Woorden van liefde
van de Vader

Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde
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De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via
het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes
14.21:
“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand
Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij
aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook
niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling
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.3532
1 september 1945

Woorden van liefde van de Vader
U hebt een geweldige Helper aan uw zijde en wilt desondanks de moed
verliezen? U zult te allen tijde dichter bij Mij mogen komen in het gebed. U zult
deze genade maar hoeven te gebruiken en u roept Mij aan uw zijde, en u bent
verzekerd van elke bijstand, in welk gevaar u ook verkeert. Mijn macht is groter
en kan elk onheil in een ogenblik bezweren. Dit zult u voor ogen moeten houden
als u angstig en kleinmoedig dreigt te worden. Uw Vader in de hemel verlaat u
niet. Hij is u in de nood naderbij dan ooit, zolang u zich als Zijn kinderen voelt en
Hem in vol vertrouwen aanroept om hulp.
Steeds weer verzeker Ik u mijn bescherming en steeds weer beur Ik u op door
mijn woord. En steeds weer verschaf Ik u kracht om weerstand te bieden aan het
kwade. En inniger dan ooit omvat mijn liefde u als u zich in nood van lichaam en
ziel bevindt en naar Mij vlucht in het vertrouwen dat Ik u helpen zal. U zult u te
allen tijde geborgen mogen voelen wanneer de wereld om u heen raast, wanneer
aardse maatregelen u ontstellen en bang maken.
Steek dan slechts de hand uit naar Mij, opdat Ik u juist zal leiden, en Ik leid u op
een weg waar u het onheil ontgaat. Want Ik ga naast u en met Mij kan de macht
van de boze waarlijk niet wedijveren. Hij ontvlucht Me en hij zoekt voor zich de
mensen uit die net als hij in de duisternis gaan. En hij zal geen acht slaan op hen
die aan mijn zijde gaan, in het licht, en die daarom onbereikbaar voor hem zijn.
Geloof en vertrouw Mij en laat u niet terneerdrukken door aardse nood. Let
alleen op uw ziel en laat aan Mij de zorg voor uw aardse leven over. En geef Mij
het recht voor u te zorgen, doordat u uw wil helemaal aan Mij overgeeft. Dan zal
het aardse leven voor u draaglijk zijn.
Want Ik ben steeds bij u, zolang u uw gedachten naar Mij verheft en begeert met
Mij verbonden te zijn. Ik roep mijn schaapjes en wanneer Ik ze heb gevonden,
wanneer ze naar hun Herder zijn teruggekeerd, laat Ik ze niet meer verdwalen. Ik
blijf bij allen die bij Mij willen zijn en verlaat ze nimmermeer. Wanneer Ik u
deze verzekering geef, waarom bent u dan nog bang? Mijn woord is waarheid en
zal eeuwig waarheid blijven. Ik buig Me steeds vol liefde over naar mijn
kinderen, zodra de zachtste roep tot Mij doordringt. Kom daarom steeds naar Mij
als u belast en beladen bent. Mijn liefde is steeds tot geven bereid. Mijn liefde is
steeds tot helpen bereid. Ik kan u helpen en Ik wil u helpen en vraag alleen uw
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geloof, uw vertrouwen, opdat de kracht van mijn liefde bij u werkzaam kan
worden.
Amen

