien ook van het grootste voordeel zijn
voor talloze wezens. Doch de mensen die de diepe betekenis hiervan niet inzien
worden er het diepst door getroffen, want zij raken alles kwijt wat voor hen tot
nog toe de inhoud van hun leven betekende. En nu staan zij opnieuw voor de
beslissing: datzelfde weer na te streven, of de vergankelijkheid ervan te
onderkennen en zich nu onvergankelijke goederen te verzamelen.
Want op het moment van de vernietiging verliest de tegenstander aan macht. En
als de mens diens onmacht beseft is de mogelijkheid gegeven dat hij inziet dat er
een andere Heer boven hem staat en dat hij zich naar Hem toekeert.
Aardse goederen zijn een deel van de kwade macht, want ze bergen het
onverloste geestelijke in zich. En de mens moet niet verlangen naar dat, wat hem
zelf tot verblijfplaats is geweest door eeuwigheden heen. Hij moet niet dat
nastreven, waarvoor hij eindeloos lange tijden nodig had het te overwinnen. En
zo moet hem kennelijk de waardeloosheid ervan bewezen worden, opdat hij zich
daar van afkeert en zich keert tot dat, wat na hem, na zijn leven op aarde komt.
Hij moet het aardse opgeven en het geestelijke begeren, dan overwint hij ook de
laatste vorm en bevrijdt hij zich uit iedere keten.
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Het geestelijke echter is iets, dat bestaan blijft, en het behoort derhalve in het rijk
van de waarheid. Het aardse daarentegen is vergankelijk, dus behoort het toe aan
het rijk der duisternis, de leugen, want het bevat alleen dat onrijpe geestelijke dat
de waarheid niet inziet en daarom verbannen werd. En zo kan de mens nooit in de
waarheid staan, zolang hij aardse goederen begeert en de vorst van de leugen
macht verleent, juist door dit verlangen.
En hij zal zolang door de leugen beheerst worden als hij nog aardse goederen
nastreeft. En hij zal verkeerde gedachten hebben, want de vorst van de leugen
tracht het eerst op het denken van de mens in te werken, om hem helemaal van de
waarheid af te brengen. En daarom is de toestand van de mensen een uitermate
bedenkelijke en die kan alleen worden opgeheven als God Zelf de macht van Zijn
tegenstander breekt, doordat Hij aards bezit vernietigt.
Amen

BD.3196
23 juli 1944

Slechte wil bepaalt het tijdsgebeuren
De wil om goed te doen geldt al als volbrachte daad, als de mens het uitvoeren
ervan verhinderd wordt. En evenzo is de mens verantwoordelijk voor een slechte
daad, die hij van plan was uit te voeren, zelfs wanneer hij ze niet uitvoeren kon.
Hoe hij zich nu opstelt tegenover de handelingen van de medemensen - of
afwijzend of instemmend - zo wordt zijn wil beoordeeld, waarvoor hij zich eens
moet verantwoorden. En daarom bepaalt ook het denken en willen van de gehele
mensheid, wat aan nood en ellende over de wereld gaat. Want zolang de mensen
zich niet de goddelijke geboden - de geboden van liefde tot God en tot de naaste tot richtsnoer voor hun levenswandel maken, zolang ze niet veroordelen wat
tegen deze geboden ingaat, is hun denken evenzo te veroordelen als dat van de
uitvoerenden. En onvermijdelijk is er een tijd te verwachten van moeilijke
levensomstandigheden, die als opvoedingsmiddel door God wordt aangewend om
het denken van de mensen te veranderen.
Want de wil, die zich door de gedachten kenbaar maakt, kenmerkt de geestelijke
toestand waarin de mensen zich bevinden. En is deze zo laag, dat er groot gevaar
bestaat voor een geestelijke ondergang, dan moeten er middelen worden
aangewend, die dit gevaar tegengaan. De mens die zelf in de liefde leeft, zal ook
alles veroordelen wat tegen de liefde ingaat. Maar is de mens liefdeloos vanuit
zijn gehele instelling, dan stemt hij ook in met alle handelingen van de
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medemensen die slecht zijn, en hij is dan evenzo schuldig te noemen, alsof hij ze
zelf zou hebben uitgevoerd.
Dus bepalen de mensen zelf het tijdsgebeuren. Ze bepalen de graad van lijden die
hen wordt opgelegd. Ze bepalen de aard van de gebeurtenissen, omdat ze zo
moeten worden getroffen, dat hun denken kan veranderen. En hoe harder ze zijn,
des te gevoeliger en langer zullen ze lijden moeten, en in hun geestelijke
blindheid geloven onverdiend gedupeerd te worden. En toch kunnen ze anders
niet veranderd worden in hun denken, dan dat ze bij zichzelf bespeuren, wat ze
hebben goedgekeurd bij hun medemensen.
Het verkeerde denken van de mensen vindt zijn oorsprong in liefdeloosheid. Er
komt niets goeds uit voort. Integendeel, alleen maar slechte daden. En daarom
betekent het steeds geestelijke achteruitgang.
Pas het inzicht, dat alleen de slechte wil de oorzaak is van wat de gehele
mensheid treft, kan de mensen ertoe bewegen deze wil te veranderen en dus ook
te streven naar een rechtvaardig denken. En dan pas kan de mate van leed en
droefenis worden verminderd en kan de mensen een gemakkelijk lot op aarde
beschoren zijn. Want het goede denken zal daarin tot uiting komen, dat ieder
mens zijn naaste hetzelfde toewenst, waarop hij voor zichzelf aanspraak maakt.
De mens zal de medemens de liefde betuigen die God eist en zich bijgevolg aan
de goddelijke geboden onderwerpen.
Amen

BD.6524
17 april 1956

Het aardse scheppen en moeite doen voor het einde
Alles wijst op het einde. En of u mensen nog zo zeer uw best doet de aardse
welstand te vergroten, of u zich nog zo zeer bezighoudt met de opbouw van aards
materiële werken, u brengt maar voor een korte duur iets tot stand en niets ervan
zal blijven bestaan. Want de tijd is gekomen, dat er een einde is gesteld aan de
aarde met al haar scheppingswerken en al haar bewoners.
En of u mensen het ook steeds weer zou willen bestrijden, of ook uw wil en uw
denken zich verzet het als waarheid aan te nemen, Mijn plan zult u niet teniet
kunnen doen. En zoals het is beschikt sinds eeuwigheid, zo zal alles zich ook
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voltrekken. Toch houd Ik u mensen niet af van uw werkzaam zijn, als u dit maar
niet tot de inhoud van uw leven zult laten worden, maar eerst aan uw ziel denkt,
dat u haar geen gebrek zult laten lijden als gevolg van al te ijverig materieel
werken.
Want de dag van het einde is voor u geheim. U zult nog veel diensten kunnen
bewijzen aan de medemensen. Zodra u daar Mijn Zegen voor vraagt kan elke
aardse bezigheid een geestelijke werking hebben. Tevens zult u ook het nog
gekluisterde geestelijke kunnen helpen om te dienen. En hoe duidelijker de
mogelijkheid om dienstbaar te zijn tevoorschijn komt bij de arbeid die u verricht,
des te meer zegen zal er op rusten, omdat al het geestelijke nog moet rijpen voor
het einde is gekomen.
Maar veelvuldig besteden de mensen al hun kracht alleen maar aan het
vermeerderen van de mammon en ze maken zichzelf tot slaven ervan. Dan zijn ze
duidelijk werkzaam voor Mijn tegenstander en in diens opdracht. Dan is er noch
liefde, noch behulpzaamheid voor de mensen te zien, veeleer een uitbuiten van de
medemensen en ook vaak bedreiging van hun leven. U mensen zult u juist niet
aan ledigheid moeten overgeven. U moet uw levenskracht gebruiken en niet
onbenut laten. Maar u zult steeds eerst aan uw eigenlijke levensdoel moeten
denken, dan zal niets voor u gevaarlijk worden, wat u ook onderneemt.
Maar het einde komt onherroepelijk. Denk daarom bij alles wat u doet aan deze
ernstige vermaning en waarschuwing van Mij en bind u niet te sterk aan de
materie, maar probeer u ervan los te maken, ook wanneer u nog moet werken in
de wereld. Uw innerlijke instelling zal steeds doorslaggevend zijn, of u meester
zult worden over de materie of dat u zich erdoor zult laten overheersen.
Met het oog op het dichtbijzijnd einde zult u steeds weer rekenschap aan uzelf
moeten afleggen en strenge zelfkritiek uitoefenen. U zult niet zo moeten leven als
zou alles blijven bestaan, maar steeds het spoedige einde in aanmerking nemen,
doch desondanks werkzaam zijn.
Dan bepaalt de liefde uw handelen en denken. Dan zullen alle werken die u zult
laten ontstaan door Mij gezegend zijn. Maar waar de liefde ontbreekt, waar alleen
puur aards plannen worden gemaakt en gewerkt wordt, daar worden oorden van
Mijn tegenstander gevestigd, zelfs wanneer het schijnbaar het zielenheil van de
mensen moet dienen.
Denk eraan, dat Ik alleen kan zegenen wat dienstbaar is voor edele doeleinden en
dat Ik Zelf Me niet laat misleiden. Want alleen dan kan ook de materie nog rijper
worden en de korte tijd tot aan het einde kan het geestelijke, dat door de materie
wordt omvat, een mogelijkheid bieden, op de nieuwe aarde in meer gemakkelijke
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omhullingen verblijf te kunnen nemen en sneller in zijn ontwikkeling vooruit te
gaan.
Mijn plan ligt vast sinds eeuwigheid. Ook u zult plannen kunnen maken, maar u
zult zich zo goed mogelijk aan Mijn Wil moeten aanpassen en dus als het ware
nog al het geestelijke ondersteunen en uzelf vrijmaken van het verlangen naar de
wereld en haar goederen. Dan zal alles wat u onderneemt gezegend zijn. En de
korte tijd tot aan het einde wordt gebruikt naar Mijn Wil.
Amen

BD.6574
16 juni 1956

Aardse vooruitgang - Geestelijke achteruitgang
Alles draagt het teken van het verval, zelfs wanneer u mensen meent opbouwend
en bevorderend werkzaam te zijn, zelfs wanneer u onophoudelijk schept op aards
gebied. U draagt er alleen maar toe bij, dat het einde steeds dichterbij komt. Want
al uw streven is alleen maar op aardse doeleinden gericht en daardoor maakt u
zelf de aarde onbruikbaar voor haar eigenlijke bestemming: u bij het rijp worden
van uw ziel te dienen. Want u schenkt alleen aandacht aan datgene, wat
bevorderlijk is voor het welbehagen van het lichaam. En ook hindert u vaak het
in de materie gekluisterde geestelijke bij het rijp worden of dienen, doordat u
scheppingen wederrechtelijk uiteen doet vallen om ze voor uw aardse plannen
dienstbaar te maken.
En wat schijnbaar een opbloei, een vooruitgang is, is in werkelijkheid een
chaotische toestand, omdat alleen de ontwikkeling van de ziel bewijst, hoe ver de
goddelijke ordening heerst, en omdat dit op een minimum is aanbeland, wat weer
de overtredingen tegen de eeuwige ordening bewijst. Weliswaar wordt nog veel
materie ertoe gebracht dienstbaar te zijn, weliswaar worden scheppingen der
natuur ontbonden met het doel van aards gebruik, weliswaar wordt daardoor weer
veel geestelijks uit de hardste vorm verlost en kan het de ontwikkelingsgang
voortzetten in nieuwe vormen, maar geen mens denkt daar aan, maar steeds
alleen aan het aardse voordeel, dat voor hemzelf ontstaat wanneer hij de materie
gebruikt.
En het geestelijke in de materie bemerkt deze aards gerichte instelling en
verwaardigt zich met tegenzin om te dienen, wat daarin tot uiting komt dat het
ene nadeel na het andere duidelijk zichtbaar wordt; dat er gebreken aan het licht
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komen, die de mensen nu veel ergernis en misnoegen bereiden. Want het
geestelijke merkt het, wanneer zijn doel om te dienen niet als eerste in
aanmerking is genomen en het verzet zich daarom vaak. Het zijn geen gezegende
werken, die door mensenhand ontstaan zonder een dergelijke geestelijke
instelling, al lijken ze nog zo geweldig en dwingen ze bij de mensen bewondering
af vanwege hun constructie. En hun bestaan zal niet van lange duur zijn,
ofschoon de mensen menen duurzame werken te hebben geschapen.
En juist deze verhoogde wil om werkzaam te zijn, met alleen een doel dat aards is
gericht, slaat door naar het uitvoeren van plannen die de chaos nu nog vergroten.
Een chaos, die zich nu geestelijk en aards laat voelen. Want de geestestoestand
van de mensen is opvallend laag en komt tot uitdrukking in algehele
ongelovigheid en in liefdeloze levenswandel. En het aardse verval komt op die
wijze tevoorschijn, dat de mensen zich niet meer kunnen beschermen tegen
levensbedreigende invloeden, die echter in werking worden gezet door mensen
zelf, die werkzaam zijn in opdracht van diegene, die alles wil verwoesten om het
gekluisterde geestelijke te bevrijden en weer bij zichzelf in te lijven.
En de mensen reiken hem daartoe gewillig de hand, want hij spiegelt hen grote
aardse successen voor. Hij verstaat het op meesterlijke wijze hun gedachten op
verkeerde doeleinden te vestigen en vindt steeds gehoor, omdat de mensen niets
willen weten van een geestelijk doel van hun leven op aarde, omdat hun
gedachten alleen maar aards gericht zijn en omdat het geestelijke, dat zij
bevrijden tegen de Wil van God, ook geen goede invloed op deze mensen kan
uitoefenen, die hun ontwikkelingsgang verstoren. Het is schijnbaar een
vooruitgang en toch een verval. Een val in de diepte, zoals die zich niet erger kan
worden voorgesteld.
En slechts weinig mensen hebben daar een open oog voor, omdat ze God in hun
hart dragen en het aardse leven alleen als een doorgang beschouwen naar het
eigenlijke leven in de eeuwigheid. En dezen worden er ook steeds opmerkzaam
op gemaakt, opdat ze nog op hun medemensen kunnen inwerken, voor zover dit
mogelijk is. Steeds hoger opwaarts is het streven van de mensen en steeds dieper
zinken ze weg.
En ze zouden zich moeten laten waarschuwen door de schijnbare vooruitgang die
ze meemaken. Ze zouden moeten nadenken en niet blind dag na dag voortleven.
Want de schepping is niet ontstaan voor puur aardse doeleinden, ofschoon ze de
mensen dient, maar haar eigenlijke doel is de geestelijke ontwikkeling, die nu
echter geheel buiten beschouwing wordt gelaten en zodoende vervult de aarde
ook niet meer haar doel.
Amen
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BD.4747
25 september 1949

