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Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
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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
Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de
mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods 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.berthadudde.net/
http://www.bertha-dudde.info
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. Verstandsgewijs 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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BD.6388
30 oktober 1955

Het wijzen op gebeurtenissen in de natuur
Overal heen leid Ik mijn woord. En Ik ken ook de juiste middelen en wegen
opdat de gewillige mensen in het bezit van het geestelijk goed komen dat in Mij
zijn oorsprong heeft. Want Ik weet wie bereidwillig is Mij aan te horen. En voor
Mij is waarlijk alles mogelijk, ook dat Ik zelf hen toespreek in de vorm die voor
hen bevorderlijk is. Maar Ik denk ook aan diegenen die geheel leeg zijn, die het
verlangen naar mijn toespreken nog niet hebben gevoeld, die voortgaan zonder
op Mij gerichte gedachten, die alleen oog hebben voor de wereld en haar
goederen. Ook hun doe Ik mijn woord toekomen. Ook zij worden steeds weer
door Mij aangesproken, maar niet opdringerig, zodat ze Mij wel kunnen horen,
maar niet moeten horen.
Vooreerst moet de wil in hen actief worden iets te horen uit andere sferen dan die
waarin ze zich bevinden. Maar steeds weer komen zulke stimuleringen door
gesprekken, boeken, gebeurtenissen in de wereld of eigen nood en tegenslagen.
De mens kan dan zijn gedachten de juiste richting geven, naar de oneindigheid,
naar Mij, naar geestelijke sferen. En al naar gelang zijn wil wordt hij nu ook
gevoed.
Geloof dus niet dat Ik een mens mijn liefdevolle hulp onthoud. Geloof niet dat
een mens zich zou moeten redden zonder mijn genadegave. Ik zorg voor allen,
maar het resultaat is een eigen aangelegenheid van de mens die een vrije wil
heeft. Maar mijn woord zal in heel de wereld worden gehoord, want Ik heb daar
steeds alleen maar een bereidwillig mensenkind voor nodig dat zijn hart opent
voor Mij en de waarheid rechtstreeks van Mij kan ontvangen. En deze waarheid
zal het dan ook doorgeven, omdat Ik de mensen ken die bereid zijn te ontvangen
en mijn mensenkinderen samenbreng waar er maar een kleine vooruitgang is te
verwachten.
En steeds zullen boden van het licht uitdelen, waar het ook is. En allen zullen
dezelfde waarheid verkondigen, omdat ze mijn afgezanten zijn die in de eindtijd
overal en in alle landen zullen optreden. Geen hongerende ziel zal zonder
sterking blijven en geen verlangend hart onvervuld.
En Ik leid alles. Hemel en aarde regeer Ik volgens mijn wil en ieder afzonderlijk
schepsel verzorg Ik en verschaf Ik mogelijkheden zalig te worden. Ik wek overal
ware predikers op aan wie mijn geest ingeeft wat ze moeten spreken en die Mij
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ook zo innig zijn toegewijd dat Ik door mijn geest ook werkzaam kan zijn. Overal
zullen er resultaten te behalen zijn, maar overal zullen er ook mensen zijn die
elke toegang tot hun hart beletten, die wel ook mijn woord horen, maar er
volledig afkerig tegenover staan en daarom ook geen uitwerking kunnen
bespeuren.
Maar ook zij zijn aangesproken en ze zullen steeds weer worden aangesproken,
tot aan het einde van hun leven, omdat Ik Me tot aan het uur van de dood
bekommer om hun zielen, opdat ze nog in het aardse bestaan de weg naar Mij
zullen vinden. Wel staan ontelbare mensen nog ver van Mij af en zij zelf
proberen ook niet de afstand te verkleinen, maar voor hen geldt mijn liefde en
zorg in gelijke mate, omdat Ik al mijn schepselen terug wil winnen en er daarom
geen enkele opgeef tot zijn laatste uur gekomen is. Maar de vrijheid van zijn wil
tast Ik niet aan.
Maar wat mijn zachtzinnige pogingen niet tot stand brengen, wat mijn woord niet
in staat is te bewerkstelligen, dat is nog mogelijk door ongewoon natuurgebeuren,
waar de mens geen andere uitweg overblijft dan zichzelf gewonnen te geven of
toevlucht te nemen tot een Macht die zo sterk is dat ze helpen kan.
Het erkennen van deze Macht is al een stap vooruit en ook de noodkreet van zo’n
mens hoor ik. Dan is hij gered van het eeuwige verderf. Mijn stem klinkt overal.
Zacht en luid is ze te horen en ieder kan zich door Mij aangesproken voelen.
Ieder die maar gewillig is en acht slaat op mijn stem kan genaden ontvangen en
ontwaken ten leven. Want mijn liefde wil redden. Ze wil zich weggeven en allen
het leven geven die nog een prooi zijn van de dood.
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 tijd van vrede
tegemoet te gaan, al lijkt dit zo. Het is slechts de stilte vóór de storm. En sneller
dan u denkt zal het aanzicht veranderen van hen die van vrede spreken en nu
reeds zal 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.
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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 geen van de naar het einde verwijzende
vermaningen 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, opdat ze de mensen doen geloven dat zij een nieuwe en heerlijke tijd
tegemoet gaan in vreugde en vrede. En daarin zal hij ook slagen, want de mensen
zullen eerder datgene geloven wat zij zelf kunnen nagaan dan dat wat hun vanuit
het geestelijke rijk wordt verkondigd. Bovendien willen 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 die misschien al
onder de indruk waren van de voortdurende verwijzingen naar het komende
einde, zich met een schijnbare vrede vertrouwd maken en hun goede voornemens
vergeten. 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 waar een duidelijk ingrijpen
door Mij aan 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
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?
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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 erbarmen en geloof dat er
alleen vrede kan zijn in verbinding 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 op deze aarde te mogen leven.
Amen

BD.6770
25 februari 1957

Het natuurgebeuren, laatste waarschuwing voor het einde
Er wordt u steeds weer op het hart gedrukt aan het einde te denken dat de gehele
mensheid te wachten staat, maar ook ieder van u afzonderlijk al tevoren kan
overvallen omdat geen mens zich daartegen kan verweren wanneer Ik hem
wegroep van deze aarde. Steeds weer wordt u aangemaand en gewaarschuwd.
Steeds weer wordt u herinnerd aan oude voorspellingen van zieners en profeten
die eveneens het einde van deze aarde betreffen. En steeds weer wordt u ook aan
de dood herinnerd door wat u om u heen meemaakt. Maar alleen wanneer u zich
serieus bezighoudt met zulke gedachten, spreekt u ook recht over uzelf. U
onderwerpt uw levenswandel aan ernstige kritiek en u doet uw best toch nog
geestelijke winst te behalen op deze aarde.
Maar maken al deze aanwijzingen, vermaningen en waarschuwingen geen indruk
op u, dan zal het einde u verrassen en geheel onvoorbereid zult u zijn slachtoffer
worden.
Wanneer mensen u in mijn opdracht tijding brengen, dan wijst u ze af. U lacht ze
uit en bespot ze en u gelooft hen geestelijk veruit de baas te zijn. En dus blijft er
slechts nog één middel over om u geloofwaardiger te onderrichten: dat de
natuurkrachten u aan een einde doen denken. Dit middel moet Ik aanwenden ter
wille van de vele ongelovige mensen die voortleven als zou hun bestaan op aarde
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onbegrensd zijn. Wat mijn woord niet bereikt, kan dit natuurgebeuren nog teweeg
brengen: een tot inkeer komen en ook een zich bewust naar Mij toekeren. Maar
ook kunnen de mensen des te meer alleen om hun leven worstelen en zich in
gedachten nog tegen Mij verzetten.
Doch de Macht die ze niet willen erkennen moet zichzelf bewijzen. En het
natuurgebeuren zal daarom geweldige uitwerkingen hebben, omdat Ik overal de
mensen wil aanspreken en hun aandacht wil vestigen op hun einde.
En daarom moeten ook alle mensen kennis verkrijgen van mijn ingreep, ofschoon
deze nog binnen de perken blijft, dus niet de hele aarde betreft. Maar mijn stem
zal niet kunnen worden genegeerd. Ze is nog een laatste wijzen op het einde van
deze aarde dat niet lang daarna te verwachten is.
Maar tevoren kan Ik steeds alleen door mijn woord een einde en ook dit
natuurgebeuren aankondigen. En steeds weer wordt daarom door mijn dienaren
gewag gemaakt van wat de mensheid te wachten staat. En buitengewoon leed en
een tijd van nood die ieder mens zal hebben te doorstaan, moeten die dienaren
ondersteunen en vergen hun woorden in acht te nemen. Want ieder mens zal het
ondervinden dat hij overwinnaar kan worden wanneer hij gelooft en Mij zelf
aanroept in zijn nood.
Met het oog op het geestelijk lage niveau van de mensen betekent mijn ingreep
ook geen geloofsdwang meer, want ze proberen voor zichzelf alles door middel
van het verstand te verklaren en erkennen ook dan nog niet een Macht die gebiedt
over leven en dood. Maar er moet hun elke mogelijkheid worden ontsloten hun
denken te veranderen en dat kan een natuurgebeuren van deze omvang nog
teweegbrengen. En daarom pas Ik dit laatste middel nog toe, altijd nog ieder
afzonderlijk de vrije keus latend, daarmee dus niet door middel van dwang op
hen inwerkend.
Denk aan uw einde wanneer u niet aan een einde van deze aarde kunt geloven.
Want het duurt niet lang meer tot aan het ogenblik dat zich zal voltrekken wat Ik
u voortdurend aankondig, omdat Ik u liefheb, omdat Ik u graag wil redden, omdat
Ik u wil behoeden voor de hernieuwde kluistering in de vaste materie. Want ieder
van u kan zich nog geheel veranderen wanneer dat zijn wil is.
Amen

BD.5678a
17 en 18 mei 1953
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Vervulling van de voorspellingen - Catastrofe vooraf (1)
De tijd is vervuld, alles wijst op het einde. Maar alleen de mensen die op Mij
aansturen zien de tekenen, want hun blik is op de hemel gericht. En dus komt
voor hen ook van boven de verlichting en ze twijfelen niet dat nu in vervulling
gaat wat zieners en profeten in mijn opdracht hebben voorspeld. Wat hun als
vanzelfsprekend voorkomt is helemaal ongeloofwaardig in de ogen van de
wereldse mensen, dezen kijken met andere ogen dan de eerstgenoemden. Ze zien
alleen maar de wereld en leven daarom ook voor de wereld en haar vreugden, en
hun geest zal steeds meer verduisterd raken, hoe dichter het naar het einde gaat.
En voor al deze mensen komt eerst nog een gebeuren dat hun gedachten wel zou
kunnen veranderen. Dat hun achterdocht zou kunnen opwekken, als ze maar een
beetje van goede wil zouden zijn. Aan hen wil Ik Me tevoren nog openbaren,
hoewel ze Mij ook dan nog niet hoeven te onderkennen. Ze moeten nog eenmaal
datgene verliezen wat ze begerig nastreven. Het aardse bezit moet worden
verwoest en hun weer worden afgenomen, maar door een Macht die ze niet
verantwoordelijk kunnen stellen.
Door de elementen van de natuur wil Ik Me uiten om hen te redden. Waar nog
een vonkje geloof in de mens is, daar is ook een mogelijkheid om te redden.
Want deze kan nog op het laatste ogenblik de gedachten op Mij richten en een
roep om hulp omhoog zenden. En al verliest hij ook zijn aardse leven, deze roep
wordt gehoord en zijn geloof zal worden beloond in het rijk hierna waar hij hulp
zal vinden. Ik wil alleen een gedachte zien waarin u Mij erkent en mijn hand
wordt naar ieder uitgestoken om Mij nu ook te bewijzen. Ik maak het u waarlijk
gemakkelijk in Mij te geloven, wanneer u maar zou willen proberen Mij in geest
en in waarheid aan te roepen. En daarom doe Ik nog een laatste poging om u te
redden, om diegenen te redden die nog niet geheel een prooi van mijn
tegenstander zijn geworden.
Ik laat de aarde beven en alle hoop op aardse redding vervliegen. En waar geen
zicht meer is op hulp, kan alleen Ik nog redding brengen. Want bij Mij is niets
onmogelijk. En wie zich in de grootste nood zijn kinderlijke geloof herinnert, wie
deze laatste poging onderneemt Mij aan te roepen, die zal er waarlijk geen spijt
van krijgen. Hij is gered voor tijd en eeuwigheid, want het aardse leven te
verliezen is dan alleen nog een genade wanneer de ziel nog in het geestelijke rijk
hogerop klimt.
De krachten van de natuur worden weliswaar niet steeds als uiting van mijn
macht en kracht gezien, maar de doodsangst brengt zo nu en dan andere
gedachten voort dan de mens vroeger had en hij kan in een seconde Mij
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onderkennen en daarom ook aanroepen om hulp. Maar nooit geldt het woord dat
alleen de mond uitspreekt als het hart er niet bij betrokken is.
De tijd is vervuld, maar eerst komt wat Ik u aankondigde en steeds weer
aankondig: een ongewoon natuurgebeuren dat u moet doen denken aan het einde
dat niet lang daarna zal volgen. Ik vermaan en waarschuw u voortdurend om acht
te slaan op mijn woorden en Ik maak u opmerkzaam op de tekenen van de tijd,
maar Ik kan u niet dwingen mijn woorden als waarheid aan te nemen. Maar prent
ze in uw geheugen, opdat ze u laten denken aan Diegene Die tot u spreekt en Die
waarlijk alleen het beste voor u wil. Die u wil redden van de afgrond waar u die
geheel zonder geloof bent op aanstuurt.
Amen

