
 1

 
 

 

 

 
 
 
 
 

De ernstige wil 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een selectie van goddelijke openbaringen,  

via het "innerlijk woord" ontvangen en  

neergeschreven door Bertha Dudde 

 

 



 2

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.org 
 

 
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, Silezië, 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.7074 
27 maart 1958 
 
Ongeloof voor het einde - Activiteit van satan  
 
De mensheid zal in de goddeloosheid te gronde gaan, hoewel zij duidelijk 
ondersteund wordt door mijn tegenstander, dus werelds aan macht en rijkdom, 
aan roem en wetenschap toeneemt. Want dit is en blijft werelds gewin dat niet 
bestendig is, dat de ziel volledig in armoede en gebrek laat en haar weer 
terugplaatst in het lot dat voor haar een eindeloos lange tijd een toestand van 
ellende is geweest. De mensen willen een God en Schepper loochenen. Zij zijn 
overtuigd van hun eigen kracht en intelligentie en schrijven ieder aards succes toe 
aan hun eigen denken en werken en worden toch slechts geleid door degene die 
Mij uit de harten en gedachten van de mensen wil verdringen. Zij geloven niet 
aan een God, zij geloven ook niet aan een werkelijk bestaande satan, maar 
bevinden zich toch in zijn macht. En wanneer het zover is gekomen dat ieder 
geloof verdwijnt omdat de mensen alleen nog in deze goddeloze richting 
beïnvloed worden, dan is ook het tijdstip gekomen waarop de activiteit van de 
tegenstander beëindigd wordt.  
 
En alle tekenen zijn aanwezig dat mijn tegenstander de wereld beheerst, dat hij de 
mensen aanspoort hun levenskracht alleen maar aards te gebruiken, dat hij het 
goddelijk-geestelijke zo ver bij de mensen vandaan houdt dat zij niet de moeite 
nemen het te bereiken. Zij worden direct of indirect door hem bewerkt, hij treedt 
openlijk op tegen het geloof of hij bedenkt de mensen zo rijkelijk met aardse 
goederen dat zij zich zelf losmaken van Mij om niet van hun aardse vreugden 
beroofd te worden - in de instinctieve erkenning dat hun niet beide tezamen 
verleend kunnen worden. Zij geven Mij zonder nadenken op, want de wereld 
trekt en lokt te verleidelijk en deze kunnen zij niet weerstaan. Het blijft ook een 
nutteloos waagstuk de mensen anders te willen onderwijzen, omdat zulke 
waarschuwende stemmen worden overstemd door vijandige zijde en tot zwijgen 
worden gebracht, desnoods met geweld.  
 
Het giftige zaad wordt reeds uitgestrooid op het nog onbebouwde land, dat wil 
zeggen de kinderen wordt reeds een geheel verkeerde voorstelling bijgebracht 
van het doel van hun bestaan. En ieder teer plantje dat zich toch nog naar het licht 
keert wordt verstikt, het wordt met vergiftigd zaad ongeschikt gemaakt om te 
leven. Als kind wordt de mens al een verkeerd denken bijgebracht en mijn 
tegenstander verstaat goed de kunst door vaardig spreken geloofwaardig over te 
komen. En waar zijn sluwheid ontoereikend is daar helpt geweld, want hij 
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beheerst iedere machthebber die veld wint waar geen vast fundament van het 
geloof gebouwd werd dat bij elke stormloop standhoudt. 
 
Maar ook Ik spreek een luide, niet mis te verstane taal. Allereerst door tragische 
gebeurtenissen van allerlei aard, die ieder mens de vergankelijkheid van het 
aardse geluk en van aardse bezittingen moesten tonen. En Ik zal nog duidelijker 
spreken, maar toch alleen succes hebben bij diegenen die nog niet geheel ten 
offer zijn gevallen aan mijn tegenstander. Talloze mensen beëindigen in deze 
goddeloze toestand hun aardse leven en worden omringd door een duisternis die 
ondoordringbaar en voor u mensen onvoorstelbaar is. Maar zij is door henzelf 
geschapen, zij is het onvermijdelijke gevolg van hun ongeloof in een God en 
Schepper. Zij is het lot dat alle mensenzielen te wachten staat die zich aan mijn 
tegenstander overgegeven hebben en de verwijdering van Mij niet trachten te 
herstellen. 
 
Het is hun eigen schuld, want ieder mens is in staat door nadenken tot waarheid 
te komen als hij ernstig wil. Geen mens is gedwongen zich de meningen van 
mensen of machthebbers eigen te maken, daar van ieder mens de gedachten vrij 
zijn en hij ook zijn verstand gebruiken kan. En doet hij dat in verlangen naar 
waarheid en rechtvaardigheid, dan wordt hem ook van Mij uit een juist denken 
gewaarborgd en hij zal in zichzelf de waarheid vinden.  
 
En daarom zal Ik steeds op het denken der mensen inwerken door onverhoopte 
slagen van het lot waartegen geen mens zich weren kan, want nog geef Ik de 
strijd om iedere ziel niet op. En zolang de mens op aarde leeft zal Ik hem ook 
gelegenheid geven nog tot het juiste inzicht te komen, maar Ik wend geen dwang 
aan. Ook mijn tegenstander kan niet door dwang een afkeren van Mij bereiken, 
zelfs niet als aardse machthebbers dwangmaatregelen nemen. Want Ik let alleen 
op de wil van de mens en de innerlijke verhouding tot Mij. En elke gedachte die 
op Mij gericht is ondervindt ook versterking en zal de ziel helpen bij het 
loskomen van mijn tegenstander. 
 
Maar een cijfermatig groot succes zal niet meer te behalen zijn. Voor Mij echter 
is iedere ziel die niet meer in de diepste diepten terugzinkt een gewin. En mijn 
liefde zal daarom ook alles doen, om nog voor het einde diegenen te redden die 
nog niet geheel in de handen van mijn tegenstander zijn, om hun het geloof terug 
te geven in een God en Schepper van eeuwigheid, die Zijn schepselen het leven 
in vrijheid, kracht en licht terug wil geven dat zij bezaten vanaf het allereerste 
begin. 
 
Amen 
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De wilszwakte van de mensen 

 

BD.2045 
27 augustus 1941 
 
Lauwheid - Wilszwakte - Verslappen in gebed   
 
Hoe lauwer de mens is, des te sterkere invloed heeft hij te vrezen van de kant 
van de vijand. Hij biedt dan noch weerstand, noch tracht hij de kracht Gods te 
verkrijgen. En dus loopt hij het grootste gevaar zwak te worden en te bezwijken. 
Hij moet zich steeds voor ogen houden dat de klim omhoog moeizaam is en dat 
een verzwakken van zijn wilskracht heel gemakkelijk een achteruitgang tot 
gevolg heeft, dat weer krachtsinspanning vraagt om te worden ingehaald. De 
vijand is waakzaam. Dat wil zeggen: hij laat geen ogenblik de zwakte van de 
mens aan zich voorbijgaan. Maar evenzo moet ook deze waakzaam zijn opdat 
hij zijn ziel niet aan gevaar blootstelt door de tegenstander in het nauw te 
worden gebracht. En hoe zwakker hij zich voelt, des te ijveriger moet hij bidden 
om kracht.  
 
Maar als hij ook in het gebed lauw begint te worden, dan is de macht van de 
tegenstander over hem groot. En toch kan hem dan het worstelen tegen deze 
macht niet bespaard blijven. Er staan hem wel geestelijke wezens bij, maar om 
hun hulp moet worden gevraagd, omdat zij zonder ze aan te roepen niet 
werkzaam kunnen worden. En de mens laat in ogenblikken van wilszwakte vaak 
ook dit aanroepen achterwege. En dan is hij onbeschermd aan de macht van de 
tegenstander overgeleverd en moet hij zelf de strijd tegen hem uitvechten, die 
vaak heel zwaar is. En steeds is het verslappen in het gebed datgene, wat zijn 
wilskracht doet verlammen. 
 
Hoe vaker en inniger de mens zich met God verbindt, des te minder is hij aan de 
invloeden van de vijand overgeleverd. Want beide tegelijk - de kracht uit God en 
de macht van de tegenstander - kunnen geen uitwerking hebben. Maar steeds is 
de kracht uit God sterker en zondert deze elk werkzaam zijn van de slechte 
krachten af. In uren van nood, van lauwheid en wilszwakte, is een innig 
aanroepen van goede wezens om ondersteuning voldoende en wordt het 
werkzaam zijn van die andere al een halt toegeroepen. Alleen de wil van het 
goede moet in de mens nog aanwezig zijn, dan zal spoedig ook de innigheid van 
het gebed weer toenemen en is de mens aan het gevaar ontkomen. 
 
Amen 
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BD.2268 
18 maart 1942 
 
Eigenliefde - Een geringe wil om verlossend bezig te zijn  
 
De wil om verlossend bezig te zijn op aarde is heel gering te noemen, omdat de 
mensen door hun levenswandel de afstand tot God hebben vergroot en die steeds 
groter wordende afstand ook steeds grotere wilszwakte betekent. Maar het 
verwijderd zijn van God betekent ook gebrek aan inzicht en derhalve is de mens 
niet op de hoogte van de noodzakelijkheid en de zegen van het verlossend 
werkzaam zijn. Hij weet niets over de gevolgen in het hiernamaals en doet er 
daarom niets aan de verre afstand van God te verkleinen. Dit is een zekere 
gebondenheid van de wil, want ofschoon de wil van de mens vrij is, heeft de 
tegenstander toch nog grote macht over hem en wel dan, wanneer de 
levenswandel niet beantwoordt aan de goddelijke geboden.  
 
Vrijheid van wil bezit de mens wel doordat hij kan handelen en denken zoals het 
hem goeddunkt, want gedwongen worden kan hij noch door de kwade macht, 
noch legt God hem welke dwang dan ook op. Maar is zijn denken en streven 
slecht, dan keert hij zich uit vrije wil naar hem toe die zijn eigen wil eenmaal 
heeft misbruikt en deze eigent zich nu ook de wil van diegene toe die zich naar 
hem toekeert. En nu is het voor de mens moeilijk de vrije wil te gebruiken en dit 
wordt steeds lastiger, hoe meer macht hij de tegenstander van God over zich 
verleent. 
 
Wil nu de mens vrij worden van zijn macht en ook anderen verlossen of hen 
behulpzaam zijn, dan moet hij liefde beoefenen. Want liefde is toch de 
tegengestelde kracht aan die van de tegenstander, die totaal liefdeloos is 
geworden. Elk werk van liefde maakt de mens vrij, want dan maakt hij zich los 
van hem die de ordening van God omver wilde werpen, die God als de eeuwige 
Liefde niet erkende en wiens macht een heersen in algehele liefdeloosheid is. 
Verlossende bezigheid is dus elk bezig zijn waarvan de drijfveer liefde is. 
 
Maar in de huidige tijd is voor elke bezigheid van de mensen de eigenliefde 
bepalend. Ieder mens denkt alleen maar aan zijn eigen voordeel bij zijn werk, 
doch het verlangen, de medemensen daardoor te helpen, is maar zelden aanwezig. 
En daarom levert zulke arbeid weinig geestelijk resultaat op. Waren de mensen 
meer met God verbonden, dan zou de liefde voor het "ik" steeds zwakker worden 
en zou de liefde voor de medemens in dezelfde mate toenemen. En dan zou de 
mens van binnenuit worden aangespoord om in liefde te werken. Hij zou nu 
steeds willen helpen en geheel vrij worden van het gezag van de liefdeloze 
macht.  
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Maar daar de wil om verlossend bezig te zijn slechts zo zelden te vinden is, heeft 
de tegenstander grote macht op de aarde. En dit uit zich daarin dat hij de mensen 
aanzet tot steeds grotere liefdeloosheid en dat de mensen hem gewillig volgen en 
elkaar bijna overtreffen in werken van verwoesting en in gevoelens van haat en 
wraak. En de verwijdering van God wordt steeds groter tot ze weer geheel ten 
prooi zijn gevallen aan de invloed van de boze en dit een algehele geestelijke 
ondergang betekent, waaraan God echter door Zijn macht paal en perk stelt. Hij 
ontwringt Zijn tegenstander opnieuw de macht over het geestelijke, doordat Hij 
dit voor weer ondenkbaar lange tijd kluistert in de vorm. 
 
Amen 
 

 
BD.2382 
24 juni 1942 
 
De verzwakte wil en de overwinning ervan  
 
De menselijke wil is niet altijd in staat weerstand te bieden aan de verzoekingen 
van de aan God vijandige macht, ofschoon hij deze niet erkent, en dit is meestal 
het geval wanneer het wereldse leven zich teveel op de voorgrond dringt. Dan 
neemt in zekere zin de wereld met haar bekoringen de wil gevangen, en zijn 
kracht om weerstand te bieden verzwakt, hoewel hij daartegen strijdt. En op 
zulke momenten loert de vijand, om dan door kleine verzoekingen het versterken 
van de wil te verhinderen en deze op zich te richten door het verlangen naar de 
wereld. En als de mens niet zeer op zijn hoede is, wordt hij een prooi van deze 
verzoekingen en heeft de vijand vrij spel. Maar worstelt de mens met deze 
wilszwakte, dan heeft hij geestelijk ook groot succes, zodra hij maar de wereld 
overwint en tracht God te dienen. Dan wordt hij ook bedacht met kracht en kan 
nu zijn wil gebruiken tot eer van God. In elke wilszwakte moet Jezus Christus 
worden aangeroepen opdat Hij de kracht rechtstreeks aan de mens doet 
toekomen, en nu kan de mens werkzaam zijn en hij zal de verzoekingen de baas 
worden. 
 
Elke wilszwakte betekent achteruitgang of stilstand, maar overwonnen 
wilszwakte betekent een overwinning op zichzelf. De mens moet weliswaar 
strijden, maar het gaat om een hoog loon. Hij kent het resultaat van een juist 
gebruikte wil, evenals van de mislukking, en dus wendt hij al zijn kracht aan en 
vraagt deze door gebed, om niet te falen bij de laatste levensbeproeving op aarde. 
En deze gevechten moeten er zijn om tegen de luiheid en onverschilligheid een 
tegenmiddel te zijn, want als de mens in gevaar is, wordt hij waakzaam en let op 
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zichzelf, en als de wil dreigt te falen, moet hij worden aangespoord tot weerstand, 
en dat door allerlei wederwaardigheden die overwonnen moeten worden en 
daarom eisen dat de wil actief wordt. Maar God kent de diepste wil en stuurt alles 
zo, zoals het voor de mens het nuttigst is. 
 
Amen 
 

 
De wilsproef op aarde 

 
BD.2895 
25 september 1943 
 
Verzoekingen - Innerlijke gevechten - Het beproeven van de wil   
 
Om zich te kunnen vervolmaken moet de mens door zware innerlijke strijd gaan, 
omdat hij daarin zijn weerstandsvermogen moet beproeven. De geestelijke 
rijpheid kan alleen worden verworven door een juist gebruikte wil. En daarom 
moet deze steeds weer beproefd worden en dit stelt strijd van de ziel voorop. Er 
moeten verzoekingen op de mens afkomen, die alleen dit ene doel hebben 
overwonnen te worden, opdat de geest steeds vrijer zal worden. 
 
Het opgeven van de eigen lichamelijke wensen moet worden bereikt en alleen de 
ziel moet tot ontplooiing komen en daarom moet de wil sterk zijn. En een 
altijddurend strijden tegen zichzelf is een noodzakelijkheid die het rijp worden 
van de ziel vereist. Het is geen gemakkelijke opgave, maar de verwezenlijking, 
de zege over zichzelf, is een beloning, een resultaat dat alle moeiten en 
overwinningen waard is, want de vrije geestelijke toestand maakt zo gelukkig, 
dat de mens waarlijk niets heeft opgegeven. Integendeel, hij is alleen maar de 
ontvangende, want wat hij prijsgeeft is zonder blijvende waarde, maar de vrijheid 
van geest blijft eeuwig bij hem. 
 
Deze gevechten kunnen de mens niet bespaard blijven. Want alleen door 
voortdurend worstelen, loutert en staalt de ziel zich en dan pas is ze geschikt voor 
de vrije geestelijke toestand die een volledig overwinnen van de materie, van de 
aardse wensen en begeerten vooropstelt. En daarom moet steeds weer de 
verzoeking op de mens afkomen, opdat hij zijn weerstandsvermogen zal 
bewijzen, opdat hij serieus aan zichzelf zal werken en de wil actief laat worden. 
 
Elke geestelijke vooruitgang bestaat in een zelfoverwinning, zij het in het 
opgeven van de eigen wensen tegenover God of tegenover de naaste, als de mens 
ter wille van deze zijn verlangen overwint en een offer brengt. Hij moet steeds 
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zijn ik achterstellen. Hij moet opwaarts streven. Hij moet naar geestelijk goed 
streven en van elke aardse vreugde afzien. Dan streeft hij bewust naar de 
vervolmaking van zijn ziel. Dan zal het hem steeds lichter vallen stand te houden 
tegen elke verzoeking. De wensen en begeerten zullen steeds zwakker worden, 
hoe meer hij overwinnaar over zichzelf is geworden. En de geest in hem wordt 
vrijer en vrijer, want niets houdt hem meer tegen en hij kan ongehinderd 
opwaarts streven. 
 
De verzoekingen van allerlei aard zijn rotsen en hindernissen die overwonnen 
moeten worden, wil de juiste weg kunnen worden vervolgd die naar het doel 
leidt. En veelvuldige verlokkingen door de wereld zullen de mens nog aanleiding 
geven zijn wil te beproeven. Er zullen steeds weer innerlijke gevechten van de 
ziel moeten worden doorstaan, wil het aardse leven een voortdurende 
vooruitgang opleveren, wil de ziel rijp kunnen worden door eigen weerstand. 
Zonder strijd kan het doel niet worden bereikt. Steeds moet de mens bereid zijn 
om zijn tegenstander te weerstaan, die in alle verzoekingen door de wereld hem 
steeds weer naderbij komt en probeert hem ten val te brengen. Voortdurend moet 
de mens op zijn hoede zijn, opdat hij niet bezwijkt. En daarom moet hij strijden 
zonder ophouden, tot hij zichzelf heeft overwonnen. 
 
Amen 
 

 
BD.5672 
10 mei 1953 
 
De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding   
 
Alleen in de verbinding met Mij vindt u uw gelukzaligheid. U hebt u eens 
vrijwillig van Mij gescheiden en werd daardoor ongelukkig. U zult vrijwillig naar 
Mij moeten terugkeren om ook in de toestand van gelukzaligheid geplaatst te 
zijn, die dus alleen te vinden is in de verbinding met Mij. Niets kan voor u de 
plaats innemen van wat u in Mij en met Mij ondervindt. En daarom is ook elk 
streven in een andere richting een nutteloze bezigheid voor uw ziel, die alleen 
maar wordt tegengehouden op de weg naar de voltooiing, die haar terugkeer naar 
Mij slechts langer maakt, zodra ze een ander doel nastreeft dan de vereniging met 
Mij. Ik alleen wil uw doel zijn, omdat Ik alleen u de gelukzaligheid kan geven die 
u verloren hebt door eigen schuld. Daarom zal al mijn zorg er naar uit gaan, uw 
wil op Mij te richten. Ik zal u steeds zo sturen of uw lot zo beschikken dat u 
wordt aangespoord uw toevlucht tot Mij te nemen, doch steeds met respect voor 
uw vrije wil. 
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Omdat uw wil zelf doorslaggevend is, bestaat echter ook het gevaar dat u deze 
verkeerd zult richten, dat u iets anders nastreeft en zo de terugkeer naar Mij 
vertraagt. Want mijn tegenstander tracht eveneens uw wil te bepalen, hoewel hij 
niet met dwang op u in kan werken. Hij houdt u steeds andere doelen voor ogen 
die u zult moeten najagen, om u van de enige juiste weg af te brengen. Maar 
langs omwegen zult u bezwaarlijk het doel bereiken. Uw tijd op aarde als mens 
gaat snel voorbij. Er is u maar een korte termijn toegestaan waarin u de 
uiteindelijke vereniging met Mij zult kunnen bereiken en wanneer u deze korte 
tijd niet wijselijk benut is hij voor u verloren. 
 