Teken van het nabijzijnd einde: Geestelijke vervlakking - Schijnbare
toestand van vrede
Een zeker teken van het dichterbij komend einde is de geestelijke vervlakking
onder de mensen. Slechts zelden zult u mensen vinden, van wie de geestelijke
ontwikkeling van hun ziel het belangrijkste is. En steeds weer zult u kunnen
vaststellen, dat alleen de aardse wereld het denken en handelen van de mensen
bepaalt, dat hun denken en streven alleen materiële goederen geldt en ze naar
geestelijk weten geen verlangen hebben.
En als u dit beseft, zult u ook de noodzaak van een ingrijpen Mijnerzijds moeten
inzien, ofwel u gelooft niet in Mij en in de samenhang van Mij met Mijn
schepselen. Maar Ik maak u daar weer op attent, dat sneller dan u denkt het
wereldbeeld zal veranderen.
In het aards gewoel worden ook soms de mijnen onzeker over de waarheid van de
aankondigingen. Ze willen wel geloven, maar ze worden aan het wankelen
gebracht door de wereldse mensen en hun opvattingen. Maar Ik behoed hen voor
de afval van Mij. Ik zal Me plotseling openbaren en het bewijs van de waarheid
leveren aan diegenen, die Mij lief zijn door hun wil, wier geloof nog zwak is.
Maar omdat de wereld geen verbinding heeft met het geestelijke rijk, omdat de
vervlakking onder de mensen steeds meer aan het licht komt en de kleine kring
van de mijnen zeer spoedig geïsoleerd van de wereld zal staan en hun instelling
tegenover het leven alleen spot en verachting vindt, zal het wereldgebeuren de
mijnen helpen hun geloof te versterken, terwijl de wereldse mensen, die door
Mijn Liefde en genade kennis hebben genomen van Mijn aankondigingen van het
dichtbijzijnd einde door u, Mijn dienaren, opmerkzaam zullen worden. Ik Zelf zal
spreken, waar op uw stem geen acht wordt geslagen.
Maar u die de mijnen zult willen zijn, sterk u steeds meer en meer in het geloof.
Trek u terug, opdat de wereld u niet kan beïnvloeden. Leef stil voor u heen en
dien Mij met woord en daad. Werk in stilte, opdat de wereld u niet vervolgt
wanneer het te vermijden is. De tijd dringt en loopt ten einde en ieders lot staat
vast al naar gelang van zijn wil.
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Laat u niet misleiden door de schijnbare toestand van vrede. Het is geen blijvende
toestand, maar hij maakt zeer spoedig een verstoring mee en ineens zet dan een
strijd in van grootste betekenis. Alles zal in oproer zijn, aards en geestelijk zullen
de machten tegen elkaar oprukken en Mijn ingrijpen noodzakelijk maken.
En dan zullen er nog wel enkelen tot inzicht komen en zich bij de kleine kring
van de mijnen aansluiten. En hen allen beloof Ik Mijn bescherming en Mijn hulp
in de laatste tijd voor het einde. Ik zal met al diegenen zijn, die met Mij willen
zijn en ze zullen zich van Mijn aanwezigheid ook bewust zijn en daarom sterk in
het geloof, zodat ze volhouden, ook in de zwaarste strijd, en Mij trouw blijven tot
aan het einde.
Amen

Toename van rampspoed en ongevallen
BD.3819
7 juli 1946

Lot - Berusting in God’s Wil
Wat u beschoren is volgens goddelijke Wil van eeuwigheid, zult u op u moeten
nemen. En al naar gelang u het zult dragen, zal het voor u tot zegen zijn.
Onderwerpt u zich aan de goddelijke Wil, dan neemt u zonder morren en klagen
uw lot op u, want dan staat u ook vast in het geloof in God’s Liefde en Almacht
en u verwacht zonder twijfel Zijn hulp. En dan zal God u ook helpen.
Maar komt u innerlijk in opstand tegen de beschikking van God, klaagt u
ontstemd en probeert u zich te verzetten, dan zal de last des te harder op u
drukken, of ook wel zal u verlichting worden gegeven van beneden. Diegene zal
u bijstaan, die u voor zich wil winnen om u in het verderf te storten. Want hij
vindt goede bodem voor zijn invloed bij hen, die nog te veel eigenzinnigheid in
zich hebben en de Wil Gods niet meer erkennen. Hij vindt gehoor en hij heeft de
ziel gewonnen.
Het lot van ieder mens is in overeenstemming met zijn wil. Daarom lijdt ook de
één meer dan de ander onder hetzelfde lot, omdat de berusting in God’s Wil
ontbreekt. Om de God weerspannige ziel nog te redden moet de nood nog harder
op haar afkomen, tot ze inziet dat een hogere Macht werkzaam is en ze zich nu
aan Deze onvoorwaardelijk onderwerpt. En zo hoeft u mensen ook nooit te
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geloven, dat u uw lot op aarde voor uzelf lichter kunt maken door deze of gene
voorzorgsmaatregel.
U zult wel door eigen wil voor uzelf uw levensloop kunnen veranderen, maar
nooit de zwaarte ervan. Want alle gebeurtenissen komen in die moeilijkheid op u
af, zoals u ze nodig heeft voor uw ziel. En uw mate van leed zult u op u moeten
nemen, ongeacht welke weg u zult inslaan. U ontloopt uw lot niet, omdat dit is
bepaald sinds eeuwigheid. Alleen door de onderwerping van uw wil maakt u het
draaglijk voor u, want dan heeft het aan zijn doel voldaan en hebt u niet meer
zulke pijnlijke middelen nodig, maar kan uw leven door u gemakkelijker worden
volbracht.
Kom dus daarom niet in opstand tegen God’s Wil. Herken in alles wat u treft de
Wil van God. Klaag en mor niet, maar draag met stille overgave wat God u zendt
en Hij zal het weer van u wegnemen, zodra u zich geheel aan Zijn Wil
onderwerpt. En geloof vast, dat Hij u te allen tijde kan en wil helpen, en de kracht
van het geloof zal elk onheil uitbannen. God wil u alleen maar winnen, maar niet
verliezen aan hem, die Zijn tegenstander is, die zijn wil volledig van Hem heeft
afgekeerd en ook probeert Zijn schepselen van Hem weg te dringen, doordat hij
juist hun wil eveneens tot weerspannigheid tracht aan te zetten.
Word daarom niet het slachtoffer van diegene die u wil verderven, maar zie in dat
God uw Heer is en onderwerp u aan Hem en de zwaarste lotgevallen zullen voor
u tot zegen zijn.
Amen

BD.7524
17 februari 1960

Het levenslot is bevorderlijk voor het rijp worden
Van Mijn kant uit wordt u elke mogelijkheid geboden om u te ontwikkelen, want
uw hele levensloop is zo door Mij bepaald, dat die u steeds nieuwe gelegenheden
biedt om aan uw ziel te werken. Steeds weer komen zulke gelegenheden op u af,
waarin u zich zult moeten waarmaken, waarin u uw wil actief zult moeten laten
worden, waarin u dus uzelf daarop zult moeten instellen en waarbij het er nu op
aan komt, hoe u uw handelen en willen met Mijn geboden van de liefde tot God
en de naaste in overeenstemming brengt, die aan al uw doen en laten ten
grondslag moet liggen.
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En uw levenslot is er alleen op afgestemd, dat u wordt aangespoord om te werken
in liefde. Steeds weer worden u gelegenheden geboden, waarbij u aan uw naasten
zult kunnen denken en dan ook uw liefde voor Mij kunt bewijzen.
Het gaat er Mij alleen maar om u te helpen bij de omvorming van uw wezen. En
daarom zal Ik Me ook altijd zo uiten, dat u mogelijkheden zijn geboden deze
omvorming uit te voeren. Uw levenslot is door Mij bepaald, doch steeds alleen
maar zo, dat het voor uw bestwil is, dat uw ziel daardoor rijp kan worden
wanneer uw wil juist is, dus uitgaat naar uw volmaaktheid op aarde. Dan zult u in
alles wat u overkomt altijd alleen Mijn Hand kunnen herkennen, Die u zo leidt
dat het in het voordeel is van uw ziel.
En daarom zult u ook alles gelaten op u moeten nemen, wat door het lot bepaald
op u af komt. Dit is in Mijn plan van eeuwigheid zo voorzien en dit plan is
waarlijk in Liefde en Wijsheid ontworpen en wordt in Liefde en Wijsheid
uitgevoerd, steeds tot uw heil.
Er bestaat dus eigenlijk geen onheil voor u, want of het ook aards als zodanig
schijnt, toch is er dan geestelijk alleen een mogelijkheid voor uw ziel om rijp te
worden. En het ligt alleen maar aan uzelf of een dergelijk onheil voor u tot heil
wordt, of het een zegenrijke uitwerking op uw ziel heeft. Het ligt aan uw wil hoe
deze zich daar tegenover opstelt, of hij de band met Mij zoekt en vasthoudt en
hem dan alles tot zegen zal strekken, wat hij nu ook doet en denkt.
Alles, wat een mens door het lot bepaald overkomt, moet zijn goede uitwerking
hebben voor een mens die zich innig met Mij verbindt. Want deze wordt niet
door Mij in de steek gelaten. En ook al het schijnbaar moeilijke, dat ondergaan
wordt, zal hij te boven komen, omdat Ik Zelf hem terzijde sta door zijn innige
band met Mij. En zo wordt eigenlijk zijn lot vanzelf opgelost en verloopt het
goed, zodra de mens maar met Mij verbonden is en blijft.
En deze band met Mij is zin en doel van elk gebeuren. Maar niet ieder mens
knoopt die aan en daarom moet deze vaak lang lijden, voordat hij de weg neemt
naar Mij, Die dan ook al het moeilijke van hem af kan nemen, wanneer hij zich
aan Mij toevertrouwt en Mij om hulp vraagt. Maar hij moet er steeds aan denken,
dat van Mij uit steeds alleen zijn rijp worden op aarde wordt bevorderd en dat
alles, wat een mens overkomt, dit rijp worden dient. Hij moet eraan denken, dat
het aan hemzelf ligt, hoe lang zulke slagen van het lot op hem drukken en dat hij
er vrij van wordt, zodra hij zelf de innige band met Mij aangaat. Hij moet eraan
denken, dat het alleen om deze innige band gaat, dat hij moet terugkeren naar
Mij, van Wie hij zelf zich eens vrijwillig losmaakte.
Amen
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BD.8269
10 september 1962

Slagen van het lot - Catastrofen - Ongevallen
Verneem Mijn Stem, Die steeds weer tot u zal klinken van boven, omdat het
nodig is dat de Vader tot Zijn kinderen spreekt.
De mensheid wekt Mijn medelijden op, omdat het einde dichtbij is en ze
merendeels voortgaat zonder te weten wat haar te wachten staat, wanneer ze niet
tevoren nog de band met Mij tot stand brengt. Maar de mensen zijn zo ver
verwijderd van Mij, hun God en Schepper, dat ze geen enkele geestelijke band
aanknopen, dat ze alleen aandacht schenken aan de aardse wereld, die het rijk van
Mijn tegenstander is. En ze laten zich ook niet onderwijzen, want Mijn
tegenstander heeft hun denken verward en hij heeft ook hun harten verhard, zodat
ze alleen nog van zichzelf houden, maar geen liefde voelen voor hun naaste, die
in nood is.
Ieder mens is er alleen op bedacht zijn aardse goederen te vermeerderen en zijn
aardse lichaam genoegen te verschaffen. Maar aan hun ziel denken zeer weinige
en daarom heerst er op aarde zo’n grote geestelijke nood, die Mij steeds weer
aanleiding geeft tot Mijn schepselen te spreken in de vorm van harde slagen van
het lot, catastrofen en ongelukken van allerlei aard, waarvoor u mensen geen juist
begrip zult kunnen opbrengen, dat het toelatingen zijn van een liefdevolle God,
Die alleen maar Zijn schepselen tot rede zou willen brengen, Die hen op deze
manier aanspreekt, omdat ze niet luisteren naar Zijn Woord van boven.
En daarom zal de aardse nood worden vergroot. De tijd van rampspoed zal over
de mensen losbreken, die ertoe zou kunnen dienen dat de mensen zich bezinnen
en de weg naar Mij inslaan. Hoe gemakkelijk zouden ze hem vinden, wanneer ze
slechts acht zouden geven op Mijn Woord, dat hen van boven toeklinkt, dat hen
door Mijn boden wordt overgebracht. Het toesturen van Mijn Woord is het meest
doeltreffende middel, maar het aannemen vraagt hun vrije wil en deze dwing Ik
niet.
Daarom bent u, Mijn dienaren, voor deze laatste reddingsactie heel hard nodig.
En Ik zegen elke arbeid, die u voor Mij verricht. Want het is een vreselijk lot dat
hen wacht, die voor het einde de terugweg naar Mij niet hebben aanvaard. Ik ben
daarvan op de hoogte en neem daarom nog van tevoren van de aarde weg, die
niet totaal vervallen zijn aan Mijn tegenstander, opdat ze in het rijk hierna nog
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een helder licht bereiken en dan opwaarts kunnen streven. En daarom zult u
alsmaar weer horen van sterfgevallen in grote getale en steeds zult u dan moeten
weten, dat dan Mijn grote Erbarming deze mensen heeft weggeroepen van de
aarde, opdat ze niet helemaal ten prooi vallen aan Mijn tegenstander.
Dat er dan ook goede mensen worden getroffen, is voor dezen waarlijk geen
onheil, want deze kunnen in het rijk hierna ertoe bijdragen de anderen de weg te
wijzen. Hun liefde kan in het hiernamaals veel zegen brengen en zijzelf zullen
hun graad van rijpheid ook kunnen verhogen door hun verlossende arbeid,
waarnaar ze verlangen bij het zien van de vele arme, zieke en zwakke zielen, die
plotseling de dood vonden en zonder licht zijn.
De tijd neigt naar het einde en elke dag moet worden benut om de dwalende
zielen te verlossen. En wat zult u, Mijn dienaren op aarde, beter kunnen doen,
dan Mij door u tot de mensen te laten spreken? Wat zult u beter kunnen doen, dan
Mijn woord te verbreiden en het ook voor diegenen toegankelijk te maken, die
nog in de wereld staan en er zich ook moeilijk van kunnen losmaken? Uw
voortdurende band met Mij geeft Mij de mogelijkheid veel mensen aan te
spreken. En de kracht van Mijn Woord zal een verandering van wil tot stand
brengen in diegenen, die nog niet helemaal het eigendom van Mijn tegenstander
zijn. En dezen zullen dan ook gered zijn van de afgrond die ze nu tegemoet gaan.
Dat ook de noden toenemen is u steeds weer bekend gemaakt. Maar u zult
daarvoor ook de juiste verklaring moeten hebben, dat alleen de Liefde voor de
Mij nog afvallige schepselen Mij ertoe brengt, wanneer u ook daaraan twijfelt en
het zo nu en dan niet zult kunnen begrijpen wanneer u een tijding bereikt van
grote rampzalige slagen van het noodlot, waardoor de mensen en de hele wereld
worden getroffen. Wanneer ze ertoe bijdragen, dat de medemensen er zo door
worden geraakt, dat in hen de wil om te helpen bovenkomt, dat in hen de liefde
ontbrandt, dan zijn ook deze slagen van het noodlot tot zegen, wanneer u eraan
denkt dat deze mensen een hernieuwde kluistering ontgaan, die hen weer
eindeloze tijden van kwelling en onvrijheid brengt. Want Ik wil steeds alleen
maar helpen, dat de mensen gelukzalig worden. En Ik zal alles doen, opdat ze
hun ontwikkelingsgang op deze aarde nog beëindigen.
Amen