BD.5678b
18 mei 1953

Vervulling van de voorspellingen - Catastrofe vooraf (2)
Aan het laatste gericht gaat dus nog een ernstige aanmaning vooraf. Een wijzen
op het dichtbij zijnde einde en daar als het ware een bewijs van, omdat mijn
aankondiging wordt vervuld en u mensen vast en zeker het einde zult kunnen
verwachten dat niet lang daarna voor deze aarde en haar bewoners is
voorbestemd. Het lot van de mensen is onherroepelijk een diepe afgrond, of ze nu
korte of nog lange tijd hun leven behouden. Want ze bevinden zich in volledig
verduisterde geestelijke toestand en ze doen niets uit zichzelf om deze op te
heffen. Daarom moet Ik ze wakker schudden uit hun rust. Er moet iets gebeuren
wat voor hen zo onbegrijpelijk is, wat hen ontstelt en hun het einde van hun
lichamelijk leven duidelijk zal laten worden.
Alleen de dood maakt de ongelovige mensen bang en dus houd Ik hun de dood
voor ogen, maar alleen met de bedoeling hen ertoe te brengen dat ze in de
grootste angst naar Mij roepen Die alleen hun het leven kan laten behouden
wanneer er aards geen redding meer mogelijk lijkt. Zo’n roep kan de mens nog
redding brengen. Zo’n roep kan hem weer dichter bij Mij brengen wanneer hij uit
het hart opstijgt en dan ook zeker door Mij gehoord wordt. De mensen kunnen
zich geen voorstelling maken van het gebeuren waardoor Ik wil bereiken dat ze
weer aan Mij denken.
Alle elementen zullen woest tegen elkaar te keer gaan. Het zal zijn alsof de hel is
losgelaten tegen de mensen en hieraan is geen ontsnappen mogelijk, tot Ik zelf de
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elementen gebied en de uren van afgrijzen en verschrikking beëindig. Mij is niets
onmogelijk en dit geloof in mijn almacht, liefde en wijsheid zal in deze bange
uren werkelijk en wonderbaarlijke uitwerking hebben.
Want de mijnen komen ongedeerd uit dit gebeuren tevoorschijn, luid mijn
genade, mijn kracht en mijn liefde prijzend. En ook zij die Mij hebben gevonden
in hun nood, sluiten zich bij hun lofprijzingen aan en staan hun medemensen
hulpvaardig en troostend ter zijde in het besef van de kracht van het geloof dat ze
nu ook willen overbrengen op die anderen. Ik heb dit gebeuren aangekondigd en
wijs u mensen daar steeds weer op.
Leer te geloven en roep Mij als Ik voor u dus duidelijk herkenbaar ben. En geloof
dan ook dat mijn laatste aankondiging in vervulling zal gaan, dat het einde komt
en hiermee het laatste gericht. En benut dit laatste uitstel, haal in wat u
verzuimde. Laat de laatste dag niet dichterbij komen en u onvoorbereid
aantreffen, want dan is er geen redding meer voor diegenen die de weg naar Mij
nog niet hebben gevonden. Dan bevinden de mensen zich in de zonde en ze
zullen vernietigd worden omdat ze op mijn aanmaningen en waarschuwingen
geen acht sloegen en dus ook geen erbarmen meer kunnen ondervinden zodra het
einde is gekomen.
Amen

BD.5879
17februari 1954

Het woeden van de natuurkrachten
U zult luid en machtig mijn stem vernemen. En allen die aan mijn zachte roep
geen gevolg wilden geven, zullen ontstellen als hij u luid zal weerklinken, als u
door het woeden van de natuurkrachten aan Mij zult worden herinnerd, tegen
Wie u zich steeds heeft verzet en Die u toch zult moeten erkennen bij het zien
van de uitingen van de natuurelementen. U zult weliswaar niet aannemen dat er
een samenhang is tussen deze en uw doen en laten in de wereld, maar alleen dit
laatste geeft Mij aanleiding om Mij duidelijk te uiten, want uw doen en laten
bewijst dat u Mij niet erkent als uw God en Schepper voor Wie u zich eens zult
moeten verantwoorden. U gelooft daar niet aan en leeft daarom uw aardse leven
niet volgens mijn wil.
En daarom laat Ik mijn stem weerklinken, opdat u zich Mij zult herinneren en
verandert, opdat u Mij onderkent en u mijn wil tot de uwe zult laten worden. Ik
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spreek u aan. Eerst zacht en liefdevol u tot ommekeer aanmanend, om vervolgens
steeds luider mijn stem te verheffen tot ze u angst en verschrikking zal brengen
omdat u nu voor uw leven vreest. En velen zullen hun aardse leven verliezen,
maar als ze nog op het laatste ogenblik de weg naar Mij hebben gevonden is de
lichamelijke dood voor hen geen nadeel. Hij is alleen een genade, want ze liepen
gevaar geheel weg te zinken en daarom roep Ik ze weg op het ogenblik van het
onderkennen van Mij zelf, op het moment dat het geloof ontwaakt dat hun dan
het binnengaan in het rijk hierna vergemakkelijkt en voor de ziel het begin van de
weg omhoog is.
Ik wil Me door het razen in de natuur duidelijk bekend maken. Waar de
menselijke wil aan het werk is, daar is het geloof in Mij maar zelden te
verwachten. Maar waar de mensen hopeloos aan de elementen van de natuur zijn
overgeleverd, daar denken ze eerder aan hun Schepper en roepen Hem aan. En
daar is nog hoop dat zielen gered worden uit de duisternis van het ongeloof, dat
ze Mij erkennen en zich nu door Mij laten leiden, op aarde of ook in het rijk
hierna. Wat aardse gebeurtenissen niet tot stand brengen, dat kan een
natuurcatastrofe van grote omvang nog bereiken: dat aan de God en Schepper van
eeuwigheid wordt gedacht en dat de verbinding met Hem in het hart van de mens
tot stand wordt gebracht door innig roepen om redding uit de grote nood. En wat
schijnbaar een niet te overzien verwoestingswerk is, kan een reddingsactie
betekenen voor veel zielen die daardoor het eeuwige verderf ontvluchten en tot
leven ontwaken, ook wanneer ze de aardse dood ondergaan.
Ik zal alles doen wat nog gedaan kan worden tot redding van diegenen die hun
oren sluiten voor mijn zachte, liefdevolle aanspreken en die Ik toch niet wil laten
vallen. Met luide stem wil Ik hen nogmaals toeroepen. En gezegend zijn zij die
zich Mij nu herinneren. Gezegend, uit wier harten Ik nog niet geheel werd
verdrongen en die nu tot Mij roepen voordat het te laat is.
Amen

BD.4359
1 juli 1948

Een lichtgestalte voor de catastrofe
Vooruitlopend op mijn ingrijpen is er een grote geestelijke actie, die het geloof
van de mijnen moet versterken en een laatste verwijzing is naar het komende
natuurgeweld. Mijn hemelse boden zijn opgedragen zich aan de mijnen te
vertonen in de vorm van lichtgestalten die u helder en duidelijk zult zien aan het
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firmament, zo dat elk zelfbedrog is uitgeschakeld. En de mijnen zullen dezelfde
verschijning waarnemen, terwijl ongelovigen niets zien en verwijzingen ernaar
belachelijk maken als gefantaseer.
En dit is het laatste teken. Dan zult u zich zeker kunnen voorbereiden op het
ogenblik dat Ik me openbaar door de elementen van de natuur. Laat dan al het
aardse zijn beloop nemen en zorg alleen nog voor uw ziel. Neem dan mijn woord
met volle aandacht in u op, laat Mij in het woord tot u spreken en verbind u diep
en innig met Mij, opdat Ik bij u aanwezig kan zijn in de diepste nood die heel
spoedig over u zal losbarsten. Bekommer u dan om degenen die rondom u zijn en
vol vrees de veranderingen in de natuur gade slaan. Geef ze een korte
opheldering en wijs ze op Mij. Spreek over Mij als over een God van liefde die
zich ontfermt over ieder mens en niemand zal laten gaan die tot Hem om hulp
roept.
En wacht dan op Mij, wees niet bang als mijn stem weerklinkt in zo een
hevigheid dat de mensen zullen trillen en beven. Blijf rustig en bezonnen en weet
dat er u niets gebeurt als Ik het niet wil en dat Ik u mijn bescherming heb beloofd
als u zich met Mij verbindt in gebed. Dan zal Ik bij u zijn en u zult mijn nabijheid
duidelijk voelen. En dan wordt vervuld wat Ik u door mijn geest verkondigd heb.
Want mijn woord is en blijft eeuwige waarheid.
Amen

BD.3776
20 mei 1946

Aankondiging van de catastrofe
Ik doe u kennis toekomen die buitengewoon belangrijk is. U zult u moeten
voorbereiden op de voor de deur staande ommekeer, want Ik zal Me spoedig
duidelijk openbaren. De u gegeven termijn loopt ten einde en mijn woord gaat in
vervulling, tot vreugde van weinige en tot ontzetting van vele mensen die Mij
zullen onderkennen en moeten onderkennen als Ik Mij zelf zal uiten en mijn wil
en mijn macht zal bewijzen.
U staat op de laatste traptrede om dan een weg te gaan die vol ontberingen en
moeite is, omdat dit noodzakelijk is voor de mensen die mijn macht gewaar
moeten worden om hun hand naar Mij uit te steken en mijn reddende hand vast te
pakken. Mijn laatste middel om de mensen op te voeden lijkt onbarmhartig en
gruwelijk. En toch vindt het zijn motivatie alleen in mijn liefde, omdat ontelbare
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zielen zonder dit laatste middel verloren gaan en Ik er daardoor nog enkele wil
winnen.
Herken mijn liefde hierin, dat Ik u het op handen zijnde heb aangekondigd en nog
steeds weer aankondig om u tot geloof te brengen als u tevoren het geloof
daaraan niet wilt aannemen. U allen zult angstige uren moeten doormaken en de
overlevenden zullen de meest moeilijke omstandigheden op zich moeten nemen
die hun ondraaglijk voorkomen. Maar Ik beloof mijn kracht en hulp aan allen die
Mij in hun nood aanroepen in geest en in waarheid.
Op het lippengebed sla Ik geen acht. Ik sla alleen acht op de roep die uit het
diepst van het hart naar Mij opstijgt. Deze zal verhoord worden en elke nood zal
verminderd en dus draaglijk worden voor de mensen die in Mij geloven.
Er zullen u wereldse plannen en maatregelen worden aangekondigd en mijn wil
zal deze teniet doen. U zult horen van hernieuwd gevaar. Weet dan echter dat er
een ander gevaar in aantocht is en dat u het eerstgenoemde niet zult hoeven te
vrezen en al uw aandacht alleen zult moeten richten op Mij en mijn rijk en dat u
zich steeds inniger bij Mij zult moeten aansluiten om in toenemende mate kracht
te ontvangen voor de uren van hoogste nood.
Ik zeg u dit omdat mijn liefde u wil voorbereiden op datgene wat onafwendbaar
is en zich zal afspelen volgens plan van eeuwigheid, omdat u nog veel kracht
nodig hebt en deze in ontvangst zult moeten nemen door ernstig willen, innig
gebed en werken van liefde. Sla alleen nog acht op uw ziel en laat welke aardse
zorg dan ook vallen. Kom naar Mij in elke nood en benauwenis opdat u zich
nooit van Mij zult verwijderen, opdat u voortdurend met Mij in verbinding blijft
en dan ook mijn aanwezigheid zult voelen, wanneer Ik van boven tot de mensen
spreek met een donderstem. Dat u Mij dan niet vreest, maar Mij als uw Vader
van eeuwigheid om Zijn bescherming smeekt die Hij u zeker zal verlenen.
Amen

BD.7405
5 september 1959

De aankondiging van een ster
Wat u door de geest wordt ingegeven, zult u zonder bedenken kunnen aannemen.
En zo zult u moeten ervaren dat ook in het universum het nabije einde van de
aarde al is te bemerken, dat zich kosmische veranderingen voordoen omdat dit
15