Er is u mensen door Jezus Christus heel duidelijk de weg gewezen waarop u tot 
de algehele vereniging met Mij zult kunnen komen. U zult alleen de weg van de 
navolging van Jezus hoeven te gaan om met zekerheid bij Mij te komen. Maar u 
zult deze weg bewust moeten afleggen. U zult uw handen naar Mij moeten 
uitstrekken opdat Ik u kan vastpakken. U zult dus in gedachten door innig gebed 
met Mij in verbinding moeten treden en door een leven in liefde de kracht uit Mij 
in ontvangst moeten nemen, die nu al de met Mij aangegane verbinding bewijst. 
Alleen zo zult u op aarde het doel kunnen bereiken. Alleen zo vervult u uw taak 
op aarde. Alleen zo richt u uw wil bewust op Mij en zult u door Mij worden 
aangenomen. 
 
Uw leven op aarde heeft alleen als doel uw wil te beproeven, die zich eens van 
Mij af en naar mijn tegenstander toe keerde en die zich nu van hem moet 
losmaken en Mij weer helemaal toegewijd moet zijn. U zult in rechtstreekse 
verbinding met Mij moeten treden. Begrijpt u wat Ik van u verlang? Dat Ik alleen 
uw hart wil vervullen, dat u het alleen voor Mij zult moeten toebereiden, dat Ik 
uw Heer en Koning wil zijn, dat Ik geen vreemde goden naast Mij kan dulden tot 
wie u uw gedachten richt, omdat deze dan steeds een algehele vereniging met Mij 
in de weg staan, want Ik wil uw onverdeelde liefde, heel uw hart en uw wil 
bezitten. Eens moest u beslissen tussen Mij en mijn tegenstander. U volgde hem 
echter in blinde liefde en verliet Mij. Dus zult u nu op aarde alles moeten verlaten 
en alleen Mij volgen. Dan doorstaat u de beproeving van uw aardse leven. U richt 
uw wil juist en u verwerft weer het recht op de gelukzaligheid die eeuwig duurt.  
 
En omdat uw vroegere afval van Mij als reden had dat u niet in staat was Mij te 
aanschouwen, omdat Ik voor u de weg van de terugkeer naar Mij gemakkelijk 
wilde maken, ben Ik zelf voor u zichtbaar geworden in Jezus Christus, opdat u 
Hem nu zult liefhebben en op Hem zult aansturen en u zich daardoor voor Mij 
uitspreekt, voor Degene Die zich zelf in Jezus Christus heeft belichaamd om voor 
u mensen een zichtbare God te zijn die u nu al uw liefde zult kunnen schenken en 
Wiens liefde u kunt verwerven. Die u wil opnemen in Zijn rijk om u voor eeuwig 
gelukzaligheden te bereiden, die u alleen in de algehele verbinding met Mij zult 
kunnen genieten. 
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Amen 
 

 
BD.7030 
1 februari 1958 
 
Aardse wilsbeproevingen - Voortdurende strijd  
 
Er worden u veel aardse wilsbeproevingen opgelegd, dat wil zeggen: uw wil 
moet vaak beslissen in aardse aangelegenheden en u zult u dan ook afvragen of 
uw beslissing juist was. Maar het gaat u meestal alleen om het aardse succes. Het 
gaat u er minder om of u gevolg hebt gegeven aan de wil van uw Vader in de 
hemel Die niet voor niets u voor die beslissing plaatste, want Hij wil uw 
verlangen naar de materie beproeven. Hij wil u aanleiding geven er bij elke 
beslissing ook aan te denken dat u tegenover uw ziel juist en rechtvaardig denkt 
en handelt. Want het is niet Gods wil dat u alleen maar aan uw aards voordeel 
denkt, maar dat u ook dat van de naaste ter harte neemt. Meestal wordt eigen 
voordeel op kosten van de medemens nagestreefd en dat is waar ieder mens aan 
zou moeten denken wanneer hij voor aardse beslissingen wordt geplaatst. 
 
Verder is het niet onbelangrijk of alleen het verstand van de mens zich met deze 
beslissingen bezighoudt, of dat er steeds aan Diegene wordt gedacht Die alleen 
goede raad kan geven. Want zodra God om leiding en advies wordt gevraagd, zal 
ook het denken en de beslissing van de mens juist zijn. Alles zal zich als het ware 
vanzelf voordoen en elke hindernis zal uit de weg zijn geruimd, want ook bij 
aardse vragen en aangelegenheden wil God worden gevraagd om raad en hulp. 
En Zijn hulp bestaat altijd daarin dat zich alles vanzelf voordoet zoals het goed is. 
 
Het aardse bestaan is een strijd en zal dat ook blijven, maar wordt deze met God 
gevoerd, dan zal de strijd ook goed aflopen. Hij zal succesvol beëindigd kunnen 
worden en ook naar het geestelijke doel leiden. Maar de strijd bestaat 
voornamelijk in het overwinnen van de aardse wereld, ofschoon de mens midden 
in de wereld staat. Hij moet zijn plichten vervullen, hij kan zich niet aan elke eis 
onttrekken die van de kant van de wereld aan hem wordt gesteld. Maar hij kan 
zichzelf, dat wil zeggen zijn innerlijk wezen, zijn denken, voelen en willen toch 
aan de invloed van de aardse wereld onttrekken. Hij kan zichzelf zo vormen dat 
niet meer het verlangen naar de wereld hem vervult, integendeel, hem het 
geestelijke rijk het waard is om naar te streven. En hij kan te midden van de 
wereld aan de plichten en eisen voldoen die aan hem worden gesteld, omdat hij 
de overwinning op de materie al heeft behaald. En er kunnen hem dan ook aardse 
goederen ten deel vallen waarvan hij zich alleen als beheerder beschouwt en die 
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hij op juiste manier gebruikt in dienst van de naaste. Maar in hoeverre het hart 
van de mens nog bij aardse goederen en aardse successen betrokken is, dat moet 
de mens voor zichzelf beantwoorden. En dat is dus ook doorslaggevend voor de 
desbetreffende beslissing in het aardse leven. 
 
Iemand die ernstig wil, zal steeds de goddelijke leiding en hulp ten deel vallen. 
Maar waar de eigen wil nog te sterk is, kan de wil van God niet worden 
vernomen en houdt God zich ook in, zolang de mens zich niet geheel en al aan 
Hem onderwerpt. En dan zullen weerstanden en hindernissen elkaar aflossen. De 
mens zal niet de gave hebben om duidelijk te beslissen. Het eigene zal nog sterk 
op de voorgrond treden, dat wil zeggen de wereld heeft nog niet helemaal haar 
aantrekkingskracht verloren en werkt daarmee in overeenstemming ook op de 
mens in. En dat is de strijd die steeds weer door u moet worden uitgevochten, 
waarin u niet zult mogen bezwijken, waaruit u toch eens als overwinnaar 
tevoorschijn zult moeten komen en het ook zult kunnen, wanneer u maar die Ene 
niet vergeet Die u deze gang over de aarde liet gaan opdat u daarin tot voltooiing 
zult komen, opdat u Hem zult onderkennen als het meest nastrevenswaardige 
doel en dit nu ook alleen nastreeft. 
 
Amen 
 

 
Verandering van wil en wezen 

 
BD.6204 
4 maart 1955 
 
De juiste wil garandeert de verandering van wezen  
 
Verzeker u van het recht op de eeuwige gelukzaligheid door een altijddurend 
streven naar geestelijke voltooiing. Wanneer u uw doel zult willen bereiken, 
wanneer deze wil ernstig is, dan bent u al kandidaat voor mijn rijk en dan help Ik 
u naar Mij te komen. De juiste wil verzekert u pas de kracht om uw voornemen 
uit te voeren, terwijl u zonder deze ernstige wil nooit in staat bent uw wezen te 
veranderen. Dus verandering van uw wezen voltrekt zich nooit tegen uw wil, 
maar vereist op de eerste plaats deze wil. Want de wil is het teken van het zich 
bewust toekeren naar Mij, van Wie u zich eens afkeerde. Maar nooit kan daar 
onder worden verstaan dat u alleen door woorden uw wil te kennen geeft. 
 
Ik kijk in uw hart en verheug me erover als Ik de ernstige wil in u zie. En dan ben 
Ik steeds bereid kracht te schenken en u zult nu ook uitvoeren wat u tot 
voltooiing voert. U zult werken van onbaatzuchtige naastenliefde verrichten. Een 
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mens die serieus naar voltooiing streeft, kan niet meer anders dan in liefde actief 
zijn, want dit werkzaam zijn in liefde is al de uiting van de kracht die hem van 
Mij toekomt naarmate hij ernstig van plan is opwaarts te gaan. 
 
Maar de wil is vrij. Geen aardse en geen geestelijke macht kan de wil in een 
bepaalde richting dwingen, want al zou de mens ook worden gedwongen naar 
buiten toe een bepaalde wil te kennen te geven, wanneer hij ook gedwongen ertoe 
gebracht zou zijn bepaalde daden uit te voeren, zijn diepste wil - afschuw of 
vreugde bij het doen dat verlangd wordt - kan niet bepaald worden, hij zal vrij 
zijn en blijven en toch door Mij beoordeeld worden. Sla daarom acht op uw wil. 
Leg voor u zelf rekenschap af hoe u in het diepst van uw hart denkt en wilt. 
Vraag u af of uw denken en willen overeenstemt met mijn wil, of het zo is dat u 
Mij te allen tijde onder ogen zou kunnen komen, zonder te vrezen dat Ik u zal 
veroordelen. 
 
Let op uw wil en richt deze juist. Laat steeds alleen Mij zelf uw doel zijn en voed 
in u het verlangen volmaakt te worden zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. 
Streef naar geestelijke voltooiing, dan zult u ook van een gelukkig leven 
verzekerd zijn, want Ik laat een ernstig strevende mens niet terugvallen in de 
handen van diegene aan wie hij zich tracht te ontworstelen. Zodra hij zijn wil op 
Mij richt, wordt hij door mijn liefde vastgepakt en voorzien van mijn kracht, die 
hem nu ook in staat stelt dat uit te voeren wat hij wil en die hem zeker tot de 
voltooiing brengt. Daarom zult u vaak in de stilte moeten gaan en nadenken over 
uzelf. U zult uw willen en denken steeds aan ernstige kritiek moeten 
onderwerpen wanneer u ernaar streeft mijn rijk binnen te gaan en gelukzalig te 
worden, wanneer u ernstig streeft naar de vereniging met Mij. 
 
Amen 
 

 
BD.7351 
1 mei 1959 
 
Wezensverandering tot liefde - Gods tegenwoordigheid  
 
Ik kan alleen bij u aanwezig zijn wanneer u zich verandert tot liefde. Mijn 
tegenwoordigheid is voor u echter het summum van gelukzaligheid. En daarom 
zou u alles moeten doen om u weer te vormen tot de liefde die uw wezen was in 
het allereerste begin. Mijn tegenwoordigheid betekent hetzelfde als liefde-
doorstraling. En liefde-doorstraling verzekert u weer van kracht en licht, zonder 
welke u niet gelukkig genoemd zult kunnen worden. Maar wanneer u vervuld 
bent van licht en kracht, kunt u ook werkzaam zijn in volledige vrijheid van wil, 
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die nu echter niet meer tegen Mij is gericht, maar volkomen in de mijne opgaat. 
U zult gelukkig zijn, in deze vrijheid en kracht te kunnen scheppen, omdat dit de 
bestemming is geweest van iedere oer-geschapen geest, die hij zelf alleen maar 
veronachtzaamde en daarom in die ongelukkige toestand is geraakt, waarin de 
mens, als nog onvolmaakt, zich op de aarde bevindt. 
 
Maar hij kan zijn toestand zelf veranderen. Hij kan het ongelukkige lot omzetten 
in een gelukkig lot wanneer hij maar alles doet om zich te verzekeren van mijn 
aanwezigheid, wanneer hij zich weer omvormt tot liefde. En dit is waarlijk niet 
zo moeilijk, want hij hoeft alleen maar mijn geboden van de liefde voor God en 
de naaste tot richtsnoer van zijn wandel over de aarde te maken en altijd zo te 
leven zoals het met deze beide geboden overeenstemt. En daar hij voor zichzelf 
het recht opeist door de medemens te worden gerespecteerd, daar hij het zelf als 
weldadig ondervindt wanneer deze hem in liefde dient, kent hij ook precies de 
weg die hij zelf moet afleggen om aan de geboden van de liefde te voldoen.  
 
Hij hoeft alleen maar zijn medemens zo te behandelen, zoals hij wenst dat er met 
hem zelf gebeurt wanneer hij in dezelfde situatie verkeert als zijn medemens. 
Wat hij als weldaad ervaart, moet hij voor de naaste doen, en hij zal daar ook 
altijd de kracht en de middelen voor hebben wanneer hij het zelf maar ernstig wil. 
En wat hij in het begin met bedachtzaamheid doet, dat zal spoedig voor hem een 
sterke innerlijke behoefte worden en hij zal zelf ervaren hoe gelukkig makend het 
is, voor de naaste iets goeds te doen, te geven en te helpen waar het nodig is. 
 
De liefde zal heel zijn wezen vervullen en hij zal steeds dichter bij Mij zelf 
komen, want met elke daad van liefde trekt hij Mij zelf naar zich toe en verzekert 
hij zich van mijn tegenwoordigheid. En dan komt hij ook het doel na van zijn 
leven op aarde. Hij voltrekt de omvorming van zijn wezen, hij doet dat waarvoor 
hem het bestaan op aarde gegeven werd: hij tracht volmaakt te worden zoals hij 
het was in het allereerste begin. Met mijn genade en ondersteuning zal hij het ook 
tot stand brengen, maar nooit zonder Mij, omdat hij daar te zwak voor is. Hij 
moet zich verzekeren van mijn tegenwoordigheid. 
 
Hij moet Mij vragen en dus door het gebed Mij eens benaderen. Hij moet Mij 
erom vragen hem kracht te schenken voor de verandering van zijn wezen tot 
liefde. Dit verzoek zal hem onherroepelijk worden vervuld, want het getuigt van 
de ernstige wil om deze wezensverandering door te voeren. En wie eenmaal dit 
verzoek tot Mij heeft gericht, die zal ook steeds weer in de gelegenheid worden 
gesteld zich in de liefde te oefenen, waar het hem geen grote overwinning kost, 
omdat hij duidelijk van Mij de kracht betrekt waar hij om heeft gebeden. 
 
Neem deze verandering van uw wezen tot liefde toch serieus en vraag Mij om 
mijn hulp. En waarlijk, Ik zal bij u aanwezig blijven en u innerlijk aansporen om 



 19

in liefde werkzaam te zijn, waar zich de gelegenheid ook maar voordoet. Want Ik 
wil met u verbonden zijn en dat kan alleen gebeuren door de liefde, die u in vrije 
wil zult moeten betuigen. Maar u zult steeds mijn ondersteuning ervaren wanneer 
u Mij maar ernstig om kracht vraagt om uw voornemen ook uit te kunnen voeren.  
 
Zonder mijn tegenwoordigheid bent u tot niets in staat, maar u zult zich steeds 
van mijn aanwezigheid kunnen verzekeren door werkzaam te zijn in liefde, of 
een gebed in geest en in waarheid. Ik zal het horen en verhoren, Ik zal bij u zijn 
en blijven, Ik zal u aantrekken tot u zich niet meer van Mij zult willen losmaken, 
tot u door werkzaam te zijn in liefde de band met Mij zo hebt verstevigd, dat Ik 
voortdurend bij u aanwezig kan zijn en dan dus ook de verandering terug naar de 
liefde is voltrokken, dat u uw wezen aan het mijne hebt aangepast en u dus het 
doel van uw aards bestaan hebt vervuld en nu weer werkzaam zult kunnen zijn 
zoals het uw bestemming was in het allereerste begin. 
 
Amen 
 

 
Bewuste zielenarbeid 

 
BD.3661 
19 januari 1946 
 
De arbeid aan de ziel   
 
Onderzoek uzelf, erken uw zwakheden en probeer ze te overwinnen. Dit is het 
arbeiden aan uw ziel, dat u probeert mensen te worden die in mijn ordening 
blijven, naar mijn wil leven en zich tot liefde vormen. Want elke zwakheid, elke 
tekortkoming en ondeugd heeft zijn oorzaak in liefdeloosheid, in de eigenliefde.  
 
Zachtmoedigheid, vredelievendheid, deemoed, geduld, barmhartigheid en 
rechtvaardigheid zijn tekenen van de naastenliefde. En wanneer u hierin tekort 
schiet bent u niet van liefde vervuld, dus moet u ijverig werken aan uzelf. Maar 
daarvoor moet u zelf eerst uw zwakheden en gebreken als zodanig onderkennen, 
en daar is ernstige zelfkritiek voor nodig, een ernstig bezinnen op en rechtzetten 
van uw houding tegenover Mij en uw medemensen. Mij moet u als Vader 
respecteren, ieder mens echter als broeder of zuster - omdat u allen "kinderen" 
bent van één Vader. En kinderen, jullie moeten elkaar liefhebben, dan zal jullie 
ook mijn welgevallen ten deel vallen, want dan kan Ik zelf bij mijn kinderen 
vertoeven. Elke ondeugd houdt Mij echter tegen en dat is alleen in uw nadeel, 
want zonder Mij en mijn tegenwoordigheid blijft u zwak en onvolmaakt en kunt 
u uw doel op aarde niet bereiken. 
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Uw doel is volmaaktheid, verandering tot liefde, verandering van uw wezen tot 
de oertoestand die u vrijwillig opgegeven hebt. Want alleen de oertoestand is 
zaligmakend en zolang u van deze vervreemd bent, is gebrekkigheid, 
onwetendheid en krachteloosheid uw lot, zowel op aarde als ook in het 
geestelijke rijk. Ik wil u weer de gelukzaligheid verschaffen en vermaan u 
daarom voortdurend dat u die nastreeft. Dat u de omvormingsarbeid van uw 
wezen ernstig ter hand neemt, dat u door innerlijke overdenking leert inzien hoe 
weinig uw denken en handelen met mijn wil overeenkomt omdat u nog in de 
eigenliefde volhardt, en dat u zich moet beijveren om deze gebrekkige toestand te 
veranderen. Dat u de liefde beoefent waar en wanneer u daartoe gelegenheid 
geboden wordt. Want alleen door de liefde kunt u zalig worden, alleen door de 
liefde kunt u uw tekortkomingen en ondeugden de baas worden. 
 
En wanneer u de liefde nog niet in u voelt, vorm u dan verstandelijk tot juist 
denkende mensen. Wees zachtmoedig, vredelievend, ootmoedig en geduldig en 
tracht uw medemensen te helpen. Dan zal het gevoel van liefde in u ontwaken, 
het zal u gelukkig maken en u aansporen tot liefdadigheid. En dan drijft het 
verstand u niet meer, maar het hart, en dan gaat u stap voor stap omhoog. Sla 
uzelf daarom gade. Keer in uzelf en vraag u ernstig af of u juist denkt en handelt, 
en uw hart zal u dan antwoord geven. Ook Ik zelf zal u te hulp komen als u zich 
serieus deze vragen stelt. Ik zal u de kracht doen toekomen om uit te voeren wat 
u serieus wilt, en de arbeid aan uw ziel zal dan ook een gunstige voortgang 
hebben. U zult er bevrediging in vinden u aan Mij te onderwerpen en u zult 
gestadig omhoog gaan, zodra het uw wil is volmaakt te worden. 
 
Amen 
 

 
BD.7530 
24 februari 1960 
 
Bewust werken aan de ziel  
 
Niemand moet er op rekenen dat hem nog lange tijd overblijft om aan zijn ziel te 
werken, want niemand weet wanneer zijn laatste uur gekomen is. De mens moet 
zo leven alsof elke dag de laatste is die hem beschoren is. Hij moet ijverig bezig 
zijn voor het heil van zijn ziel. Hij moet geen dag verloren laten gaan waarin hij 
niet een werk van liefde verricht heeft. Hij moet zijn naaste met raad en daad 
bijstaan, hij moet aan zijn God en Schepper denken en tegenover Hem de 
verhouding van een kind tot de vader tot stand brengen. Elke dag moet hij bidden 
tot zijn Vader en zich op Hem en zijn genade verlaten. Hij moet zich aan Hem 
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toevertrouwen en Hem om Zijn bescherming en Zijn leiding vragen. Hij moet 
zich in gedachten verbinden met de lichtwereld, hij moet steeds alleen het goede 
willen en hij zal dan ook alleen dat doen wat in de wil van God besloten ligt. 
 