BD.8717
6 januari 1964

Hernieuwde verwijzing naar catastrofen en oorlog
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Buitengewoon zal de komende tijd u belasten, want het wereldgebeuren treedt
een nieuwe fase in. De onrust onder de volken neemt toe, ieder ziet in de ander de
vijand en er wordt niets ernstigs ondernomen om vrede te stichten ofschoon alle
mensen ernaar verlangen. Maar het materialisme is de drijfkracht van alle
plannen en voornemens, en iedereen probeert het grootste voordeel te behalen.
Maar geen mens is rechtvaardig in zijn denken en gezindheid en door goede
gevoelens gedreven en de slagen van het lot versterken de angst en onrust. Want
op elke wijze probeert God Zich Zelf nog aan de mensen kenbaar te maken,
omdat alleen het geloof in Hem en Zijn Macht het ware tegenwicht is voor alle
nood en lijden die u mensen tegemoet gaat.
En daarom zullen ook de natuurcatastrofen toenemen, opdat een hogere Macht
erkend wordt. Want wat van mensen uitgaat zal steeds de haat tegen elkaar
versterken, maar niet tot een geestelijke bezinning leiden. De liefdeloosheid
neemt vormen aan, die spoedig niet te overtreffen zijn. En de toestand van
onderlinge strijd tussen de mensen zal bijgevolg steeds vastere vorm krijgen. Het
zal alles behalve vrede onder de mensen zijn, ofschoon de grote brand nog niet
ontstoken is, die echter niet uitblijft.
De mensen zelf gaan onverschillig door het leven en slechts weinige denken er
over na dat deze toestand niet lang zal kunnen bestaan. Maar meestal hebben juist
de verantwoordelijken een verblinde geest. Er wordt veel gepraat, maar toch zijn
het slechts lege woorden waarop geen daden volgen. Want de nood op aarde
wordt niet afgewend waar ze duidelijk zichtbaar is. En omdat dus het gebod van
de naastenliefde onvervuld blijft kan ook de geestelijke toestand niet goed zijn,
ofschoon deze mensen in aardse welstand leven en schijnbaar niets behoeven te
ontberen.
De zielen lijden weliswaar gebrek, maar toch zijn de mensen niet ontvankelijk
voor geestelijk onderricht dat de zielen tot ware voeding dienen zou. De mensen
moesten met open ogen om zich heen kijken en hun eigen leven ernstig
bekritiseren. Dan kunnen zij ook dat wat nog komt leren begrijpen en ook met
een juist inzicht de gebeurtenissen kunnen volgen, die weliswaar altijd werden
aangekondigd, maar die nu pas aan betekenis winnen in het aangezicht van de
zware noodtoestand van hen, die daar direct door getroffen worden.
Maar het is de tijd van het einde. En omdat de mensen geen geloof meer hebben
zijn overgrote beproevingen nodig om ze nog wakker te schudden. Daardoor
kunnen enkelen nog het geloof terugwinnen in een God en Schepper aan Wie zij
hun bestaan te danken hebben en tot nadenken aangespoord worden over wat
deze God en Schepper er toe bewogen heeft en welk doel Hij voor ogen heeft
gehad hen te scheppen. Voor u mensen gaat het om leven of dood, om grote
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zaligheid of kwelling en pijn, om het hoogste Licht of om de diepste duisternis.
En wie dus leven wil, wie zalig wil zijn en voor eeuwig in het Licht wil staan
moet ook de Wil vervullen van zijn God en Schepper. Hij moet deze Wil trachten
te ervaren en zo een leven leiden in liefde tot God en zijn naasten. Maar gelooft
hij niet in een God, dan is zijn gehele leven nutteloos. Hij overtreedt voortdurend
de wet van de goddelijke ordening. En de wetten van de goddelijke ordening
omver te werpen heeft altijd een chaos tot gevolg en deze chaos gaat u mensen nu
onherroepelijk tegemoet. Het zal niet alleen een geestelijke uitwerking op u
hebben, maar ook de wereld zal in al haar voegen kraken. Steeds weer zullen u
berichten bereiken van catastrofen, ongelukken en ander onheil, want er zal geen
rust en vrede meer zijn in een wereld die gespeend is van elke liefde en geloof.
Wie echter onder de mensen de weg tot God gevonden heeft, wie zijn best doet
Zijn geboden van liefde te vervullen en zich aan Hem overgeeft naar geest en
waarheid, wie tot Hem bidt en om Zijn bescherming vraagt, die zal deze ook
zeker mogen ervaren. Want die mensen behoren tot Zijn kleine kudde, die
volharden zullen tot het einde. Die in het geloof niet wankelen, die elkaar trouw
blijven en God diep in hun hart dragen en daarom op het einde weggenomen
worden, wanneer ze niet al van tevoren opgeroepen worden in Zijn rijk, wanneer
dat volgens Zijn Wil is. Steeds weer wordt u opmerkzaam gemaakt op hetgeen
voor u ligt en dat steeds dichterbij komt. En al bent u ook kleingelovig, u zult het
niet kunnen afwenden en u kunt er met volste zekerheid van op aan wat u wordt
verkondigd. Want het gaat erom, dat de mensen zullen ondervinden dat alles
voorzien is in het heilsplan van eeuwigheid, dat alles afhankelijk is van Gods
Wil, Die wel in Zijn Liefde en Wijsheid, handelend werkzaam is om het werk
van terugkeer tot Hem te verwezenlijken en dat doel ook eenmaal bereikt.
Amen

Schijnbare vrede - Onrust
BD.5680
21 mei 1953

Terugtrekken in de stilte – de komende onrust
Nog is het een tijd van vrede, waarin de mens in rust en ingetogenheid zich met
geestelijke vragen bezig kan houden, wanneer hij het wil. En hij heeft dus alleen
de strijd te voeren met zichzelf, door alle aardse gedachten uit te schakelen en
zich alleen met datgene bezig te houden, wat voor zijn ziel dienstig is; door na te
denken over zijn opdracht op aarde, over zijn begin en over zijn doel.
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Alleen in momenten of langere tijd van het zich afwenden van de aardse wereld
kan hij zulke gedachten nagaan. En dit zich afwenden moet hij vaak opzoeken, de
uren van stilte waarin hij zich kan bezinnen en aan zichzelf kan werken.
Niet lang meer, dan zal hij door het wereldgebeuren verontrust worden, zodat
hem de tijd voor bezinning steeds zeldzamer wordt. En de wereld zal zich op de
voorgrond plaatsen en zijn gedachten helemaal in beslag nemen, omdat de
gebeurtenissen elkaar razend snel opvolgen. Omdat de aandacht van ieder mens
wordt gericht op datgene, wat zich in de wereld afspeelt. En dan zal het moeilijk
zijn zich aan geestelijke gedachten te kunnen wijden en het zal al zeer
gewaardeerd worden, wanneer de mens vaak slechts kortstondige gedachten
omhoog zendt naar Hem, Die het lot van alle mensen stuurt, Die ook weet dat het
wereldgebeuren zich zo ontwikkelt als het te zien is.
Want de verbinding tot stand te brengen met Hem zal uitermate zegenrijk zijn.
Want dan stroomt de mens ook kracht toe voor de zware strijd van het aardse
bestaan. En dan zal hij zich steeds daarheen wenden, waar de Grondlegger van de
kracht is, Die hem ook voortdurend ervan zal voorzien. Want de krachteloosheid
kan steeds alleen maar worden opgeheven, wanneer de verbinding met de Bron
van de kracht tot stand wordt gebracht. En krachteloos zal zich ieder voelen bij
het zien van gebeurtenissen, die dreigend en verontrustend dichterbij komen en
de verbinding met de Schepper en Vader van eeuwigheid uitermate nodig maken.
Zodra het de mens lukt zich in de stilte terug te trekken en een tweegesprek te
houden met zijn God en Schepper, zodra het hem lukt als kind de Vader te roepen
en Hem te vragen om kracht en raad, zullen de aardse gebeurtenissen op de
achtergrond raken en aan verschrikking verliezen. Want de mens wordt dan
merkbaar de krachttoevoer gewaar en rust en vrede nemen hun intrek in zijn hart,
in het besef dat er niets gebeurt zonder God’s Wil of Zijn toelating en dat alles
wat geschiedt daarom God’s Wil of toelating is en dus ook zegen kan opleveren
voor de ziel.
Daarom kan de mens alleen maar de ernstige raad worden gegeven, herhaaldelijk
verbinding te zoeken met God, de ogenblikken van inkeer steeds vaker in acht te
nemen en tussen zichzelf en God een verhouding tot stand te brengen, die het de
mens steeds mogelijk maakt zich tot de Vader te wenden wanneer hij in nood is.
Wie deze band van het kind met de Vader is aangegaan, zal ook steeds weer een
stil uurtje vinden, omdat God dan de mens al nader staat dan de wereld en deze
alleen in zoverre aandacht wordt geschonken als het nodig is om het leven van
het lichaam in stand te houden. Niemand moet de wereld de overhand laten
krijgen. Steeds moet haar de strijd gelden en des te minder zal ook het
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wereldgebeuren indruk maken op een mens, zelfs wanneer het voor de omgeving
vreselijk is en de grootste onrust teweeg kan brengen.
De mens die zich met God verbindt, die zijn gedachten vaak omhoog zendt naar
Hem, zal zich ook door aardse gebeurtenissen niet laten tegenhouden steeds weer
bij Hem troost, kracht en raad te halen. En alleen deze zal de wereld overwinnen,
maar deze hoeft de komende gebeurtenissen niet te vrezen, want kracht zal hem
worden toegestuurd, onmetelijk, omdat hij voortdurend met de Bron van de
Kracht in verbinding blijft.
Amen