Gods wil is, dat bij het beëindigen van een aard periode op elke manier tekenen
de aandacht trekken die de mens niet natuurlijk zou kunnen verklaren, die hem de
macht van een Schepper laten zien en die dus ook in alle duidelijkheid op die
Schepper wijzen.
En deze kosmische veranderingen betreffen meestal afwijkingen in de loop tot nu
toe van de hemellichamen die een andere baan inslaan, en zulke gebeurtenissen
voor de mensen onverklaarbaar zijn en blijven en toch niet kunnen worden
geloochend. Hoe dichterbij het einde komt, des te vaker zullen de mensen zulke
gebeurtenissen vaststellen, eerst niet erg duidelijk zichtbaar, echter steeds
duidelijker tevoorschijn komend, zodat de mensen in waarheid kunnen zeggen:
"De krachten des hemels zijn in beweging".
En geen enkele menselijke wil zal daar verband mee houden, alleen Gods wil zal
tot uitdrukking komen. En daarom zouden ook alle mensen kunnen geloven in
een God, wanneer ze maar zulke ongewone verschijnselen opmerkzaam op de
voet zouden willen volgen. Maar wie niet wil geloven, kan ook niet duidelijker
worden overtuigd van het bestaan van een God en Schepper aan wie alle
elementen van de natuur moeten gehoorzamen. Wie echter oplet, weet ook hoe
laat het is.
En zo zal een ster zich losmaken uit zijn normale baan en de weg naar de aarde
nemen. En deze ster gaat zijn weg onafhankelijk van de wil van de mensen en hij
betekent voor hen een groot gevaar, maar zijn loop wordt niet gestuit omdat de
aarde een schok te verduren moet krijgen, tot schade en heil van de mensen erop.
Want veel mensen zullen daarbij hun leven verliezen, zoals het lange tijd tevoren
verkondigd is.
En de aarde zal een schok ondergaan. Niemand zal zich kunnen voorstellen in
welk een gevaarlijke situatie het hele gesternte zal komen. Tot een volledige
vernietiging zal deze natuurcatastrofe niet leiden, maar toch zal deze van een
onvoorstelbare omvang zijn, waarbij voor ontelbare mensen al het einde is
gekomen.
Maar wie het overleeft, gaat niet lang daarna het laatste einde tegemoet, een daad
van vernietiging die de menselijke wil heeft veroorzaakt, die wel door God is
toegelaten maar niet Zijn wil is, terwijl de eerder genoemde kosmische catastrofe
toch nog een verlossend doel heeft, dat de ongelovige mensen nog op het laatst
gewezen zullen worden op een Macht die alles stuurt en dat er niets willekeurig
gebeurt.
Er moet hun nog een redmiddel worden gegeven, een laatste middel om te gaan
geloven opdat ze niet verloren gaan. God zelf spreekt door dit gebeuren de
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mensen aan die geen acht slaan op Zijn zachte stem. Maar Zijn luide stem
weerklinkt vaak op pijnlijke wijze en er zullen ook velen aan haar ten prooi
vallen, dat wil zeggen: er zullen vele doden vallen, aan wie echter nog de
mogelijkheid blijft in het rijk hierna in te halen wat ze op aarde verzuimden.
Doch velen zullen ook nog de genade hebben de laatste korte tijd tot het einde
mee te maken. En ook nu weer is de wil om te geloven maatgevend, want de
ongelovigen trekken voor hun ziel geen voordeel uit wat ze meemaakten. En hun
zal het einde alleen maar het lot van een hernieuwde kluistering opleveren,
waarvoor God in Zijn liefde de mensen graag zou willen behoeden.
En daarom waarschuwt en maant Hij tevoren al en Hij maakt de mensen
opmerkzaam op alle verschijnselen in de laatste tijd - en zalig hij die hier acht op
slaat, die erin gelooft en zijn leven op aarde daarmee in overeenstemming leeft.
Hij zal door al de moeilijkheden heen worden geleid en hoe het ook over hem
heen komt, zo is het goed voor zijn ziel en voor zijn rijp worden op deze aarde.
Amen

BD.7421
3 oktober 1959

Openbaring 16:18 - Ster
Een geweldig beven zal de aarde doen schudden. Geestelijk zowel als aards zal
de wereld voor een schudden staan, zoals de mensen nog nooit hebben
meegemaakt vanaf het begin van dit tijdperk. Maar dit is voorspeld, want het is
de inleiding op het einde dat niet lang daarna zal volgen. De termijn is niet lang
meer en steeds dringender wordt u erop gewezen, omdat u elke dag nog zult
moeten benutten uw ziel rijper te laten worden, want de tijd vliegt en u gaat met
reuzenschreden uw einde tegemoet.
En dan volgt een eindeloos lange nacht voor al degenen die de dag niet gebruikt
hebben om voor het zielenheil te werken, want slechts weinigen zullen dit laatste
einde overleven en de nieuwe aarde mogen bewonen - slechts weinigen zullen
standhouden in de laatste strijd op deze aarde.
Steeds weer worden u mensen de tekenen van het einde voorgehouden en het
laatste geweldige teken is het grote beven. Hoe het tot stand komt is u al gezegd:
dat een ster zich uit zijn baan losmaakt en met reusachtige snelheid op de aarde
toe ijlt. Dat u daar nog niets van weet, komt door de grote afstand die deze ster
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nog heeft af te leggen eer hij in het gezichtsveld komt van hen die hem zullen
waarnemen.
Maar dan zal de opwinding ook groot zijn, want ieder beseft nu het gevaar waarin
het hemellichaam aarde zich daardoor bevindt, maar niemand kan iets doen om
dit gevaar te bezweren. En deze laatste tijd, daar u er nu van op de hoogte bent,
moet u bijzonder goed benutten, want geen van u weet of hij het gebeuren zal
overleven. Geen van u weet welk deel van de aarde wordt getroffen en niemand
moet er op rekenen dat het aan hem voorbijgaat.
Het is de laatste waarschuwing van God die Hij nog laat weerklinken voor het
einde, om juist voor dit einde geloof te vinden en tevens een ommekeer te
bewerkstelligen van de weinigen die nog niet helemaal een prooi zijn van de
tegenstander. Denk niet lichtvaardig over al deze voorspellingen. Laat u niet van
de wijs brengen door het werk van de schijnbare opbouw dat u in de wereld kunt
gadeslaan, maar weet dat de schaduwen van de vernietiging reeds opdoemen, dat
er geen lange tijd meer vergaat tot u op de hoogte komt van dat onheil dat u
nadert in de vorm van een ster.
Hij wordt uit zijn baan geslingerd, omdat het Gods wil is dat de aarde door een
beving zal worden geteisterd, die nog mensen moet en kan redden die van goede
wil zijn. Aan voortekenen van het nabij zijnde einde zal het waarlijk niet
ontbreken, maar dit voorteken heeft een geweldige uitwerking en veel mensen
zullen hun leven erbij inschieten. En niemand kan zich Oost-Indisch doof
houden, want het is te geweldig om niet op alle mensen indruk te maken.
Alleen het resultaat is verschillend, want de mensen zullen deels hun zwak geloof
laten opleven en zich weer aan God geven, maar deels ook het zwakke geloof
verliezen en zich naar de tegenstander keren, wat in een vergroot jagen naar
materieel bezit - meestal op onrechtmatige wijze - tot uitdrukking zal komen. En
er zal veel nood zijn onder de mensen. En dan bewijst de ware kracht van het
geloof zich, die hulp betekent voor die mens die zich gelovig alleen aan God
toevertrouwt. Want Hij zal al degenen helpen die van Hem willen zijn, die ook in
hun grootste nood aan Diegene denken die hen alleen kan helpen. En de tijd zal
aanbreken waarin nog goede arbeid in de wijngaard verricht moet worden om al
degenen te hulp te komen die nog zwak van geest zijn en versterking van hun
geloof moeten krijgen. Want daarna volgt de tijd van de laatste geloofsstrijd die
nog een laatste beslissing eist van de gelovigen. Maar wie volhoudt tot het einde,
zal zalig worden.
Amen
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BD.7423
5 oktober 1959

God alleen is Heer van de schepping - Ster
Al eeuwig doorlopen de hemellichamen hun baan die ze door de goddelijke
Schepper werd voorgeschreven en waaraan in het scheppingsplan ook wordt
vastgehouden naar Zijn wil. En het is een onmogelijke onderneming de
voorgeschreven baan van een hemellichaam te willen veranderen, een ster uit zijn
baan weg te dringen en anders te willen sturen dan het door de goddelijke
Schepper is bepaald.
En evenzo is het onmogelijk de loop van een hemellichaam tegen te houden, hem
tijdelijk in zijn loop te beperken, dus het op een of andere manier te verhinderen
zijn weg te gaan. Dit zij gezegd aan allen die menen door eigen uitvindingen een
andere ordening in Gods scheppingswerk aan te kunnen brengen, die geloven
menselijke voortbrengselen in het goddelijke scheppingswerk te kunnen voegen,
die aannemen dat zulke pogingen zonder ernstige schade berokkenende gevolgen
het universum kunnen worden ingestuurd.
Over de kosmos ben Ik nog altijd de Heer. En Ik zal ook elk willen
binnendringen in mijn werk daarbij passend beantwoorden. Er zal een nieuwe
poging worden gedaan en er zullen er meerdere volgen, zolang de mensen niet
worden gehinderd. En Ik laat zoiets ook toe, maar Ik antwoord wanneer de tijd
daar is. Want er kan niet meer veel worden aangericht in het heelal door de
handelwijze van de mensen, omdat de tijd is afgelopen waar de mensheid al met
al nog op mag rekenen.
En alle ervaringen die ze nog willen verzamelen zullen hun van geen enkel nut
meer zijn, want Ik zelf roep ze een halt toe. Maar Ik zal op dezelfde manier
antwoorden, want dit antwoord zal eveneens uit het heelal komen waarin ze
trachten binnen te dringen. En al hun uitvindingen om het hemellichaam dat hen
zelf in het grootste gevaar brengt af te weren en om te leiden, zullen nutteloos
zijn.
En zo blijft het aan Mij overgelaten hoe lang Ik de praktijken van de mensen
duld, maar Ik duld het maar beperkt. Ik kan me niet akkoord verklaren met zulke
proefnemingen die geen geestelijk doel hebben en die de mensen alleen nog maar
meer sterken in hun geloof, "heer" van het heelal te zijn of te worden.
Maar het einde komt spoedig en in deze eindtijd zullen de mensen nog van alles
proberen, wat alleen hun goddeloosheid, hun geestelijke verwaandheid en hun
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geestelijke armoede bewijst. Er zullen nog velerlei experimenten worden
ondernomen die aanzienlijk bijdragen aan de ontbinding van de aarde, aan het
laatste vernietigingswerk en dus aan het beëindigen van een verlossingsperiode
die moet wijken voor een nieuwe, willen mijn schepselen niet totaal verloren
gaan.
Maar u mensen die de mijnen bent door uw wil, laat u niet imponeren door alles
wat er ook mag gebeuren. Denk er steeds aan dat de Schepper van hemel en aarde
zich niet laat verdringen en dat Hij Zijn macht duidelijk zal tonen zonder daarin
door de mensen te kunnen worden gehinderd.
Ik zie toe en wacht af tot de dag is gekomen die sinds eeuwigheid is
voorbestemd. Want er is een grens gesteld aan de tijd die mijn tegenstander op
zodanige wijze gebruikt dat de mensen, als van hem afhankelijk, alles doen wat
hij verlangt, wat hun echter niet zal lukken.
Amen