BD.3775
19 mei 1946

Liefdevolle woorden van de Vader
In mijn hoede zult u blijven tot aan het einde van uw leven en niets moet u
daarom schrik aanjagen, niets angstig laten worden en niets onoverwinnelijk
voorkomen als u eenmaal het geloof hebt verkregen in mijn kracht, liefde en
wijsheid. Wie zou u moeten beschermen wanneer dat niet Hij is Die in zich de
Liefde is? Die de macht daartoe heeft en u tot zich wil trekken? En dus neem Ik
ook de aardse nood van u weg, zodra u geheel gelovig bent. Vrees daarom niet.
Draag alles met geduld en berusting in mijn wil en weet dat het nodig is voor uw
zielenheil, maar dat Ik u niet meer zal opleggen dan u zult kunnen dragen en
altijd u helpend bij zal staan als u alleen niet meer uw toestand aankunt.
Dat Ik echter de nood nooit helemaal van u kan afwenden, vindt alleen zijn reden
in mijn liefde. Want de tijd tot aan het einde is kort en Ik wil u, die de mijnen
bent, het eeuwige leven in alle heerlijkheid ontsluiten en uw zielen daarom
louteren, opdat ze rijp worden voor het geestelijke rijk. Als u lijdt, houd u dan
alleen mijn liefde voor ogen die onmetelijk is en u in de laatste periode van uw
aardse leven wil helpen om geheel vrij te worden. En u zult alles makkelijker
verdragen en Mij alsmaar inniger leren liefhebben, omdat mijn liefde u geweldig
aantrekt. Maar verlaten zal Ik u eeuwig niet.
De nood van de mensheid af te nemen betekende de totale ondergang voor
eeuwige tijden, maar Ik wil nog redden wat zich niet onttrekt aan mijn liefdevolle
hulp. En u zult deze nood moeten meemaken, ook al zult u ze niet in dezelfde
mate nodig hebben, maar ook voor u zal hij zich zegenrijk uitwerken en u zult
hem eens als een bijzondere genade van Mij herkennen.
Zodra u echter Mij niet uitschakelt uit uw denken, zal ook de grootste nood voor
u draaglijk zijn. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En mijn woord is
waarheid. Als Ik zelf u mijn hulp beloof, als Ik u te allen tijde wil helpen uw
kruis te dragen daar u Mij daarom vraagt, zult u niet hoeven te vrezen te
bezwijken onder de last die Ik u ter wille van uzelf heb opgelegd.
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Roep Mij aan in de nood en Ik ben te allen tijde bereid te helpen. Geloof in Mij,
en de sterkte van het geloof zal hem in een ogenblik uitbannen. En weet dat u
alleen dan zult lijden, wanneer uw geloof te zwak is. Daarom, worstel en bid
onophoudelijk om een sterk geloof, en u zult elke nood overwinnen en uw einde
zal gelukzalig zijn.
Amen

BD.0723
26 december 1938

Liefdevolle woorden van de Vader
In alle volheid zal mijn genade u ten deel vallen om uw taak op aarde te kunnen
nakomen, wanneer u maar de volledige wil hebt, nader tot Mij te komen en mijn
geboden te vervullen. Want u weet niet dat Ik slechts op uw terugkeer in het
Vaderhuis blijf wachten om u met alle liefde op te nemen en dat Ik u helpen wil
waar uw kracht te zwak is. U hebt in Mij de trouwste Vriend, de liefdevolste
Vader en de zorgzaamste Beschermer voor uw leven op aarde. En u kunt u
onbekommerd aan deze bescherming van Mij overgeven, wanneer u zich maar
als kinderen van uw Vader voelt en Mij uw hart schenkt voor tijd en eeuwigheid.
In de tijd van mijn terugkeer op aarde zult u allen genaden in overvloed
ontvangen, want Ik ben allen die naar Mij verlangen zo nabij, dat ze mijn
aanwezigheid voelen.
Oh, maak u toch allen mijn tegenwoordigheid waard. Laat Mij niet tevergeefs
naar uw hart en uw liefde dingen, maar open de harten om Mij op te nemen.
Verleen Mij toegang wanneer Ik in uw harten mijn intrek wil nemen, dan zal uw
levenswandel vanaf dat moment gezegend zijn. Want waar Ik vertoef, daar zal
leed en zorg verbannen zijn, want Ik bescherm de mijnen die Mij herkenden. Elk
juist denken, elke Mij toegekeerde wil, trekt de volheid van mijn genade naar
zich toe. Ik wil uw geloof versterken en uw wil om lief te hebben doen toenemen,
en uw geestelijke zintuigen openen voor alles wat van boven komt. Want Ik heb
u lief, mijn kinderen, en wil uw ziel redden voor de eeuwigheid. Ik wil u graag
alle gelukzaligheden van weleer ontsluiten en u daarom leiden naar het ware
inzicht.
Amen
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BD.1585
27 augustus 1940