De mens kan er veel toe bijdragen dat zijn ziel op aarde snel rijp wordt, wanneer 
hij maar bewust deze arbeid aan zijn ziel verricht, dat wil zeggen: zich altijd voor 
ogen houdt waarom hij op deze aarde is en dan steeds zo leeft zoals het 
beantwoordt aan Gods wil, wanneer hij de geboden van de liefde tot God en de 
naaste vervult. En hij kan dit elke dag realiseren wanneer het hem er maar om te 
doen is vooruit te gaan in zijn ontwikkeling, dus zijn leven op aarde in 
overeenstemming daarmee te leiden. Maar hij moet deze arbeid niet uitstellen, 
omdat hij niet weet hoe lang hij nog op aarde leeft. Het is hem niet gegeven 
hiervan op de hoogte te zijn, en zo is het goed, omdat hij anders in zijn willen 
niet vrij zou zijn. Maar hij raakt ook makkelijk in gevaar als hij lichtvaardig de 
arbeid aan zijn ziel voor zich uitschuift, er steeds op rekenend dat er nog tijd 
genoeg is om ernstig aan zijn ziel te denken. 
 
Niemand weet wanneer zijn uur gekomen is - en dat kan u plotseling verrassen - 
en dan zult u het bitter berouwen wanneer u in het rijk hierna inziet wat u op 
aarde verzuimde. En veel mensen gaan totaal onvoorbereid het rijk hierna binnen, 
ze kunnen geen enkele geestelijke vooruitgang aantonen, ze hebben alles 
verzuimd wat hun deze vooruitgang zou hebben opgeleverd, ze hebben op aarde 
alleen voor hun lichaam geleefd, maar nooit aan de ziel gedacht, die alleen 
voortleeft na de dood van het aardse lichaam. Daarom moet ze ook de gevolgen 
dragen - te smachten in kwelling en duisternis, of in totale verlatenheid door 
eindeloze ruimten te dwalen, arm en ellendig en in grote nood. Nog leeft u op 
aarde en kunt u uw ziel dit verschrikkelijk lot besparen, maar u moet het leven 
benutten en elke dag en elk uur arbeid aan uw ziel verrichten, die voor u al kan 
bestaan in een geestelijk gerichte gedachte omdat dan ook lichtwezens u bijstaan 
en u steeds weer in geestelijk gebied proberen te trekken, wat hun ook lukt als u 
van goede wil bent. 
 
Denk vaak aan het uur van de dood en steeds meer zult u ook de verschrikkingen 
van de dood overwinnen, want hoe meer u werkt aan uw ziel des te geringer zal 
de angst worden in u voor het uur van de dood, want dan bent u er op voorbereid 
- u leeft bewust en gaat ook bewust en zonder paniek het einde tegemoet dat u 
steeds weer wordt aangekondigd. Maar wee degenen die onverantwoordelijk van 
de ene dag in de andere leven, wee dezen wanneer de dag hen verrast die aan hun 
leven een einde maakt - wee degenen die nooit aan hun ziel dachten en alleen 
maar voor hun lichaam hebben gezorgd. Of ze vroegtijdig sterven of de dag van 
het einde meemaken, hun einde zal vreselijk zijn, want de ziel zal het lot moeten 
dragen dat de mens zelf haar op aarde heeft bereid. 
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Amen 
 

 
Het loskomen van de wereld 

 
BD.3968 
3 t/m 5 februari 1947 
 
Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en 
materie - Het resultaat is waarheid  
 
Hoe groter het verlangen van de mens is naar waarheid, des te dieper dringt hij 
binnen in de waarheid. God, als Gever van de waarheid, is niets onbekend en zo 
is Hij ook op de hoogte van elke vraag die het hart van de mens bezighoudt. En 
Hij beantwoordt haar en zo is het voor u mensen heel gemakkelijk uw weten te 
vergroten, als u maar God als de eeuwige Waarheid tot u laat spreken, dat wil 
zeggen als u luistert naar de innerlijke stem die u steeds juist onderricht. U zult in 
uzelf het antwoord moeten zoeken, u zult het niet van buitenaf komend mogen 
verwachten, dan wordt u rechtstreeks onderricht en u zult zeker kunnen zijn van 
de volledige waarheid. Let er daarom op, wat Hij tot u spreekt: Wilt u Mij dienen 
of de wereld, wilt u mijn welgevallen verwerven of in aanzien staan bij de 
medemensen? Uw wil alleen bepaalt uw handelen en uw diepste gedachten en 
daarom zal een geestelijke wedergeboorte steeds alleen kunnen plaatsvinden 
wanneer het diepste verlangen u bezighoudt met Mij in verbinding te staan, 
wanneer u Mij zoekt en u geheel van de wereld terugtrekt om u met Mij te 
verenigen. 
 
Maar hoe maakt u zich los van de wereld als u toch daarin zult moeten leven en u 
voor een aardse taak gesteld ziet die u niet zult mogen verwaarlozen? Hoe brengt 
u de innige verhouding met Mij tot stand terwijl u toch voortdurend onder de 
medemensen verblijft en er daardoor toch steeds weer een beroep op u wordt 
gedaan? Alleen door het inkeren naar binnen, door een zich terugtrekken in de 
eenzaamheid, dat echter op alle plaatsen en tijden kan gebeuren volgens uw wil 
en dat des te inniger en meer ongehinderd plaatsvindt, hoe minder indrukken van 
buitenaf de mens in zich opneemt.  
 
De meest innige verbinding met Mij vraagt een zich losmaken van alle materie, 
want Ik zelf sta als zuivere Geest van eeuwigheid buiten de materie, ofschoon de 
materie op zich geconsolideerde kracht is uit Mij, doch altijd op een zekere 
afstand staand van Mij. Wie Mij wil zoeken en vinden moet zijn wil tevoren van 
de materie afkeren. En daar hij toch te midden van de materie vertoeft omdat hij 
zelf een materieel omhulsel heeft, moet hij zich in zijn binnenste terugtrekken. 
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Dan zal hij Mij vinden. En het totale losmaken van de materie gebeurt dan, 
wanneer van het lichamelijk oog elke indruk van buiten verre wordt gehouden, 
wanneer het zich sluit en geen materiële beelden meer opneemt, want deze 
worden weerspiegeld in de ziel van de mens en storen deze in de stille 
beschouwing en vereniging met haar geest. Geest en materie zijn tegengestelde 
begrippen en zullen ook steeds in tegenstelling tot elkaar blijven. En daar Ik zelf 
als zuivere Geest in u wil werken, zult u eerst deze innerlijke scheiding van de 
materie moeten voltrekken en u zult dichter bij Mij komen, maar nooit de innige 
band met Mij tot stand kunnen brengen zolang uw ogen en uw zinnen gevangen 
genomen zijn door uiterlijke indrukken. 
 
Ik wil dat alleen mijn nabijheid wordt begeerd, dat niets meer in uw hart 
plaatsvindt en dat u de wil opbrengt voor Mij en mijn nabijheid al het aardse prijs 
te geven, dat u zich in gedachten losmaakt van datgene wat tegen Mij gericht is. 
En welke materie dan ook is tegen Mij gericht geestelijks. Ik wil ook dat 
menselijke gebruiken zoveel mogelijk worden vermeden, want ze leiden af van 
een innerlijke concentratie als ze niet gedachteloos worden voltrokken, of ze 
worden zuiver mechanisch uitgevoerd en zijn dan eveneens waardeloos. Wie Mij 
serieus zoekt, moet eerst de verbinding met de wereld verbreken en tot de wereld 
behoort alles wat niet geestelijk is, wat in contact staat met aardse materie, wat 
met de lichamelijke zintuigen van de mens wordt opgenomen, wat dus de ziel 
gevangen houdt, wat haar verhindert zich met de geest in zich te verbinden. Pas 
wanneer dit losmaken is voltrokken, is ze in staat met Mij te spreken zoals het 
mijn wil is, opdat Ik zelf met mijn liefde en genade in het hart van de mens 
werkzaam kan zijn. 
 
En Mij is de stille diepe verering waarlijk het liefst en kan nooit vervangen 
worden door uiterlijke gebruiken en handelingen die het denken van de mens 
onwillekeurig beïnvloeden, die niet anders kunnen dan dit afleiden van het 
eigenlijke, van de zuiver geestelijke verbinding met Mij. Ik kijk in het hart van 
ieder mens en heb waarlijk geen uiterlijke bewijzen nodig van uw liefde voor 
Mij. En zoals u contact zoekt met Mij zult u bedacht worden met mijn liefde en 
genade en u zelf bepaalt de mate ervan. Daarom zult u weliswaar geen verkeerde 
handelingen begaan door uiterlijke ceremoniën, door menselijke gebruiken, 
echter uzelf schade toebrengen doordat u het toestromen van mijn liefde en 
genade zelf vermindert zolang er nog een andere gedachte dan Ik een plaats in uw 
hart vindt.  
 
In geest en in waarheid moet u dichter bij Mij komen, dan zal mijn oog met 
welgevallen op u rusten en dan zult u zelf de zegen van een dergelijke innige 
verbinding bij uzelf bemerken. Dan zult u voelen dat Ik bij u aanwezig ben, en u 
zult gelukzalig zijn. En toch zult u diep deemoedig blijven in uw gelukzaligheid, 
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omdat u zich bewust bent van de buitengewone genade die u ten deel valt, dat Ik 
intrek neem in uw hart en de deemoed zal de mate van genade vergroten. 
 
Amen 
 

 
BD.7361 
12 mei 1959 
 
"Het hemelrijk lijdt geweld" (2)  
 
Er wordt veel verlangd van diegenen die nog te zeer aan de wereld gebonden zijn 
en dezen moeten waarlijk geweld gebruiken om zich het hemelrijk te verwerven. 
Want ze zijn vastgeketend aan hem die heer van de wereld is, door hun 
menigvuldige zwakheden en begeerten van de dingen van deze wereld. Willen zij 
zich daarvan losmaken, dan is er een sterke wil voor nodig om een andere weg in 
te slaan. Dit voornemen is daarom niet gemakkelijk voor een uitgesproken 
wereldmens. Hij heeft daar hulp bij nodig, hij heeft de ondersteuning nodig van 
een macht die tegenover de heer van de wereld staat, die in staat is hem te 
bevrijden uit de macht van de eerdergenoemde. Hij heeft dus ondersteuning 
nodig van Jezus Christus, Die alleen deze macht heeft en de mens aan de 
tegenstander kan ontrukken. Hoe meer de wereld de mens in de ban houdt, des te 
groter is de macht van de tegenstander over hem en moet de mens werkelijk 
strijden tegen de verlokkingen en aantrekkingskracht van de wereld. 
 
En deze strijd is niet gemakkelijk en hij zou ook zeker niet door de mens worden 
doorstaan, maar zodra deze eenmaal de wil heeft opgevat zich los te maken, 
verlaat deze gedachte hem niet meer. Want nu is God zelf al tussenbeide 
gekomen en Hij zal Zijn invloed nu op elke manier trachten te doen gelden, 
zonder echter de mens te dwingen zijn levenswandel te veranderen. 
 
Maar heeft de mens eenmaal deze gedachten in zich laten opkomen, afstand te 
doen van de wereld ter wille van een hoger doel, dan zullen zijn gedachten zich 
ook steeds meer met God en Zijn wil bezighouden. Hij zal ook aan de goddelijke 
Verlosser Jezus Christus denken en nu ook van Diens kant versterking van zijn 
wil mogen ondervinden, al naar gelang zijn eigen wil en diens richting. En de 
strijd tegen wereldse verzoekingen zal al in hevigheid afnemen, maar het 
hemelrijk zal steeds dichterbij komen omdat de mens de strijd heeft aangebonden 
met de heerser van de wereld, en het rijk dat "niet van deze wereld" is hem nu in 
z’n greep begint te krijgen. 
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"Het hemelrijk lijdt geweld en alleen wie geweld nodig heeft, trekt het naar zich 
toe." Deze woorden zijn gezegd voor de aardbewoners die juist alleen door 
gebruik te maken van geweld in staat zijn zich los te maken van hun heer tot nu 
toe. Want voor de anderen gelden de woorden: "Mijn juk is zacht en mijn last is 
licht." Maar dan moet de wereld met haar verzoekingen al zijn overwonnen. Dan 
zal de mens de last niet meer zo voelen, hem zal het verlangen van God heel 
gemakkelijk te vervullen voorkomen omdat hij al in verbinding met Hem staat en 
bewust de weg gaat die op het geestelijke rijk is gericht, omdat de strijd tegen de 
wereld dan al gevoerd is met als resultaat dat de rijken nu verwisseld zijn, dat 
deze wereld al verleden tijd is en het rijk Gods op de eerste plaats is gekomen, 
dat er dus geen erg grote last meer op de mens drukt en hij daarom de weg over 
de aarde bijna onbelast kan gaan, met een licht juk en een lichte last. 
 
Maar deze weg leidt naar het doel, zoals ook een gewelddadige strijd tegen de 
wereld heel zeker de mens het doel zal laten bereiken dat hij het "hemelrijk" in 
bezit zal kunnen nemen wanneer hij zijn aardse lichaam aflegt en het geestelijke 
rijk binnengaat. Want zijn wil die gericht was op het geestelijke rijk, heeft 
overwonnen omdat hem te allen tijde de nodige kracht werd geschonken zodra 
het maar zijn ernstige wil was het "hemelrijk" in bezit te kunnen nemen. 
 
En deze beslissing moet in het leven op aarde al worden getroffen. De wereld 
moet worden onderkend als bezit van de tegenstander van God en er moet 
worden ingezien dat het rijk Gods niet van deze wereld is. Dan is alleen de goede 
wil voldoende, dat de mens kracht wordt toegezonden om de strijd op te nemen 
tegen de aardse wereld met al haar verlokkingen en verzoekingen en alleen te 
streven naar het hemelrijk dat wel geweld nodig heeft voor hem die juist aan die 
aardse wereld toebehoort maar ook het leven in gelukzaligheid wil bereiken. 
 
De aardse wereld echter zal de mens nooit eeuwige gelukzaligheid kunnen 
schenken. De aardse wereld kan alleen geven wat aards, dus vergankelijk is. En 
alles zal vervallen bij de dood van de mens, wanneer hij alles achter moet laten 
wat de aarde toebehoort. Maar wie zich al op het geestelijke rijk heeft gericht, die 
zal geen angst voelen voor de dood van het lichaam. Want hij weet dat hij niet 
kan vergaan, maar verder zal leven in een rijk dat onvergelijkelijk mooier is dan 
de aardse wereld en dat te verkrijgen daarom doel en streven van ieder mens 
moet zijn zolang hij op aarde leeft. 
 
Amen 
 

 
BD.8471 
18 april 1963 
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Het bereiken van het kindschap Gods vereist het loskomen van de 
wereld  
 
Alles zult u kunnen bereiken wanneer u maar de ernstige wil zult opbrengen. 
Want dan zult u ook onmetelijke kracht kunnen ontvangen om uit te voeren wat u 
zult willen. Maar juist uw wil is zwak en de wereld houdt u nog veel meer 
gevangen dan dat u bereid zou zijn alles op te geven. Maar wilt u het kindschap 
Gods nog op aarde bereiken, dan is daar een volledig overwinnen van de wereld 
voor nodig. U zult u helemaal van de materie moeten hebben losgemaakt, wat 
echter niet betekent dat u zich als kluizenaar zult moeten terugtrekken in de 
woestijn. U zult ook midden in de wereld kunnen staan en toch de materie 
helemaal hebben overwonnen, want met haar om te gaan betekent niet haar te 
begeren. Want de aardse plichtsvervulling hoeft geen hindernis te zijn voor de 
positieve ontwikkeling van de ziel, wanneer ze een dienst is aan de medemensen 
en wanneer deze dienst niet alleen verricht wordt vanwege aards gewin, dat dus 
het verkrijgen van materiële goederen de aanleiding is voor de werkzaamheid die 
de mens verricht. 
 
Ook het bezit van een mens is geen hindernis voor de totale vergeestelijking, 
wanneer het weer wordt gebruikt voor dienende, onbaatzuchtige naastenliefde. 
Maar wordt op de eerste plaats de eigenliefde bevredigd, dan is ook de weg naar 
de vergeestelijking nog heel lang. Dan is het streven naar het hoogste doel nog 
niet serieus en dus de wil te zwak, wat ook het ontbreken van kracht tot gevolg 
heeft. 
 
Het hangt dus van u mensen zelf af of u in korte tijd nog het doel zult bereiken. 
Er kan u een heel leven ter beschikking staan en u komt geen stap verder, maar u 
zult u ook in zeer korte tijd kunnen voltooien, wanneer dit uw ernstig streven is, 
omdat het u dan ook waarlijk niet aan kracht zal ontbreken. En zodra u een weten 
wordt gegeven dat u ook een overmaat van genaden verzekert, zult u ook heel 
bewust naar uw voltooiing kunnen streven, wat echter steeds vereist dat u zich 
losmaakt van de wereld. In hoeverre u daartoe gewillig bent, bepaalt ook uw 
capaciteit. Want de ernstige wil waarborgt u ook de toevoer van kracht. 
 
Maar u mensen verwacht altijd nog teveel van uw leven. U koestert nog zo veel 
wensen en bent niet bereid deze op te geven. U vertrouwt Mij ook nog niet 
onbeperkt, daar u anders niet zou betwijfelen dat Ik u ook door het leven op aarde 
heen leid, dat u geen nood hoeft te lijden wanneer Ik zie dat uw zielenheil voor u 
prioriteit heeft en u afstand neemt van aardse wensen. Want Ik alleen ben het Die 
u geven maar ook ontnemen kan, Die u ook rijkelijk voorziet wanneer u bereid 
bent Mij een offer te brengen, want u zult er waarlijk niet onder lijden. Want wat 
het lichaam vrijwillig ontbeert, dat wint de ziel duizendvoudig. En wanneer u 
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overweegt dat u alle aardse goederen zult moeten opgeven wanneer uw ziel het 
lichaam zal verlaten, dat u niets mee naar boven zult kunnen nemen behalve 
alleen uw geestelijk gewin, dan zult u ook de waardeloosheid van aardse 
goederen inzien en proberen u daarvan los te maken ter wille van geestelijk 
voordeel. 
 
Maar Ik kan u niet dwingen afstand te doen. Ik kan u alleen bijstaan doordat Ik u 
afneem wat nog hinderlijk voor u is, of doordat Ik u zoveel hindernissen in de 
weg stel dat u vrijwillig opgeeft wat niet nuttig is voor uw zielenheil. En dit 
onderscheid tussen "plichtsvervulling" en "eigen verlangen naar de goederen van 
de wereld" zult u ernstig moeten proberen vast te stellen. En voelt u zich 
helemaal vrij van het laatste, dan zult u ook waarlijk het laatste doel kunnen 
bereiken op aarde, kind van God te worden. Want in overeenstemming met de 
ernst van uw willen en streven, zal zich dan ook het verloop van uw leven 
ontwikkelen, u altijd de grootste mogelijkheden biedend om de hoogste doelen te 
bereiken. Maar aan kracht zal het u niet ontbreken, omdat u dan in mijn wil 
opgaat en uw terugkeer naar Mij verzekerd is. 
 
Amen 
 

 
Zelfbeschouwing en zelfkritiek 

 
BD.6113 
19 november 1954 
 
Zelfkritiek: gedachten - liefde  
 
Waar uw liefde is, daar zullen ook steeds uw gedachten zijn. En als u nu ernstige 
zelfkritiek wilt uitoefenen, let er dan alleen op waarmee u zich voornamelijk in 
gedachten bezighoudt. Want uw gedachten zijn vrij en die hoeft u niet te 
verbergen voor de medemensen, dus zullen de gedachten altijd blijk geven van 
het diepste verlangen of dat wat uw hart het meest beroert. Onderzoek nu of ze 
aards of geestelijk gericht zijn en doe uw best ze zoveel mogelijk van het aardse 
af te keren en op het geestelijke te richten. Span u in om God en Zijn rijk tot het 
doel van uw verlangen te maken en u los te maken van alles wat de wereld 
toebehoort.  
 