BD.8908
9 januari 1965

Opdracht
U hebt nog een grote opdracht te vervullen voordat mijn ingreep plaatsvindt
waardoor u dan in heel andere omstandigheden terecht komt die uw werkzaam
zijn voor mijn rijk moeilijker maken. Maar tevoren moeten nog de zielen worden
bereikt die zich tegenover mijn woord niet afwijzend opstellen. Ze moeten te
weten komen wat de mensen te wachten staat en al twijfelen ze ook, het grote
gebeuren zal hen zeer snel overtuigen dat u de waarheid hebt gesproken. Maak
het daarom allen bekend. Wijs de mensen op deze ingreep die steeds dichterbij
komt en die hen allen zal treffen, ofschoon het land dat getroffen wordt nog voor
u verborgen blijft.
Ik druk u op het hart, door te wijzen op het geweldige natuurgebeuren alle
mensen aan te spreken die u mijn woord doet toekomen. Het zal nodig zijn dat ze
zich eens daarmee bezig houden, dat ze ook zichzelf voelen aangesproken en al
naar hun instelling troost en kracht kunnen putten in de tijd van nood die komt.
Overal waar mijn woord wordt gebracht, moet daarvan kennis worden gegeven.
Overal moeten de mensen vernemen wat hun te wachten staat, al valt het hun ook
moeilijk te geloven. Maar dan zullen ze ook geloven aan het spoedig hierna
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volgende einde, wanneer eerstgenoemde gebeurtenis werkelijkheid wordt die van
boven komt uit de kosmos, die dus niet door menselijke wil is veroorzaakt.
Want door dit gebeuren wil Ik nog eenmaal de mensen aanspreken. Ik wil hen
wekken uit hun doodsslaap en hun blik richten op Mij, op Degene die ze door
innig gebed kunnen bereiken. Ik wil met luide stem spreken, omdat ze op mijn
zachte aanspreken geen acht slaan. Maar Ik wil me ook ontfermen over diegenen
die dan nog de weg naar Mij vinden. En al zijn ze direct het slachtoffer van die
catastrofe, hun zielen zijn toch gered wanneer ze tevoren nog tot Mij roepen en
Mij erkennen als de Macht aan welke ze zijn onderworpen en voor welke ze
moeten buigen.
Ik roep u allen op van deze woorden van Mij melding te maken en geen angst te
hebben dat u de mensen zou kunnen verontrusten, want het heeft geen enkele zin
wanneer ze met hun ogen dicht het ongeluk tegemoet gaan dat hen dan zal
verrassen en waarvoor zij voor zichzelf geen verklaring kunnen geven. Maar
wanneer u hun tevoren zegt wat Ik daarmee wil bereiken, wanneer u het hun
aankondigt als zeker, dan zullen toch vele van hen zich erdoor aangeraakt voelen.
En zelfs wanneer ze er niet in geloven, zullen ze het niet uit hun gedachten
verliezen. En dan weten ze al dat het een gebeuren is dat door mijn wil over de
mensen wordt gezonden en ze zullen weten dat mijn woord waarheid is en ook in
het einde geloven.
Alle pogingen moeten worden gedaan om de mensen tot geloof te brengen. En
ook dit geweldige natuurgebeuren kan nog mensen tot geloof wekken die anders
niet meer zijn aan te spreken en die Ik toch nog zou willen winnen, zelfs wanneer
er een groot onheil aan verbonden is. Maar het gevaar van een hernieuwde
kluistering ligt voor u en wanneer Ik hieraan nog zielen ontruk, zullen ze Mij er
eeuwig dankbaar voor zijn. Want het lot van een hernieuwde kluistering is veel
verschrikkelijker, het duurt eeuwigheden, terwijl het natuurgebeuren in één nacht
voorbij is. Weliswaar zal dan een onmetelijke ellende beginnen, die u echter,
ieder voor zich, tot een draaglijke toestand zult kunnen veranderen wanneer u
maar het geloof in Mij zult opbrengen. Want Ik ben Heer over leven en dood. Ik
kan ook u geven wat u nodig hebt, zoals Ik echter ook kan ontnemen wat u niet
vrijwillig bereid bent op te geven.
Verzuim daarom niet de medemensen in kennis te stellen van wat er gaat
gebeuren, want niemand moet kunnen zeggen daar niets van te hebben geweten.
Alleen geloven de mensen niet dat ze zich al zo dicht bij het einde bevinden, daar
ze anders ook uit de schrift zouden kunnen concluderen dat er een rampzalig
gebeuren over de mensen losbreekt. Maar ze geloven dat de tijd nog niet is
gekomen waarin vervuld zal worden wat geschreven staat. Doch eens wordt de
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toekomst tegenwoordige tijd, eenmaal worden de aankondigingen bewaarheid en
deze tijd staat vlak voor de deur.
Amen

BD.4940
21 juli 1950

Voorspellingen van de natuurcatastrofe - Dode zones
Aan het laatste einde gaat een geweldige gebeurtenis vooraf die alle mensen die
het overleven te denken moet geven. Het zal een voorteken zijn van het einde.
Een verwoesting in het klein vergeleken bij het laatste werk van vernietiging van
deze aarde, maar ook van een omvang zoals de mensheid nog niet heeft
meegemaakt zolang de aarde bestaat. Het is een natuurgebeuren dat alle mensen
die erdoor worden getroffen of ervan horen in beroering zal brengen. Want de
gevolgen van het gebeuren zijn te geweldig om onopgemerkt te kunnen blijven.
Er zullen, wat men noemt, dode zones op het land ontstaan die helemaal geen
leven laten zien omdat de uitwasemingen der aarde op deze plaatsen elk leven
verstikken. Er zal een duidelijk inwerken van natuurkrachten waar te nemen zijn,
zodat dit verschijnsel niet aan menselijke invloed kan worden geweten, omdat Ik
zelf Me door deze gebeurtenis wil openbaren, om de mensen het nabij zijnde
einde dat zieners en profeten voortdurend in mijn opdracht verkondigen ook
geloofwaardig te maken.
Er staat de mensen opnieuw leed te wachten. En dit leed kan hun niet bespaard
blijven zolang ze nog de wereld haar tol betalen en aan Mij slechts zijdelings
aandacht schenken. Ze moeten Mij zoeken opdat Ik me kan laten vinden. En dat
kan alleen maar een gebeurtenis tot stand brengen die niet meer als werk van
mensen kan worden verklaard. Ze moeten er een hogere Macht achter voelen en
zich in hun aardse nood aan deze Macht toevertrouwen. Maar daarom moeten ze
ook aan deze Macht zijn overgeleverd, om tot Haar hun toevlucht te nemen uit
eigen aandrang. Ze moeten aards zonder hulp zijn om de hulp van boven
duidelijk te bespeuren.
Daarom zal er een geweldige storm opsteken die alles ontwortelt en de lucht
injaagt. De aarde zal splijten en van boven tot onder zullen de mensen aan de
elementen zijn overgeleverd, waartegen ze niet meer kunnen opboksen omdat
hun kracht niet toereikend is. Een ondraaglijke hitte zal de mensen ook tevoren al
onbekwaam maken. En suf en onverschillig houden ze de eerste verschijnselen in
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de natuur bij, tot ze dan hun ernstige toestand inzien en nu bijna met bruut
geweld voor hun leven strijden dat ze vrezen te verliezen.
En Ik zal al diegenen die van goede wil zijn bijstaan in hun nood. Ik zal hun
inzicht geven, opdat ze mijn heersen en werkzaam zijn in al het gebeuren zien en
vanuit dit inzicht ook hun medemensen onderrichten en hen toespreken zich tot
Mij te richten, en zij hun van mijn liefde, wijsheid en almacht verkondigen opdat
ze naar Mij roepen als ze in gevaar zijn.
En Ik wil hun Leider zijn. Door alle nood heen zullen gered worden die in Mij
geloven en Mij willen dienen in de laatste tijd voor het einde. Want na dit
gebeuren volgt ook in korte tijd de ondergang van de oude aarde, zoals het
geschreven staat.
Maar de mensen moeten deze ondergang niet onvoorbereid meemaken. En
daarom laat Ik er een schaduw aan voorafgaan. Een laatste aanwijzing die moet
worden geloofd opdat de mensen niet het eeuwige verderf ingaan, opdat ze zich
in veiligheid kunnen brengen als ze hun wil maar op de juiste manier gebruiken.
Amen

BD.8014
8 oktober 1961

Hernieuwd wijzen op het natuurgebeuren
Ik wil u nog eenmaal kennis geven door de stem van de geest dat u een gebeuren
tegemoet gaat van onvoorstelbare uitwerking, dat u mensen iets zult meemaken
wat in zijn omvang nooit tevoren is geweest sinds het begin van deze
verlossingsperiode. Want Ik wil de mensen die als in een droomtoestand
voortgaan wakker schudden. Ik wil dat ze nadenken over zichzelf en dit is alleen
nog mogelijk door een natuurgebeuren van zo’n geweldige omvang dat niemand
zijn ogen kan sluiten voor de grote tragedie die dit gebeuren voor de mensen
betekent.
De hele wereld zal erin delen en overal zal men vrezen zelf getroffen te worden
door hetzelfde gebeuren omdat er tevoren helemaal geen voortekenen iets
dergelijks lieten verwachten en daarom de onrust onder de mensheid erg groot is.
En het zal ook voor alle mensen helemaal duidelijk zijn dat dit gebeuren niet door
menselijk willen is veroorzaakt. Ze zullen weten dat er een Macht aan het werk is
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tegen welke ze niet kunnen strijden. Ze zullen beseffen dat de elementen van de
natuur zijn doorgebroken, waar de mensen reddeloos aan zijn overgeleverd.
En dat doel heb Ik voor ogen, want zolang de mensen steeds maar andere mensen
verantwoordelijk stellen voor datgene wat er in de wereld gebeurt, denkt geen
mens na over zichzelf. Maar Ik wil dat ze de weg naar Mij zullen vinden. En daar
het geestelijk lage niveau bij de mensen al zo ver is gedaald dat ze ook mijn
bestaan loochenen, daar het geloof in Mij tot op een minimum is afgenomen,
moet Ik naar het laatste middel grijpen om Me te bewijzen, ofschoon ook nu nog
ieder afzonderlijk zich daartegenover kan opstellen zoals hij wil. Want hij wordt
niet gedwongen tot het geloof. Hij kan voor zichzelf ook elke andere verklaring
geven, en dat zal ook niet anders te verwachten zijn.
Er zullen weer maar weinigen Mij en mijn stem verstaan en zich daarvoor
openstellen. Ze zullen Mij aanroepen in de hoogste nood en waarlijk, Ik wil hen
wonderbaarlijk te hulp snellen omdat Ik ze wil winnen om voor Mij te getuigen,
omdat ze levendig voor Mij moeten opkomen wanneer de tijd is gekomen.
Ik moet zeer ongebruikelijke middelen aanwenden omdat de mensen al zo zijn
afgestompt dat de verschrikkelijkste gebeurtenissen hun niet veel meer zeggen.
De berichten daarover nemen ze op met hun oren en ze maken zich er in heel
korte tijd weer vanaf omdat ze niet zelf daardoor getroffen zijn. En er moet zich
een gebeuren voordoen dat alle mensen schrik aanjaagt, omdat ze niet weten of
het zich zal herhalen, of het alleen gedeeltelijke verwoestingen zijn of dat
tenslotte de hele aarde erdoor wordt getroffen. Ze moeten in deze toestand van
schrik worden gebracht, want alleen hun eigen lot interesseert de mensen en
daarom moeten ze zich ongerust maken.
En dan is ook de mogelijkheid gegeven dat de mensen de weg naar Mij vinden en
hem gaan. En ieder afzonderlijk kan zich gelukkig prijzen, die met Mij al
verbinding heeft of ze tot stand brengt, die tot Mij bidt in geest en in waarheid.
Steeds weer zeg Ik u dat u gered bent van het verderf, van de hernieuwde
kluistering in de materie, als u Mij hebt gevonden, al mag de graad van uw
rijpheid nog laag zijn. U kunt in het lichtrijk binnengaan, u kunt in het rijk hierna
hoger klimmen en hoeft de duisternis niet meer te vrezen.
Want zodra u Mij zult vinden, hebt u ook Jezus Christus en Zijn werk van
verlossing onderkend en u benut de genaden van het verlossingswerk ten volle. U
smeekt Hem om vergeving van uw schuld en gaat nu ook verlost het rijk hierna
binnen, ofwel: u neemt zonder weerstand de hulp aan van de gidsen uit het rijk
hierna die u naar de goddelijke Verlosser leiden. Maar steeds betekent dit, dat u
Mij zelf in het leven op aarde zult moeten erkennen, dat u vrijwillig voor Mij
beslist, wat elke innige roep naar Mij bewijzen zal.
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En daarom komt er een onuitsprekelijke nood over de mensheid, opdat deze roep
tot Mij doordringt, die uw lot beslist in de eeuwigheid. U zult moeten geloven in
Mij als uw God en Schepper Die uw Vader wil zijn en daarom zult u ook als
kinderen tot de Vader moeten roepen. Maar dan zult u waarlijk niet bang hoeven
te zijn, wat er ook over u komen mag, want dan zult u heel duidelijk mijn
bescherming ondervinden. Want de tijd die daarna komt is het laatste korte uitstel
waarin ieder voor Mij zal kunnen werken.
En dan moet hij met overtuiging voor Mij kunnen opkomen en hij zal dit ook
doen omdat hij Mij zelf zo duidelijk mocht ervaren dat hij Mij nu trouw is
toegedaan tot aan het einde.
Amen

BD.7609
28 mei 1960

Het einde komt onverwacht
Een ongewone ingreep van God zal plaatsvinden wanneer de tijd daar is. Dit is u
steeds weer aangekondigd, maar u twijfelt omdat de tijd u te lang toeschijnt die
Ik u nog als termijn toelaat. Maar u denkt er niet aan dat voor Mij de tijd anders
geldt, dat dus een korte verlenging van het tijdsbestek geen rol speelt tegen de
achtergrond van de reusachtigheid van mijn ingreep, tegen de achtergrond van
het enorm grote vernietigingswerk dat zowel die ingreep alsook het nabije einde
voor de gehele mensheid betekent.
U vergeet dat het toch nog maar een korte tijd van genade is die u werd
toegekend, maar dat ook de langste tijd eens ten einde loopt en u er daarom elke
dag op zult kunnen rekenen dat mijn aankondigingen in vervulling gaan. En zo
zult u ook tegen uw leven moeten aankijken, steeds met de gedachte levend dat
voor u elke dag de laatste kan zijn. Eens, wanneer u niet meer in het vlees op
deze aarde vertoeft, zult u inzien hoe kort de hele tijd van uw aardse leven is
geweest. Dan zult u ook de urgentie van mijn aanmaningen en waarschuwingen
begrijpen. Want dan pas zult u inzien dat uw begrip van tijd op aarde een andere
was dan in het geestelijke rijk.
Maar u moet het al op aarde leren beseffen en u daarom aan mijn aanmaningen
en waarschuwingen vasthouden. U moet niet twijfelen, al schijnt u de tijd ook
lang tot mijn ingreep plaatsvindt. Hij zal toch nog bij verrassing komen en die
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mensen in zeer grote nood brengen, die nog niet zo met Mij zijn verbonden dat
ze in hun nood eenvoudigweg naar Mij vluchten. De dag komt onverwacht,
zoals alle grote natuurcatastrofen van hetzelfde soort, die u mensen niet zult
kunnen verhinderen of van tevoren berekenen. Doch hij komt onherroepelijk.
Dat herhaal Ik steeds weer met klem, omdat het nodig is dat u zich daar op
voorbereidt, dat u gelooft en uw levenswandel leidt, steeds rekening houdend
met dat natuurgebeuren. Want niemand van u weet of hij tot de overlevenden
behoort. Niemand van u weet waar het gebeuren zal plaatsvinden en welke
landen erdoor getroffen zijn. U allen zult er rekening mee moeten houden en Mij
danken als het aan u voorbijgaat. Want dan hebt u nog taken te vervullen, bij
hen die ongelukkig getroffen zijn diensten van liefde te verrichten en hun de
weg te wijzen naar Mij opdat Ik ze kan troosten en opbeuren, opdat Ik ze kan
wegvoeren uit alle nood. Want voor Mij is waarlijk niets onmogelijk en de
innigheid van een gebed kan veel leed en nood afwenden, waar het ook is.
En daarom kom Ik steeds weer in het woord tot u, opdat u zich al tevoren kracht
zult verschaffen en alles kalm tegemoet kunt gaan, wat u ook zal overkomen. En
steeds weer zeg Ik u: Zorg ervoor dat u tot de mijnen behoort die te allen tijde
bescherming zullen vinden bij Mij, die Ik steeds weer zal sterken en aan wie Ik
ongewone kracht verleen om voor Mij en mijn naam werkzaam te zijn. Want
dan is ook het einde niet meer ver. En op dit einde moet u zich allen
voorbereiden en dan leren des te vaster te geloven wat u door mijn woord wordt
verkondigd. Want alles zal vervuld worden wanneer de tijd daar is.
Amen