Genade - Geestelijk schouwen - Gelukkig makende staat
Het is als een openbaring wanneer de mens de goddelijke genade op zich laat
inwerken, wanneer hij op de stromingen van de goddelijke Geest naar binnen in
zijn hart acht slaat en alle gebondenheid aan de aarde van hem afvalt.
De ziel maakt zich los uit de keten van het lichaam en neemt geestelijke gave van
boven in ontvangst. Ze schouwt in het geestelijke rijk, ze leeft in een andere
wereld en wat ze ontvangt is levend, volwaardig geestelijk goed. Het is haar
voeding en daarom onontbeerlijk voor haar geestelijk welzijn.
En zo blijft het ‘t heerlijkste op de aarde in deze genade te leven en als de mens
daar verlangen naar heeft, heeft hij de moeilijkheden van het aardse leven
overwonnen, want hij geeft deze kostelijke gave nooit meer op voor aardse
vreugden. Hij zal er nooit meer afstand van willen nemen, als hij eenmaal kennis
heeft genomen van het rijk van licht. De weg op aarde tevoren is ondanks aardse
vreugden zonder licht geweest, want nooit brachten deze hem totale vervulling
van zijn verlangen. Nu echter is ook al het leed voor hem draaglijk geworden,
want de liefde van de Vader in de hemel heeft hem duizendvoudig schadeloos
gesteld en hem veel meer heerlijkheden geboden dan de aarde hem ooit bieden
kan.
En toch streven maar heel weinig mensen naar deze kostbaarste gave. Hun zielen
moeten daartoe een graad van rijpheid hebben bereikt die hun de heerlijkheden
bewust laat ondervinden, want een nog zeer aards gezinde ziel ontbreekt het
vermogen tot diepere gevoelens voor geestelijke heerlijkheden. Het geestelijke
rijk zou haar duidelijk kunnen worden ontsloten, doch ze zou er weinig van
waarnemen, omdat de dichte omhullingen, welke de ziel nog omringen, haar de
inzage in het geestelijke rijk beletten.
En zo kunnen alleen die mensen deze gelukkig makende toestand beleven, die
hun omhullingen al hebben opgelost, die nu door fijngevoelig ervaren in staat
zijn geworden ook dat te herkennen wat hun lichamelijke ogen niet zien.
Dit vermogen kan zich tot het helderste zicht ontwikkelen, het kan de ziel
mogelijk zijn door al het materiële heen alleen het geestelijke te schouwen en dus
zal niets haar meer geheim zijn. Ze zal het meest verborgene aanschouwen en
met een wetend hart zal die mens in het leven staan, die zijn ziel zo heeft
gevormd dat haar geestelijk oog alles waarnemen en aan de mens overbrengen
kan.
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Welk een genade een zo bewust zich verdiepen in het geestelijke rijk voor de
mens is, dat zult u pas begrijpen als u zelf dit rijk bent binnengegaan, zonder
enige omhulling, stralend en in innigste liefde voor uw Schepper ontbrandend,
Die het heerlijkste voor u heeft bereid en het al Zijn kinderen wil doen toekomen.
Amen