Laat dus niet de wereld uw liefde gelden, maar God. Want God zal u uw liefde 
waarlijk beter belonen dan de wereld. God zal u weer liefde schenken en Zijn 
liefde te bezitten betekent: leven en gelukzaligheid te verkrijgen, licht en kracht 
te ontvangen en eens het eeuwige leven binnen te gaan wanneer het leven op 
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aarde is beëindigd. Maar wie de wereld meer liefheeft, die kan alleen wereldse 
goederen ontvangen die vergankelijk zijn, die hem het aardse bestaan wel mooier 
maken, maar zijn ziel omhullen met duisternis. En aan het einde van het leven zal 
de mens daar niets van kunnen meenemen naar boven in de eeuwigheid. 
 
U zult uzelf gemakkelijk kunnen onderzoeken wanneer u op uw gedachten let. En 
daarom wordt u gewaarschuwd en voortdurend aangespoord om uw gedachten 
naar boven te laten gaan. Want al is voor u niet meteen de winst zichtbaar, deze 
zal onmetelijk zijn als u heengaat naar het geestelijke rijk. En ook op aarde zult u 
al rijkelijk kunnen ontvangen, want elke geestelijke gedachte wordt opgepakt 
door de bewoners van het geestelijke rijk en voor u gezegend. U brengt met hen 
de verbinding tot stand en daar hun doel altijd alleen God is, leiden ze ook uw 
gedachten naar God toe en ze brengen u een geestelijke schat over die altijd 
overeenstemt met uw verlangen. 
 
Laat niet de wereld uw gedachten beheersen. Verdring ze en houd u door middel 
van gedachten meer bezig met het rijk dat u eens zult betreden. En hoe meer u 
erin slaagt u van de wereld los te maken, des te meer zal God het doel van uw 
gedachten zijn. Uw liefde zal steeds meer naar Hem uitgaan en de beantwoording 
van Zijn liefde zal voor u onvermoede gelukzaligheden betekenen. U zult leven, 
want u ontvangt van Hem licht en kracht en u zult nu in ononderbroken 
werkzaamheid overeenkomstig de wil van God gelukzalig zijn in het geestelijke 
rijk. 
 
Amen 
 

 
BD.7307 
13 maart 1959 
 
Geregelde zelfbeschouwing is nodig  
 
Keer in uzelf en herken uw zwakheden. Een regelmatige zelfbeschouwing heeft u 
erg nodig, want u mensen bent u er niet van bewust dat u nog zeer onvolmaakt 
gevormd bent omdat u de staat van uw ziel niet aan kritiek onderwerpt maar al 
tevreden bent wanneer alleen uw buitenkant naar eigen goeddunken in orde is. 
Maar dit laatste draagt er niet toe bij de rijpheid van ziel te vergroten, dat een 
eigen arbeid vereist wil dit succes opleveren. En het is nodig dat u weet hoe uw 
gesteldheid moet zijn en hoe u geaard bent. Daarom moet u zich herhaaldelijk 
rekenschap geven - u moet zelfkritiek uitoefenen en als maatstaf steeds mijn 
geboden van de liefde tot God en de naaste nemen, dan zult u zich spoedig 
bewust worden van uw zwakheden en gebreken, die nu helder en duidelijk 
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tevoorschijn komen wanneer u van plan bent uw wezen serieus te veranderen. En 
dit moet u goed onthouden, dat het de ernstige wil van het hart moet zijn, niet 
alleen maar voornemens die de mond uitspreekt, naar buiten, waardoor het hart 
echter niet geraakt is.  
 
U mensen bent allen nog te werelds ingesteld en dat heeft tot gevolg dat de 
onbaatzuchtige naastenliefde maar heel weinig beoefend wordt, omdat de mens 
die nog te zeer met de wereld verbonden is, steeds eerst aan zichzelf denkt, eer 
hij aan zijn naaste denkt. Is het u echter ernst dat uw ziel tot rijpheid komt, dan 
zult u zichzelf ook heel open en eerlijk uw zwakheden en gebreken moeten 
bekennen en proberen daar tegen te strijden om een verandering tot stand te 
brengen en uzelf de ernst van uw wil te bewijzen, want alleen de ernstige wil 
verzekert succes, terwijl een oppervlakkige poging niet als zodanig wordt 
beschouwd en ook geen resultaat voor de ziel kan betekenen. Op elke manier 
kunt u wel geholpen worden zodat u bijstand ondervindt, zowel bij uw willen als 
ook bij het handelen, maar u zult toch zelf de eigenlijke arbeid aan uw ziel 
moeten verrichten en daar hoort een beschouwen en herkennen van zichzelf bij, 
daar hoort de volledige ernst bij van een zelfonderzoek, dat u nu ook zal 
onthullen waar u nu aan het werk moet, wat u dan ook zeker lukken zal want u 
ondervindt dan in hoge mate geestelijke ondersteuning. 
 
De ernstige wil betekent alles en deze ernstige wil wordt ook beoordeeld door 
Hem, Die door u moet worden bemind boven alles en Die u ook de liefde voor 
uw broeders en zusters heeft bevolen, die ook Zijn kinderen zijn en aanspraak 
maken op dezelfde liefde van u. Maar daaraan laat u het allen ontbreken en 
daarom zult u steeds weer vermaningen moeten aanhoren om uzelf te 
onderzoeken. Want als u geholpen moet worden dan zult u eerst moeten weten 
waar hulp nodig is. En pas wanneer u uzelf doorziet, wanneer u zelf moeite doet 
uw wezen te herkennen dat nog ver af is van de volmaaktheid, pas dan zult u zich 
inspannen die te bereiken, ofschoon dit nog een wilskracht van grote 
standvastigheid vergt. Toch is dit mogelijk met geestelijke ondersteuning zodra 
wordt ingezien dat u van goede wil bent en serieus uw voltooiing nastreeft. 
 
Amen 
 

 
BD.8064 
16 december 1961 
 
Innerlijke zelfbeschouwing  
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Ook u, mijn getrouwen, moet Ik vermanen om ijverig aan uw ziel te werken. 
Want u draagt allen nog niet rijp geworden substanties in u zolang u op aarde 
bent. U hebt allen nog meer of minder te strijden met uw aanleg, met allerlei 
zwakheden en begeerten, en steeds moet u er aan denken dat u al deze substanties 
moet vergeestelijken tijdens uw leven op aarde. Er zal een altijddurende strijd 
moeten plaatsvinden en u moet overwinnaar worden. U moet in alle liefde 
proberen in te werken op het onrijpe geestelijke in u, dat het u met rust laat, dat 
het zich aansluit bij het verlangen van de geest in u, dat het uw ziel niet meer 
benauwt en dat deze haar klim omhoog steeds makkelijker kan afleggen zonder 
daarbij gehinderd te worden. 
 
Ik wil u allen de weg naar de gelukzaligheid verlichten, maar u zult ook zelf aan 
u moeten werken. U zult uzelf ernstig moeten onderzoeken welke zwakheden en 
fouten er nog op u drukken. U zult u moeten afvragen of uw ziel nog geboeid is 
door een of andere begeerte. U zult elk onzuiver gevoel in u moeten bestrijden, 
elke toornige opwelling in u wegdrukken. U mag geen onedele gedachten 
uitstralen, u mag geen mens uw liefde onthouden. U moet proberen elk onrecht 
dat u een medemens hebt aangedaan goed te maken.  
 
Uw denken moet altijd edel en oprecht zijn, wat elke gedachte aan haat en wraak 
uitsluit. Elk liefdeloos woord moet u vermijden en u moet er steeds aan denken 
dat u naar mijn liefde, barmhartigheid en vergiffenis verlangt en dus uw 
medemens hetzelfde schenken. U moet bij al uw denken en spreken weten dat Ik 
daar zelf van op de hoogte ben en u moet u afvragen of u zich in mijn 
tegenwoordigheid wel juist gedraagt. 
 
Ik weet dat u allen nog zwak bent, dat de strijd die u tegen uzelf moet voeren wel 
de zwaarste is. Maar mijn kracht staat u altijd ter beschikking. U hoeft maar een 
smekende gedachte tot Mij te richten en waarlijk, Ik zal u kracht doen toekomen 
en u zult overwinnaar zijn. U zult de onrijpe geesten in u tot kalmte kunnen 
brengen, ze zullen u steeds meer met rust laten, ze zullen zich matigen en zich 
houden aan de wens van de ziel om te bedaren en zelf een beroep doen op die 
kracht voor eigen loutering. Want deze mogelijkheid staat hen vrij, om in het 
aardse leven zelf rijp te worden en zich bij de ziel aan te sluiten, omdat deze al 
het rijp geworden geestelijke met zich meeneemt naar het rijk hierna, wanneer ze 
het aardse lichaam verlaten moet. De ziel zelf heeft uit de tijd van voor haar 
belichaming nog driften van allerlei aard in zich die ze moet veranderen in het 
tegendeel. En ook het vleselijk lichaam brengt haar in het nauw omdat het uit 
lage geestelijke substanties gevormd is.  
 
Maar de mens heeft ook de mogelijkheid om op al het onreine geestelijke 
verlossend in te werken, wanneer hij alle slechte eigenschappen die hij in zich 
heeft probeert om te laten slaan in het tegendeel, tot hij zelf deemoedig, 
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zachtmoedig, vredelievend, barmhartig en rechtvaardig - tot hij zelf liefde is 
geworden die al die deugden insluit en de mens dan ook geheel rijp geworden het 
geestelijke rijk kan binnengaan. Onderzoek daarom ernstig aan welke deugden 
het u nog mankeert. Onderzoek of u deze verandering van uw wezen al helemaal 
tot stand hebt gebracht. Onderzoek waaraan het u nog mankeert en werk serieus 
aan uzelf. En u zult heel zeker succes kunnen boeken wanneer u maar ernstig wilt 
en Mij om het toezenden van kracht vraagt omdat u alleen te zwak bent.  
 
Roep tot Mij in Jezus dat Ik uw wil zal sterken, dat u de wilszwakte zult 
verliezen, dat Ik u vergeef waar u zondig bent geworden en waarlijk - mijn 
bijstand voor u is zeker. Want Ik wil dat uw zielen rijp worden en Ik heb waarlijk 
mijn vreugde aan diegenen die de omvorming van hun wezen tot liefde serieus 
nemen. Want zodra de liefde u vervult, zullen ook alle lage geestelijke 
substanties in u vergeestelijkt worden, omdat ze de kracht van de liefde niet 
kunnen weerstaan. Waar echter deze onrijpe geesten nog werkzaam zijn, daar is 
de liefde nog niet groot genoeg, ofwel: Ik zelf kan nog niet in alle volheid in u 
werkzaam zijn en u zult moeten strijden opdat u rein zult worden en Ik mijn 
intrek bij u kan nemen. En dan bent u ook in uzelf verlossend bezig geweest. 
 
Amen 
 

 
Ernstig verlangen naar waarheid 

 
BD.5778 
28 september 1953 
 
Valse christussen en profeten  
 
De zuivere waarheid zal in de laatste tijd in het bijzonder worden aangevallen. En 
dit is het werkzaam zijn van de satan die als tegenstander van God de waarheid 
wil ondermijnen, die het denken van de mensen in de war brengt zodat ze niet 
meer in staat zijn de waarheid als zodanig in te zien. En zijn middelen en plannen 
zijn fijntjes samengesteld, zodat mensen, wier wil niet tegen Mij is gericht, ze 
ook vaak niet willen doorzien, maar die het zouden kunnen inzien wanneer ze in 
alle ernst alleen maar de waarheid begeerden. Juist in de laatste tijd zullen lichten 
en schijnlichten tegelijk opflitsen. En om nu deze te kunnen onderscheiden, is een 
serieus verlangen naar de waarheid nodig, omdat het moeilijk zal zijn alles 
duidelijk te zien. Want er zullen veel valse christussen en profeten opstaan zoals 
het werd aangekondigd, ook als een teken van de eindtijd. Daaruit is op te maken, 
dat ze onder hetzelfde vizier zullen strijden, dat ze zich dus zullen voordoen als 
afgezanten van boven, dat ze de woorden van Christus in de mond nemen en de 
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mensen dingen zullen aankondigen die in de toekomst liggen; dat ze echter 
vertegenwoordigers zijn van diegene die tegen de waarheid strijdt om de mensen 
op een dwaalspoor te brengen, dat ze de zuivere waarheid niet meer kunnen 
herkennen. 
 
U zult dus deze valse christussen en profeten niet steeds hoeven te zoeken buiten 
het geestelijke leven, want ook de aanhangers van dwaalleren binnen kerkelijke 
organisaties zijn valse christussen en valse profeten. Allen, die onduidelijke 
verklaringen afleggen die op een dwaalspoor brengen, moeten daartoe worden 
gerekend, evenals allen die proberen te verhinderen dat de mensen de zuivere 
waarheid wordt toegestuurd, die dus vasthouden aan de misvormde leren en de 
mensen beknotten in hun vrijheid van denken doordat ze hun onthouden wat 
verhelderend zou kunnen werken. Al het onware is het werk van valse 
christussen en profeten en dat te onderkennen vereist onweerlegbaar het serieuze 
verlangen naar de waarheid, dat ook bereid moet zijn iets op te geven waarvoor 
de mens voortdurend is uitgekomen wanneer het niet met de waarheid 
overeenstemt. 
 
U mensen zult u dus alleen maar kunnen beschermen tegen het werkzaam zijn 
van de tegenstander van God in de laatste tijd voor het einde, wanneer u zich aan 
Hem toevertrouwt Die de Waarheid is van eeuwigheid, wanneer u Hem in het 
ernstige verlangen naar de waarheid vraagt dat Hij u moge beschermen tegen 
dwaling en dan ogen en oren zal openen. Dan zult u gevoelsmatig inzien wat u 
zult moeten aannemen of afwijzen. Dan zullen geen valse christussen en valse 
profeten u kunnen verblinden met een schijnlicht. Dan zal een zachte glans, die in 
het hart opvlamt, u de zekerheid geven dat u in de waarheid vaststaat en dan zult 
u deze waarheid ook vol overtuiging verdedigen en u ervoor inzetten in de laatste 
strijd op deze aarde en u zult ware strijders voor Christus zijn. 
 
Amen 
 

 
BD.6379 
17 oktober 1955 
 
Het begeren van de waarheid garandeert waarheid  
 
U neemt volledig bewust mijn woord in ontvangst zodra u zich voor mij openstelt 
doordat u het horen wilt. Wanneer u luistert naar wat Ik, uw God en Vader van 
eeuwigheid, u zeggen wil, wanneer u gelooft dat Ik zelf u wil toespreken en nu 
op mijn woord wacht. En dan zult u er ook zeker van kunnen zijn dat Ik tot u 
spreek, dat u de volle waarheid toestroomt. Dat zowel uw gedachten als ook het 
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oor van uw ziel nu geleid en gescherpt worden en niets anders dan de zuiverste 
waarheid aannemen, dat u er dus een duidelijk gevoel voor hebt wat u zult mogen 
aannemen of afwijzen. Uw wil, Mij zelf te horen, garandeert u ook een geestelijk 
goed overeenkomstig de waarheid, dat u door middel van gedachten of door het 
innerlijke woord wordt overgebracht. 
 
Maar steeds moet u gezegd worden dat u verlangen naar de waarheid zult moeten 
hebben. Door dit verlangen naar de waarheid stelt u zelf ook de Gever van de 
waarheid vast, terwijl u zich anders heel gemakkelijk overlevert aan diegene die 
uw gedachten in verwarring wil brengen wanneer u zich zelf al een bepaalde 
mening hebt gevormd en alleen maar verwacht dat deze u bevestigd wordt. En 
wanneer deze mening overeenstemt met de waarheid, is het goed, en ze zal uw 
bevestiging ervaren bij een ernstig verlangen naar de waarheid. Maar is uw 
denken onjuist en wilt u daaraan vasthouden, dan geeft u door uw verlangen al 
mijn tegenstander het recht om op u in te werken en dan zult u niet mogen 
geloven door Mij te zijn toegesproken. 
 
U zult tegenover uzelf zeer kritisch moeten zijn. U zult zich heel ernstig moeten 
afvragen of het u ook werkelijk om de zuivere waarheid te doen is. En daarom is 
elke twijfel die in u opduikt goed, maar nooit een zekere zelfverzekerdheid de 
waarheid te bezitten. Want aan hem die vraagt kan antwoord worden gegeven, 
maar de mens die meent geen onderricht meer nodig te hebben, kan bezwaarlijk 
worden onderricht. U allen zult Mij mogen vernemen, u allen geef Ik antwoord 
op uw vragen, u allen breng Ik de zuivere waarheid over wanneer u deze maar 
van harte begeert. Maar Ik kan uw gedachten niet dwingen, want het staat u vrij 
welke weg deze nemen. Is er echter een betere belofte voor u dan dat u zich aan 
Mij zelf zult kunnen toevertrouwen, dat u in elk geval van twijfel alleen maar Mij 
om opheldering hoeft te vragen om een waarheidsgetrouwe oplossing te weten te 
komen? 
 
Ik ben de eeuwige Waarheid zelf. U komt tot de Oerbron van de waarheid als u 
tot Mij komt. Maak u dan echter tevoren vrij van alle mentale ballast. Kom met 
een leeg hart en laat dit vullen met mijn liefde. Kom zonder enig gedachtengoed, 
zonder eigen meningen en verlang alleen Mij zelf te horen. En u zult Mij horen 
en door Mij in de waarheid onderricht worden. 
 
Mijn tegenstander benut zijn macht ten volle. Hij heeft helpers en handlangers 
die allen ijverig hun best doen om de mensen onjuiste gedachten in te blazen, en 
dezen nemen zoiets veel liever aan dan zuivere waarheid, omdat ze zelf nog een 
duistere geest hebben als gevolg van hun verloren inzicht. Maar de mens zelf 
heeft toch een heel zeker middel om in het bezit van de waarheid te komen, 
wanneer hij naar Mij komt en Mij erom vraagt. En als hij serieus de waarheid 
verlangt, zal hij ook al het geestelijke goed of weten tot nu toe achter zich laten 
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en dan kan hij overvloedig worden bedacht en elke duisternis zal van hem 
wijken. Want het licht der waarheid schijnt stralend in de duisternis. 
 
En de mens moet alles met bedachtzaamheid aannemen wat hem wordt 
aangeboden van de kant van de medemensen, want hij moet zich steeds afvragen 
vanwaar dat weten kwam. Hij moet niet zonder onderzoek van de herkomst een 
weten aannemen, omdat ieder mens zich kan vergissen en zich ook vergissen zal, 
die Ik zelf niet de waarheid heb overgebracht. Want ieder die de waarheid 
begeert, moet naar Mij zelf komen. En pas wanneer hij zich kan beroepen op Mij 
zelf als Bron van zijn weten, kan hem geloof worden geschonken. En toch wil Ik 
ook door hemzelf worden gevraagd om de waarheid en Ik zal diens geest waarlijk 
scherpen, zodat hij duidelijk inziet dat hij in staat is waarheid van dwaling te 
onderscheiden. Kom naar Mij wanneer u de waarheid begeert en Ik zelf zal ze u 
geven, want Ik spreek waarlijk tot ieder die ernaar verlangt Mij te horen. 
 
Amen 
 

 
BD.7559 
26 maart 1960 
 
Ernstig verlangen naar de waarheid  
 
De zuivere waarheid moet worden begeerd om ontvangen te kunnen worden. En 
begeren van de waarheid wil zeggen, bereid zijn het aanwezige weten op te 
geven, zich geheel leeg te maken en nu Mij te vragen de mens de zuivere 
waarheid over te brengen, die alleen Ik zelf hem kan schenken. Want Ik zelf ben 
de Waarheid, Ik ben de Weg en het Leven. Alleen Ik zelf kan de waarheid 
uitdelen en u daardoor de weg aanwijzen die naar het eeuwige leven voert. Maar 
meestal zijn de mensen niet in staat zich los te maken van het geestelijke goed dat 
ze bezitten. Maar ze moeten er steeds op bedacht zijn dat er veel geestelijke 
richtingen zijn, dat het geestelijke goed van verschillende mensen ook 
verschillend is, dat er echter maar één waarheid is, dat niet allen er aanspraak op 
kunnen maken de waarheid te bezitten zolang hun denken nog afwijkt van elkaar. 
En daarom zouden ze alles in het werk moeten stellen om in het bezit van de 
waarheid te komen. Ze zouden geen genoegen moeten nemen met een weten dat 
hun overeenkomstig de traditie werd overgebracht. Ze zouden de oorsprong van 
hun weten eerst moeten trachten te doorgronden en altijd Mij zelf om verlichting 
van hun denken moeten vragen opdat ze de zuivere waarheid vinden. 
 