BD.4441
24 september 1948

Omvang van het vernietigingswerk
In welke omvang de daad van verwoesting volgens de wil van God zal
plaatsvinden, daar zult u mensen u nog geen voorstelling van kunnen maken.
Want het zal alles wat ooit geweest is overtreffen. Landen en zeeën zullen
veranderen. Rivieren zullen buiten hun oevers treden. En zo zullen taferelen
geschapen worden, dat de mensen menen in andere streken te zijn verplaatst. En
daardoor ontstaat er al een onbeschrijfelijke chaos, omdat de mensen de weg naar
elkaar niet meer vinden. Rusteloos zullen ze ronddolen tot er wilskrachtige
mensen te vinden zijn die proberen orde te scheppen en die zich bekommeren om
de zwakke mensen. De nood zal zo groot zijn dat alleen liefde ze doet uithouden.
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En waar de een voor de ander werkzaam is, zal ook spoedig verlichting en hulp te
merken zijn die hun duidelijk van boven ten deel valt.
Wie zich nu tot God zal wenden en Hem in zijn hart aanroept, zal worden
geholpen. Want nu laat God zich zien met Zijn liefde en almacht, zo duidelijk dat
het de zwakgelovige gemakkelijk wordt een vast geloof te verkrijgen. En deze
tijd is voor de ongelovige een tijd van genade waarin hij nog gemakkelijk kan
veranderen bij het zien van de verschijnselen die gebaseerd zijn op de kracht van
het geloof.
Deze verschijnselen zullen allen te denken geven. Maar alleen hij die gewillig is
te geloven zal zijn voordeel daaruit trekken, terwijl de anderen steeds alleen van
toeval spreken en verbitterd tegenover de grote nood staan, een Schepper
verwerpen of Zijn handelen veroordelen. De omvang van de ramp kan hen niet
tot bezinning brengen. Ze proberen voor zichzelf alles natuurlijk te verklaren en
geestelijke verbanden wijzen ze totaal af. Ze blijven ook hard en gevoelloos
tegenover dat wat de medemens meemaakt en ze schrikken er niet voor terug
voor zichzelf de situatie te verbeteren ten koste van de medemensen die te zwak
zijn zich te verweren.
Overal zal er nood zijn, waar God heeft gesproken. En spreken zal Hij daar waar
de grootste geestelijke nood is opdat de overlevenden een waarschuwingsteken
ontvangen, opdat de tijd tot aan het einde toe benut kan worden en ook de
mensen van de niet getroffen landen tot bezinning komen bij het zien van de
catastrofe die te geweldig is om buiten beschouwing te kunnen worden gelaten.
Want de gehele mensheid zal bevangen worden door angst dat de
natuurcatastrofe zich herhaalt en een algehele verwoesting van de aarde tot
gevolg zou kunnen hebben. Deze zal weliswaar komen, echter niet onmiddellijk
na de natuurcatastrofe.
Maar de angst hiervoor is heilzaam voor vele. Want de gedachte aan een
plotseling sterven en aan het leven na de dood zal in veel mensen opkomen en
kan een verandering van de leefwijze tot gevolg hebben. De wereld zal helpend
willen ingrijpen, maar het niet kunnen in die mate, zoals hulp noodzakelijk zou
zijn. Toch zal ieder die bereid is liefde en hulp te geven, door God gezegend zijn.
Want de grote nood komt over de mensen, opdat zij hun harten vertederen en aan
hun eigenlijke taak beantwoorden: dat ze in liefde op aarde werkzaam zijn om de
rijpheid van de ziel te verkrijgen. Zolang de mensen in de eigenliefde leven en
alleen maar voor zichzelf zorgen, gaan ze geestelijk niet vooruit. Maar de nood
van de medemensen kan bij hen hun werkzaam zijn in liefde actief laten worden.
En dan vervullen ze de wil van God en dus hun taak op aarde. Dan is ook de
grootste nood tot zegen en zal ze aan haar doel beantwoorden.
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Amen

BD.1538
25 juli 1940

Toedracht van de catastrofe
De leraren uit het hiernamaals doen steeds op dezelfde manier hun best voor je en
trachten je licht ontvankelijk te maken, maar niet altijd is je hart gewillig om op
te nemen en dan ontstaan er zulk soort hindernissen die het opnemen
bemoeilijken. Ongedeelde opmerkzaamheid moet aan de gaven van de hemel
worden betoond en alle aardse gedachten moeten worden vermeden, dan komen
de gedachten van de vrienden uit het hiernamaals gemakkelijk binnen. De
goddelijke liefde zendt je boden tegemoet, die je willen sterken in de wil om te
ontvangen. Ze brengen je een kennisgeving die je op een verstandelijke manier
de toedracht beschrijft van de catastrofes die zullen beslissen over dood en leven
van ieder afzonderlijk.
Heel weinig mensen schenken aandacht aan de voortekenen van de komende tijd.
Ze verwonderen zich wel over afwisselingen en onregelmatigheden die in de
natuur zijn op te merken, maar stappen daar toch lichtvaardig overheen. Ze zien
daarin geen uiting van de goddelijke wil, maar alleen een toevalligheid. En dus
zullen ze aanvankelijk ook aan de verschijnselen geen aandacht schenken als het
natuurgebeuren in aantocht is. Door windhozen zullen de mensen eerst
opmerkzaam worden gemaakt op naderbij komend onweer. Dit zal zo plotseling
komen dat mens en dier in grote nood zijn, want ze zijn nauwelijks in staat de
heftige storm weerstand te bieden, maar dit zal pas het begin zijn.
Met kleine tussenpozen zullen heftige aardschokken te merken zijn en de hemel
zal verduisterd worden. Een gebulder van donderslagen zal te horen zijn en dit is
zo vreselijk dat onder mens en dier paniek uitbreekt, dat ze hun behoud zoeken in
de vlucht, doch de duisternis hindert ze. De nood wordt steeds groter, het
gebulder steeds luider, de aardbevingen worden steeds heftiger. De aarde opent
zich en enorme watermassa's breken zich baan uit het binnenste van de aarde. En
waarheen het oog ook kijkt of zou mogen zien is er water en duisternis en een
onbeschrijflijk chaos bij de mensen die hun toestand inzien en in de grootste
benauwenis zijn. De dagen ervoor zullen zo stralend zijn dat een zekere
zorgeloosheid de mensen heeft aangegrepen. En de ommekeer zal dan zo
plotseling komen dat niemand in aards opzicht voorzorgsmaatregelen kan treffen.
Maar deze zouden ook volkomen nutteloos zijn, want geen aardse macht
weerstaat deze elementen. Alleen de gelovige mens wordt nu de goddelijke
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almacht gewaar en hij vertrouwt zich toe aan Zijn Schepper. En of zijn hart ook
bang is en beeft, hij wacht geduldig tot er hulp tot hem komt, want hij zendt zijn
gedachten omhoog naar Hem.
Wie de zin en het doel van het leven heeft begrepen, weet dat nu het uur van de
beslissing is gekomen voor ieder mens. En hij zal trachten geestelijke hulp te
brengen waar dit maar mogelijk is, hij zal degenen die ongelukkig zijn troosten
en hen op God wijzen, hij zal helpen doordat hij een lichtje doet ontbranden in
diepste duisternis. Want God zal diegenen de mogelijkheid geven om voor Hem
te werken die Hem hebben herkend en Hem hun diensten aanbieden. Een rijk
arbeidsveld zal hun worden toegewezen en het zaad zal op goede bodem vallen,
want God spaart die acht op Hem slaan of in grote nood de weg naar Hem
vinden.
Amen

BD.7151
22 juni 1958

Natuurcatastrofe voor het einde
De aarde zal op haar grondvesten worden geschud omdat de mensen nog
eenmaal heel duidelijk op het einde moeten worden gewezen, omdat eens de
gedachte aan de dood in hen boven moet komen, wanneer ze zich uitgeleverd
zien aan geweld waartegen ze machteloos zijn. Wel zullen veel mensen ernaar
vragen hoe deze aardbevingen tot stand komen, maar de snel op elkaar volgende
gebeurtenissen zullen hun geen tijd laten dit te beantwoorden. Want nu hebben
er in afzonderlijke gebieden op aarde ontploffingen plaats van enorme omvang,
die de mensen elk vermogen om te denken ontnemen, waarop dan een woeden
van natuurelementen volgt, waarvan de gevolgen niet zijn voor te stellen en pas
naderhand door de overlevenden kunnen worden overzien. En dezen zullen dan
geneigd zijn te geloven dat proefnemingen (onderzoek) door mensen de oorzaak
zijn geweest van dat niet te begrijpen groot vernietigingswerk.
Maar ze vergissen zich. Het is mijn stem die zo geweldig weerklinkt en moet
weerklinken, omdat de mensen Mij geen gehoor meer schenken wanneer Ik hen
zacht aanspreek en ter wille van henzelf er nog een laatste reddingswerk voor
het kort erop volgend einde nodig is. Ontelbare mensen zullen hun leven daarbij
verliezen, goede en slechte mensen zullen het slachtoffer worden van het
vernietigingswerk, maar het kan de overlevenden nog tot zegen strekken
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wanneer ze er lering uit trekken, wanneer ze leren Mij te herkennen en in het
vervolg de weg met Mij gaan.
Al lang kondigde Ik dit gebeuren aan, maar Ik vind weinig geloof, omdat de
mensen zich geen voorstelling kunnen maken van zo'n geweldig natuurgebeuren
en omdat zoiets ook nog niet is meegemaakt vanaf het begin van deze
aardperiode. Maar hier is altijd gewag van gemaakt en wanneer de mensen maar
een vonkje geloof hebben aan mijn woord, dan zouden ze ook eens rekening
houden met wat hun lange tijd tevoren bekend is gemaakt. In de eindtijd is
echter elk geloof verdwenen en zelfs de mijnen valt het moeilijk deze
aankondigingen ernstig te nemen, hoewel ze gewillig zijn en steeds met Mij in
liefde verbonden.
Maar plotseling en onverwachts zullen de eerste voortekenen zijn op te merken,
dat zich kosmische veranderingen voordoen, dat alles schijnbaar uit de
wettelijke ordening raakt. Er zullen zeldzame waarnemingen aan de hemel
worden gedaan, er zullen zich onheilspellende verduisteringen voordoen
gedurende korte tijd, maar steeds zal er daarna een schijnbare rust zijn, tot de
natuurelementen zo snel en vreselijk worden ontketend, dat er voor geen mens
tijd overblijft om te overleggen, dat er dan maar één hulp is: in gedachte naar
Mij te roepen om bijstand in grootste nood en gevaar.
Alle mensen die er tevoren kennis van hebben genomen, ook als het hun niet
geloofwaardig scheen, bevinden zich in een toestand van grote genade, omdat ze
op de hoogte zijn van deze enige weg en alleen maar Mij hoeven aan te roepen
in geest en in waarheid. Maar ook vele onder hen zullen niet in staat zijn te
denken, en al dezen geef Ik deze raad: zich tevoren al tot Mij te wenden, dat Ik
hen bij moge staan. En Ik neem deze verzoeken aan omdat ze Mij ook hun
geloof bewijzen, dat Ik dan zichtbaar wil versterken.
Hoe het gebeuren zich zal afspelen, hoeft u mensen niet duidelijk gemaakt te
worden, want het zou u tot niets dienen. Maar dat het zich zal afspelen, dat het
alles zal overtreffen in nood en ellende wat tot nu toe voorviel, zult u kunnen
geloven. En u zult ook met grote zekerheid uw medemensen daarvan in kennis
kunnen stellen, want het kan hun alleen maar tot zegen strekken te weten dat
alles door uw God en Schepper is voorbestemd, maar niet om u schade te
berokkenen, integendeel alleen tot nut voor uw zielen die zich in het grootste
gevaar bevinden verloren te gaan.
Want korte tijd daarna volgt het einde van deze aarde, dat echter niet van Mij uit
wordt veroorzaakt, veeleer plaatsvindt door menselijk willen. Ik verhinder het
echter niet, alles vernietigende proefnemingen uit te voeren, omdat ook voor de
mensheid zonder innerlijk leven de tijd is gekomen waarin een scheiding moet
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plaatsvinden. Want alles wat uit de ordening is getreden, zal weer naar de
ordening worden geleid, opdat de in het slop geraakte positieve ontwikkeling nu
weer door kan gaan op een nieuwe aarde, die mijn liefde, wijsheid en macht
weer zal laten ontstaan volgens mijn heilsplan van eeuwigheid.
Amen