BD.6271
31 mei 1955

Stilte voor de storm - Toegeruste strijders
Houd u gereed, zodat Ik een leger toegeruste strijders vind wanneer Ik u naar de
strijd zal voeren. Laat u niet misleiden wanneer het om u heen schijnbaar rustig
is, wanneer het wereldgebeuren tot bedaren schijnt te komen en word daardoor
zelf niet lui in uw geestelijk streven. Geloof niet dat Mijn ingrijpen wordt
uitgesteld, dat er nog een lang uitstel volgt van datgene, wat Ik u alsmaar weer
aankondigde.
Het is de stilte voor de storm. Het is de tijd dat alle mensen zich nog kunnen
bezinnen, dat ze zelf ook in de stilte zouden moeten gaan en niet alleen de
vreugden van de wereld zijn toegedaan en onnadenkend voortleven. Het is nog
een tijd van genade, die Ik alle mensen verleen, opdat ze niet kunnen zeggen, in
de voortdurende zorg en onrust van het lichaam geen mogelijkheid te hebben
gevonden om te zorgen voor het geestelijk welzijn.
Doch de Mij getrouwen moesten zich niet laten misleiden en de tijd van rust
beschouwen als de stilte voor de storm. Want ze is maar van korte duur en
plotseling zal alles veranderen en het zal dan voor veel mensen te laat zijn, omdat
ze de korte tijd van genade niet hebben benut om kracht op te doen voor de
komende tijd.
Maar de mijnen moeten zich toerusten, want de strijd, die terwille van Mijn
Naam wordt gevoerd, zal hard zijn. En ze zullen ook veel kracht nodig hebben
om aan de verdere verplichtingen te kunnen voldoen. Ook daarom zult u een
voorraad kracht moeten opslaan, wat u alleen maar zult kunnen door een
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onafgebroken verbinding met het geestelijke rijk, door voortdurende arbeid aan
uw ziel, door het afwenden van uw gedachten van de wereld en een steeds dieper
binnendringen in geestelijke sferen, waarvan de bewoners u steeds van dienst zijn
in Mijn opdracht.
Elke gedachte, die u geestelijk richt, zal gezegend zijn. En zoals de aardse wereld
onafgebroken bezig is en aardse belangen najaagt, zo zal ook de geestelijke
wereld werkzaam zijn en het rijk helpen opbouwen, dat niet van deze wereld is.
Het zal u mensen niet zo duidelijk zijn, maar de mijnen zullen met kracht zijn
vervuld, zodra hun gedachten Mij betreffen en hun geestelijke bezigheid.
En daarom zullen ook de mijnen zichtbaar worden geleid, opdat ze niet
verflauwen in hun streven, opdat ze de verbinding met Mij niet verbreken, opdat
de wereld hen niet gevangen neemt wanneer ze zwak dreigen te worden. Want
Mijn tegenstander is uitermate ijverig aan het werk, omdat hij meent dat de tijd
voor hem gunstig is. En ze is het ook, want het verlangen van de mensen naar de
wereld is groot en Mijn tegenstander stilt die honger op duidelijke wijze. Wat hij
ook bij machte is aan te bieden, doet hij de mensen toekomen. En ze zien niet in,
welk gevaar een aards luxueus leventje en aardse genoegens voor het heil van de
ziel zijn.
Maar net zo ijverig zijn ook de krachten van het licht aan het werk. Alleen
krijgen ze bij vele mensen geen toegang, waar Mijn tegenstander al is toegelaten.
Maar de vergrote werkzaamheid van de lichtwereld zullen de mijnen gewaar
worden en ze zullen gelukkig zijn wanneer de tijd zal komen dat Ik hen nodig
heb. En Ik zal er dan voor zorgen, dat deze schare van Mij niet kleiner wordt. Ik
wil er steeds bij tegenwoordig zijn, dat hun liefde en trouw voor Mij voortdurend
zal groeien, dat ze bereid zijn offers te brengen en dat ze alles doen om Mij te
dienen en naar Mijn Wil te leven, dat ze zonder vrees ten strijde trekken, wanneer
het erom gaat de zege te behalen over de tegenstander, als de tijd is gekomen.
Amen

BD.6970
16 november 1957

Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede
U zult u niet om de tuin mogen laten leiden en geloven een vredevolle tijd
tegemoet te gaan, al lijkt dit zo. Het is slechts de stilte vóór de storm. En sneller
dan u denkt zal het aangezicht veranderen van hen die van vrede spreken en nu
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reeds het vuur onder de volkeren van deze aarde aanwakkeren. De rust is voor u
gevaarlijk, omdat u daardoor alleen maar onverschillig wordt en uw aards bestaan
nog slechts voor wereldse belangen gebruikt. En daarom haal Ik de mensen
steeds weer uit hun rust, om ze wakker te houden.
En er zal daarom ook nog veel gebeuren, de blik van de mensen zal steeds weer
gericht worden op rampen en catastrofen van allerlei aard. Zij zullen naast de
schijnbare opbouw en wereldlijke welstand ook deel moeten nemen aan die
gebeurtenissen, waarbij de kracht der mensen niet toereikend is ze te verhinderen.
Zij moeten leren inzien dat geen mens veilig is voor de slagen van het noodlot, al
lijkt het aardse leven nog zo zeker te zijn. U mag uzelf niet laten bedriegen door
de wereldsituatie die schijnbaar tot bedaren is gebracht, want dat zijn allemaal
bedrieglijke machinaties. En het kan voor u een slecht ontwaken zijn als u zich
overgeeft aan deze rust, en op iedere naar het einde verwijzende vermaning geen
acht slaat. De ommekeer zal plotseling komen en dan moet u allen voorbereid
zijn en daarom geloven dat de ommekeer komen zal.
U kunt nu al veel tekenen van het einde volgen, maar evenzo zal de tegenstander
er voor zorgen dat hij u zand in de ogen strooit. Want hij wil niet dat u in een
einde gelooft en u ernstig bezint en verandert. Daarom beïnvloedt ook hij zijn
dienaren, dat ze de mensen doen geloven dat zij een nieuwe en heerlijke tijd
tegemoet gaan, in vreugde en vrede. En dat zal hem ook gelukken, want de
mensen zullen eerder datgene geloven wat zij zelf kunnen nagaan dan dat wat
hen uitgaande van het geestelijke rijk wordt verkondigd. Bovendien wíllen zij
veel liever geloven aan een mooie en gelukkige toekomst in aardse zin dan aan
een einde van deze aarde.
Maar Ik houd niet op u te waarschuwen en aan te sporen, want het gaat niet
alleen om de korte jaren van uw aards bestaan, maar om de eeuwigheid. En Mijn
aanmaningen zullen steeds dringender worden. Hoe duidelijker zich een
schijnbare rust over de aarde verspreidt, hoe meer de mensen zich met een
schijnbare vrede vertrouwd maken en hun goede voornemens vergeten, die
misschien al onder de indruk waren van de voortdurende verwijzingen naar het
komende einde. Door de aardse wereld zal Mijn tegenstander nog eenmaal zijn
vangarmen uitstrekken naar de mensen, en het zal een enorm sterk geloof
vereisen niet in zijn klauwen te geraken. Daarom maak Ik u steeds weer
opmerkzaam op wat u nog te wachten staat.
Laat u zich niet misleiden. Mijn Woord is waarheid en zal ook vervuld worden.
En Mijn Woord verkondigt u een naderend einde waaraan een duidelijk ingrijpen
door Mij vooraf zal gaan: een natuurcatastrofe van de grootste omvang die de in
een vrede gelovende mensen zeer zal verrassen. Maar zij zouden ook dan nog
kunnen omkeren en de korte weg tot het einde afleggen in een gedurig streven
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naar voltooiing. Maar deze catastrofe zal talloze mensenlevens kosten, en weet u
of u niet tot een van dezen behoort? Of het voor u dan niet te laat is als u in
onverschilligheid en hoop op de toekomst voortgaat, en u verblinden laat door de
vorst van deze wereld?
Denk dus steeds aan Mijn Woorden als u hoort van berichten over het plotselinge
sterven van mensen, van slagen van het noodlot en smartelijke gebeurtenissen
van allerlei aard. Daardoor wil Ik een ieder waarschuwen voor een plotseling
einde. Ik wil dat uw ogen gericht worden op de Macht die alles kan verwoesten
wat u opbouwt en die al uw plannen te gronde kan richten.
Verbind u meer met deze Macht. Vind de weg tot Mij, vertrouw u toe aan Mij en
vraag Mij om de juiste leiding, om bescherming en erbarming en geloof dat er
alleen vrede kan zijn in samenhang met Mij, dat u bedrogen wordt wanneer u een
aardse vrede wordt verzekerd. Want de mensheid leeft niet meer zo dat haar
bestaan vol vrede kan zijn, zij streeft niet naar geestelijke ontwikkeling en heeft
daarom ook het recht verspeeld om op deze aarde te mogen leven.
Amen

De wereldbrand
BD.1103
21 september 1939

Het omverwerpen van aardse macht
Wie de wereld aanleiding geeft om in voortdurende bedreiging te leven, diens
geest getuigt niet van liefde die in hem aanwezig moet zijn. Het is veel meer de
tol van de "boze", die diegene betaalt, die onvrede en twistzucht onder de mensen
brengt. De liefde en de vrede onder de mensen moet bevorderd worden en alle
moeten onderling als broeders zijn.
In plaats hiervan wordt er bittere vijandschap naar huizen gebracht, die
vreedzame mensen moeten herbergen en het is een hele natie onwaardig, als de
burger van de staat zich geestelijk onvrij voelt. Het is een knechten van diegenen,
die als broeders moeten worden behandeld, ontoelaatbaar naar de Wil van God.
Wie zich aanmatigt verordeningen uit te vaardigen, welke de persoonlijke
vrijheid beperken en dit weer alleen om een vooropgezet standpunt te kunnen
doordrukken, zal heel snel moeten ondervinden, dat de boog springt, die al te zeer
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gespannen is en dat het lot zal omslaan en diegenen zal treffen, die geloven het in
hun hand te hebben.
Aanvankelijk zal weliswaar het succes schijnbaar aan de kant van de wereldlijke
macht zijn, echter niet lang, want alle tijdsverschijnselen wijzen op het einde van
die tijd, waarin macht voor genade gaat. En blijft het nochtans onuitvoerbaar, dat
de zwakke tot eer en aanzien komt op aarde, dan is dit met wijze bedoeling door
God toegelaten, opdat eens openlijk de Gerechtigheid Gods, Zijn Liefde en Zijn
Almacht Zich openbaart, want Hij zal ingrijpen als de tijd daar is.
U zult Hem alleen moeten laten heersen en Hij zal ieder lot zo gestalte geven, dat
het voor de enkeling verdraaglijk is en met Gods genade en hulp het leven tot een
goed einde wordt gebracht.
En bereid je nu voor op een openbaring, waarvan je de zin nu nog niet zult
begrijpen en die je toch nader moet worden verklaard: in de geestelijke chaos zal
de Heer bijgevolg met geweld moeten ingrijpen en de wereld overdenkt al
angstig, welke omvang dit ingrijpen van de eeuwige Godheid zal aannemen. En
het is daarom toelaatbaar, dat de machthebber van een geplaagd land eerst zelf de
kwalen moet ondergaan, voordat hij door het wereldgebeuren gevoelig wordt
getroffen.
Nog staat hij op het toppunt van zijn roem, nog wordt hij door de mensheid
toegejuicht, maar als hij gevallen is zal niemand zijn stem naar hem of voor hem
laten klinken, want in tijden van tegenspoed en bittere nood vergeet de mensheid,
dat ze aan hem ook zekere voordelen te danken heeft en zo zal het komen, dat in
de tijd van nood die over de aarde komt een algemeen oproer tegen de overheid
beraamd wordt en ook ten uitvoer wordt gebracht en zo menigeen ten val zal
komen, die zich aan de top waande.
En de ziel zal een oordeel vellen, ze zal zich laten leiden door het gevoel van
rechtvaardigheid, ze zal de fouten en gebreken inzien, echter ook de gezindheid
van hen, die sterk verlangen naar een verbetering van de algehele toestand en
zich ermee tevreden stellen, zijn macht te beperken, opdat er niet opnieuw een
onheil over de mensheid zal losbarsten. Want de mensen, die ongelooflijk
verbitterd zijn, eisen hun recht en wensen de verwijdering van diegene, die zo
onuitsprekelijke ellende over de mensheid bracht.
En het ogenblik zal komen, waarin arm en rijk, oud en jong, hoog en laag zullen
inzien, welk geweld in degene die de heerschappij voerde tot uitdrukking kwam
en hoe gezond het denken was van hen, die zich niet door de schijn lieten
verblinden. En als deze ommekeer is gekomen, blijft de aarde nog maar een korte
tijd bestaan zoals ze thans is, om dan door een grote catastrofe een geheel nieuw
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aanzien te verkrijgen, weliswaar niet overal, echter merkbaar in alle landen die de
wereldbrand samenbracht en die op wederzijdse vernietiging zinnen.
En dit zal een vreselijke dag zijn, waarop een verschrikkelijke nacht zal volgen,
want de Heer wacht met het grootste geduld, maar als er geen acht op Hem wordt
geslagen, komen de gebeurtenissen over de aarde en treffen deze ieder naar
verdienste. Want de Rechtvaardigheid Gods laat niet (de mensen) boven tronen,
die hun rang niet verdienen. En evenzo zullen verheven worden, zij die Hem
altijd trouw waren, niet om aards loon, maar uit liefde voor de goddelijke
Schepper.
Aan allen is hun lot voorbeschikt sinds eeuwigheid en de Heer verwezenlijkt
alleen, wat verkondigd is in woord en geschrift, opdat de mensheid de waarheid
van deze voorspellingen inziet en ze ter harte neemt.
Amen

BD.4493
23 november 1948

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

BD.6471
9 februari 1956

Aankondiging van oproer en onrust
Wat er ook mag gebeuren, het dient u alles tot voltooiing. En ofschoon
menselijke wil handelingen uitvoert die aards een slechte uitwerking hebben,
ofschoon menselijke wil zelfs in de natuurwetten ingrijpt en reacties in werking
zet, die een gewelddadige verstorende uitwerking hebben, toch is ook zulk
gebeuren betrokken bij Mijn heilsplan van eeuwigheid en bevorderlijk voor uw
geestelijke ontwikkeling.
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Maar op u mensen zelf komt het aan, of u alles wat komt ook benut, of u de
geestelijke voltooiing ook waard vindt om naar te streven, of dat u alleen in het
aardse opgaat en dan ook alleen aan de aardse uitwerking aandacht schenkt. Dan
bent u er echter slecht aan toe. Want aards hebt u mensen niet veel goeds meer te
verwachten. Want de gebeurtenissen zullen razend snel op elkaar volgen en er zal
zich een totaal ander beeld voordoen. Oproer en onrust onder de mensen, omdat
er een nieuwe fase begint, een woeden van de machten tegen elkaar, dat ook
aards duidelijk zichtbaar is. Want of er ook schijnbaar vrede onder de mensen is,
de strijd gaat verborgen verder en zal ook eenmaal openlijk ontbranden, tot
ontsteltenis van de mensen.
Het is een daad van de mensen, die Ik echter niet verhinder. Want de tijd van
vrede wordt door de mensen ook niet benut voor hun zieleheil en daarom wordt
deze tijd opgevolgd door een tijd van hernieuwde onrust en ergste vrees. Want
het gaat richting het einde.
Maar wat er ook mag komen, het werkt zich niet willekeurig uit op de mensen.
En zo kunnen de mijnen al het gebeuren in rust tegemoet zien. En ze kunnen
geloven, dat Ik Me om hen bekommer in elke aardse en geestelijke nood, dat Ik
Mijn Handen beschermd uitspreid boven hen, al woedt er een heel leger duivels
tegen hen.
Ik ken de mijnen en effen al hun wegen. En ze hoeven niets te vrezen, omdat Ik
over hen waak. Maar Ik zal ook hun diensten nodig hebben in deze tijd, want ze
moeten getuigen voor Mij. Ze moeten de mensen vertellen, dat het op het einde
toegaat, dat ze door Mij op de hoogte zijn gebracht over het komende. Ze moeten
van Mij getuigen bij diegenen, die niet geloven willen en openlijk voor Mij en
Mijn Naam opkomen. Want het is de laatste tijd van genade, die voor diegenen
nog overblijft, die niet geloven willen, aan wie Ik Me door u nog wil openbaren,
opdat ze leren geloven.
Daarom zult u in de komende tijd niet angstig en wankelmoedig mogen worden.
Integendeel, u zult daarin alleen de waarheid van Mijn Woord moeten zien en
hier ook des te overtuigender voor opkomen.
En al zullen ook de machten der duisternis rond u razen, al leeft de wereld
rondom u in onrust en verschrikking, u zult u beschermd moeten weten door de
wezens van het licht, die in Mijn opdracht om u zijn. En u moet altijd alleen maar
in rust uw geestelijke arbeid uitvoeren, u aan Mij en Mijn genade aanbevelen. En
Ik Zelf zal bij u zijn in elke nood en alle gevaar.
Amen
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BD.801
9 maart 1939