Ze moeten de waarheid begeren. En ze zullen overtuigd kunnen zijn ze ook te 
vinden, want Ik zelf bekommer Me om diegenen die met heel hun hart verlangen 
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naar de waarheid. Want Ik ben de eeuwige Waarheid en Ik wil dat ook mijn 
schepselen in de waarheid wandelen, dat ze juist denken, dat ze zich een 
waarheidsgetrouw beeld maken van Mij zelf en mijn regeren en werkzaam zijn. 
Ik wil niet dat ze bevangen zijn door dwaling die de mensen door mijn 
tegenstander wordt voorgehouden met de bedoeling dat het hun onmogelijk is 
Mij zelf juist te onderkennen en dan ook te leren liefhebben. En omdat de liefde 
van mijn schepselen voor Mij het doel is dat de mensen moeten bereiken, wil Ik 
dat ze Mij juist onderkennen en daarom zal Ik de mensen die daarnaar verlangen, 
steeds weer de zuivere waarheid doen toekomen. Ik zal ze niet langer in dwaling 
laten en hun denken verlichten zodat ze leren de waarheid van de dwaling te 
onderscheiden en zich afkeren van het laatste. De waarheid zal de mensen steeds 
gelukkig maken, want de waarheid zal licht verspreiden in de harten. 
 
Maar de dwaling maakt de weg die de mensen gaan donker en deze leidt nooit 
opwaarts naar Mij, omdat het de weg is van mijn tegenstander, waarop deze de 
mensen tracht te dringen die hem niet weerstaan. En ieder mens zou zich ernstig 
moeten afvragen in hoeverre hij zich tevreden stelt met het weten dat hij bezit. 
Hij zou zich ernstig moeten afvragen of hij naar de zuivere waarheid verlangt en 
wat hij al heeft ondernomen om tot deze waarheid te komen. Hij hoeft niets 
anders te doen dan Mij ernstig te vragen of Ik hem in de waarheid zou willen 
onderrichten wanneer zijn denken onjuist is. Maar deze wil moet opstijgen vanuit 
het hart. Het moet hem diepe, heilige ernst zijn, zich in de waarheid op te houden. 
En deze ernst ontbreekt de meeste mensen. Ze nemen genoegen met een weten 
dat ze hebben overgenomen en houden eraan vast. Ze denken er niet over na, daar 
ze anders zelf tegenstrijdigheden zouden ontdekken en moesten opmerken. Maar 
de wil van de mens kan niet gedwongen worden. 
 
Daarom is de dwaling ook heel wat meer in de wereld verspreid dan de waarheid 
en daarom probeer Ik steeds weer de mensen van boven toe te spreken om hun de 
zuivere waarheid toe te zenden die hen moet aansporen te vergelijken en zelf 
daarover een standpunt in te nemen. En gezegend wie de waarheid aanneemt, 
gezegend wie zich tracht los te maken van het huidige weten, wanneer het niet 
overeenstemt met het van boven toegezonden weten. 
 
Eens zal de ziel als geestelijke rijkdom kunnen vaststellen, het weten dat ze op 
aarde heeft aangenomen en ook mee naar boven zal nemen in het rijk hierna. Ze 
zal een aanzienlijk voordeel kunnen hebben ten opzichte van de zielen die zich 
op aarde niet van hun verkeerde leren los konden maken, want in het geestelijke 
rijk zal de ziel alleen kunnen werken met goederen die overeenstemmen met de 
waarheid. Elk ander weten zal voor haar nutteloos zijn, ook al heeft ze op aarde 
over nog zo’n groot weten beschikt. Was het niet de zuivere waarheid, dan zal ze 
het verliezen zoals al het aardse bezit, en arm en onwetend in het rijk hierna 
vertoeven, waar ze niet eerder tot een gelukkig stemmende werkzaamheid zal 
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worden toegelaten, dan ook zij de zuivere waarheid heeft aangenomen, die haar 
wel zal worden aangeboden in het geestelijke rijk, maar evenals op aarde haar 
vrije wil vereist om aangenomen te worden. En daarom is het voor de mens zo 
noodzakelijk dat zijn denken nog op aarde wordt opgehelderd, dat hij op aarde de 
dwaling van de waarheid leert onderscheiden, want alleen de waarheid is de weg 
die naar het eeuwige leven leidt, alleen door de waarheid kan de mens gelukzalig 
worden en het eeuwige leven niet meer verliezen. 
 
Amen 
 

 
Het ernstig onderzoeken van geestelijk goed 

 
BD.3686 
14 februari 1946 
 
Ernstige onderzoekingen en het willen van de waarheid  
 
Elk weten moet tevoren worden onderzocht, voordat het als volledig waar 
geestelijk goed door de mens wordt aangenomen, dus tot zijn eigendom wordt 
gemaakt. En aan dit onderzoek moet de ernstige wil om waarheid te bezitten ten 
grondslag liggen. En daarom moet hij zich tot Mij als de eeuwige Waarheid zelf 
wenden en Mij vragen zijn geest te verlichten, zijn denken de juiste richting te 
geven en zijn verstand het vermogen te begrijpen en te oordelen. En hij zal 
waarlijk niet door Mij worden misleid als hij de waarheid begeert. Dit zult u zich 
moeten inprenten, dat mijn doel altijd en eeuwig is, mijn schepselen naar de 
waarheid te leiden en dat de mens van het ontvangen van de waarheid zeker kan 
zijn als zijn wil zulks maar nastreeft. 
 
Alleen de wil heb Ik nodig om hem de waarheid te doen toekomen. Maar waar 
deze wil niet serieus is, waar hij alleen door woorden wordt vervangen en dus het 
verlangen naar de waarheid niet duidelijk zichtbaar is voor Mij, Die tot in de 
verste hoekjes van het hart kan kijken, daar zal de mens bezwaarlijk een serieus 
onderzoek doen en daarom ook niet in het volle bezit van de waarheid uit Mij 
kunnen zijn. Voor hem is elk geestelijk goed toegankelijk. Hij verzet zich niet 
tegen foutieve leren, evenals hij echter ook niet de waarheid als zodanig herkent. 
Hij laat zich binnendringen in een geestelijke richting uit traditie en blijft 
werkeloos in het onderzoek naar haar waarde. Maar eens moet hij zich 
verantwoorden voor zijn denken en willen, omdat hij de gave van het verstand 
onbenut liet en zichzelf de geestelijke vooruitgang daardoor verhinderde. 
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Hij zal zich ook niet kunnen verontschuldigen met het zich nauwgezet houden 
aan de hem gegeven geboden. Integendeel, de juiste verhouding tot de Vader van 
eeuwigheid geeft ieder mens ook inzicht in zijn taak op aarde. En als de mens dus 
de juiste verhouding tot Mij tot stand heeft gebracht, zal hij Mij zelf en mijn wil 
boven de geboden plaatsen van diegenen die hij als mijn plaatsvervangers op 
aarde beschouwt. En hij zal mijn woorden meer geloof schenken, omdat Ik op het 
denken inwerk van diegenen die mijn ware kinderen willen zijn, om ze naar de 
waarheid toe te leiden. 
 
Ik heb alleen de ernstige wil van mens nodig. Is deze op Mij gericht, dan zal de 
mens zich spoedig als mijn kind voelen en uit de hand van de liefdevolle Vader 
bereidwillig elke gave in dankbaarheid aannemen. Hij zal zich liever door Mij 
zelf laten bedenken dan door diegenen die zich mijn plaatsvervangers op aarde 
noemen. Want het hart van een waar kind dringt steeds op het hart van de Vader 
aan. Het gaat zijn weg rechtstreeks en probeert niet langs omwegen de liefde en 
goedheid van de Vader te bereiken. En Ik zal het ook steeds tegemoet komen, 
opdat het Mij gemakkelijk kan vinden. En wat zou Ik mijn kind wel liever 
aanbieden dan de zuiverste waarheid? 
 
Denk hieraan, u mensen die de rechtstreekse verbinding met Mij nog niet tot 
stand hebt gebracht, die nog te zeer aan uiterlijke vormen vastzit en deze niet zou 
willen opgeven, denk eraan dat Ik niet in een uiterlijk omhulsel te vinden ben, 
maar in uzelf wil worden onderkend, om dan echter ook altijd bij u te zijn. Laat 
uw verstand actief worden en neem door middel van gedachten uw standpunt in 
tegenover het weten dat van buitenaf naar u toekomt. En roep Mij aan om 
ondersteuning. En Ik zal u helpen het juiste en ware in te zien en u los te maken 
van de dwaling, want alleen de zuivere waarheid voert u naar Mij. Alleen de 
zuivere waarheid levert u het eeuwige leven op. Streef er daarom ijverig naar in 
de waarheid vast te staan, zodra u gelukzalig zult willen worden. 
 
Amen 
 

 
BD.6676 
24 oktober 1956 
 
"Beproef alles en behoud het beste"  
 
Beproef alles en behoud het beste. Dat zeg Ik tot hen die geneigd zijn te 
twijfelen, die geen juist oordeelkundig vermogen bezitten en die angstig zijn 
geestelijke lering aan te nemen dat hun op ongewone wijze wordt aangeboden. 
Laat het u geheel vrij van vooroordelen aanreiken en vraag Mij dan om 
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verlichting van de geest en denk na over het ontvangene. En wat u niet 
aannemelijk voorkomt omdat u nog niet in staat bent het voor waar te houden, 
schuif dat eerst terzijde en verkwik u aan datgene wat voor u na ernstig 
onderzoek geloofwaardig is. Ik verlang niet van u dat u blind zult moeten 
geloven, Ik verlang van u een onderzoek van het geestelijke goed dat u wordt 
overgebracht. U zult daarover moeten nadenken en het is beter dat u afwijst wat u 
onbegrijpelijk voorkomt dan dat u alles zonder meer aanneemt, want zo'n 
gedachtegoed waartegenover u al denkend nog geen standpunt hebt ingenomen, 
brengt u geen zegen. Maar als u het ernstig meent en verlangen hebt naar de 
zuivere waarheid, zult u ook duidelijk de waarheid herkennen wanneer 
geestelijke leringen die in Mij hun oorsprong hebben, u door mijn boden worden 
overgebracht. Want dit woord heeft de kracht in zich leven te geven, wel 
vooropgesteld dat het leven wordt nagestreefd. 
 
Beproef alles en behoud het beste. Zijn deze woorden niet in tegenspraak met de 
eis te geloven zonder erover na te denken? Ik zelf laat u toch vrij wat u zult 
geloven, wanneer Ik u vraag "het beste" te behouden. Ik laat u vrij omdat Ik geen 
blindelings geloof van u mensen verlang. Maar waarom verhindert u de mensen 
te onderzoeken, van wie u eist dat een nadenken over leerstellingen van het 
geloof achterwege moet worden gelaten. Handelt u niet tegen mijn wil in? En 
bent u zich dan van de gevolgen bewust die zo'n geloofsdwang de mensen 
oplevert? 
 
Steeds weer benadruk Ik de vrijheid van de wil, steeds weer stel Ik de 
verantwoordelijkheid van ieder mens afzonderlijk voorop voor zijn 
wilsbeslissing, steeds weer waarschuw Ik voor geestelijke dwang en maak Ik u 
duidelijk waar het in het aardse leven eigenlijk op aankomt. En ook de schrift 
geeft u het bewijs met deze woorden: "Beproef alles en behoud het beste". En 
iedere serieuze mens die mijn wil vervullen wil, zou omtrent deze woorden 
wantrouwig moeten worden dat ze toch niet overeenstemmen met de geboden 
van kerkelijke zijde en hem aanleiding geven tot nadenken. Want wiens woorden, 
wiens leerstellingen zijn nu geloofwaardiger? 
 
En u zult aan deze woorden van Mij geen andere bedoeling kunnen toeschrijven 
dan deze: een standpunt in te nemen tegenover elke geloofsleer. U zult stelling 
moeten nemen, ongeacht wie u geestelijke leer voorhoudt, want ook de zuivere 
waarheid uit Mij, die van boven rechtstreeks naar u toekomt, zult u mogen 
onderzoeken en Ik zal u niet veroordelen wanneer u meent niet alles zonder meer 
te kunnen aannemen. Alleen zult u Mij altijd om raad moeten vragen en Ik zal u 
het begrip geven voor datgene wat u nodig hebt om uw zielen rijp te laten 
worden. En is uw graad van rijpheid nog laag, dan zult u niet in staat zijn alles te 
begrijpen, maar uzelf bepaalt wat u aan zou willen nemen. 
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Beproef alles en behoud het beste. Want daarmee toont u de ernst van uw 
gezindheid en het verlangen naar de waarheid. Maar wie zonder onderzoek 
aanneemt, laat zijn onverschilligheid zien, en hij zal zich ook nooit met de 
waarheid bezighouden, omdat ze hem onverschillig laat. Maar zo'n instelling mag 
van verantwoordelijke zijde nooit geëist worden. De mensen moeten worden 
aangespoord, maar niet worden verhinderd zich met geestelijke leer bezig te 
houden, dan pas kan het zegenrijk zijn en de mens helpen de zielenrijpheid te 
bereiken, omdat dan de vrije wil wordt ingezet op welks beslissing het alleen 
aankomt. 
 
Amen 
 

 
BD.7009 
2 januari 1958 
 
Geestelijke verbindingen die door God gezegend zijn - 
Minderwaardig spiritisme  
 
Alle geestelijke verbindingen met de aarde staan onder mijn bescherming, zodra 
de wil van de mensen goed is die zulke banden aanknopen. Want van de aarde uit 
moeten die banden tot stand worden gebracht, omdat de geestelijke wereld pas 
dan werkzaam mag zijn wanneer de wil van de mens dit toelaat. Is nu de wil van 
de mensen goed, dan mag ook de lichtwereld in actie komen, terwijl bij niet edele 
gezindheid van de mensen die geestelijke krachten zich uiten die geen licht 
uitstralen, veeleer de duisternis nog vergroten waarin de mensen zich bevinden. 
Maar omdat het mijn wil is dat u mensen licht gegeven wordt, zal Ik ook steeds 
die betrekkingen zegenen die het gevolg zijn van een goede gezindheid en een 
goede wil. En dus zal Ik die mensen ook beschermen tegen het ontvangen van 
onjuiste overdrachten, want de goede wil geeft Mij het recht de onrijpe geesten te 
verdringen en hun te beletten onjuiste opvattingen over te brengen. 
 
En zo zult u ook onbezorgd en met een gerust hart onderrichtingen uit het 
geestelijke rijk in ontvangst kunnen nemen, want de lichtwereld doet 
onafgebroken moeite om u naar het licht te leiden, wat ook door beïnvloeding 
door middel van gedachten geschiedt zodra u licht verlangt. Maar u zult dan ook 
spoedig beseffen dat u ook bewust banden zult mogen aanknopen, dat er geen 
scheiding bestaat tussen de aardse en de geestelijke wereld, dat u voortdurend 
omringd bent door wezens die alleen geaard zijn naar uw wil en uw gezindheid. 
 
Maar daaraan geloven zullen alleen die mensen die de ernstige wil hebben dichter 
bij Mij en de waarheid te komen, want de mensen die ook geestelijke 
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betrekkingen tot stand brengen en zelf nog geen juiste instelling hebben, geloven 
niet op de juiste manier aan Mij. Ze trachten veeleer alleen hun eigen 
nieuwsgierigheid te bevredigen, ze proberen achter geheimen te komen en 
zoeken sensationeel vermaak. En deze mensen worden ook volgens hun 
mentaliteit bediend, en nooit wordt hun geloof aan een God van liefde in hen 
gewekt, veeleer keren ze dichter tot mijn tegenstander die hen door leugen en 
dwaling steeds meer van Mij wegdringt. 
 
Daarom moet er ernstig gewaarschuwd worden voor zulke banden met het 
geestelijke rijk, terwijl ieder mens die een serieuze band met de lichtwereld tot 
stand tracht te brengen, zeker mag zijn van mijn bescherming. Want de wezens 
van het licht brengen mijn wil ten uitvoer, de wezens van het licht doen niets uit 
eigen wil, want hun wil is volledig ondergeschikt aan de mijne. Maar Ik maak 
deze wezens vaak gelukkig met opdrachten, doordat Ik hun mensen toevertrouw 
om te leiden, die met ernstige wil op Mij aansturen, die met Mij al een serieuze 
betrekking zijn aangegaan, zodat Ik hen kan bedenken met licht, met de zuivere 
waarheid die van Mij uitgaat en hun dus wordt toegestuurd, rechtstreeks of door 
mijn lichtboden, die u mensen echter nooit iets anders zullen aanbieden dan wat 
hun van Mij uit toestroomt. Want u moet weten dat mijn uitstraling van licht en 
kracht voortdurend deze wezens aanraakt en door hen nu verder wordt geleid en 
dat daarin ook hun gelukzaligheid bestaat, hen die zulks nodig hebben en 
verlangen weer van licht en kracht te kunnen voorzien. 
 
Daarom is alleen uw wil beslissend, u met Mij en de lichtwereld te verbinden, 
dan is ook mijn bescherming en zegen voor u gewaarborgd, geheel om het even 
of het licht van de waarheid door middel van gedachten nu tot u komt of dat u het 
van Mij ontvangt in de vorm van mijn woord. Altijd is de eeuwige Waarheid zelf 
aan het werk en Deze zal iedere onzuivere geest die tussenbeide wil komen, 
afweren - zoals omgekeerd echter ook mijn lichtwezens machteloos zijn 
tegenover deze duistere geestenwereld wanneer de mens zelf door zijn 
gezindheid hen toegang verleent en hun optreden toelaat. En ieder mens moet 
voor zichzelf verantwoorden welke motieven hem aanzetten tot de poging met 
geestelijke krachten van gedachten te wisselen. Er moet ernstig gewaarschuwd 
worden voor een spiritisme van het lage soort, dat geen zegen brengt maar een 
groot gevaar is zichzelf aan mijn tegenstander over te leveren wanneer hij niet 
bijtijds herkend wordt. 
 
Amen 
 

 
Verlangen naar God 
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BD.5460 
12 augustus 1952 
 
De op God gerichte wil is de doorstane proef op aarde  
 
Mij zult u eeuwig niet meer verliezen, u die Mij zoekt en gevonden hebt. Zolang 
u op aarde verblijft bent u weliswaar aan de invloeden van mijn tegenstander 
blootgesteld, maar wiens wil zich eenmaal op Mij heeft gericht, die is door Mij 
vastgepakt en zijn terugval in de diepte voorkom Ik. Maar Ik spreek van een 
ernstige wil die volledig bewust op Mij aanstuurt. Waar deze ernst nog niet 
aanwezig is, daar kan het mijn tegenstander nog wel lukken hem van Mij af te 
brengen, want er zijn mensen die door opvoeding of spreken van de medemensen 
als het ware meelopers zijn geworden, die zich dus bij hun medemensen 
aansluiten, echter niet vanuit het innerlijk verlangen, Mij als hun herkende Vader 
tegemoet te snellen. Maar waar dit innerlijk verlangen naar Mij in een mens is 
ontwaakt, daar wordt nu mijn vaderliefde werkzaam. 
 
Ik lok en roep deze mens nu voortdurend. Ik pak hem vast en laat hem niet meer 
los. Deze is al uit de keten van de satan bevrijd, ofschoon diens inspanningen om 
hem terug te winnen niet ophouden, tot Ik de mens tot Me roep in mijn rijk. De 
Mij ernstig toegekeerde wil is er de zekerste waarborg voor dat hij Mij en mijn 
rijk wint. Want Ik geef hem de kracht, omdat Ik zelf naar mijn kind verlang en 
zijn wil al de proef op aarde heeft doorstaan. 
 
De ernstige, op Mij gerichte wil is de beslissing, omdat juist deze wil zich eens 
van Mij afkeerde en de terugkeer naar Mij dus door middel van de wil voltrokken 
moet worden. Ik beoordeel de wil, maar niet alleen maar de woorden die niet 
serieus zijn maar voor Mij heel goed herkenbaar als slechts woorden die de mond 
uitspreekt of gedacht worden, waarvan het hart echter niets weet. Maar waar 
eenmaal het verlangen naar Mij is ontwaakt, streeft de mens ook onophoudelijk 
opwaarts.  
 