BD.3209
1 en 2 augustus 1944

Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos
Het tijdstip van de geestelijke ommekeer mede te delen zou voor de mensheid
niet bevorderlijk zijn, want een nauwkeurige kennis zou nadelig zijn voor de
vrije wil. De mens zou zich dan gedwongen voelen zijn levenswandel te
veranderen, wanneer die bestemde tijd zou aanbreken. Het is echter niet naar de
wil van God dat de mensen weten wanneer dag en uur gekomen is dat Hij over
hen zal rechtspreken. Zij hoeven alleen te weten dat het einde nabij is, en
moeten aan de tekenen van de tijd het einde herkennen. Maar wanneer gelovige
mensen Hem in gedachten om uitkomst vragen zal Hij hun ook antwoord geven,
maar steeds zoals het voor hun zielenheil nuttig is.
Aan het laatste oordeel gaat de eindtijd vooraf, en gedurende deze eindtijd is er
een korte tijdspanne die ook door een rigoureuze geloofsstrijd gekenmerkt is,
zodra deze geloofsstrijd openlijk gevoerd wordt en men alle heimelijkheid van
zich afzet en dan zelfs openlijk zonder consideratie tegen alle geestelijke
pogingen ingaat. Zodra geboden en wetten uitgevaardigd worden die de mensen
elk geestelijk streven verbieden, zodra men geen van de goddelijke geboden
meer acht en een vervolging inzet tegen alle gelovige mensen. En zodra deze
gelovigen geen recht meer wordt toegekend is de eindtijd de laatste fase
ingegaan, en het laatste gericht kan dan iedere dag en elk uur verwacht worden.
Alvorens echter deze geloofsstrijd ontbrandt, zal de mensheid zich in een
geestelijke en aardse chaos bevinden. Overal zal een achteruitgang te zien zijn
wat dan ook in aanmerking wordt genomen. En deze achteruitgang wordt
veroorzaakt door mensen die door satan beheerst worden, en zal zich openbaren
in aardse vernietigingen, in liefdeloze maatregelen, in een aan God vijandige
levenswandel, in opstand en verontwaardiging tegen de heersende macht en
daardoor weer brutale onderdrukking door deze door beperking van vrijheid en
ontduiking van recht en rechtvaardigheid. Deze gebeurtenissen zullen beginnen
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na een geweldige aardbeving die door Gods wil zal plaatsvinden om een
volkerenstrijd te beëindigen, wat onmogelijk door mensen kan gebeuren.
Deze aardschok zal voor de mensen die daardoor getroffen worden een enorme
verandering van hun levensgewoonten betekenen, een ellendige tijd van
zelfverloochening en moeilijke levensomstandigheden. Aanvankelijk is deze tijd
wel geschikt voor het verspreiden van het goddelijke woord, maar het zal geen
bloei van een kerkelijk wereldse macht betekenen. De mensen zullen veel
moeite doen te streven naar een verbetering in hun aardse
levensomstandigheden, maar deze pogingen verenigen zich niet met een
geestelijk streven. Ook niet met een geloof in een hogere Macht die hen tot
verantwoording roept en met de goddelijke geboden die liefde eisen. Daarom zal
alles aangevallen worden wat hinderlijk is om het vroegere leven van voorspoed
te herstellen, daarom begint de geloofsstrijd niet lang na het ingrijpen van God
dat het wereldgebeuren in andere banen leidt.
De gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen, want de lage geestelijke staat
van de mensen bespoedigt ze. En deze lage staat is te herkennen aan het
handelen van de mensen, aan hun denken dat van de diepste verdorvenheid
getuigt en handelingen voorbereidt die als satanisch aan te merken zijn. Ook
hieraan kunnen de mensen reeds het tijdstip herkennen waarin het ingrijpen van
God te verwachten is, want u zult aan het wereldgebeuren een tijdsbepaling
hebben. U zult aan de handelingen waartoe de mensen in staat zijn, kunnen zien
dat zij zich geheel van God verwijderd hebben. En dat zal ook duidelijk de
mening weerleggen dat onder de mensheid weer een geestelijke opbloei te
verwachten is. Weliswaar zullen de mensen die God trouw blijven hun innige
verhouding met Hem versterken, zij vormen in waarheid Zijn "kerk" die zich
door verdrukking en ellende heen staande zal houden, ofschoon dat maar een
kleine kudde zal zijn, maar de aardse wereld verloochent God en bestrijdt alles
wat voor Hem is, en deze geestelijke nood is kenmerkend voor het einde.
Geef daarom acht op de tekenen van de eindtijd. Geef acht op het gedrag van de
mensheid, op haar afval van God en haar hang naar de wereld, als de mensen
duidelijk onder de invloed van satan staan en naar hem luisteren. Als zij alles
doen wat tegen de goddelijke geboden ingaat omdat hun niets meer heilig is,
noch het leven van de medemensen noch hun bezittingen. Als de leugen
triomfeert en de waarheid aangevallen wordt, weet dan dat het einde niet meer
veraf is. U kunt dan de gebeurtenissen volgen zoals ze u verkondigd werden,
want dit alles zal zich afspelen gedurende de tijd waarin een man in zekere zin
de vernietiging bespoedigt. Hij zal het vernietigende principe huldigen en niet
opbouwend maar vernielend bezig zijn. Met het einde van deze man is ook het
einde van de wereld gekomen, dat wil zeggen: het einde van deze aarde in haar
tegenwoordige vorm. Het is echter tegelijk ook het einde van de mensen die nu
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op de aarde leven en niet behoren tot hen die van God zijn. Dus weet u nu dat
het niet lang meer zal duren, dat u geen lange tijd meer is gegeven en u kort voor
het einde staat. U moet zich daarop voorbereiden en dus leven alsof elke dag de
laatste is. U weet niet wanneer u opgeroepen wordt in het rijk hierna of dat u
misschien het einde op deze aarde nog zult beleven.
Bent u echter nog nodig als "strijder" voor God in de geloofsstrijd voor het
einde, dan zal God ook uw denken juist leiden en u zult beseffen dat deze tijd
gekomen is. De tijd van het goddelijke ingrijpen door het ontketenen van de
krachten der natuur, de tijd van de geloofsstrijd en het laatste gericht. God wil
dat u de mensen hierop opmerkzaam maakt, daarom zal Hij ook uw geest
verlichten en uw denken zo leiden dat u de waarheid kunt begrijpen. En wat u
dan als waarheid begrepen hebt, zult u ook uitspreken tot uw medemensen en
aan hen verkondigen.
Amen

BD.8876
29 oktober 1964

Een hernieuwd wijzen op het einde
Hoe vaak al bent u gewezen op het nabije einde, hoe vaak al bent u aangespoord
niet onverschillig door uw aardse leven te gaan en ijverig arbeid aan de ziel te
verrichten, maar u doet niets om het vreselijke lot van 'n hernieuwde kluistering
(in de materie) te ontgaan. U gelooft niet in deze aanwijzingen, tot het u dan met
geweld zal overvallen en u dan niet meer in staat bent uw denken en willen te
veranderen. Want de tijd die Ik daarvoor heb vastgesteld wordt aangehouden en
de laatste dag zal komen als een dief in de nacht.
Doch tevoren zult u nog flink uit de slaap worden wakker geschud. Want elke
grote gebeurtenis werpt zijn schaduw vooruit. En ook dit zal u onbegrijpelijk
voorkomen, want de elementen van de natuur uiten zich op zo'n geweldige
manier dat veel mensen worden weggerukt en er een groot weeklagen zal
opstijgen. En toch zal dit natuurgebeuren alleen tot gevolg hebben dat de
mensen minder dan ooit het werkzaam zijn van een hoogste Macht aanvaarden,
dat hun twijfels aan deze Macht groter worden omdat een God van liefde daar
niet in kan worden herkend, terwijl ontelbare mensen hun leven moeten geven.
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Maar hoe moet Ik u een teken geven van mijn macht en kracht? U die niet bij
machte bent te geloven aan deze Macht aan welke u toch allen bent
overgeleverd.
Spreek Ik u aan met zachte stem, dan hoort u Mij niet, want u sluit uw oren en
ogen en kunt het zachte licht niet zien dat op u straalt. En daar u geen acht slaat
op mijn zachte aanspreken, moet Ik luider tot u spreken, zo hard dat niemand
deze stem meer kan ontkennen. Maar voor uzelf zult u alle uitvluchten
verzinnen om maar niet toe te hoeven geven dat u door God wordt aangesproken
tot uw eigen heil. Doch degenen die deze waarschuwende stem herkennen, die
Mij zelf zien in het woeden van de natuurelementen en hun toevlucht tot Mij
nemen, zullen ook gered worden. Want al verliezen ze ook het lichamelijke
leven, ze gaan toch met het besef van een God over in de eeuwigheid en daar
kan hun weg omhoog worden voortgezet. Maar niet lang na deze ingreep komt
het einde, al klinkt het voor u nog zo onwaarschijnlijk.
Dit einde is voorzien sinds eeuwigheid en niets kan Mij bewegen daarvan af te
zien, want Ik denk daarbij niet alleen aan de mens die faalt in de laatste
beproeving van zijn wil, maar alle scheppingen liggen Mij na aan het hart, die in
hun ontwikkeling nog onder de mens staan, maar die ook mijn wezens zijn aan
welke Ik mijn erbarmen schenk en welke Ik opwaarts wil leiden. En voor dit
doel moet de aarde vernieuwd worden. Het oppervlak van de aarde moet een
totale verandering ondergaan en de dag hiervoor is definitief vastgesteld. En u
mensen moet gezegd worden dat u moet letten op de tekenen van de tijd, dat Ik
u gezegd heb: "Het zal zijn zoals ten tijde van de zondvloed". Met volle teugen
zullen de mensen genieten, ze vinden geen uitweg meer uit hun zonden, want ze
houden alleen maar van zich zelf en deze verkeerde liefde veroorlooft hun alles.
En er zal een verward denken inzetten, omdat niemand meer acht slaat op het
goddelijke woord dat hun Zijn wil duidelijk laat kennen. En dan zal u nog een
korte tijd van geloofsstrijd te wachten staan, en dat is de laatste fase voor de
ondergang. Het is de tijd waarin de mijnen zich moeten bewijzen, waarin ze Mij
moeten belijden als hun Heer en God, als hun Verlosser, om dan gered zijnde,
binnen te kunnen gaan in het paradijs van de nieuwe aarde.
Het uur van het gericht is zeer nabij en toch willen de mensen daar niets van
horen en ze leven hun aardse leven verder in onverschilligheid en
gewetenloosheid. En al maken er hiervan ook nog zo velen gewag, het geloof
eraan ontbreekt hun en zonder geloof veranderen ze hun levenswandel niet.
Maar de dag zal komen als een dief in de nacht en diegenen kunnen zich
gelukkig prijzen die mijn woorden geloof schenken en zo leven dat die dag hun
geen schrik aan kan jagen, die daarom ook zullen standhouden tot aan het einde.
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Amen