Geestelijke chaos -Wereldbrand - Messias - De voorloper van de
Heer
Onveranderd zal in de wereld in vervulling gaan wat geschreven staat, dat geen
steen op de andere blijven zal. Want in die dagen beleeft de wereld een volledige
ineenstorting van alles wat duizenden jaren behouden bleef. Al het traditionele
zal het zwaar te verduren krijgen, het zal een nooit gekende chaos betekenen
zowel in geestelijk alsook in aards opzicht.
De mensen zullen niet meer kunnen onderscheiden in hoeverre hun meningen
juist of verward zijn. Zij zullen zich oeverloos mee laten voeren en een
geestelijke woestenij zal het einde zijn. De meest uiteenlopende geruchten zullen
opduiken betreffende de wederkomst van de Messias, en een reusachtige
wereldbrand jaagt de mensen op tot in uiterste nood en vertwijfeling.
Maar die nood kan heel goed gestuit worden door het geloof in Jezus Christus, de
Goddelijke Verlosser. Wie Hem tot Leider door het aardse leven heeft gekozen,
diens weg gaat aan alle bitterheid voorbij en in de beschutting van Zijn liefde zal
het aardse dal met al zijn verschrikkingen hem alleen vluchtig beroeren. Maar de
nood zal onuitsprekelijk groot zijn voor allen die de Goddelijke Heiland niet in
het hart dragen. Het aardse leed zal hen ondraaglijk lijken, het zal hen kwellen
door een algehele verwarring van lichamelijke en geestelijke aard.
En in deze chaos zal een Licht naar binnen stralen, dat allen die in dat licht staan
met hoop en met troost vervult. Want in die dagen zal een drager van de
geestelijke waarheid onder u opstaan. Hij zal het woord van God verkondigen en
de mensen met grote hoop vervullen. Hij zal een geweldig redenaar zijn voor de
Heer en zal Zijn wederkomst aankondigen. En met alle ijver, doordrongen van de
liefde voor de mensen, zal hij het woord prediken dat de Heer Zelf op aarde
onderricht heeft. En hij zal een voorloper zijn van de Heer, maar als zijn uur zal
aanbreken zal men trachten te verhinderen dat hij zijn missie vervult. De wereld
zal delen in zijn aards lot. Voor een deel zal zij zijn bestemming en zijn werken
naar Gods wil erkennen, maar voor het grootste deel zullen de mensen die zich in
de ergste geestelijke duisternis bevinden zijn vernietiging eisen.
En in die tijd zal de aarde plotseling gaan dreunen en God de Heer zal met
onverbiddelijke Stem de mensen waarschuwen en vermanen om te keren, en op
hun zieleheil bedacht te zijn. En het leed op aarde zal een grote omvang
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aannemen, en daaraan zult u mensen zien hoe nabij het uur van het gericht is. U
moet in uzelf keren en aan de Heer denken, Die u deze tijd verkondigd heeft in
woord en geschrift.
Amen

BD.1017
22 juli 1939

Wereldbrand - Profetieën
De wereldbrand zal worden ontstoken en onuitsprekelijke nood zal er over de
mensen komen. Zo staat het geschreven in de voorspellingen, die handelen over
de komende tijd. En de Woorden van de Heer zullen worden vervuld, want Hij
zag de komende tijd en met haar de afval van God. Hij liet veel aanmaningen
naar de mensen uitgaan en vond toch geen gehoor. Het licht is nagenoeg aan het
uitgaan en de macht van de tegenstander is groot, om welke reden er geen
aandacht meer wordt geschonken aan de Vader in de hemel.
En om deze nood nu tegen te gaan, moet het lot van de mensen op aarde tot in het
ondraaglijke gestalte worden gegeven. En daarom zal er een zware tijd over de
aarde komen. En temidden van vechtende strijders zal ook het Woord Gods hevig
worden omstreden. In de grootste tegenspoed zullen allen God’s Woord begeren,
aan wie het grote leed het juiste inzicht bracht. Maar die aards voordeel
verwachten van de strijd der volkeren tegen elkaar, zullen Het afwijzen.
Gezegend zal zijn, aan wie de nood het inzicht van het goddelijk werkzaam zijn
heeft gebracht. Want het grote gevaar waarin hij verkeerde is voorbij. En nu kan
hem niets meer schrik aanjagen, wat leed voor het lichaam is. Zijn ziel heeft de
juiste weg gevonden, die wegvoert uit alle nood. Maar zonder weerstand zal het
goddelijke Woord zelden ingang vinden in de harten der mensheid. Overal zal
een zware strijd voorafgaan en de strijders voor God zullen moeten vaststaan en
niet weifelend mogen worden en onbevreesd en moedig openhartig tot iedereen
spreken.
Want de Heer heeft van deze tijd gewag gemaakt. Hij heeft al het leed
aangekondigd en alle begeleidende verschijnselen voorspeld. En bijgevolg is het
tijdstip gekomen, waarin het wereldse gebeuren de vrije loop moet worden
gelaten van de kant van de Schepper. Want de mensheid luistert alleen nog naar
de klank van de wereld, maar niet naar de goddelijke Stem, Die aanspoort om om
te keren voordat het te laat is.
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Amen

BD.4001
17 maart 1947

Voorspelling - Strijdbijl - Laatste fase
Het zijn hogere wetten die het wereldgebeuren bepalen, ofschoon de menselijke
wil er een groot aandeel in heeft. Het is de Wetgever van eeuwigheid Zelf, Die
alles leidt en regeert en Die de uitwerking van de menselijke wil aanpast aan Zijn
plan van eeuwigheid. En zo wordt schijnbaar de strijdbijl begraven, maar de
brand is nog niet gesmoord; hij gloeit door en breekt plotseling uit als machtig
vuur met vernietigende werking.
En er gaat in vervulling wat voorspeld is door de Stem van de Geest. Er begint
een nieuwe levensperiode voor de mensen en gelukkig diegenen, die het aardse
leven niet te hoog aanslaan. Gelukkig diegenen, die de wereld van de schijn
hebben onderkend en niet haar slaven zijn. Gelukkig diegenen, die op de hoogte
zijn van de zin en het doel van het aardse leven, die zich een hoger doel hebben
gesteld, dan alleen de vervulling van aardse begeerten en vreugden. Deze zullen
de levensstrijd aanbinden die de komende tijd met zich mee zal brengen. Zij
zullen overwinnaar zijn en blijven.
De mensheid zal een nieuwe fase binnengaan, een zwaar worstelen zal er voor de
enkeling beginnen, grote aardse noden zal hij moeten doormaken en hij zal
geestelijk moeten standhouden in de grootste strijd, de laatste geloofsstrijd die
aan het laatste einde voorafgaat. En dit zal onherroepelijk komen zoals het
verkondigd is, want de tijd is afgelopen en het geestelijke dieptepunt roept het
een halt toe, de jongste dag zal de gehele ontwikkeling van het geestelijke op
aarde afbreken, opdat ze verder kan gaan op de nieuwe aarde.
De mensheid begint binnenkort aan de laatste fase en het wereldgebeuren zal de
ingewijden - zij die geestelijk weten - laten onderkennen, wanneer ze begint.
Want tevoren moeten de aardse gebeurtenissen hun gang gaan, de brand moet
opnieuw worden ontstoken, opdat de nood haar hoogtepunt bereikt en het
goddelijk ingrijpen gemotiveerd is, opdat God Zelf de strijdenden terecht wijst,
opdat Hij hen de wapens uit de handen wringt en over alles een groot onheil laat
komen, zodat de blik van alle mensen op die landen gericht wordt, waar God
duidelijk heeft gesproken. Want Hij Zelf zal Zich bekend maken. Hij zal een taal
spreken, die voor ieder duidelijk is die haar wil begrijpen. En Hij zal Zich ook
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openbaren aan de gelovigen, Hij zal in de Geest bij de mensen zijn, Hij zal onder
hen werkzaam zijn en met Kracht vervullen die diepgelovig zijn. Want dezen
zullen Zijn aanwezigheid nodig hebben, ze zullen Zijn hulp nodig hebben, omdat
de nood der tijd ook hen treft en de strijd tegen de gelovigen steeds heviger
wordt, hoe dichter het bij het einde is.
De laatste fase zal maar van korte duur zijn, maar uitermate zwaar op de mensen
drukken en alleen te verdragen zijn met Gods hulp. Doch een ieder zal de strijd
doorstaan, die in God en met God leeft, die Hem liefheeft en Zijn geboden
onderhoudt, want deze is nooit alleen en hij zal de aanwezigheid van God
bemerken en altijd kracht kunnen putten uit Zijn Woord, dat Hij in Zijn Liefde
aan de mensen overbrengt, opdat ze God trouw blijven en volhouden tot aan het
einde.
Amen

BD.7207
14 november 1958

Nog slechts een korte tijd van genade
Elke dag brengt u dichterbij het einde. En of u nog zo druk schept en werkt voor
uw aardse welzijn, u maakt u tevergeefs zorgen. Want u zult van de resultaten
van uw inspanningen niet kunnen genieten. Alles wordt u weer afgenomen, wat u
gelooft te kunnen verwerven. En uw bezit, dat u mee overneemt naar het
geestelijke rijk wanneer alles voorbij is, zal klein zijn, omdat u alleen dat
overblijft, wat u aan geestelijk goed bezit, wat uw ziel verwierf op aarde.
Maar al wordt u dit nog zo vaak gezegd, u gelooft niet aan een voor de deur
staand einde en uw inspanningen voor deze aardse goederen nemen dagelijks toe
en maken u ongeschikt om de arbeid aan uw ziel te verrichten. Maar zou u,
vooruitziend, de slechts nog korte genadetijd kunnen overzien, u zou ontsteld
raken hoe dichtbij uw einde is. Maar het aardse leven gaat dagelijks verder. De
ene dag verloopt als de andere en dat laat u juist ook twijfelen aan voorspellingen
van deze aard.
Maar van de ene dag op de andere zal het veranderen. Plotseling zult u zich voor
gebeurtenissen zien geplaatst, die een volledige omwenteling brengen in het
leven van ieder afzonderlijk mens. U wordt allen uit de vertrouwde rust
opgeschrikt en zult zich tegenover grote gevaren geplaatst zien. U zult de aardse
werkzaamheden en plannen moeten opschorten, omdat u daar eenvoudigweg niet
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meer toe in staat bent gezien de dreigende gevaren, door menselijk willen
veroorzaakt. Want de volkeren staan tegen elkaar op en er is nog maar weinig
voor nodig dat er een brand wordt ontstoken, die alles dreigt te vernietigen.
En nu zullen de mensen nog veel meer vergeten, waarin hun eigenlijke taak op
aarde bestaat. Maar ze zullen ook niet in staat zijn verder te scheppen en
werkzaam te zijn, doch zich steeds alleen inspannen om zichzelf en hun bezit te
redden, dus alleen aan hun lichamelijk leven en welbehagen denken, maar nooit
aan hun ziel.
En ze zullen moeten inzien, dat ze tegenover al het gebeuren machteloos staan,
dat over hen dreigt los te breken. Ze zullen een beroep doen op het verstand en de
goede wil van de mensen, maar zonder gevolg. Van menselijke zijde verloopt
alles vreeswekkend, maar van goddelijke Zijde wordt er ingegrepen. Menselijke
plannen worden daardoor teniet gedaan, maar de mensen blijft niet bespaard wat
ze met angst vreesden. Ze zullen alles kwijtraken wat hun hart boeit. Ze zullen
alles verliezen en de Macht Gods kunnen leren herkennen in een natuurgebeuren
van onvoorstelbare grootte.
Want de Schrift gaat in vervulling. En u mensen staat daar voor, of u het wilt
geloven of niet. Zorgeloos schept en werkt u, steeds alleen voor uw lichamelijke
behoeften, en u zult alles weer verliezen. Maar u denkt niet aan uw ziel, dat u
graag aan haar verlangens zou willen voldoen. En dan zou u niets hoeven te
vrezen, ook niet in deze komende tijd, want dan zorgt Hij voor u, Die u al in u
hebt opgenomen, daar u er anders niet naar zou verlangen aan uw ziel te denken.
Daarom wordt u steeds weer gewezen op dat wat komt. Steeds weer klinken Zijn
Woorden als aanmaning en waarschuwing. Steeds weer wordt u het dwaze en
nutteloze van uw aardse streven voor ogen gehouden. U hoeft er alleen maar naar
te luisteren en uw leven ernaar in te richten, en rustig en zorgeloos zult u het
komende gebeuren tegemoet kunnen zien.
Verheug u niet al te zeer over de schijnbare rust en de opbloei in aardse zin. Sus
uw geweten niet in slaap met aardse vreugden. Het zijn slechts
zinsbegoochelingen, die zeer snel voorbij gaan, want machteloos zult u mensen
alles op u zien afkomen en u zult uzelf daar niet tegen kunnen verweren.
Maar het is u vaak genoeg aangekondigd en u zou daar al lang rekening mee
hebben kunnen houden en uzelf veranderen. Dat u het niet doet zal een vreselijke
uitwerking op u hebben, want het plan van God staat onherroepelijk vast. En
zodra de tijd is gekomen, wordt het doorgevoerd zoals het is voorbestemd sinds
eeuwigheid.
Amen
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BD.9025
1 augustus 1965

Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing
Voor hen die zich aangeboden hebben Mij te dienen zal niets verborgen blijven,
want de laatste gebeurtenissen zijn zo geweldig dat u er niet over in
onwetendheid mag blijven. Vooral, als Ik door u tot alle mensen wil spreken. En
u moet daarom ook weten, dat er maar een geringe aanzet voor nodig is om een
catastrofe te veroorzaken, die eerst voor werelds wordt aangezien, die het signaal
is voor de dan volgende grote natuurcatastrofe. Zij wordt weliswaar niet direct
door de mensen veroorzaakt, maar is het gevolg van de wil der mensen. Want
door hun wil zal een wereldbrand ontstaan die alleen nog maar door Mijn wil
gestopt kan worden.
En omdat de mensen alleen maar acht geven op het wereldgebeuren, moet er iets
geschieden wat voor hen onverklaarbaar is. Het oog van de wereldse mensen
moet op Mijn ingrijpen gericht worden en alle menselijke plannen moeten op de
achtergrond raken ten aanzien van de ontdekking, dat er iets in de kosmos staat te
gebeuren waardoor per slot van rekening ieder mens getroffen kan worden. De
mensen moeten dus God leren vrezen en niet hun menselijke tegenstanders. En al
is het ieders eigen zaak God te vrezen of niet, toch is dat kosmische gebeuren
groter en levensbedreigender dan de wereldbrand, die nu op de achtergrond raakt.
Want nu beslist de geestelijke houding tot de Schepper en Behouder van alle
dingen welke invloed die natuurcatastrofe heeft.
Of u het nu gelooft of niet, deze gebeurtenis komt met reuzenschreden op u af en
u bent er nog maar korte tijd van verwijderd. En u, die er van weet, moet ieder
van uw medemensen op het voor hen op handen zijnde opmerkzaam maken, ook
al vindt u geen geloof, maar de komende gebeurtenissen zullen het bewijzen.
Want ook het einde komt steeds nader. Deze natuurramp is er alleen het laatste
teken van. Maar wie zal zich daardoor nog laten beïnvloeden?
De mensen zullen er altijd alleen maar een natuurcatastrofe in zien, en zullen er
geen verband in vermoeden met de geestelijke toestand der mensheid, behalve de
weinigen die reeds een ontwaakte geest bezitten, maar die niet tot de mensen
kunnen doordringen. Die vergeefs spreken om nog te waarschuwen voor het
einde dat zij nu onherroepelijk tegemoet gaan.
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Laat de tekenen niet ongemerkt aan u voorbij gaan, want zij waarschuwen u allen
dat u in de tijd leeft van het einde. En denk er aan dat u nog maar een korte tijd
heeft om te beslissen de weg tot Mij te nemen, Die u redden kan en zal uit alle
nood, of aan te sturen op Mijn tegenstander, die u in het verderf wil storten weer
voor eindeloos lange tijden. Terwille van uw wilsvrijheid kunt u de dag en het
uur niet weten, maar Ik kan u alleen met zekerheid zeggen dat u niet veel tijd
meer heeft.
Desondanks interesseert u alles wat in de wereld voorvalt zo zeer, dat u weinig
acht slaat op wat Ik u te zeggen heb. En daarom zal de catastrofe met zulk een
geweld over u losbarsten, dat u niet zult weten hoe u zich er tegen kunt
beschermen. Maar laat dat ene u gezegd zijn, dat alleen Ik u bescherming kan
bieden. Dat u tot Mij uw toevlucht moet nemen als u veilig geleid wilt worden
door alle gevaren voor lichaam en ziel.
Als u mensen maar zou begrijpen dat er een hogere Macht aan het werk is, en dat
u die hogere Macht moet aanroepen, omdat u anders reddeloos verloren bent.
Want Mijn tegenstander zal nog eenmaal al zijn macht aanwenden om u in
handen te krijgen. En wie in de korte tijd voor het einde niet meer voor Mij kiest,
die zal hernieuwd gekluisterd worden in de materie. Hij zal dan de eindeloos
lange weg weer moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.
Amen

Het einde van de wereldbrand
BD.1055
13 augustus 1939

Voorspelling over een groot gebeuren
Gezegend zij Uw Werk. Terwille van de mensheid ontplooit zich een enorm
vlijtige bedrijvigheid van al datgene wat verlossend werkzaam kan zijn. En zo is
er wederom een gebeurtenis in zicht, die alle gemoederen zal verhitten of zich
verlammend op het scheppingsvernuft zal uitwerken. En bij dit grote beleven zal
de weerstand van zo vele mensen breken, menige ziel zal de weg terug vinden
naar de Vader, Die door haar zal worden herkend als de Grondlegger van al het
aards gebeuren.
En terwille hiervan zal de Heer Zijn Kracht en Macht openbaren. Hij, Die alle
harten kent, weet ook welke zielen zich nog naar Hem kunnen keren en geeft
53

dezen Zijn tekenen op zo’n manier, dat wel talloze mensen het aardse leven
verliezen, maar ook vele het leven verwerven. Het leven dat eeuwig duurt.
En deze tijd, die nu over de aarde komt, is met recht een tijd van strijd te noemen,
want zo menig mens zal ook met zichzelf in tweestrijd zijn. Enerzijds zal hij zijn
opvattingen niet willen prijsgeven, maar anderzijds zal hij een Macht en een Wil
onderkennen en deze Wil niet willen en kunnen weerstaan.
En de mens moet deze strijd tot een goed einde brengen. Hij moet uit vrije wil het
eigen denken opofferen. Hij moet vooropgezette meningen prijsgeven. Hij moet
de in hem opkomende gedachten van afwijzing de baas proberen te worden en hij
moet zich uiteindelijk geheel en al inzetten voor dat, wat hij in zijn hart als
waarheid voelt en dus alleen aan de stem in zich gevolg geven, die hem wel op de
juiste weg wil leiden. En als deze zege is bevochten, zijn de mensen, voor wie het
lichamelijke einde was voorbestemd, niet tevergeefs gestorven.
En dit staat zo kort voor de deur, dat ook de wetende verrast zal zijn. En daarom
let op: waar de Heer zich openbaart, gevend en onderrichtend, is de grens van het
gebeuren.
Die in de Geest des Heren voortgaat, zal onaangetast blijven. Doch de aarde
wordt getroffen binnen het rijk waarvan de dagen zijn geteld en dat prat gaat op
zijn kracht. Weer is er een ommekeer in de tijd gekomen en weer kijkt de wereld
naar dit land en op het land begint de vonk te vallen die van de goddelijkheid
getuigt.
De vonk, die de brand ontsteekt en die niet zal worden geblust, want de aandacht
van de wereld richt zich op dat gebeuren, dat heel wat groter is dan alle ruzie en
strijd van de wereld. Ze schenkt geen aandacht meer aan zaken, die de menselijke
wil had opgeroepen, maar alleen nog aan de aanwijzingen van boven. En er zal
een deur uit zijn hengsels worden gelicht, die tot nu toe geen doorkijk toeliet.
En nu pas ziet de mens de Grootte en Almacht in van Diegene, Die al het leven
op aarde stuurt en leidt. En zalig, voor wie deze aanmaning niet te laat komt.
Amen

BD.1084
6 september 1939

Voorspelling over het gebeuren
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Je verdere levensweg is door Gods wijze raadsbesluit uitermate zegenrijk vorm
gegeven. En daarom is elke dag alleen maar een trede om in zekere zin de hoogte
te beklimmen, die een arbeiden voor de Heer in de vorm zoals het voor jou is
voorbestemd als vereiste heeft.
En daarom moet alles zijn gang gaan en moet er een gewelddadig ingrijpen in de
vertrouwde rust worden verdragen terwille van de positieve ontwikkeling van de
ziel. En ondertussen moet ten tijde van nood jouw hart niet vrezen, want de Heer
staat je liefderijk terzijde en sterkt jou en je Geest. Vertrouw en vlucht altijd tot
Hem, Die jouw vertrouwen zal belonen. En nu willen wij je onderrichten in
opdracht van de Heer, opdat je je medemensen in kennis kunt stellen van de
afloop van de wereldbrand.
Een zegenrijke vrede zal geen van de strijdenden beschoren zijn, want de Heer
zal Zelf ingrijpen wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En wel zullen die staten,
die zo aanmatigend waren een vreedzaam land binnen te vallen, zichzelf daardoor
de grootste schade berokkenen, want ze vallen onder goddelijke wet.
In niet al te lange tijd is hun lot bezegeld. En de wereld beseft duidelijk de
ingreep van een hogere Macht. En er rust een enorme druk op haar, want ze ziet
ook de onrechtvaardigheid in van hen, die dat land regeren. En ze bezint zich en
verlangt allerwegen erg naar vrede. Maar hoe duidelijker de ingreep van de
eeuwige Godheid is, des te minder slaat men juist daar acht op deze aanwijzingen
van boven, waar men in verblinding alleen maar belust is op macht en grootheid.
Het zijn uren van grootste vertwijfeling, die duizenden en nog eens duizenden
mensen moeten doormaken. En toch brengen zíj geen verandering van het
menselijk lot tot stand, die op verantwoordelijke posities staan. En alleen de vaste
wil van een diepgelovig mens, die de noodzaak van het goddelijk ingrijpen inzag,
die grote invloed op die anderen uitoefent, verhindert verder bloed vergieten.
En het zij u gezegd, dat u al aan het begin ervan staat. Het zij u gezegd, dat u van
dit alles melding moet maken, want de tijd vliegt en de mensen moeten het al
tevoren weten, indien het mogelijk is, opdat ze heel ijverige aanhangers worden
van de leer van God als de komende gebeurtenis zal beginnen. Want u zult elke
dag moeten gebruiken om voor de Heer te werken. Alleen de wil is uw kracht,
want als u wilt wat God’s Wil is, zal Hij als het ware werken door u.
En als u nu de Wil van de Heer vervult, staat u ook de grootste kracht ter
beschikking. U zult wel de uiterlijke rust verliezen door dit gebeuren, maar uw
geloof wordt sterk gemaakt en nieuwe wil zal zich bereid verklaren onverwijld
voor de Heer te werken.
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Het wereldgebeuren gaat echter verder zijn gang, alleen op een andere manier
dan het er nu de schijn van heeft. En vanaf nu begint de Geest actief te worden en
is de tijd gekomen dat de dienaren van de Heer op aarde hun taak uitoefenen.
Laat daarom alles op u afkomen. Wacht met geduld op de zending van de Heer
en beschouw elke gebeurtenis steeds alleen maar in die zin, dat het noodzakelijk
is voor het rijp worden van de menselijke ziel.
Amen

BD.2361
6 juni 1942

Het beëindigen van de worsteling der volkeren
Een geweldige worsteling der volkeren neemt een einde volgens goddelijk
raadsbesluit. Dit is geenszins in overeenstemming met de wensen der volkeren,
veelmeer zullen deze met ontzetting de afloop zien, die helemaal tegen hun
verwachtingen ingaat.
Maar de wil van de mens is machteloos waar God’s Wil Zich uit. En elke dag
ervoor betekent voor de mensen nog een geschenk, als ze deze dagen benutten
voor hun zielenheil, doordat ze zich van de wereld afkeren en zich op God willen
richten, voordat God Zich duidelijk kenbaar maakt.
Onnoemelijk zwaar leed heeft de mensen al getroffen en toch slechts weinige
dichter bij de eeuwige Godheid gebracht. Want de mensheid schenkt geen
aandacht aan wat God haar toedraagt, maar wat de wereld haar biedt. Ze gebruikt
dus de genade Gods niet, maar probeert onophoudelijk aards goed te
vermeerderen. En zelfs waar have en goed van de mensen wordt verwoest, is hun
hele streven er alleen op gericht het verlorene terug te krijgen.
En des te verbitterder wordt de worsteling tegen elkaar, die nooit meer aards kan
worden uitgevochten en daarom door God moet worden beëindigd, wil het niet
tot een algehele ondergang leiden en tot volledige goddeloosheid. Want het
ontbreekt de mensen aan het geloof in een rechtvaardige en wijze God, daar ze
anders aan het wereldgebeuren al zouden moeten herkennen, hoever de mensheid
zich van God heeft verwijderd en waarom een dergelijk wereldgebeuren van God
uit werd toegelaten.
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Want Zijn Wil verhindert de wil van de mensen niet uit te voeren wat ze hebben
opgeroepen door hun liefdeloosheid. Maar de komende gebeurtenis zal grote
twijfel laten boven komen over het bestaan van een godheid, die zelf vernietigt
wat ze door haar macht heeft geschapen. Maar alleen daar zullen twijfels
opduiken, waar de mens niet in liefde werkzaam is. De liefdevolle mens
daarentegen zal verlicht zijn en weten dat er niets kan geschieden zonder God’s
Wil, dus zal hij in de gebeurtenis een zending van God zien. En hij zal weten, dat
niets zonder zin of doel over de aarde wordt gezonden en dat alles op de een of
andere manier de ziel tot heil kan strekken.
Ook hij zal sterk worden aangegrepen door de grootte van het gebeuren. Maar hij
zal ook inzien, dat de mensheid moet worden wakker geschud uit haar verder
leven zonder geloof, opdat ze zich bezint en een andere levenswandel gaat om
dichter bij God te komen. En gezegend is hij, die uit deze komende gebeurtenis
nog zijn voordeel haalt voor zijn ziel. Want deze verliest niets, maar wint alleen,
ofschoon zijn aards bezit wordt verwoest. Hij heeft daardoor God gevonden en
oneindig meer verkregen dan hij heeft prijsgegeven.
Amen