Want zodra mijn kracht hem wordt toegestuurd als gevolg van de verandering 
van zijn wil, gebruikt hij deze voor geestelijk streven. Hij heeft zich als het ware 
al bij Mij aangesloten. Ik ga naast hem, alleen nog zolang niet door hem herkend 
als zijn liefde nog zwak is. Mijn beeld wordt echter steeds helderder wanneer de 
liefde in hem toeneemt, tot hij Mij zelf door de liefde in zich heeft opgenomen en 
nu ook inziet dat hij niet meer weg kan zinken in de diepte, omdat Ik niets opgeef 
wat van Mij is en in vrije wil van Mij is geworden. 
 
U zult nooit meer van Mij kunnen scheiden wanneer u de levensproef op aarde in 
zoverre hebt doorstaan, dat uw wil voor Mij heeft gekozen. Dan kan het leven op 
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aarde alleen nog tot een grotere zielenrijpheid bijdragen. U zult Mij bewust 
dienen en trouw zijn, totdat Ik u tot Me roep in mijn rijk als uw uur gekomen is. 
 
 
 
Amen 
 

 
BD.7303 
10 maart 1959 
 
Ernstig verlangen naar vereniging met God  
 
Neem Mij op in jullie hart, dat wil zeggen: wil oprecht met Mij verbonden zijn. 
Wie dit serieus wil, die neem Ik ook aan, en hij zal zich voor altijd met Mij 
verbinden, want hij heeft zijn eertijds van Mij afgekeerde wil veranderd, hij 
heeft zich weer bij Mij aangesloten, evenals hij zich eens van Mij losmaakte. 
Het grootste kwaad in de wereld is, dat de mensen in een zekere 
onverschilligheid voortleven, onverschillig tegenover Mij, die ze misschien nog 
accepteren. Maar de samenhang met hun God en Schepper kennen of bevatten 
ze niet bij benadering, omdat zij niet met zichzelf in discussie treden. Meestal 
gaan ze hun aardse weg niet zonder weet van Mij, doch zonder dieper geloof, 
alleen uit onverschilligheid, behalve de mensen die Mij klaarblijkelijk 
weerstaan. 
 
Maar Ik spreek van de onverschilligen, die in de meerderheid zijn, die allen naar 
buiten zouden beweren in Mij te geloven, maar die zich toch in gedachten 
nauwelijks of helemaal niet met Mij bezighouden. Dezen dus hebben Mij nog 
niet in hun "harten" opgenomen, hun wil is nog niet serieus op de vereniging 
met Mij gericht, hoewel zij dit ook zouden ontkennen tegenover hun 
medemensen. Ik ken echter de graad van het verlangen naar Mij, en Ik wil in 
jullie hart worden opgenomen. Ik wil, dat jullie gedachten zich met Mij 
bezighouden, dat het jullie aanspoort de innige band met Mij tot stand te 
brengen, dat jullie dezelfde wil hebben, jullie weer met Mij te verenigen, van 
wie jullie je eertijds vrijwillig losmaakten. 
 
Juist deze uitdrukkelijke wil kan een volledige verandering van jullie 
levenswandel en dus ook van jullie wezen bewerkstelligen, maar zonder de 
uitdrukkelijke wil zullen jullie het nooit tot de geringste verandering van jullie 
wezen brengen, omdat juist jullie onverschilligheid voor mijn tegenstander de 
welkome gelegenheid is, tussen Mij en jullie in te gaan staan, en hij zijn invloed 
waarachtig met succes zal uitoefenen. Want Ik kan jullie niet begeleiden, omdat 
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jullie hart Mij nog niet serieus zoekt. En Ik kan daarom ook niet mijn 
tegenstander verdringen, wanneer hij jullie vergezelt. Jullie zelf echter bezitten 
zonder Mij niet de kracht, jullie tegen hem te verweren. Jullie schikken je maar 
al te graag in zijn plannen, omdat hij jullie daarvoor in ruil materiële goederen 
belooft. Maar hebben jullie de uitdrukkelijke hartenwens, dat Ik jullie nabij 
moge zijn, dan geldt jullie wil Mij en dan kan Ik hem afweren en jullie ook 
werkelijk nabij zijn. Dan hebben jullie Mij in het hart opgenomen en dan zijn 
jullie ook op de juiste weg naar Mij, oftewel, jullie zullen Mij dan voor eeuwig 
niet meer verliezen, wanneer Ik eenmaal bezit kon nemen van jullie hart, omdat 
jullie dit uitdrukkelijk zouden wensen.  
 
En jullie allen zouden over jullie diepste wil verantwoording moeten afleggen 
waarheen deze zich keert. Jullie zouden je allemaal moeten afvragen, wat wel 
jullie grootste liefde is op aarde, of jullie nog de voorkeur geven aan wereldse 
zaken of dat jullie mijn tegenwoordigheid alleen zo begerenswaardig is, dat 
jullie bereid zijn, al het andere op te geven om mijnentwil. Zouden jullie dat 
laatste kunnen, dan zijn jullie waarlijk op de juiste weg, en jullie serieuze wil zal 
beloond worden, want jullie zullen nu geen tijd verspillen, die jullie in mijn 
tegenwoordigheid kunnen doorbrengen, omdat jullie hart er steeds meer naar 
verlangt, Mij in zich op te kunnen nemen, en omdat een dergelijk verlangen 
altijd vervuld zal worden.  Want ook Ik verlang naar mijn kinderen en wil, dat 
zij eenmaal weer naar Mij terugkeren, van waar ze zijn uitgegaan met een 
verkeerd gerichte wil, die ze daarom weer veranderen moeten, naar Mij toe, naar 
hun Vader van eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 
BD.7870 
12 april 1961 
 
De overgave aan God - Het onderkennen van Jezus Christus  
 
Hoe eenvoudig en zorgeloos is uw levensweg wanneer u die aflegt aan mijn 
hand, wanneer u hem gaat onder mijn voortdurende begeleiding, wanneer u zich 
maar altijd aan Mij toevertrouwt en Mij voor u laat zorgen. Dan zult u ook zeker 
uw doel bereiken, want aan mijn hand zult u waarlijk geen verkeerde wegen 
gaan. De innige overgave aan Mij is er ook de garantie voor dat Ik uw vaste 
Leider en Begeleider ben. Want waar een hart in liefde voor Mij sneller gaat 
kloppen, ga Ik niet meer weg, want daar heeft mijn tegenstander zijn recht 
verloren ofschoon hij steeds weer zal proberen u de bekoringen van de wereld 
voor ogen te houden om u weer van Mij af te troggelen. Maar wie door mijn 
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liefde is vastgepakt, wie het zelf mogelijk maakt dat mijn liefde hem bestraalt, 
diens verlangen geldt niet meer de wereld en haar vreugden. Hij heeft andere 
goederen gevonden die hem waard zijn om naar te streven en hij wendt zijn blik 
niet meer af maar onophoudelijk omhoog, waar hij Mij aanschouwt en nu op Mij 
aanstuurt met al zijn zinnen. 
 
De overgave aan Mij moet hebben plaatsgevonden, dan heeft de mens ook zijn 
wilsproef doorstaan. Dan heeft zijn wil zich voor Mij uitgesproken, dan is de weg 
van de terugkeer definitief betreden die gegarandeerd eindigt bij Mij. En Ik wil u 
daarom mijn voortdurende aanwezigheid beloven wanneer u maar van plan bent 
deze te bezitten, want dan schenkt u Mij uw wil en Ik ga nu eeuwig niet meer van 
u weg. Het hoeft dus helemaal geen gewelddaad te betekenen Mij en mijn rijk te 
verkrijgen, wanneer u zelf zich maar in liefde aan Mij overgeeft. Maar geweld zal 
moeten worden gebruik door degene bij wie de liefde tot Mij nog ontbreekt, die 
nog de wereld toebehoort en daarom moet strijden tegen het verlangen naar de 
wereld. Tot deze de innige band met Mij tot stand heeft gebracht kan lange tijd 
duren, hoewel Ik ook hem met mijn liefde volg en steeds weer probeer hem vast 
te pakken. Maar Ik dwing zijn wil niet en deze gaat nog vaak de weg van de 
wereldse genoegens en vreugden, die naar beneden voert en door mijn 
tegenstander steeds weer aan de mens als bekoorlijk wordt voorgesteld, tot hij 
zich uit zichzelf vrij maakt van zijn begeerten, tot hij zijn blik op Mij richt en 
verlangt dat Ik hem aan de hand zal nemen en omhoog zou willen leiden. 
 
Het gaat steeds alleen maar om uw ernstige wil, die in het hart moet ontstaan en 
niet door woorden kan worden vervangen. Het gaat erom dat de mens verandert, 
dat zijn wezen dat tot nu toe door mijn tegenstander werd bepaald, zich nu door 
Mij laat leiden, dat de mens opgaat in mijn wil, dat hij de grondwet van de liefde 
vervult, dat hij zich weer in de eeuwige ordening inpast en dus zijn oerwezen 
aanneemt. Het gaat erom dat hij geen weerstand meer biedt wanneer mijn liefde 
hem bestraalt, dat wil zeggen dat hij zich bewust openstelt, dat hij zal wensen 
weer met Mij in verbinding te treden en mijn liefde te bezitten, die hij eens had 
afgewezen. Dan erkent hij Mij bewust en de vroegere zonde van de afval zal hij 
ook onderkennen. 
 
Maar dit alles is niet mogelijk wanneer hij niet de weg naar de goddelijke 
Verlosser Jezus Christus heeft gevonden. Want Deze alleen geeft hem de kracht 
zich van mijn tegenstander af en naar Mij toe te wenden. Deze alleen is het Die u 
dan aan de hand leidt, want Hij en Ik zijn één. En het zich naar Mij toekeren moet 
derhalve in Hem plaatsvinden, omdat u anders nooit de kracht zou bezitten u door 
middel van de wil van de tegenstander los te maken. Want deze krachteloosheid 
was het gevolg van de grote zonde van het zich afkeren van Mij, die nu pas door 
Jezus is goedgemaakt, dus ook uw wilszwakte alleen door Hem de versterking 
kon ondervinden om u van mijn tegenstander af te keren, weer naar Mij toe, Die 
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u nu aan de hand neem en waarlijk naar het juiste doel leid. En heeft uw wil voor 
Mij beslist, dan hoort u ook bij hen die door Jezus’ bloed verlost zijn. U hebt 
Hem gevonden en Mij zelf in Hem herkend. 
 
De innige overgave aan Mij is ook met het levend geloof in Jezus Christus 
verbonden, omdat u nu helder en duidelijk Diens missie herkent en Mij zelf niet 
meer van Hem kunt scheiden. Want de overgave aan Mij heeft plaatsgevonden in 
de liefde en de liefde is het licht dat nu weer door u heen straalt, zoals eens. 
Zonder liefde vindt u niet de weg naar Mij. Zonder liefde zoekt u niet de 
aaneensluiting met Mij. Maar de liefde bindt ons weer eeuwig samen, de liefde 
ziet in dat u zich met Mij aaneen zult moeten sluiten, wilt u eeuwig gelukzalig 
zijn. En de liefde dringt u naar Mij, Die u nu ook nooit meer los zal laten. 
 
Amen 
 

 
Versterking van de wil door Jezus Christus 

 
BD.3948 
30 en 31 december 1946 
 
De wil tot het goede - Toevoer van kracht door de goddelijke 
Verlosser   
 
De wil tot het goede heeft ook onvermijdelijk de toevoer van kracht tot gevolg. 
En daarom zal ieder mens ook in staat zijn uit te voeren wat hij wil, omdat hij 
door zijn op het goede gerichte denken al in verbinding treedt met de eeuwige 
Schenker van kracht. En wie goed wil handelen, zal goed kunnen handelen. 
Want dit heeft de goddelijke Verlosser, Jezus Christus, tot stand gebracht door 
Zijn dood aan het kruis. Hij verwierf voor de mensen vergrote kracht en 
versterkte wil. Hij heeft de dood overwonnen, dat wil zeggen: de gebonden wil 
vrij gemaakt. Hij heeft de tegenstander van God de macht over de wil van de 
mens afhandig gemaakt, zodat de mens wel in staat is zijn wil aan het goede te 
schenken en ook tot daad te laten worden. 
 
Het verlossingswerk van Christus was van het grootste belang. Want tevoren 
waren de mensen in de macht van de tegenstander van God en ze konden zich 
uit eigen kracht niet vrij maken, omdat de wil steeds weer door hem werd 
verzwakt, zolang ze de tegenstander van God niet met het doeltreffendste wapen 
bestreden, met de liefde, die overwinnaar is ook van de ergste vijand van de ziel. 
En daarom toonde God de mensen de weg door Jezus Christus. Hij bewees hun 
de kracht van de liefde en verwierf door Zijn dood aan het kruis toevoer van 
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kracht en versterkte wil voor de mensheid. Zodoende kan de tegenstander van 
God te allen tijde worden ontvlucht door de mens die in Jezus Christus als 
Verlosser der wereld gelooft en die door de liefde zich tot belanghebbende 
maakt van de door Jezus' dood verworven genaden. Het zal hem dus mogelijk 
zijn goed te willen en te handelen en hij zal niet weerloos aan de vijand van de 
zielen zijn overgeleverd. Als hij maar op God aanstuurt, zal hem ook steeds de 
kracht toestromen om datgene te verrichten wat God welgevallig is. Daarom 
belichaamde de eeuwige Godheid zich in een mens, om alle mensen het bewijs 
te leveren dat er een weg is, die ze maar hoefden te gaan om vrij te worden van 
de duistere macht. 
 
De mensen hebben een taak te vervullen op aarde en nooit zal deze vervulling 
tot de onmogelijkheden behoren. Maar vóór het verlossingswerk waren de 
mensen in uiterste geestelijke nood door de zwakheid van hun wil tegenover de 
verzoekingen en aanvechtingen, maar die van God uit aan Zijn tegenstander 
waren toegekend. Door de sterke wil om in liefde werkzaam te zijn, zouden ze 
hem weerstand hebben kunnen bieden. En dit ontbrak hun en daarom bleven ze 
in zijn boeien. Het streven naar het goede bleef alleen bij denkbeeldige 
voornemens zonder verwezenlijking. En enkelen voelden deze zwakheid en ze 
leden onder de gebonden wil. Maar Jezus Christus verloste hen door Zijn dood 
aan het kruis. Hij ging de weg die allen moeten gaan. De weg van de liefde, die 
ook de wil tot het goede versterkte, omdat Hij door de liefde kracht uit God 
verwierf en elke verantwoordelijkheid meester kon worden. Hij brak de macht 
van de dood. Want dood is wat gekluisterd op de grond ligt, wat krachteloos is 
en daarom werkeloos blijft.  
 
En Hij volbracht het werk van verlossing niet alleen voor de mensen van Zijn 
tijd, maar voor alle tijden verwierf Hij de genade van een versterkte wil voor de 
mensen die in Hem geloofden en zich bewust onder het kruis plaatsten. Dat wil 
zeggen: die zelf tot diegenen willen horen die Hij heeft verlost van de eeuwige 
dood. Het zal hun niet aan kracht ontbreken. Ze zullen goed kunnen zijn 
wanneer ze goed willen zijn. Ze zullen in de liefde leven, dus trachten de mens 
Jezus na te volgen, omdat ze Hem erkennen als Gods Zoon, als Verlosser van de 
wereld, in wie God in alle volheid was, omdat Hij door de liefde zich volledig 
met God had verenigd en Hij daarom ook macht en kracht in overvloed bezat 
om de vijand van de zielen te overwinnen en hem de macht over de zielen van 
de mensen te ontrukken. Want alleen de liefde is het middel dat vrij maakt uit 
vijandige macht. Alleen door de liefde wordt de mens sterk en machtig en kan 
hij de vijand van zijn ziel overwinnen. 
 
Amen 
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BD.7035 
6 februari 1958 
 
Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van 
de wil   
 
De wil volstaat waar de daad niet kan worden uitgevoerd. Want u mensen wordt 
naar uw wil beoordeeld, hoe deze is gericht. Maar dat zal u niet vrijstellen van 
het uitvoeren, van het werkzaam worden van de wil, wanneer dit laatste mogelijk 
is. Want alleen woorden zijn niet voldoende. De wil moet serieus zijn. En een 
serieuze wil doet ook alles wat in het vermogen van de mensen ligt. Maar dat u 
ook kracht wordt toegevoerd zodra Ik uw ernstige wil zie, is vanzelfsprekend, 
daar Ik u anders niet ter verantwoording zou kunnen roepen voor verzuim 
wanneer u had kunnen handelen. Maar u hebt beslist hulp nodig om vat te kunnen 
krijgen op de oprechte wil. Alleen de vrije wilsbeslissing is de zin van uw 
bestaan op aarde. Deze zou echter nauwelijks door u juist worden genomen, 
wanneer deze wil geen versterking zou ervaren door Jezus Christus. Weliswaar is 
ieder mens in staat zijn wil op Mij te richten, maar hij zou steeds weer in een 
zwakke wil vervallen en daarom ook de uitvoering van zijn wil vaak achterwege 
laten. Maar de ommekeer van zijn wil naar Mij maakt het Mij al mogelijk, hem 
naar de Bron van genade van het verlossingswerk te leiden. Deze maakt het Mij 
mogelijk hem ook van kracht te voorzien en op hem in te werken door mijn geest, 
zodat hij wordt aangespoord om werken van liefde te verrichten. En zo kan hij de 
toevoer van kracht al ondervinden, wanneer hij deze innerlijke aandrang opvolgt.  
 
Maar de hulp van Jezus Christus maakt de zekere geestelijke vooruitgang pas 
mogelijk, daar anders zijn wil steeds weer zou worden verlamd door de 
aanvechting van mijn tegenstander, die nog steeds macht heeft over de mens 
omdat deze nog niet vrij is van zijn zondeschuld. Desondanks hecht Ik zeer veel 
waarde aan de Mij toegekeerde wil en Ik rust niet eerder tot de mens de weg heeft 
genomen naar het kruis. Want Ik heb waarlijk middelen genoeg om dit te 
bereiken, wanneer de mens maar eenmaal de gedachten aan Mij in zich 
werkzaam laat zijn. En Ik heb ook het recht om met mijn tegenstander om deze 
mens te strijden. Maar wendt de mens zich nu bewust tot Jezus Christus, dan is 
zijn wil niet meer zo gemakkelijk te verzwakken. Dan streeft hij bewust het doel 
na en dan zal hij ook steeds op zijn wil de daad laten volgen en dus hogerop 
klimmen en zal zijn ziel rijp worden. Want de hulp van Jezus Christus bestaat 
niet alleen in de versterking van wil, maar ook in het scheppen van gelegenheden 
de naastenliefde te beoefenen. 
 
Maar mijn tegenstander weet het voor elkaar te krijgen, dat ook aan werkzaam 
zijn in liefde paal en perk wordt gesteld. Hij weet de harten van zijn aanhangers 
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zo te verharden, dat zij ook hun medemensen een werkzaam zijn in liefde 
verbieden. En deze aanhangers zijn ware knechten van de satan. Want ze grijpen 
beslissend in de geestelijke ontwikkeling in. Maar ze bereiken hun doel niet, want 
waar de mens het werkzaam zijn in liefde wordt verboden, daar beoordeel Ik de 
wil en laat hem evenveel meetellen als een volbrachte daad. En mijn tegenstander 
zal het klaarspelen, mijn goddelijke geboden van de liefde buiten werking te 
stellen, waar de wil nog zo zwak is dat die geen innerlijke weerstand biedt. Maar 
Ik beoordeel het hart van de mens niet naar de uiterlijk zichtbare daad. Van deze 
daad ontsla Ik echter ook geen mens bij wie de verwezenlijking ervan mogelijk 
is. 
 
En zo hebt u opnieuw een verklaring, dat en waarom Ik werken van liefde van u 
vraag. Dat en waarom de ernstige wil om te helpen dezelfde waardering krijgt, 
waar het werk noodgedwongen achterwege moet blijven. Maar Ik stel Me niet 
tevreden met alleen de wil, die zonder werkzaam te worden de noodzakelijke 
ernst laat ontbreken. Maar zolang u nog niet de weg naar Jezus Christus bent 
gegaan, zal uw wil nog erg verzwakt zijn. En daarom zult u een beroep moeten 
doen op de genaden van het verlossingswerk om deze zwakke wil te boven te 
komen. Maar dan zult u met grote ijver uw doel nastreven, dat te doen wat mijn 
wil is: op te gaan in de liefde tot Mij en tot uw medemensen en daardoor het 
hemelrijk te verwerven. 
 