BD.8311
27 oktober 1962

Ontketende natuurelementen
Eeuwig zal mijn zorg uitgaan naar u die nog op grote afstand van Mij verblijft en
u verzet de weg naar Mij terug te gaan, en Ik zie vol erbarmen neer op de
mensheid die geen aanstalten maakt zich naar Mij te keren en het zich afwenden
van mijn tegenstander ten uitvoer te brengen. Het einde van deze aarde dat voor
al haar bewoners beslissend is voor hun verdere lot, komt steeds dichterbij.
Steeds dringender en aanmanender laat Ik mijn stem weerklinken en er komt een
grote mate van lijden en nood over de aarde, die waarlijk voldoende zou zijn een
verandering van de gevoelens der mensen te bewerkstelligen. Maar de meeste
blijven er onberoerd door zolang ze niet zelf zijn getroffen en hun eigenliefde
wordt steeds sterker, zodat ze zich schadeloos stellen met de genoegens van de
wereld en nauwelijks aan de ongelukkige naasten denken.
En al komen er steeds meer ongelukken en catastrofes, ze vergroten zelf nog de
nood en het lijden door eigen machinaties en daardoor brengen ze de mensen erg
in het nauw. De zonde krijgt de overhand en het handelen van de enkeling
tegenover zijn medemens is onverantwoord.
Ze zijn zo ver van Mij af dat mijn stem hen nauwelijks kan bereiken. En daarom
brengen ze Mij ertoe hem luid te laten weerklinken van bovenaf, zodat ook zij nu
nog in uiterste nood geraken door de elementen van de natuur, zodat ze de
medemensen niet meer verantwoordelijk kunnen stellen voor wat er over hen
losbarst, integendeel de uiting van een Macht moeten erkennen aan wie ze zelf
niet in staat zijn weerstand te bieden. Ik moet dit laatste zeer krachtige middel
toepassen, ofschoon ook zoiets geen dwang om te geloven zal zijn, omdat de
mensen voor zichzelf alle andere verklaringen zullen geven dan die ene: dat hun
God en Schepper zich wil uiten om door de mensen te worden gehoord.
Het geloof in een God is uitermate gering aanwezig en ook dit geringe geloof
zullen veel mensen kwijtraken bij het zien van het vernietigingswerk dat de
ontketende natuurelementen tot stand hebben gebracht. En toch pas Ik dit laatste
middel nog toe, omdat enkele mensen Mij daardoor zullen vinden, die in uiterste
nood de weg naar Mij nemen en een gebed in geest en in waarheid naar Mij
opzenden. Op wonderbaarlijke wijze zullen ze redding ondervinden en Mij nu
ook niet meer willen opgeven, omdat ze mijn hulp duidelijk hebben ervaren, die
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echter alleen ten deel kon vallen aan hen die Mij in geest en in waarheid
aanriepen.
Talloze mensen zullen hun leven verliezen en de aarde moeten verwisselen voor
het rijk hierna, maar hun is steeds nog de mogelijkheid geboden opwaarts te
gaan, want nog zijn de poorten van het geestelijke rijk niet gesloten en het is voor
veel mensen nog een genade van de aarde te worden weggeroepen. En Ik ken
waarlijk de gesteldheid van hun zielen in hoeverre ze nog in staat zijn onderricht
te worden in het geestelijke rijk hierna.
Maar de overlevenden staat op aarde nog een tijd van nood te wachten, die ook
alleen maar te verdragen zal zijn als zij gebruik maken van de kracht en hulp
mijnerzijds. Want er zal een chaos zijn die niet te overzien is, die u mensen alleen
niet de baas zult kunnen worden en nu zal blijken dat de mijnen worden geleid
door alle nood, omdat mijn hulp aan hen duidelijk zichtbaar zal zijn. En ze zullen
nu ook nog hun medemensen troost en kracht kunnen geven doordat ze ook
dezen wijzen op Mij, die alleen hun toestand kan verbeteren, maar die ook uit het
diepst van het hart wil worden aangeroepen.
Ook dit laatste ingrijpen van mijn kant voor het einde zal een overgrote genade
zijn ofschoon de meeste mensen aan mijn liefde zullen twijfelen, ja zelfs openlijk
een God loochenen die zo'n ongeluk over de mensen laat komen. Maar het duurt
niet lang meer tot het einde. En daarom moet er voordien nog alles worden
geprobeerd om mensen te redden van het lot van de hernieuwde kluistering in de
scheppingen van de nieuwe aarde, omdat dit lot zo verschrikkelijk is dat u
mensen niet in staat bent u dit voor te stellen. En wil Ik u daarvoor behoeden, dan
wend Ik dus tevoren nog die middelen aan die enig resultaat beloven, ook
wanneer u er aan twijfelt dat ze het werk zijn van een levende God die in zich
liefde is.
Het gaat Mij er alleen maar om, dat de mensen in hun nood aan Mij denken, dat
ze de weg nemen naar Mij, dat ze in hun hart Mij erkennen en dan ook niet
verloren gaan wanneer ze worden weggeroepen van de aarde, want dan is voor
hen ook hun klim omhoog in het rijk hierna zeker. En overleven ze het enorme
natuurgebeuren, dan zullen ze Mij ook niet meer opgeven. En aan hen allen is
nog een tijd van genade verleend tot aan het einde, waarin ze serieus een
beslissing kunnen nemen wanneer ze nog besluiteloos zijn.
De tijd loopt ten einde en er staat de mensheid nog veel zwaars te wachten. Maar
die in Mij geloven, kunnen ook deze tijd met een gerust hart tegemoet zien, want
ze zullen steeds mijn hulp ondervinden en ook deze nood zal voorbijgaan zodra
het doel is vervuld. Want spoedig kom Ik zelf en haal de mijnen van deze aarde,
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wanneer de laatste dag is gekomen, zoals het voorzien is in mijn plan van
eeuwigheid.
Amen

BD.8542
28 juni 1963

Aardse opleving - Spoedig verval
Werelds gezien zult u een voortdurende opleving op de voet kunnen volgen.
Want de mensen streven uitermate ijverig naar aardse verbeteringen en aardse
welstand. Hun hele denken en streven is alleen aards gericht en schijnbaar zetten
ze alles naar hun hand om hun levensomstandigheden te verbeteren. En toch is
het geestelijk beschouwd een voortdurende achteruitgang, want steeds meer
keren ze zich van God af. Ze verliezen het geloof in Hem en daarom ook elke
band met Hem. En dat betekent, dat de tegenstander van God ze helemaal in bezit
neemt, dat hij het meeste succes heeft bij die wereldse mensen die alleen
aandacht schenken aan zijn rijk en daarom ook van hem afhankelijk zijn.
Aardse welstand, eer en roem zijn de doeleinden der mensen. Geestelijke
doeleinden kennen ze niet en ze ervaren ook niet het gevoel van eenzaamheid en
leegte in hun hart, omdat dat geheel vervuld is van aardse gedachten en aardse
plannen. En maar zelden kunnen gebeurtenissen het denken tot nu toe aan het
wankelen brengen of veranderen. Slechts zelden worden die mensen hun aardse
doen en laten moe en zoeken ze een ander doel waarvoor ze zich inzetten.
Het noodlot moet hen hard treffen en het denken van de mensen moet met geweld
anders worden geleid wanneer ze zelf niet in staat zijn dat noodlot van zich af te
wenden en ze nu zelf moeten strijden. Dan bestaat de mogelijkheid dat ze
nadenken over de nutteloosheid van hun aardse leven. Dat ze nu ook een Macht
boven zich erkennen die sterker is dan hun levensverlangen en die de mensen ook
de eigen zwakheid doet beseffen.
Elke harde slag van het noodlot echter is slechts een middel om de mensen
wakker te schudden uit de rust van hun aardse bestaan. Het is een middel
waarvan Ik me bedien om een verandering van hun gezindheid teweeg te
brengen, die dan wel mogelijk is wanneer ze door leed of ziekte of een andere
moeilijke belevenis de nutteloosheid van het aardse streven moeten inzien en dan
beginnen na te denken over hun eigen onvolmaaktheid en zwakheid om zulke
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slagen de baas te worden. Wanneer ze moeten erkennen dat ze afhankelijk zijn
van een hogere Macht.
Pas dan kan hun denken veranderen en kan ook hun streven uitgaan naar een
ander doel dan tevoren. En steeds zullen het er maar enkele zijn die op hun
levensweg omkeren, die in staat zijn zich los te maken van de wereld en haar
goederen en die zich dan ook niet meer van de wijs laten brengen door de
opleving en successen van wereldse zijde. Maar de wereldse successen zullen
steeds verbazingwekkender zijn. Want dat is een teken van het einde, dat er
steeds grote plannen worden nagejaagd en ook uitgevoerd, die echter ook steeds
meer afwijken van datgene wat God van de mensen vraagt en wat waarde heeft
voor de eeuwigheid.
Waar de aardse materie voorrang heeft, daar is ook de tegenstander van God bij
betrokken. Want de mensen die alleen de materie najagen en steeds meer plannen
uitvoeren om hun welstand te verbeteren, behoren hem al toe. En deze mensen
zullen hem ook bereidwillig dienen. Ze zullen zich steeds meer verbinden met de
materie en zo ook hun latere lot zelf bepalen. Want al zult u mensen ook rondom
u een voortdurende opbloei en voortdurende vooruitgang zien, u zult daar slechts
nog korte tijd van kunnen genieten. Want spoedig valt alles ten prooi aan de
vernietiging. En u verliest alle goederen die u aards voor uzelf had verworven,
omdat God zelf u de vergankelijkheid wil bewijzen van al datgene wat uw
gedachten bezighoudt en toch volkomen waardeloos is.
Laat u die al op de juiste weg bent daarom niet voor de gek houden. Laat uw
gedachten niet op dwaalwegen leiden zodat u gelooft dat de aarde nog op een
lang bestaan kan rekenen gezien de vele verwezenlijkingen van menselijke
plannen die een wereldse vooruitgang en een hogere levensstandaard betekenen.
Alles gaat de weg van het aardse. Het zal sneller ten einde zijn dan u denkt. En de
mensen zullen in levensomstandigheden terecht komen die u zich niet zult
kunnen voorstellen. Want een goddelijk ingrijpen door de krachten der natuur zal
een volledige verandering teweegbrengen waarin de mensen zich nu moeten
schikken. En ze kunnen het alleen wanneer ze zo innig met God zijn verbonden
en om kracht bidden, die hun dan ook zeker zal toekomen. En al diegenen die de
weg naar Hem vinden en gaan, valt zeker hulp ten deel.
Dan pas zult u mensen inzien, hoe vergankelijk aardse materie is. En gelukkig
degene die uit dit inzicht de juiste gevolgtrekking maakt. Die in staat is zichzelf
van het aardse los te maken en nu alleen geestelijke goederen tracht te verwerven.
Hij zal steeds de zegen en de hulp van God zelf kunnen verwachten. Hij zal zich
aan Hem overgeven en door alle nood heen worden geleid.
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Amen

BD.5798
29 oktober 1953

Het ongeloof tegenover de aankondigingen
U mensen hecht geen geloof aan het wijzen op het einde. U leeft in de wereld, u
wilt niets laten gelden wat buiten de aardse wereld staat te gebeuren en zich met
zekerheid zal afspelen in de door Mij vastgestelde tijd. Ik kan u het geloof eraan
niet inprenten, het moet in uzelf ontstaan en Ik kan u altijd alleen maar helpen
doordat Ik uw ogen richt op belangrijke gebeurtenissen in een bepaalde periode
die u waarlijk opmerkzaam zouden moeten maken. Want Ik kondigde de tekenen
van de eindtijd aan door zieners en profeten die alleen volgens mijn wil
uitspreken wat hun voor de tijd van het einde duidelijk was. En Ik kan u ook nu
alleen opmerkzaam maken. Ik kan u steeds alleen maar weer aanmanen oplettend
te zijn bij datgene wat er om u heen gebeurt.
En u zult dan ook zeker beseffen in welk uur u leeft. Want Ik laat u niet zonder
waarschuwing het einde meemaken. Het komt niet zonder aankondiging over u,
maar zo gauw u geen geloof hecht aan deze aankondigingen, zal het bij
verrassing komen omdat mijn woord wordt vervuld, omdat het de enige waarheid
is. En of u ook van menselijke zijde een vooruitgang wordt beloofd, ook deze
houdt het einde niet tegen en hij zal alleen daar opvallend zichtbaar worden waar
er geen geloof meer is, waar alleen aan de wereld aandacht wordt geschonken,
waar mijn tegenstander de overhand heeft gekregen. En ook dat is een teken van
het nabij zijnde einde. Want het zal zijn zoals ten tijde van Noach. De mensen
zullen in zonde leven, ze willen alleen nog maar genieten en de wereld afdwingen
wat ze maar kunnen, maar op Mij zullen ze geen acht meer slaan.
En wanneer u maar de instelling van de mensen tegenover Mij, tegenover hun
God en Schepper van eeuwigheid nagaat, dan zult u ook daarin een teken van de
eindtijd kunnen zien. Er is geen geloof meer onder de mensen, en wel daarom,
omdat hun ook de liefde ontbreekt. De liefde onder de mensen is bekoeld en
daarom is ook het geloof verdwenen. Want zelfs die zich gelovig noemen, die
een God en Schepper niet totaal loochenen, hebben geen levend geloof daar ze
zich anders op het einde moesten voorbereiden, daar zij anders de verwijzing
naar het einde onvoorwaardelijk geloof zouden schenken. Alle aanmaningen en
waarschuwingen halen niets uit bij diegenen tot wie ze gericht zijn. En of Ik ook
zeer luid en duidelijk aan de deur van hun hart klop, of Ik hen opschrik door
ongewone gebeurtenissen in hun leven of hun omgeving, ze zien allen met aardse
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ogen en herkennen mijn stem niet, ook niet wanneer die duidelijk tot hen spreekt.
En hoe dichter het einde naderbij komt, des te beslister wijzen ze de aanwijzingen
af. Het is hun steeds onwaarschijnlijker dat een hogere Macht ingrijpt, maar des
te rijper zijn de mensen voor de ondergang. En alles zal gebeuren zoals Ik het heb
verkondigd.
Amen