BD.2803
7 en 8 juli 1943

Einde van de wereldbrand - Het tot stand brengen van goddelijke
ordening
De ordening in de wereld te herstellen zal zolang onmogelijk zijn als haat en nijd
de mensen vervult. Want dit zijn eigenschappen, die tegengesteld zijn aan God,
die elke ordening moeten verstoren, zoals alles wat tegen God is gericht, ook
tegen de goddelijke ordening is gericht. En het is de toestand van uiterste
liefdeloosheid, die zich nooit opbouwend doet gevoelen, maar steeds een
verwoestende uitwerking heeft.
Maar begrijpelijkerwijs kan een zo verstorende toestand op den duur niet blijven
bestaan. En daarom zal God Zelf die beëindigen op een wijze, die weliswaar ook
de grootste wanorde met zich meebrengt, echter door God’s Wijsheid werd
ingezien als het enige middel om de ordening te herstellen.
De mensheid zelf maakt geen aanstalten een strijd te beëindigen, die over de hele
wereld leed en grenzenloze ellende brengt. Bijgevolg moet hij op een andere
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manier worden beëindigd, maar het leed op aarde zal niet minder worden, omdat
de mensheid het nodig heeft.
De mensen moeten naar de oude ordening terugkeren. Ze moeten weer leren af te
zien van de goederen van de naaste, naar wiens bezit ze streven en ze om dit bezit
met de vreselijkste wapens strijden. Want de zucht naar aardse goederen bracht
de wereldbrand tot stand, die moeilijk is uit te doven.
Maar hij brengt de mensen geen aards gewin, maar veelmeer enorme aardse
verliezen van een omvang, waarover de mens niet is onderricht. Want alle
overwinningen zijn met onbeschrijfelijke verliezen gekocht, zowel aan aards
goed als aan mensenlevens.
Maar de mensheid is tegenover deze verliezen afgestompt. Ze schenkt geen
aandacht meer aan wat menselijke wil heeft veroorzaakt, dus grijpt de goddelijke
Wil Zelf in om een gewelddadige verandering van het wereldgebeuren te doen
plaatsvinden, omdat een ommekeer van het denken der mensen pas dan kan
worden bereikt, wanneer ze merken dat ze zelf machteloos zijn, dat een Macht,
Die sterker is dan zij hen het heft uit handen neemt en hun wil geheel teniet doet.
De geestelijke duisternis, waarin ze zich bevinden, is aanleiding voor hun
liefdeloos handelen, hun liefdeloosheid weer de reden van de duisternis. En als in
een flits moet in hen het inzicht boven komen, dat hun denken verkeerd is, dat ze
valse doelen najagen en vastlopen als ze niet terugkeren naar de goddelijke
ordening en hun levenswandel grondig veranderen.
En deze flits van inzicht moet de goddelijke ingreep hen brengen, ofschoon ze er
nog ver van verwijderd zijn om in een hogere Macht te geloven, Die hun lot in
Zijn Hand houdt. Ze kunnen echter alleen door nadenken tot geloof komen en het
denken zal op gang worden gebracht, wanneer ze zien dat alles anders gaat dan
het naar menselijke maatstaf was te voorzien.
Het is een chaos, zowel geestelijk als aards, die menselijke wil heeft opgeroepen
en die zonder de ingreep van God steeds groter zou worden en tot de uiteindelijke
vernietiging zou leiden, omdat de mensheid geen acht meer slaat op de
goddelijke ordening, met uitzondering van de weinigen, die God zijn toegedaan
en proberen Zijn Wil te doen. Maar dezen houden de ontwikkelingsgang niet
tegen, ze zijn veeleer alleen nog de impuls tot verscherpte maatregelen tegen de
goddelijke ordening. En de tijd is gekomen, waarin de mensheid zich aan de wil
van de tegenstander van God onderwerpt en steeds liefdelozer wordt in haar
denken en handelen.
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Het ingrijpen van God heeft onzegbaar leed en ellende tot gevolg, maar is de
enige mogelijkheid om de mensen weer naar de goddelijke ordening terug te
brengen en hun geestelijke toestand te veranderen, wat echter slechts bij weinig
mensen het geval zal zijn. En daarom komt de tijd van de definitieve vernietiging
van datgene, wat niet te bekeren is, steeds dichter bij, zoals het is aangekondigd
in woord en geschrift.
Amen

De tijd van ellende
BD.2839
6 augustus 1943

Leed en ellende door goddelijk ingrijpen
Voor vele mensen begint het leed en de ellende pas met de goddelijke ingreep.
Want tevoren zijn ze er nog onaangeraakt door gebleven en ze besteedden aan
geen enkele aanmaning aandacht. De nood van de medemensen bracht geen
verandering van hun denken teweeg en daarom moet er nu zelfs nood over hen
komen, die als het ware het laatste middel is voor hun redding.
En daarom zullen nu die landen worden getroffen, welke tot nu toe zwaar leed
bleef bespaard en die toch niet zonder schuld zijn aan het wereldgebeuren, dat
onnoemelijk leed bracht over de mensen.
Hard en gevoelloos gaan vele mensen aan de nood der medemensen voorbij. En
dezen zijn het die het leed zelf moeten doormaken, dat hun wil heeft gebillijkt als
het over de medemensen kwam omdat ze in die laatste hun vijand zagen. En wat
de mensen hun medemensen aandoen valt nu duizendvoudig op hen zelf terug.
En op deze manier moeten ze nu boeten. Alleen kan menselijke wil geen einde
maken aan de ellende, want het zijn geen menselijke krachten die zich uiten,
maar de goddelijke Wil Zelf is aan het werk en treft de mensen op hun meest
kwetsbare plaats. Hij ontneemt de mensen al hun bezit. Hij maakt hen arm en
zwak en helemaal afhankelijk van Zijn genade.
En in deze nood moet de mens leren inzien, dat hij niets kan uit eigen kracht. Hij
moet leren inzien, dat God rechtvaardig is en dat Hij met gevoel de mensen straft
die tegen Hem en Zijn geboden hebben gezondigd, maar dat Hij ook beschermt
die nauw met Hem verbonden zijn, hoewel ze omringd zijn door mensen voor
wie God niet veel meer betekent.
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En zo zullen er nog vele tot bezinning komen en hun eigen lot vergelijken met
dat van die mensen, wier ondergang van menselijke zijde was bepaald.
Wat God nu over de mensen zendt is zo geweldig en vol van leed, dat ieder
denkend mens daar een hogere Wil in zou moeten zien en in zichzelf keren. Maar
weer zal hij alleen aan zichzelf denken. Hij zal niet de algemene ellende zien,
maar alleen zichzelf en zijn lot beschouwen.
En zo zal de naastenliefde weinig worden beoefend. Ieder zal er alleen maar naar
streven zijn eigen lot te verbeteren en weer zal hij aan de nood van de medemens
voorbijgaan. En God, Die de wil van ieder kent, zendt daarom zo’n groot leed
over de mensen om deze wil te veranderen, om hen zacht en meelevend te maken
en ze toevlucht te laten zoeken bij Hem, Die alleen hun lot weer ten goede kan
keren.
Amen

BD.4391
31 juli 1948

Grote nood - Tweesprong - Laatste uitstel
Neem er kennis van, dat er een nieuwe tijd begint. Een tijd van ontberingen en
lasten, zoals de wereld ze tevoren nog niet heeft meegemaakt. En u zult op een
tweesprong staan, want u zult twee wegen kunnen gaan. De bestemming van de
ene is een nieuwe verbeterde aardse wereld, waar uw verlangen naar uitgaat en u
daarom meent deze te kunnen scheppen. De bestemming van de andere is het rijk
buiten deze aarde, dat u een beter leven belooft na uw sterven. En slechts
weinigen zullen deze weg gaan, waarvan echter de bestemming zeker is, terwijl
de massa’s in stromen over de weg gaan van het aardse, die naar het zekere
verderf leidt.
Geloof Mijn Woorden, dat de tijd gekomen is. En stel u er nu al op in, alles weg
te geven en met de meest eenvoudige leefwijze tevreden te zijn, want nog bezit u
veel in vergelijking met de komende tijd, waarin maar weinigen hun bezit
behouden, maar zich daar niet over kunnen verheugen, omdat nu van hen door
medemensen wordt afgenomen, wat Ik aan hen overlaat.
Niemand wil het horen, dat een vooruitgang slechts denkbeeldig is, dat u nog
maar korte tijd in verdraagbare omstandigheden leeft, dat er een grote ommekeer
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voor u ligt, die u van elke levensvreugde berooft en u voor harde eisen van het
leven zal stellen. Maar hij komt heel zeker, omdat de tijd is vervuld. En wanneer
Mijn genade u er al tevoren op wijst, gebeurt dit alleen met het doel, dat u zich
zult moeten vrijmaken van aards begeren, dat u geen toekomstplannen zult
maken, maar met vergrote ijver naar geestelijke goederen streeft, die alleen de
zware komende tijd voor u verdraaglijk maken en u van nut zullen zijn. Want
hiermee zult u kunnen werken als de nood groot is en de mensen wanhopig
worden.
Maar Ik kan haar niet van u afwentelen, want u mensen vergeet toch totaal uw
God, als u op jacht bent naar aards goed. U denkt alleen aan uw lichaam en laat
de ziel gebrek lijden. En zo neem Ik van u af, wat u het lichaam wilde geven en
bied u echter als compensatie kostelijke goed voor uw ziel. Neemt u het aan, dan
bent u gered voor de eeuwigheid. Wijst u het af, dan is uw lichaam en ziel
verloren, want uit eigen kracht zult u uw lichaam niet in stand kunnen houden.
Maar Ik heb tot een einde ervan besloten en geef u alleen nog een laatste uitstel,
waarin u zich bewust zult moeten worden van de ernst van uw toestand. En
daarom wijs Ik u er voortdurend op, tot de dag zal zijn gekomen die alles zal
veranderen. Want wat Ik heb verkondigd wordt vervuld. En alleen daarom stuur
Ik u mensen zieners en profeten toe, tot u wakker zult worden en in alle ernst aan
uw ziel zult denken, die in het grootste gevaar is.
Amen

BD.8512
28 mei 1963

Verklaring voor lijden en noden van de eindtijd
Ik geef u in overweging, dat u elke dag die u nog gegund is zult kunnen benutten
voor uw voltooiing. En al bent u nog zo ver van Mij verwijderd, u zult zelf de
wijde kloof kunnen overbruggen, zodra u maar innig tot Mij bidt. Dan bent u
vrijwillig de weg naar Mij gegaan en Ik kom u waarlijk tegemoet en trek u tot
Mij.
En al is de tijd dat u op aarde bent nog maar kort, zolang u een vrije wil bezit zult
u deze op Mij kunnen richten. En vanaf dat ogenblik geeft u Mij ook het recht u
bij de hand te nemen en te leiden. Alleen deze vrije wil die u Mij schenkt moet
vanuit uzelf werkzaam worden, wanneer u tot Mij bidt als uw God en Schepper,
Die u erkent als Machtig en op Wiens Liefde u een beroep doet om u te helpen.
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Alleen een innig gebed tot Mij verlang Ik en waarlijk, u bent gered voor tijd en
eeuwigheid. Want door dit gebed erkent u Mij weer als uw Vader, van Wie u
eens bent uitgegaan. En door dit gebed zoekt u ook weer de band met Mij en dan
kan Mijn Kracht ook weer bij u binnenstralen. En elke terugval in de diepte is nu
uitgesloten, want Ik doe tegenover Mijn tegenstander ook Mijn recht gelden,
omdat u ook een deel van Mij bent, dat Ik niet meer opgeef, wanneer het eens
voor Mij heeft gekozen.
En nog bezit u het ik-bewustzijn. Nog gaat u als mens over de aarde. En u hoeft
alleen de korte tijd nog maar goed te gebruiken om u te voltooien, want van Mijn
ondersteuning daarvoor zult u ook zeker kunnen zijn, omdat Ik nog tot aan het
einde worstel om iedere ziel, dat Ik haar voor Mij zal winnen. Alleen kan Ik u
niet in bezit nemen, zolang u zelf u nog richt op Mijn tegenstander en hij daarom
ook recht heeft op u, dat Ik hem niet betwist.
Maar met geestelijke waarschuwingen en aanmaningen kan Ik op u mensen geen
diepe indruk maken. Er moeten aardse zorgen en noden op u drukken, dan bestaat
er eerder het vooruitzicht dat u aan Mij denkt en de weg naar Mij inslaat met de
vraag u te helpen. En daarom kan Ik nood en zorgen niet van u mensen
afwenden, omdat ze het laatste middel zijn om u aan te zetten uw denken te
veranderen.
Daarom zal ook het leed in de eindtijd de overhand krijgen. En ieder mens zal
daar zelf door getroffen worden, of het bij de medemensen moeten meemaken.
Want de liefde moet in de harten der mensen worden ontstoken en elke aardse
nood kan er aanleiding toe zijn, dat de harten vertederd raken en hulpvaardig de
medemens bijstaan. En waar er nu een liefdevonk begint te gloeien, zal Ik een
handje helpen en de mensen voorzien van Kracht om in het vervolg in liefde
werkzaam te zijn. En dan brengen ze al het begin van een band met Mij tot stand,
die ze versterken overeenkomstig de graad van hun liefde.
Tot aan het einde zullen zich gelegenheden voordoen bij de mens, waarbij hij
helpen kan in onbaatzuchtigheid. Of hij die benut, beslist zijn wil, die vrij is.
Maar juist voor deze wil is hij verantwoordelijk, want zijn wil wordt zowel van
Mijn kant alsook van die van de tegenstander beïnvloed en hij moet nu beslissen.
Maar hij kan denken en door middel van gedachten zullen Mijn lichtwezens hem
bijstaan, maar ze zullen steeds zonder dwang op hem inwerken, zoals ook Mijn
tegenstander het denken niet gedwongen kan richten.
Maar Mijn Liefde zal hem niet laten vallen. Mijn Liefde volgt de ziel tot aan de
dood van het lichaam en ze wordt zo vaak door Mij aangeraakt, dat ze waarlijk
kan kiezen voor Mij. En zodra ze maar werken van liefde verricht, heb Ik haar
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gewonnen, want nu komt ze dichter bij Me en ontvangt steeds weer Kracht om
werkzaam te zijn in de liefde. En de liefde bindt ons aaneen. Deze ziel kan niet
meer verloren gaan. Maar zonder noden en lijden zal Ik niets meer op deze aarde
bereiken en dat moet voor u allen een verklaring zijn, waarom de eindtijd vaak
ondraaglijk schijnt te zijn. Wat Mijn Liefde niet meer tot stand brengt, kan alleen
nog maar door nood en leed geschieden, opdat Ik Zelf zal worden aangeroepen in
het leed en Mij om bijstand wordt verzocht.
En deze roep wordt van Mij uit beschouwd als erkenning van Mij Zelf. En in
overeenstemming daarmee zal ook de mens worden bedacht. Ik zal Me zo
duidelijk openbaren, dat de mens Mij nu pas leert zien en hij ook Mij liefde zal
betuigen. En Ik zal hem aannemen, nog op het laatste ogenblik. Hij zal behoed
blijven voor het lot van de hernieuwde kluistering en al is zijn graad van rijpheid
nog zo gering, hij zal deze toch hoger kunnen maken in het rijk hierna, omdat het
gevaar van een teruggang in de diepte nu niet meer bestaat. Want wie Mij
eenmaal heeft onderkend, geeft Mij eeuwig niet meer op.
Amen