Amen 
 

 
De band met God 

 
BD.5979 
17 juni 1954 
 
Het vragen om de goddelijke Geest  
 
U bent in de kracht van de Geest zodra u Mij en mijn Geest begeert. Want dit 
verlangen verzekert u het toestromen van mijn kracht, omdat elke geestelijke 
vraag vervuld wordt, omdat dit het bekennen is van de eigen zwakte en 
deemoedige onderwerping aan uw God en Vader van eeuwigheid. Eens wees u 
deze kracht af en u viel daardoor in de duisternis. U verloor elk inzicht, u kon 
waarheid en dwaling niet meer onderscheiden, u wendde u van Mij af en was 
gespeend van kracht en licht. U scheidde u vrijwillig van Mij, u erkende Mij niet 
als Bron van kracht en raakte daarom ook alle kracht kwijt. Uw vraag om de 
kracht van de Geest, om verlichting, om inzicht maakt uw vroegere wil om u af te 
weren geheel ongedaan, u hebt besloten terug te keren, u richt uw blikken weer 
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op Mij, u verlangt vurig naar de band met Mij die u eens vrijwillig ontwrichtte, u 
vraagt dus voor u dat wat u eens hebt versmaad. 
 
En deze vraag zal u steeds worden vervuld, want het is toch steevast mijn 
heilsplan u weer in de situatie te verplaatsen waar u met licht en kracht 
doorstraald zult kunnen werken overeenkomstig mijn wil. Dus zal geen mens 
tevergeefs vragen als het hem daarmee ernst is het juiste inzicht te verkrijgen en 
hij Mij zelf erom vraagt of Ik hem mijn Geest wil schenken. Deze ernstige wens 
blijft niet onvervuld, maar hij moet ernstig zijn. Hij moet uit het hart komen, hij 
mag niet alleen met de mond worden uitgesproken als een lege gebedsvorm die 
niet tot mijn oren doordringt, omdat Ik een waarachtige Geest ben Die in geest en 
in waarheid wil worden aangeroepen. 
 
Het ernstige verzoek om door de kracht van mijn Geest doorstroomd te worden, 
stelt een diep verlangen naar de waarheid voorop. En de mens ziet in dat hij deze 
waarheid alleen bij Mij en met mijn hulp verkrijgen kan. En daarom betekent het 
tegelijkertijd erkenning, geloven in een hoogst volmaakt Wezen. Een ernstig 
verzoek om de goddelijke Geest kan alleen een diepgelovig mens uitspreken, een 
mens die het bestaan van een Godheid niet loochent, daar hij Haar anders niet 
zou aanroepen. En dit geloof stel Ik ook niet teleur en Ik maak Me bekend 
doordat hij bewijzen van de verhoring van zijn verzoek ontvangt. Ik openbaar Me 
aan hem en hij wordt zich van mijn tegenwoordigheid bewust.  
 
En nu verlaat hij Mij eeuwig niet meer. De kracht van mijn Geest heeft invloed 
op hem gehad. De terugkeer is voltrokken. Van het vroegere afweren, de zonde 
van de afval van Mij, is vrijwillig afstand gedaan. Ze werd ingezien en kreeg 
vergeving, want de kracht van de Geest verlangen en ontvangen, betekent 
gelijktijdig ook erkenning en verlossing door Jezus Christus, Die door Zijn 
kruisoffer pas de mogelijkheid schiep dat de goddelijke Geest een mens kon 
vervullen, dat de mens pas zijn wil op boven kon richten, dat dus zijn verlangen 
op God en de waarheid is gericht. En wie ernstig de waarheid begeert, die kan 
ook niet Jezus Christus afwijzen. Hij is als het ware door Jezus’ bloed al vrij 
geworden uit de keten van mijn tegenstander, hij ontvluchtte de duisternis en 
zoekt het licht, dat hij nu ook beslist vinden zal door de kracht van de Geest, door 
mijn werkzaam zijn in en bij hem. 
 
Amen 
 

 
BD.6363 
23 september 1955 
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Verbinding met Jezus Christus in elke nood   
 
U mensen zult u innig moeten verbinden met Jezus Christus, wilt u zich vrij 
maken van alle fouten en zwakheden, slechte gewoonten en begeerten, 
ondeugden van allerlei aard, als u volmaakt wilt worden. Hij alleen kan u daarbij 
helpen en Hij doet het, zodra u Hem daarom vraagt en daarmee getuigenis aflegt 
dat u in Hem gelooft als goddelijke Verlosser. Zodra u dus hebt te strijden, zodra 
u innerlijk ontevreden bent over uzelf, wend u slechts tot Hem, want Hij heeft 
begrip voor elke menselijke zwakheid, omdat Hij zelf als mens Jezus over de 
aarde is gegaan. Maar hij heeft ook het middel om u te helpen. Hij sterkt uw wil 
en geeft u de daartoe benodigde kracht uit Zijn genadeschat, die Hij voor u 
verworven heeft door Zijn dood aan het kruis. U zult de weg naar Hem niet 
tevergeefs gaan, u zult zekere hulp gewaarworden wanneer u maar hulp begeert. 
En zo zult u het er u steeds gelegen aan moeten laten liggen de verbinding met 
Hem tot stand te brengen en te bewaren. Niemand anders kan u hulp verlenen, 
Hij alleen kan het en wil het ook, omdat Hij het zelf wil dat u vrij wordt van alle 
boeien die u naar beneden trekken, omdat Hij het zelf wil dat u de volmaaktheid 
van weleer weer bereikt, opdat Hij u kan opnemen in Zijn rijk wanneer u deze 
aarde zult moeten verlaten. 
 
Hij wil dat u terug zult keren in uw vaderhuis om weer gelukzalig te zijn zoals u 
het was in het allereerste begin. En daarom zal Hij ook alles doen om deze 
terugkeer voor u mogelijk te maken. En Hij zal het niet aan genadegeschenken 
laten ontbreken, want Hij is naar de aarde afgedaald om u te helpen omdat u 
alleen niet meer in staat was de klim omhoog naar het licht af te leggen. Hij is 
voor u mensen gestorven aan het kruis en Hij wil dit offer niet tevergeefs hebben 
gebracht. Hij wil dat alle mensen deel hebben aan de genaden van het kruisoffer, 
dat zij allen het doel bereiken waarvoor Hij zich zelf heeft geofferd. Maar u zult 
zelf naar Hem toe moeten komen, u zult u in uw nood aan Hem moeten 
toevertrouwen en om Zijn hulp vragen en ze zal u ten deel vallen. Daarom zult u 
zich steeds van Zijn tegenwoordigheid bewust moeten worden. 
 
U hoeft Hem maar in gedachten tot u te roepen en Hij gaat naast u op al uw 
wegen. De verbinding door middel van gedachten verzekert u ook van Zijn 
tegenwoordigheid en als Jezus Christus dicht bij u is, praat dan met Hem als met 
een broeder en ontdoe u van alles wat u terneer drukt. Leg het Hem voor, en laat 
uw vragen van meer geestelijke aard zijn, ofschoon u ook in aardse noden 
volledige ondersteuning vindt. Maar denk eerst aan de toestand van uw ziel. En 
als u onvolkomenheden ontdekt, kom vol vertrouwen met de vraag bij Jezus 
Christus, dat Hij u vrij maakt van elke boei, van elk kwaad dat u scheidt van 
Hem. Ga zo vertrouwd met Jezus Christus om als met uw broeder en schaam u 
niet ook uw geheimste fouten en zonden bloot te leggen. Zijn liefde is oneindig 
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en Hij zal ze u vergeven en u helpen helemaal vrij te worden, omdat u Hem 
erkent, omdat u in Hem en in Zijn verlossingswerk gelooft. 
 
Maar niemand wordt zelf zijn fouten en slechte gewoonten de baas, die Hem in 
zijn leven buitensluit, die niet het verlossingswerk van Jezus en de menswording 
van God in Hem erkent. Want hem ontbreekt elke kracht, en ook de wil om 
serieus het werk van de omvorming van zijn leven ter hand te nemen, is zwak. 
Hij zal niets kunnen bereiken vooraleer hij zich aan de goddelijke Verlosser 
toevertrouwt. Want ieder die vrij wil worden uit de macht van de tegenstander 
van God, moet tot Jezus Christus roepen en zich vol geloof aan Hem overgeven. 
Pas dan kan hij worden gered, pas dan heeft hij de kracht zich te veranderen, om 
verlost binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk, om definitief terug te 
kunnen keren in het vaderhuis. 
 
Amen 
 

 
BD.8040 
14 november 1961 
 
De band met God - Gedachten - Gebed - Werkzaam zijn in liefde  
 
Treed met Mij in verbinding en Ik zal u waarlijk niet meer laten gaan. Ik zal niet 
meer van uw zijde wijken, Ik zal u naar uw doel leiden, omdat Ik dan uw wil 
bezit die Mij geldt. Ik wil alleen dat u uw gedachten richt op Hem, Die u 
geschapen heeft. Ik wil alleen dat u niet gedachteloos door het aardse leven gaat 
en alleen de aardse wereld aandacht schenkt. Ik wil dat uw gedachten soms 
afdwalen naar het rijk dat u weliswaar niet ziet en dat u niet kan worden 
bewezen, maar dat toch bestaat en onvergankelijk is, terwijl de aardse wereld een 
vergankelijk rijk is waarvan u niet voor eeuwig bezit zult kunnen nemen. En daar 
u weet dat u zult moeten sterven, dat uw leven in deze wereld niet eeuwig zal 
duren, zult u ook moeten nadenken over wat er naderhand met u gebeurt en u zult 
zich moeten afvragen of u zelf ook wel totaal zult vergaan, of dat er voor uw 
eigenlijke "ik", voor uw ziel, een verder bestaan bestaat. Deze vraag, wanneer ze 
ernstig door u wordt gesteld, wil Ik u beantwoorden doordat Ik uw gedachten een 
richting geef die overeenstemt met de waarheid. Want elke geestelijke gedachte 
wil Ik zegenen als hij niet negatief is gericht, omdat Ik wil dat u zich in juist 
denken ophoudt. 
 
De band met Mij zult u echter ook tot stand kunnen brengen door werkzaam te 
zijn in liefde, zelfs wanneer u Mij nog niet bewust erkent, wanneer uw geloof in 
een God Die uw Vader wil zijn nog zwak is of geheel ontbreekt. Zodra u een 
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leven in liefde leidt, wordt de afweer steeds zwakker wanneer u geestelijk goed 
wordt overgebracht dat u kennis geeft van Mij, uw God en Schepper Die met u 
verbinding zoekt. De liefde is de band die ons aaneensluit. De liefde is het licht 
dat uw denken verlicht en de liefde is de kracht een leven te kunnen leiden naar 
mijn wil. En dit laatste betekent weer werkzaam zijn in liefde, dat onherroepelijk 
in u een levend geloof zal opwekken in Mij, uw God en Schepper van 
eeuwigheid. 
 
Uw aards bestaan zal nooit nutteloos zijn wanneer u zich met Mij verbindt door 
middel van gedachten, in het gebed of door werken van liefde. Want u zult enkel 
en alleen de band met Mij tot stand moeten brengen, dan bent u gered voor tijd en 
eeuwigheid. Want u bent het zelf geweest die deze band met Mij had losgemaakt 
en door eigen wil verbroken. U bent echter zo lang ongelukkig als u zich van Mij 
verwijderd houdt. Maar Ik wil uw gelukzaligheid en dus ook uw terugkeer naar 
Mij. Ik wil dat u zich weer met Mij aaneensluit en dan bent u ook aan de macht 
van mijn tegenstander ontvlucht, want de op Mij gerichte wil maakt u vrij van 
hem. De ernstige wil die op Mij gericht is, levert u ook spoedig een licht op. En 
in dit licht gaat u nu ook bewust de weg die terugvoert naar uw vaderhuis. 
 
Wie echter elke band met Mij achterwege laat, wie alleen de aardse wereld ziet 
en begeert, diens leven zal nutteloos zijn en hij zal aan het einde van zijn leven 
op aarde op dezelfde trede staan, waarop hij stond bij het begin van zijn 
belichaming als mens. En het grote gevaar bestaat dat hij ook in het rijk hierna 
niet de weg omhoog neemt, daarentegen steeds meer naar de diepte wegzinkt en 
weer wordt gebannen in de materie wanneer een verlossingsperiode ten einde 
loopt en het "oordeel" komt, wanneer al het geestelijke daarheen wordt verplaatst 
waar het volgens zijn toestand van rijpheid thuishoort. 
 
U mensen zou Ik allen voor dit laatste oordeel willen behoeden. Ik wil u graag 
helpen nog voor het einde de weg naar Mij te vinden en Ik zal waarlijk alles nog 
doen om uw harten tot liefde aan te sporen, om u aan te zetten tot een ernstig 
gebed tot Mij, of uw gedachten toe te keren naar Hem Die u het leven gaf. Ik wil 
alleen dat u aan Mij denkt, dat u Mij aanroept opdat Ik u aan de hand kan nemen, 
dat Ik u leiden kan tot aan het einde van uw leven. Tracht alleen de band met Mij 
tot stand te brengen, en waarlijk, u bent gered voor tijd en eeuwigheid. Maar leef 
niet gedachteloos de ene dag na de andere, want er rest u nog maar een hele korte 
tijd, een laatste uitstel dat u zult moeten benutten voor uw zielenheil. Ik wil u niet 
verliezen, maar u hebt een vrije wil. Richt deze juist en wend hem Mij toe, en 
waarlijk, het zal u alleen tot zegen zijn. 
 
Amen 
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De wilsbeslissing voor God 

 
BD.6885 
2 augustus 1957 
 
De beslissing van de wil voor God   
 
U wordt voortdurend voorzien van leven gevende kracht als u maar tot leven wilt 
komen. U moet u alleen eens bezighouden met het lot van uw ziel. U zult niet 
alleen aan uw aardse leven moeten denken, veeleer aan het leven van de ziel, dat 
u dit op aarde zult moeten verkrijgen. U moet erover nadenken wat uw ziel 
ontbreekt en haar honger en dorst trachten te stillen. U moet in het aardse leven 
geestelijk streven. Meer verlang Ik niet van u, want als deze wil in u begint door 
te breken, wordt u nu ook geholpen opdat u het doel zult bereiken. En zo hangt 
het dus alleen van uw wil af of uw Vader zich nu om u bekommert en u leidt. 
Waar deze wil serieus is bestaat ook geen gevaar meer mijn tegenstander in de 
handen te vallen, omdat Ik nu het recht heb u tegenover hem te beschermen. Wie 
dus wil dat Ik hem aanneem, is al door Mij aangenomen en hij zal nu ook de 
kracht ontvangen op aarde te leven naar mijn wil. En daarom kan ieder mens die 
het serieus wil zich in mijn zorg en mijn bescherming geborgen weten. En 
daarvan moet hij zich rekenschap geven. 
 
Is zijn denken en streven nog erg op de wereld gericht, dan is zijn wil niet 
serieus. Dan bedriegt hij zichzelf wanneer hij door woorden probeert zijn wil te 
betuigen. Want het op Mij richten van de wil is al het zich afkeren van de wereld, 
omdat niemand tegelijk twee heren kan dienen: Mij en mijn tegenstander die heer 
van de wereld is. De mens staat weliswaar in de wereld en zal ook aan vele 
verplichtingen moeten voldoen, maar het maakt verschil of hij met zijn hart aan 
de goederen en vreugden van deze wereld hangt, of ze zijn denken en streven 
vervullen, of dat hij de goederen van de wereld alleen gebruikt voor zover dit 
vereist is voor de arbeid dat hij op aarde moet verrichten. Alleen het diepste 
verlangen in het hart is doorslaggevend welke heer bezit van de mens kan nemen. 
En deze vraag moet de mens voor zichzelf beantwoorden en in alle oprechtheid. 
Want voor Mij kan de geringste opwelling van het hart niet verborgen blijven.  
 
Ik weet daarom ook wiens wil uitsluitend Mij toebehoort en wie Ik nu voortaan 
kan leiden en naar Mij toe trekken. Ik weet ook wie slechts woorden uitspreekt 
waarbij deze volle ernst van de wil ontbreekt. Maar Ik bekommer Me toch ook 
nog om deze, alleen is pas dan het succes gegarandeerd, wanneer het hart zich 
onverdeeld voor Mij heeft uitgesproken. Want dan komt de mens tot Mij als een 
kind tot de Vader. En dan grijpt het ook mijn vaderliefde vast en geeft het Mij 
nimmer meer op. Maar dan is de mens ook bereid zijn ziel te helpen rijp te 
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worden. Dan zal hij haar verzorgen met spijs en drank en hij zal niet alleen een 
aards, maar ook een geestelijk leven leiden. Hij zal niet meer hoeven te vrezen 
verloren te gaan, want dan gaat hij aan mijn hand vastberaden zijn doel tegemoet. 
 
Amen 
 

 
BD.8332 
19 november 1962 
 
Wilsbeslissing - Denkvermogen - Stem van het geweten  
 
Het stadium van het zelfbewustzijn is voor u het laatste stuk op de weg naar de 
voltooiing die u, die de vrije wil bezit, zult kunnen bereiken, maar die u ook weer 
voor lange tijd zou kunnen verspelen wanneer u uw wil opnieuw verkeerd 
gebruikt. In dit stadium van het zelfbewustzijn waarin u als mens over de aarde 
gaat, ben u begiftigd met het verstand, dat wil zeggen uw denkvermogen staat het 
u toe u grondig bezig te houden met alles wat u beleeft. En u stelt u door uw 
denken nu met geestelijke krachten in verbinding die trachten uw ziel ertoe te 
brengen in dezelfde richting te willen en te denken als zij zelf. En daar er 
negatieve en positieve krachten om uw ziel strijden, zullen dus ook die beide 
krachten het bij u proberen. Ze zullen proberen hun wil op u over te dragen, dat 
wil zeggen zich in uw denken te mengen en uw wil trachten te winnen. En dus 
zult u moeten weten dat u voor uw leven op aarde een verantwoordelijkheid 
draagt, want voor dit doel is u het bestaan als mens gegeven, dat u uw gedachten 
zich laat ophouden in God gewilde ordening, en u zult dit ook kunnen, want u 
wordt van binnenuit tot juist denken en willen aangezet door de stem van het 
geweten. 
 
Een kleine aanmanende en waarschuwende is er in u, die u goed en kwaad laat 
inzien en die u altijd tot het goede tracht te bewegen. Het geringste toekeren naar 
het goede heeft ook het inschakelen van de goede krachten tot gevolg, zodat ook 
uw gedachten worden aangespoord in de juiste richting te gaan. Bovendien wordt 
er ook van de kant van God voor gezorgd dat u met Zijn woord vertrouwd wordt 
gemaakt, dat u de geboden van de liefde voor God en de naaste leert kennen, dat 
u een weten over uw God en Schepper wordt overgebracht, al is het vooreerst 
maar gering. En het ligt nu aan uzelf dat u tegenover Hem de juiste instelling 
vindt, dat u aan de invloed van de positieve krachten toegeeft die uw gedachten 
steeds op God en het geestelijke rijk zullen richten. Tegelijkertijd zal weliswaar 
ook de tegenstander Gods invloed op u trachten te verkrijgen door het toesturen 
van negatieve gedachten en u zelf, dat wil zeggen uw wil, beslist nu naar wie u 
luistert. 
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Er is u echter van God uit het denkvermogen gegeven, omdat u zelf zult moeten 
beslissen en omdat u door uw wilsbeslissing voor uzelf het lot schept voor de 
eeuwigheid. Uw "ik" zal zich eens moeten verantwoorden, want dit "ik" is de 
ziel, de eens gevallen oergeest die als mens wel het vermogen heeft juist te 
beslissen, daar er anders geen verantwoording van hem zou kunnen worden 
gevraagd. Maar daar deze ziel aanvankelijk als een goddelijk schepsel uit de 
liefde van God was voortgekomen, is ze ook zo geaard dat ze de terugkeer naar 
God kan volbrengen omdat haar in elk opzicht hulp wordt geboden. Maar of ze 
het wil, dat bepaalt ze zelf en daar moet ze zich ook voor verantwoorden. Want al 
strijdt de vijandige geest net zo om haar wil, toch kan hij haar niet dwingen. 
 