BD.7643
8 juli 1960

Natuurgebeuren en chaos
Op mijn ingreep zal een ongeëvenaarde chaos volgen en daarin zult u zich
staande moeten houden. Maar wat er ook komen mag, u zult steeds op mijn hulp
kunnen rekenen. Het leven zal voor u draaglijk zijn wanneer u het leidt naar Mij,
wanneer u zich aan mijn hand vasthoudt en elke stap met Mij gaat. Maar dat de
chaos komt is zeker, ook wanneer het u nu nog ongeloofwaardig voorkomt, ook
wanneer u zich van zijn aard en omvang geen voorstelling kunt maken. Want het
is de tijd van het einde. Het is het laatste grote wakker roepen van mijn kant. Het
is de laatste grote schok die u nog zult moeten meemaken opdat u mensen de weg
naar Mij zult nemen, u die nog andere wegen gaat, opdat u nog de laatste korte
tijd die u dan nog is toegekend tot aan het einde, juist zult benutten.
De chaos na mijn ingreep door de krachten der natuur zal onbeschrijflijk zijn en u
zult veel kracht nodig hebben om vol te houden. Maar u zult Mij te allen tijde om
deze kracht kunnen vragen. U kunt ze u zekerstellen door werkzaam te zijn in
liefde. U zult nooit krachteloos aan het noodlot zijn overgeleverd wanneer u maar
uw medemensen zult willen helpen en wanneer u daartoe om mijn hulp vraagt.
Ter wille van de geestelijke nood laat Ik dit natuurgebeuren over u komen, opdat
u tot bezinning zult komen over wat het aardse leven waard is wanneer het
slechts werelds wordt geleefd. Want u zult elk bezit verliezen. U zult in
omstandigheden worden gedrongen waarin u zeer veel hulp nodig hebt en deze
hulp alleen bij Mij kunt vinden, want aards zal elke hulpverlening onmogelijk
zijn. Maar Ik kan u helpen. En Ik zal u helpen zodra u Mij zult aanroepen in geest
en in waarheid, zodra u maar innig vragende gedachten naar Mij zult opzenden,
of Ik Me om u zou willen bekommeren in uw nood.
En hoe onzelfzuchtiger uw gebeden zijn, des te meer zult u mijn hulp
ondervinden. En dan verwacht Ik van de mijnen dat ze voor Mij spreken en ook
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hun medemensen attent maken op Mij. Dat ze proberen dezen te sterken in het
geloof in mijn eindeloze vaderliefde en dat ze dus werkzaam zijn voor Mij en
mijn rijk. Want dan zullen ze ook open oren en harten vinden, ofschoon het
merendeel der mensen hun weinig gehoor zal schenken.
Maar het gaat erom nog de weinigen te winnen, dat Ik ter wille van hen deze
catastrofe over de aarde laat komen. Want voor Mij is iedere afzonderlijke ziel
belangrijk. Ik wil geen enkele ziel verloren laten gaan die nog te redden zou zijn
en Ik wil ook mijn dienaren goed bespraakt laten zijn opdat ze succesvolle
knechten kunnen zijn in mijn wijngaard. U allen zult tevoren al veel kracht
moeten vergaren, omdat de nood heel groot zal zijn. Maar Ik verzeker u dat u zult
kunnen volhouden wanneer u zich maar aan Mij vasthoudt. En ieder mens die in
uren van grote nood aan Mij denkt vervul Ik van kracht. In het geloof aan en
vertrouwen op mijn hulp zult u allen sterk zijn en elke aardse nood bedwingen.
Want u moet alleen de weg naar Mij nemen. Dat is het enige doel van mijn
ingreep, opdat u niet meer voor eindeloos lange tijd verloren zult gaan wanneer
het einde is gekomen.
Amen

BD.8345
2 december 1962

Nieuwe verlossingsperiode
Er is geen grote vooruitgang meer te verwachten op deze aarde. Nog maar
weinigen zullen de juiste weg vinden die naar Mij leidt en hem begaan, terug in
het vaderhuis. Er zullen wel overal mensen zijn die zich inspannen om voor Mij
en mijn rijk te werken, die met innige overgave aan Mij opkomen voor de
geloofsvoorschriften die in verschillende kerkelijke organisaties gelden. Ze
zullen van goede wil zijn de mensen de waarheid te doen toekomen en het ook
doen wanneer mijn geest in hen werkzaam kan zijn zodra ze prediken voor Mij
en mijn rijk.
Maar er zijn weinig mensen die de vorming van hun ziel ernstig nemen, wier
geloof in Mij hen ook zal doen geloven aan een verantwoording tegenover Mij en
die daarom op aarde een bewust leven leiden. Het merendeel is en blijft
onverschillig, al worden ze geconfronteerd met nog zulke geweldige sprekers. Al
het geestelijke wordt slechts met een superieure glimlach afgedaan, want het
komt de mensen als fantasie en onwerkelijk voor en het boeit hen daarom ook
niet. Meer vanwege de weinigen moet er nog ijverig werk worden geleverd, want
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slechts één ziel gered te hebben van de ondergang, haar behoed te hebben voor
een herhaalde gang door de scheppingen der aarde, is zo'n geweldig resultaat dat
daarom ook geen moeite moet worden gespaard, want zo'n ziel is haar redder, die
haar op de goede weg heeft gebracht, eeuwig dankbaar.
Schijnbaar keren veel mensen terug naar het geloof. Maar nog groter is het aantal
van hen die afvallen en lichtvaardig hun geloof in Mij laten varen, die ook het
verlossingswerk van Jezus Christus niet erkennen als een werk van
genoegdoening voor de gehele mensheid. En omdat juist het geloof in Jezus
Christus steeds meer afneemt, wordt ook de geestelijke nood steeds groter en ze
leidt tenslotte ook tot de ontbinding van het scheppingswerk aarde, omdat het nog
diepere wegzinken in de duisternis moet worden verhinderd, wat gebeurt door het
ontrukken van het geestelijke dat mijn tegenstander toebehoort, door de
hernieuwde kluistering van dat geestelijke in de materiële schepping.
Steeds weer zeg Ik u dit, dat op deze aarde geen geestelijke ommekeer naar het
goede is te verwachten, dat er een nieuw verlossingstijdperk begint en dit tegelijk
een geestelijke en ook een aardse ommekeer is, want er zal niets blijven bestaan
wat op, in en boven de aarde leeft en bestaat, maar alles zal een verandering
ondergaan. Er zal een nieuwe aarde ontstaan en deze nieuwe aarde zal weer in
wettelijke ordening beginnen, opdat op haar weer een verder ontwikkelen van al
het geestelijke is gewaarborgd en dus het proces van het terugvoeren verder kan
gaan in deze wettelijke ordening.
Of u mensen dit gelooft of niet bepaalt niet mijn plan van eeuwigheid, maar u die
geen geloof aan mijn informatie zult willen schenken, zult verrast zijn hoe snel de
dag aanbreekt waarop de eerste aankondigingen bewaarheid worden, waarop u
nog een laatste teken van Mij zult mogen meemaken dat u de waarheid van al
dergelijke aankondigingen moet bevestigen. Juist de mensen die menen door hun
verstand boven hun medemensen verheven te zijn, loochenen zulke
aankondigingen over het einde en ze trekken dus ook de waarheid in twijfel van
mijn woord dat rechtstreeks van boven naar de aarde wordt gebracht. Maar wie
anders zou wel zo'n gegarandeerde voorspelling kunnen geven dan alleen Hij die
alle macht gegeven is en die ook Heer is over alle krachten van de hemel en de
aarde?
Zijn woord zult u waarlijk als vast en zeker kunnen aannemen, want Ik spreek
niet alleen, maar Ik motiveer voor u alle gebeurtenissen zoals door mijn liefde,
wijsheid en macht u aangekondigd, omdat dit nodig is voor de zielen die nog op
het laatste ogenblik naar Mij zullen roepen voor het einde komt. Ik wil door mijn
voorspellingen niets anders bereiken dan uw verantwoordelijkheidsbewustzijn te
wekken dat u kort voor het einde denkt te zijn en u afvraagt hoe u zich wel
staande zult kunnen houden voor de ogen van uw God en Schepper. U moet niet
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degenen geloven die een einde loochenen, die in u mensen de hoop willen
wekken op een tijd die zich ten goede verandert, op een geestelijk keerpunt dat
nog op deze aarde plaatsvindt, dat alleen maar een ander menselijk geslacht
vraagt dat naar mijn wil leeft. Op deze aarde zal zo'n menselijk geslacht niet meer
te vinden zijn, want de negatieve materiële ontwikkeling gaat verder en deze
alleen is het die een beëindiging van dit tijdperk op aarde tot gevolg heeft.
Want de aarde moet een scholingsplaats van de geest zijn, maar alleen de materie
beheerst de gedachten der mensen en daarom zullen ze zelf ook weer tot materie
worden die ze boven alles begeren en daarenboven geheel een God vergeten die
hun het aardse leven gaf ter wille van een bepaald doel. Dit doel komen de
mensen niet na, dit doel wordt ook door de aarde zelf niet meer vervuld, want de
hele goddelijke ordening is omver geworpen. De aarde is het rijk van mijn
tegenstander geworden, die elke positieve ontwikkeling van het geestelijke wil
verhinderen.
En u mensen die nog gelooft aan een geestelijke verandering van de mensen op
deze aarde, bent geestelijk blind. Er ontbreekt u elk innerlijk besef, u wordt alleen
door uw menselijk verstand geleid iets te beweren en goddelijke openbaringen te
loochenen en ze voor te stellen als uiting van de vijandige geest, daar u anders het
zelf zou moeten inzien, op welke trede de mensheid is aanbeland. En u zou u
liever stil moeten houden wanneer u ook zelf niet aan een einde vermag te
geloven, maar niet uw ontbrekend inzicht verraden door verkeerde beweringen
die in strijd zijn met mijn voorspellingen. Want ook u zult u daarvoor moeten
verantwoorden, want u hindert toch de mensen bij hun zelfbezinning over hun
mislukte leven en dus ook bij een ommekeer naar Mij, die nog voor het einde
moet plaatsvinden, wil de ziel gered worden van het ontzettende lot van een
hernieuwde kluistering in de scheppingen van de aarde.
Amen

BD.5259
25 november 1951

God heeft veel arbeiders nodig in de tijd voor het einde
U allen die bereidwillig zijn neem Ik in dienst. Want in de laatste tijd voor het
einde heb Ik veel medewerkers nodig die zich verlossend bezig moeten houden.
Maakt u Mij uw bereidwilligheid kenbaar, dan verloopt ook uw levenslot in
overeenstemming met uw wil. Dat wil zeggen: u zult steeds gelegenheid hebben
naar mijn wil werkzaam te zijn voor Mij en mijn rijk. En u zult mijn opdracht
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voelen in het hart. U zult, als u zich eenmaal heeft aangeboden Mij te dienen,
gevoelsmatig voor Mij opkomen bij uw medemensen. U zult u innerlijk
aangespoord voelen te spreken voor Mij en mijn naam, en mijn leer verkondigen
aan al diegenen die uw weg kruisen, met wie u geestelijke debatten zult kunnen
voeren en die uw hulp nodig hebben, daar Ik hen anders niet op uw pad zal
leiden.
De arbeid voor Mij en mijn rijk hoeft niet naar buiten toe als missiewerk
herkenbaar te zijn. Ze kan in het dagelijks leven verricht worden, onopvallend en
toch zegenrijk, want juist die mensen moeten worden gewonnen die geen enkele
band hebben met een religieuze stroming, die geen lid zijn van een kerkelijke
organisatie of er alleen voor de vorm deel van uitmaken. Juist deze mensen moet
mijn evangelie worden bijgebracht en dit is veel doeltreffender waar een
gedachtenuitwisseling plaatsvindt en ieder van hen zijn eigen opvatting opgeeft.
Zodra mensen worden aangespoord om na te denken is er eerder succes te
verwachten, maar daarom moeten mijn vertegenwoordigers, mijn knechten die
Mij op aarde willen dienen, zelf van Mij en mijn leer overtuigd zijn, zodat ze
tegenover de medemens ook overtuigd kunnen spreken. Wie de waarheid zelf in
zich heeft opgenomen is ook van haar doordrongen. En hij is geschikt als
medewerker in de laatste tijd voor het einde, want er is in hem voortdurend een
drang om de waarheid te onderwijzen waar ze ontbreekt.
Daarom hebt u geen bijzondere opdracht van mijn kant nodig, omdat Ik u door
uw hart zeg wat u zult moeten doen en deze uiting van het hart als eigen wil, als
innerlijke drang voelbaar is.
Doe daarom waartoe u zich innerlijk gedrongen voelt nadat u Mij uw wil om te
werken voor Mij en mijn rijk hebt kenbaar gemaakt. Ik neem u allen aan en geef
u mijn zegen voor deze arbeid, omdat de grote geestelijke nood veel hulp vereist
en deze door mensenmond moet worden gebracht, wil de medemensen de vrije
wil gelaten blijven, maar hun toch een weg worden getoond die uit de grote nood
wegvoert. Elke goede wil die uitgaat naar de ziel van de medemensen zegen Ik en
Ik help u bij de verwezenlijking ervan.
Amen
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