Vertrouwen op God in de nood
BD.5968
31 mei 1954

God’s zekere hulp in de komende nood
De wereld zal u mensen nog veel te doen geven in een tijd van onrust, die aan het
einde voorafgaat. Want steeds meer zult u de wereld zien en het geestelijke zal op
de achtergrond raken gezien de hachelijke situatie waarin u mensen zult geraken
en die toch gemakkelijk te verdragen is als u zich op het geestelijke instelt, als u
zich alleen bij Mij zult aansluiten en Mij om bijstand vraagt. U zult de komende
tijd alleen maar op een verdraaglijke manier kunnen doorstaan met de juiste
instelling tegenover Mij.
Geloof deze Woorden van Mij en laat Mijn Beeld in u niet verbleken. Dat wil
zeggen verplaats Mij niet naar de achtergrond terwille van de wereld, want Ik ben
ook Heer van deze wereld en Ik kan u waarlijk uit alle nood wegleiden en voor
alle gevaren bewaren, als u alleen maar Mij aanwezig zult laten zijn, als u geen
dag voorbij laat gaan zonder u innig bij Mij te hebben aangesloten en als u zich in
Mijn Liefde en Genade aanbeveelt. Ik wil voortdurend in uw gedachten zijn en u
moet u door niets van Mij laten scheiden.
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Het besef, dat Ik u altijd kan helpen en ook helpen wil, moet u in elke aardse
nood stil en met vertrouwen geduldig laten wachten tot Mijn hulp komt. Want die
komt, zodra u zich maar aan Mij vasthoudt en u aan Mij en Mijn Wil overgeeft.
Wie zal u wel kunnen helpen als Ik dat niet kan? En bestaat er wel een nood, die
groter is dan Mijn Macht? En Ik beloof u Mijn hulp, wanneer u van Mij zult
willen zijn en blijven, wanneer u voor Mij partij kiest en Mij de eerste plaats in
uw hart geeft.
Wat kan de wereld u doen? Zolang u zich bij Mij aansluit, bent u toch sterker dan
de wereld, dan alle bedreigingen en lasten die u van de kant van Mijn
tegenstander zijn toebedacht. Ik kan deze ook verre van u houden en Ik doe het,
als u er serieus naar streeft Mij en Mijn rijk te verwerven. En al dondert en raast
het om u heen, u zult stil en zonder gevaar de grootste storm aan u voorbij
kunnen zien trekken, omdat Ik hem zal gebieden u niet te treffen.
Schenk daarom geen aandacht aan de wereld en de wirwar ervan. Laat u niet
beangstigen en teneer drukken door zaken, die uw aardse leven betreffen. Richt
uw ogen alleen vol vertrouwen op Mij en strek uw hand uit naar Mij en Ik zal u
wegleiden uit alle nood. Ik zal u veilig leiden, ook over oneffen wegen. En
zonder gevaar zal uw ziel het doel bereiken. Aards en geestelijk zal Ik u onder
Mijn hoede hebben en u kracht geven in de komende tijd.
Amen

BD.7641
5 juli 1960

Verzoek om kracht voor de komende tijd
Nog is uw levensloop niet ten einde, nog kunt u van genaden gebruik maken
zonder beperking. Nog wordt u Mijn woord van boven aangeboden en nog heeft
u een zekere vrijheid van geest om dit woord te kunnen verspreiden. Om het zelf
te beleven en de kracht van Mijn woord te ondervinden. Want u wordt niet
gehinderd om liefdewerken te doen, u kunt spreken en handelen naar eigen wil. U
kunt arbeid verrichten in Mijn wijngaard en u kunt werkzaam zijn voor Mij en
Mijn rijk.
En u moet zich bewust zijn van deze genade, want eenmaal komt de tijd dat het u
verhinderd wordt te arbeiden voor Mij en Mijn rijk en dat het ook voor uzelf
moeilijk wordt gemaakt naar Mijn wil te leven. En dan moet u genoeg kracht
verzameld hebben om te volharden, ook als de vijand tegen u optreedt. Want dan
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biedt u hem weerstand, omdat het Mijn kracht is die nu in u werkt en omdat hij
niet in staat is Mij te weerstaan.
En daarom moet u voordien reeds veel kracht verzamelen en deze kracht ontlenen
aan Mijn woord. Want daarom spreek Ik u aan, opdat u sterk wordt in geloof en
in de liefde en u dan vervuld bent van kracht en de komende tijd van nood
gemakkelijk zultt doorstaan. En dus moet u vol leven zijn, daadkrachtig in de
liefde en levendig in het geloof, dan kan u niets gebeuren, wat ook komen mag.
Want dan bent u nauw met Mij verbonden en de zekerheid van Mijn
tegenwoordigheid geeft u innerlijke vrede en onbezorgdheid. De zekerheid van
Mijn tegenwoordigheid laat geen vrees in u opkomen en al het moeilijke gaat aan
u voorbij, ofschoon het vanwege de mensheid niet kan uitblijven. En hoe ook die
dagen zijn zullen, zij zijn nog de laatste genaden voor u en uw zieleheil. Want de
ziel kan en zal nog uitrijpen als uw wil slechts goed en op Mij gericht is. Dan zal
Ik er voor zorgen dat zij de vijand niet ten offer valt. Ik zal ervoor zorgen dat zij
toeneemt in kracht en steeds weerstand biedt wanneer hij haar bedreigt.
Maar u moet de dagen die u nog resten tot het einde goed gebruiken. U moet
geen aandacht schenken aan de lichamelijke noden, maar alleen aan uw ziel
denken, want haar heil staat op het spel. En vanwege haar heil nemen ook Mijn
genadegaven toe, en zij zullen niet ophouden tot het einde komt. Dit echter zij u
gezegd, dat er niet veel tijd meer is tot het einde. Houd voor gezegd dat u geloven
moet en u op dat einde voorbereiden moet, daar anders Mijn woord u vergeefs ter
ore komt. Daar u anders deze bijzondere genadegave niet benut.
En al valt het u ook moeilijk te geloven, roep Mij aan om kracht en wees bereid
naar Mijn wil te leven en te denken. Dan zal Ik u bijstaan en van kracht voorzien.
Ik zal uw gedachten juist leiden, opdat u niet verloren gaat wanneer het einde is
gekomen. Richt uw gedachten alleen maar tot Mij en u zult niet verloren gaan.
Want dan zult u ook leren te geloven, hoe dichter het nabij het einde is.
Benut de tijd die u nog gegeven is goed, verzamel kracht door er Mij in gebed om
te vragen, en wees liefdadig. Want dan kunt u het einde met kalmte verwachten
en Ik zelf bescherm en leid u. Ik ben bij u, die Mij liefheeft, en u zult niet
verloren gaan.
Amen

BD.8363
26 december 1962

“Ik ben bij u, alle dagen...”
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“Ik ben bij u, alle dagen tot aan het einde….” Nooit bent u verlaten, ook al bent u
met aardse noden bezwaard, want steeds is er Een bereid u te helpen. Steeds ga Ik
naast u, zodra u maar Mijn aanwezigheid toelaat, zodra u bewust Mijn leiding
voor u vraagt.
U zelf bepaalt dus of Ik bij u kan vertoeven, want zodra Mij nog innerlijke afweer
wordt geboden, trek Ik Me terug. Dat wil zeggen dan zult u ook Mijn Liefde niet
kunnen gewaarworden, zelfs wanneer Ze u eeuwig niet opgeeft. Maar Ik heb u
beloofd, dat Ik bij u zal blijven tot aan het einde. En aan deze belofte zult u
waarlijk geloof kunnen schenken, omdat elk Woord, dat uit Mijn Mond stroomt,
waarheid is.
Maar wanneer Ik bij u ben zult u ook geen onheil hoeven te vrezen, want Ik kan
het afwenden en wil het ook afwenden, als u zich met Mij verbindt door gebed en
werken van liefde. Voortdurend staat u, die tot de mijnen wilt horen, dus onder
Mijn zorg. En voortdurend geeft Ik u er ook een bewijs van, doordat Ik tot u
spreek, zoals een vader tot zijn kinderen spreekt. Ik maan en waarschuw u, Ik
maak u Mijn Wil bekend en Ik geef u opheldering over Mijn Wezen, opdat in u
de liefde voor Mij zal ontbranden, die dan ook Mijn voortdurende
tegenwoordigheid garandeert.
Maar wat het betekent bij u aanwezig te zijn, zult u ondervinden in de komende
tijd, waarin het om u heen zal stormen en bruisen, waarin u door een tijd van
rampspoed heen zult moeten gaan, omdat deze ter wille van de gehele mensheid
moet komen, zo er nog enkele mensen moeten worden gered van de ondergang.
U, die van Mij bent, zult wel steeds Mijn bescherming en Mijn hulp ondervinden,
maar de omvang van de nood zal ook van u een sterk geloof vragen, daar u
anders niet zult kunnen standhouden tegenover de benauwdheden, aan welke u
door Mijn tegenstander bent blootgesteld en waarin u zich zult moeten
waarmaken. U zult deze tijd van nood niet hoeven te vrezen, want zodra u zich
aan Mij toevertrouwt, zodra u Mij zult aanroepen, zal Ik steeds bij u aanwezig
zijn. Want dit heb Ik u beloofd toen Ik Zelf over de aarde ging. Mijn
tegenwoordigheid bij u wordt alleen toegelaten, doordat u ernaar verlangt,
doordat u zich niet gevangen zult laten nemen door de wereld, die met haar
verlokkingen uitermate sterk op u af zal komen.
Doch u zou een slechte ruil doen, want ze is vergankelijk, zoals alles, wat om u
heen is, heel spoedig aan de vernietiging ten prooi zal vallen, zoals het u is
aangekondigd door woord en geschrift. En wat de mensen bezitten, zullen ze
verliezen en ze zullen er arm en naakt bijstaan op de dag van het gericht. Maar u
zult u te allen tijde onder Mijn bescherming geborgen weten en uw goederen
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zullen waarlijk onvergankelijk zijn. Ze zullen u de toegang in het lichtrijk
garanderen, wanneer u nog voor het einde van deze aarde overlijdt, of u een leven
in het paradijs op de nieuwe aarde opleveren, dat u dan met grote rijkdom
binnengaat en waar u nu in gelukzaligheid werkzaam zult kunnen zijn. En dan
zult u Mij Zelf mogen meemaken, dan zal Mijn belofte duidelijk in vervulling
gaan, want Ik blijf bij u, omdat u Mij de liefde betoont, die Mijn aanwezigheid bij
u mensen mogelijk maakt.
Denk steeds aan deze Woorden van Mij en vrees niet, wat er ook komen mag.
Want Ik heb het u voorspeld, dat er een tijd van ellende over de aarde gaat, die
het dichtbij zijnd einde aankondigt en die door de mijnen ook moet worden
doorstaan. Echter de kracht daartoe wordt u te allen tijde toegestuurd. En veel
kracht zult u van tevoren al moeten verwerven. Steeds zult u zich voor Mij
moeten openstellen en Mijn aanwezigheid in u toelaten, opdat uw geloof
onwankelbaar zal worden en u Mijn Hand niet meer zult loslaten, Die u zal leiden
en u liefdevol door alle noden heenbrengt.
En als u Mij niet uit uw gedachten laat gaan, dan zal ook Ik u niet alleen laten. Ik
zal u elk ogenblik met ongewone Kracht vervullen, zodat u Mijn
tegenwoordigheid bemerkt en Mij voortdurend meer liefde schenkt, die u steeds
inniger met Mij verbindt. Want er wordt een verlossingsperiode afgesloten en een
nieuwe zal beginnen, zoals Ik het vanaf het begin van deze periode heb voorspeld
door zieners en profeten.
En alles zal in vervulling gaan, want Mijn Woord is waarheid. En dit Woord van
Mij zult u kunnen vernemen tot aan het einde, want Ik blijf bij u en Mijn
tegenwoordigheid zal worden bewezen, doordat Ik u toespreek. U, die begeert
Mij te horen, die van Mij zult willen zijn en zult blijven tot in alle eeuwigheid.
Amen
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