Maar van God uit is de mens zo uitgerust dat hij liefde kan beoefenen. En de 
liefde garandeert hem ook een juiste wilsbeslissing en dat hij daarvan op de 
hoogte is, daar dragen de goede krachten in het geestelijke rijk voortdurend toe 
bij en ze doen de mens een weten toekomen dat hem de uitwerking van een leven 
in liefde bewijst (onthult) en de wil van de mens alleen maar hoeft te beslissen, 
die echter vrij is en noch van God uit noch door Zijn tegenstander gedwongen 
wordt. En daarom is het stadium als mens uitermate belangrijk voor het lot van 
de ziel in het geestelijke rijk dat ze na de dood van het lichaam zal binnengaan. 
Want zoals de mens op aarde heeft beslist, zo zal zijn ziel geaard zijn: naar God 
toegekeerd of toebehorend aan Zijn tegenstander. En zo zal ze ook worden 
bedacht door God of door Zijn tegenstander. 
 
Het aards bestaan zal haar steeds weer gelegenheid bieden haar wil in deze of 
gene richting te sturen. Luistert ze naar de innerlijke stem, dan zal haar willen en 
denken juist zijn, want door deze innerlijke stem geeft God zich zelf aan ieder 
mens te kennen en wie op deze stem acht slaat zal ook zijn doel bereiken. Hij zal 
zich spoedig met God zelf verbinden en Hem nu bewust om Zijn leiding vragen 
en dan kan hij ook zeker zijn van zijn doel, dan zullen de positieve krachten 
steeds het overwicht hebben en alles wegdringen wat ongunstig op de ziel zou 
willen inwerken. Het zelfbewuste, de mens, moet van zich uit tot de conclusie 
komen dat het door een zelfbewust Wezen is voortgebracht Dat de hoogste 
volmaaktheid heeft, en zich met dit Wezen trachten te verbinden door middel van 
gedachten of door werkzaam te zijn in liefde. Dan zal het gegarandeerd zijn doel 
bereiken, de voortdurende aaneensluiting met God tot in alle eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 
BD.6617 
9 augustus 1956 
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Belijden voor de wereld  
 
Als u voor mijn naam uitkomt voor de wereld, legt u een openlijke getuigenis af 
voor Mij en mijn rijk. U verklaart Mij, mijn aanhanger te zijn en plaatst u bewust 
aan mijn kant. En dan hebt u uw taak op aarde geheel en al vervuld. U bent in 
vrije wil van Mij geworden, u hebt de scheiding voltrokken van mijn 
tegenstander, de weg van de terugkeer naar Mij is beëindigd, zelfs wanneer uw 
voltooiing niet bereikt is op aarde. Maar een terugval in de diepte is eeuwig niet 
meer mogelijk, want het lichtrijk heeft u al opgenomen en het licht kan eeuwig 
niet meer worden verduisterd. Wie Mij heeft gevonden, die geeft Mij niet meer 
op, evenals Ik hem niet opgeef omdat hij Mij nu toebehoort. 
 
Het openlijk belijden van het geloof in Mij heeft mijn tegenstander elk recht 
ontnomen, want de beslissing is nu gevallen welke Heer u zich heeft gekozen en 
tegen uw wil kan hij niets meer uitrichten. En zo weet u nu ook hoe hoog dit 
geloofsbesluit is aan te slaan dat u allen nog zult moeten nemen en daaruit ziet u 
in dat het voor de mensheid noodzakelijk is een tijd van geloofsstrijd mee te 
maken die hen tot een openlijke beslissing dwingt. Want er zijn veel mensen voor 
wie het zelf nog niet duidelijk is, of en wat ze geloven, die dan pas ernstig hun 
standpunt bepalen tegenover de geloofsleren en na veel strijd tot het belijden 
komen of het afwijzen wanneer ze geheel zonder geloof zijn. Want geestelijke 
vraagstukken worden steeds minder beredeneerd en maar zelden zijn ze de 
inhoud van gesprekken of serieuze discussies. En daarom zullen de mensen zich 
met zulke vraagstukken moeten bezighouden wanneer van hen een duidelijke 
beslissing voor of tegen Mij wordt geëist. 
 
Velen zullen bang zijn, velen besloten zijn om af te wijzen, maar ook zal mijn 
naam blijmoedig worden beleden door diegenen die steeds verbinding met Mij 
hadden, die Mij en mijn leiding hebben beseft gedurende hun aardse leven en die 
mijn aanwezigheid zo sterk voelen dat ze luid en blijmoedig getuigenis afleggen 
en Mij belijden. Elke angst zal verre zijn van hen en helder van geest zien ze er 
ook nog een teken van het naderend einde in, dat van de mensen het belijden van 
het geloof wordt geëist. Ze weten dus ook dat mijn komen nabij is en in deze 
zekerheid zullen ze ook standvastig blijven tegenover alle bedreigingen, omdat ze 
geloven in mijn macht en kracht, in mijn liefde en in de waarheid van mijn woord 
dat hun werd toegezonden en dat ze ook voortdurend mogen ontvangen tot aan 
het einde. 
 
En zo angstig als de zwakgelovigen zullen zijn, zo moedig en standvastig zijn de 
anderen, omdat ze de kracht ontlenen aan mijn woord, omdat ze zeker zijn van 
mijn aanwezigheid en daarom in mijn tegenwoordigheid geen angst en zorgen 
kennen. Noch aardse beloften noch bedreigingen kunnen hen in de war brengen 
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of wankel maken, want voor hun leven vrezen ze niet en de aardse goederen 
koesteren ze niet meer, want ze hadden al geestelijke goederen geproefd en dus 
ook geen verlangen meer naar de wereld. Maar vanwege hun medemensen 
moeten ze mede in deze strijd worden verwikkeld, opdat de zwakkeren nog steun 
bij hen kunnen vinden, opdat de kracht van het geloof zichtbaar zal worden bij de 
mijnen.  
 
Zodra u mensen Mij belijdt voor de wereld, bent u van Mij en staat nu ook onder 
mijn bescherming en Ik houd waarlijk het beste voor u gereed. Maar u hoeft u 
geen zorgen te maken wat voor u het beste zou kunnen zijn. Ik zal u zo bedenken 
dat u gelukkig bent, om het even of het op aarde is of in het geestelijke rijk. Maar 
Ik verlang van de mensen een openlijke beslissing. Ik neem geen genoegen met 
de innerlijke erkenning van Mij zelf wanneer naar buiten toe de indruk blijft 
bestaan dat de mens niet mijn aanhanger is. Ik verlang een getuigenis voor Mij en 
mijn naam ook voor de wereld. Want dan pas gelooft u levend in Mij en dan pas 
zult u de zegeningen van zo’n geloof ervaren. Mijn belofte zal in vervulling gaan 
dat ook Ik u voor de Vader belijd zoals u Mij voor de wereld hebt beleden, dat u 
dus weer als kinderen zult terugkeren naar de Vader van Wie u zich eens wilde 
scheiden en dit ook door middel van de wil gedaan had omdat u Mij uw 
erkenning weigerde, die u daarom nu in het openbaar zult moeten tonen. 
 
Amen 
 

 
De ernstige wil bereikt het doel van het leven op aarde 

 
BD.6141 
21 december 1954 
 
De ernstige wil bereikt het doel  
 
Allen die juist willen gaan, allen die worstelen om het heil van hun ziel, worden 
door Mij ondersteund zodat ze ook hun doel bereiken, zelfs wanneer de weg die 
ze hebben genomen niet de juiste is. Maar Ik help hen op de juiste weg en ze 
zullen zich door Mij laten helpen wanneer ze de ernstige wil hebben mijn 
welgevallen te verkrijgen. Het gaat er altijd alleen maar om of het ze ernst is mijn 
wil te vervullen, want er zijn er velen die door opvoeding of door traditie op een 
bepaalde weg werden gedrongen die ze nu onbezorgd verder gaan in de 
veronderstelling dat hij naar het doel voert. Maar ze willen serieus het doel 
bereiken. En diegenen zal Ik steeds helpen dat ze de juiste weg vinden die 
opwaarts leidt, naar Mij. 
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Maar wie voortgaat in onverschilligheid, wie er helemaal niet over nadenkt 
waarheen de weg zou kunnen leiden die hij betreedt, wie ook op diegenen geen 
acht slaat die hem juist willen wijzen, of wie tegen beter weten in voortgaat op 
een weg omdat hij hem aanlokkelijk toeschijnt, die heeft ook geen ernstige wil bij 
Mij te komen en hem kan Ik daarom ook niet helpen, want mijn hulp verlangt 
zijn goede wil. Maar het is verkeerd te geloven dat elke weg naar Mij leidt. Het is 
verkeerd te geloven dat u het doel zult bereiken wanneer u zich zelf niet in 
beweging zet, wanneer u op een weg blijft staan, dat wil zeggen wanneer u niet 
uw wil actief laat worden, wanneer u genoegen neemt met alleen maar 
formaliteiten, zonder zelf werk te verrichten die uw vooruitgang verzekert. 
 
De weg naar Mij moet door ieder mens zelf worden afgelegd in vrije wil. Wordt 
hij gedrongen of gedwongen een bepaalde weg te gaan, dan heeft hij daar geen 
eigen voordeel van. Maar hem wordt van Mij uit steeds weer een weg getoond 
die hij vrijwillig kan betreden en hij wordt geholpen van verdrukkers vrij te 
worden, maar steeds alleen mits hij zelf wil dat hij alleen het doel nastreeft Mij te 
bereiken. En op elke weg die de mens heeft ingeslagen is hem gelegenheid 
geboden de juiste weg naar boven te gaan. Ik zal ieder helpen hem te vinden en 
steeds zal deze weg naar Mij door licht kenbaar zijn, want het is de weg van de 
waarheid die altijd licht zal verspreiden en die daarom ook gevonden kan worden 
door ieder die het licht zoekt. En alleen wie het licht schuwt die gaat eraan 
voorbij. 
 
Amen 
 

 
BD.6823 
6 mei 1957 
 
Het terugkeren naar God vereist een serieuze wil  
 
Wie zich ten doel heeft gesteld, zijn weg over de aarde naar Gods wil af te 
leggen, kan ook voortdurend zeker zijn van de ondersteuning van Gods zijde, 
omdat God hem alleen met dit doel zich liet belichamen, dat zijn wil zich aanpast 
aan de goddelijke wil. En daar in deze tijd op aarde alleen de wil van de mens 
beslist, heeft juist deze wil de proef al doorstaan en kan God zich nu op elke 
manier bekommeren om de mens, zonder dus een dwang op de wil uit te oefenen. 
Zolang de mens zelf besluiteloos is of nog geheel toebehoort aan de tegenstander 
van God, wordt er wel van de zijde van God en de lichtwezens gestreden om de 
wil van de mens, dat wil zeggen: hij wordt precies zo door Hem beïnvloed als 
van de kant van de tegenstander, opdat hij vrijelijk een besluit zal nemen. 
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Maar heeft de mens eenmaal vrij besloten zich aan de wil van God te 
onderwerpen doordat hij bereid is een levenswandel te leiden in de goddelijke 
ordening, dan is hij ook bewust in Zijn gebied gekomen en dan zal God hem niet 
meer het slachtoffer van Zijn tegenstander laten worden. Maar de wil moet 
serieus zijn. De schijnbare vervulling van Gods wil als resultaat van een 
kerkelijke opvoeding volstaat niet. Ook is het niet voldoende liefdewerken te 
verrichten die weer alleen kerkelijke verplichtingen zijn en als het ware in 
gehoorzaamheid tegenover deze eisen verricht worden.  
 
Het moet het diepste streven zijn, aan God te willen toebehoren. De innerlijke 
volledig bewuste overgave aan Hem moet hebben plaatsgevonden in vrije wil, hij 
moet dus zijn wil zelf op Hem hebben gericht, die hij als God en Vader van 
eeuwigheid heeft herkend. En hieruit vloeit voort dat de terugkeer naar God geen 
massa-gebeuren is, dat ieder afzonderlijk uit zichzelf de terugweg moet hebben 
aanvaard en hij dus ook alles moet doen wat daarvoor nodig is: God herkennen 
en erkennen en vragen om de kracht, de terugkeer naar Hem te kunnen 
volbrengen. Maar hij zal dit verzoek niet tevergeefs tot God richten, want Hij 
kent zijn wil, zijn ernst en ook zijn zwakheid. Hij weet dat het hem alleen niet 
mogelijk is, dat hij hulp nodig heeft, maar die krijgt hij zeker. Hij verloor de 
kracht op het ogenblik dat hij zijn Wil van God afkeerde en hij ontvangt ze weer 
terug met het zich toekeren naar Hem. 
 
En daarom kan ook geen uiterlijke vorm alleen voldoende zijn. Woorden alleen 
kunnen niet de juiste, op God gerichte wil garanderen en het toebehoren aan een 
geloofsgemeenschap kan de verandering van wil niet aantonen, integendeel: de 
daad moet het bewijs leveren en deze bestaat in het werken in liefde in 
onbaatzuchtigheid, zonder dwang en zonder gebod. Weliswaar gaf God de 
mensen de geboden van de liefde, toch moet de liefde vrij worden beoefend, want 
ook dat wat gedaan wordt om een gebod te vervullen, kan zonder de diepste wil 
worden volbracht en verliest dan ook aan waarde.  
 
Daarom is het zalig worden, de terugkeer naar God, de meest eigen 
aangelegenheid van ieder mens, die hij niet van zich af kan schuiven op anderen 
en die ook geen ander plaatsvervangend voor hem kan verrichten. En ook de daad 
alleen is niet bepalend, maar de meest innerlijke wil die voor God waarlijk 
duidelijk is, die echter ook elke ondersteuning ondervindt. En wat er u mensen nu 
ook in het leven overkomt, het is allemaal alleen de invloed van God of van de 
lichtwereld die zorg voor u draagt opdat uw wil de juiste richting inslaat, dat hij 
zich vrijwillig aan God overgeeft en hij de terugkeer naar God als zijn enige doel 
beschouwt. 
 
Maar is deze daad eenmaal voltrokken, is het meest innerlijke denken van de 
mens op God gericht en doet hij zijn best op aarde te leven naar Gods wil, dan is 
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ook het aardse leven niet tevergeefs geleefd en brengt het de ziel van de mens 
met zekerheid de vrijheid. Ze kan zich losmaken van haar kwelgeest, ze kan de 
ketenen afschudden die haar eindeloze tijden gevangen hielden. Ze bevindt zich 
nu op de weg omhoog en hoeft de tegenstander van God niet meer te vrezen, die 
geen macht over haar heeft omdat God zelf haar nu vastpakt, die haar zeker 
omhoog leidt, want de wil van de mens keerde zich naar Hem toe, van wie hij 
eens als geschapen oergeest is uitgegaan. 
 
Amen 
 

 
BD.8523 
9 juni 1963 
 
Voorwaarde om de voltooiing op aarde te bereiken  
 
Bedenk, mensen, dat u zwak bent zolang uw ziel nog in het vlees op de aarde 
leeft en dat u daarom te allen tijde kracht bij Mij moet vragen, als u uw doel, de 
voltooiing, nog op aarde bereiken wilt. Want pas de kracht van Mij zal uw wil 
sterken, die nog zo lang zwak is als de tegenstander nog op de mens kan 
inwerken omdat hij nog niet voltooid is. Juist uw wil zal hij steeds zwak maken. 
En voor de versterking van uw wil ben Ik zelf aan het kruis gestorven en daarom 
moet u een beroep doen op de genaden die voor u verworven zijn: kracht en 
versterking van uw wil.  
 
En de zwakheid van uw wil zal steeds daarin tot uitdrukking komen, dat u nog 
niet in staat bent u helemaal van de aarde los te maken. Weliswaar staat u nog 
midden in de wereld en moet nog aan alle eisen voldoen. Er is echter een 
onderscheid, of u alleen plichten vervult of zelf nog de aardse vreugden genieten 
wilt; of uw hart zich al helemaal heeft vrijgemaakt van wereldse wensen, of nog 
aardse verlangens heeft. Want dan is uw wil om geestelijk voltooid te worden 
nog zwak, hij geldt niet onverdeeld Mij en het verlangen u met Mij aaneen te 
sluiten. U doet steeds nog concessies, maar u moet nu "geweld" gebruiken, u 
moet ernstig proberen te bereiken dat u zich losmaakt van de wereld, waartoe u 
kracht nodig hebt waar u steeds weer om moet vragen en die u ook steeds zult 
krijgen. Uw ernstige wil is dus doorslaggevend, waarheen hij zich wendt, naar 
Mij en mijn rijk of naar het rijk van mijn tegenstander. En nu is weer de graad 
van uw liefde bepalend, aan welke richting uw wil de voorkeur geeft, want waar 
liefde het hart vervult, daar zal Ik en mijn rijk steeds begerenswaardiger zijn voor 
de mens dan de aardse wereld.  
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Onderzoek daarom eerst in hoeverre u de eigenliefde al overwonnen hebt, in 
hoeverre u van onbaatzuchtige naastenliefde vervuld bent, want deze is hetzelfde 
als de liefde tot Mij. Alleen deze liefde brengt de aaneensluiting met Mij tot 
stand, niet het pure verlangen naar Mij dat ook slechts een zekere eigenliefde kan 
zijn om het hoogste genot van de meest zalige gemeenschap met Mij te kunnen 
verkrijgen. De ware liefde tot Mij wordt echter pas bewezen door onbaatzuchtige 
naastenliefde en deze alleen verhoogt de graad van de liefde. Zolang u voor uzelf 
nog kleine vreugden begeert, moet u ook kleine vreugden voor uw naaste 
proberen te bereiden, maar nooit uit berekening op aards of geestelijk succes, 
maar innerlijk gedreven door het verlangen geluk en vreugde te bereiden. Zulke 
onbaatzuchtige liefdebetuigingen zullen uw wezen veredelen. U zult er zelf uw 
geluk in vinden vreugde te bereiden, de liefde zal in u steeds sterker worden en in 
dezelfde mate zal de liefde voor de wereld afnemen. En daarom moet u zich 
ernstig rekenschap geven of u uw naasten bemint zoals uzelf.  
 
Uw voltooiing is alleen van de graad van de liefde afhankelijk die u op aarde 
bereikt. En u zult eerst dan als kinderen Gods kunnen worden bestempeld, 
wanneer u uw medemensen respecteert als eveneens uitgegaan van de Vader en 
hun daarom ook de liefde betoont die de ene broeder voor de andere voelt en die 
hem alles geeft wat hij zelf zou wensen te ontvangen. Onderwerp de liefde tot de 
naaste altijd aan ernstige kritiek en werk aan uzelf. Vraag aan Mij de kracht en u 
zult ook uw doel bereiken, maar uit eigen kracht vermag u niets. Maar Ik wil dat 
u het hoogtepunt van uw voltooiing op aarde bereikt, dus zal Ik u ook helpen op 
elke manier, zodra uw wil maar serieus is. Maar geweld zult u steeds moeten 
gebruiken, zolang de wereld u nog in haar ban houdt. Kon u zich toch maar van 
de wereld losmaken, dan zou het bereiken van het doel u steeds lichter vallen en 
u kunt dan terecht zeggen: "Mijn juk is zacht en mijn last is licht". Dan hoeft u 
geen geweld meer te gebruiken, want dan bent u vervuld met kracht en het 
streven van uw wil is alleen maar op Mij gericht. Want de liefde in u is de kracht 
die ook alles bereikt. En u zult ook begrijpen dat de liefdevolle mens ook 
volkomen deemoedig is, wat dan ook in zijn gedrag tegenover de naaste tot uiting 
komt die hij die liefde geeft.  
 
Vergeet nooit dat de liefde tot de naaste de graadmeter is, dat u uw liefde tot Mij 
door onbaatzuchtige naastenliefde moet bewijzen. Want "hoe kunt u Mij 
beminnen, die u niet ziet, wanneer u uw broeder niet bemint, die u ziet?" En zo 
kan uw wil wel op Mij gericht zijn en die garandeert ook dat Ik u vastpak en niet 
meer laat vallen, maar de graad van uw voltooiing bepaalt u zelf, maar steeds 
alleen door de graad van liefde tot uw naaste. Maar u kunt deze bereiken wanneer 
u maar serieus uw wil schikt onder de mijne. En dan zult u steeds denken, 
handelen en willen zoals Ik zelf en u zult zeker ook uw doel bereiken op aarde, 
dat u zich met Mij verenigt om nu ook eeuwig gelukkig te zijn. 
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Amen 
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