BD.3565
2 oktober 1945

Woorden van troost van de Vader
Wie zich zwak van geest voelt, laat hem naar Mij komen. Ik wil hem sterken.
Wie dreigt te wankelen in het geloof, laat hem Mij aanroepen en Ik wil het geloof
nieuw leven inblazen. Ik wil hem door mijn woord weer opbeuren, zodat hij
geestelijk en lichamelijk sterk wordt en alle weerstanden zal overwinnen die hem
moedeloos laten worden.
Ik zal hem te eten en te drinken geven en de kracht van mijn hemelse voeding zal
hij heel goed bespeuren, doordat hij vol vertrouwen zijn aardse plichten nakomt
en zijn hart herhaaldelijk tot Mij verheft in gebed. En de toevlucht tot Mij zal
hem steeds opbeuren, want niemand komt tevergeefs naar Mij. Niemand klopt bij
Mij aan zonder dat Ik hem open doe en niemand, die een gave verlangt, gaat leeg
bij Mij vandaan. Maar aan de geestelijke nood denk Ik in het bijzonder. En om
deze op te heffen, laat Ik de mensen vaak moeilijke wegen gaan, opdat ze Mij
leren onderkennen en om mijn hulp zullen vragen.
Maar wie uit eigen beweging naar Mij komt, wie Mij tot zijn dagelijkse
Raadgever maakt, wie niets begint zonder mijn zegen te hebben afgesmeekt, wie
zich iedere dag en ieder uur voor de toevoer van mijn kracht opent door gebed en
werken van liefde, wie dus bewust leeft en aan zijn ziel werkt, zal ook door Mij
voortdurend worden verzorgd en geestelijk en aards getroost zijn welzijn aan Mij
kunnen overlaten. Hij zal niet aan gevaar zijn blootgesteld, zelfs wanneer aardse
nood hem bestormt als beproeving van zijn geloof.
De weg naar Mij is altijd vrij. En de brug is te allen tijde het gebed, de innige
verbinding met Mij en het aanroepen van mijn naam. En steeds zal u antwoord
ten deel vallen. Steeds zal uw nood worden verholpen, wanneer u maar vast en
hoopvol gelooft en op Mij vertrouwt. Want Ik ken al uw noden en zorgen en weet
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ze ook altijd te verhelpen. Maar u moet geloven, om nu in te zien welke kracht er
in het geloof ligt als u wordt geholpen.
Laat Mij heersen en let alleen op uw zielen, dat ze geen gebrek hoeven te lijden.
Want dit ligt alleen aan uw wil, terwijl Ik de zorg voor het lichaam overneem, als
u gelovig bent en bewust op Mij aanstuurt. En kom daarom steeds naar Mij als u
uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken. Deze belofte heb
Ik u gegeven en Ik zal ze waarlijk houden. U zult Mij nooit tevergeefs aanroepen
als u in lichamelijke of geestelijke nood bent, want steeds ben Ik tot hulp bereid,
omdat Ik u liefheb sinds eeuwigheid.
Amen

BD.3485
22 mei 1945

Troostende woorden van de Vader
Draag al uw zorgen naar Mij toe. Ik wil naar u luisteren en u helpen. Bewijs Mij
uw geloof in Mij doordat u naar Mij komt en Mij smeekt om hulp. Breng uw
hulpeloosheid tot uitdrukking doordat u in deemoed vragend voor Mij zult gaan
staan en u zult dan voor Mij uitkomen als Vader van eeuwigheid Die u helpen wil
en helpen kan.
En als u dus gelooft dat mijn liefde u niet in de nood zal laten, kan Ik u ook
helpen. Want het geloof in Mij heb Ik nodig, wil mijn kracht bij u werkzaam
kunnen worden. En als u Mij nu uw zorgen toevertrouwt, bent u mijn kinderen
die Ik als Vader verzorg. Wees daarom niet angstig en moedeloos wanneer
wolken u overschaduwen. Integendeel, weet dat mijn genadezon u altijd zal
bijlichten en u nooit tevergeefs naar Mij zult roepen.
Laat Mij maar heersen en houd berustend vol op de plaats waar Ik u zal
neerzetten. Laat geen twijfel bovenkomen aan Mij en mijn liefde en sla alleen
acht op mijn woord dat u in elke levenssituatie troost geeft en kracht. En niets
wat u overkomt zal u terneer kunnen drukken.
Laat Mij tot u spreken in het woord, doordat u zich innig met Mij verbindt en
tevoren samenspraak met Mij houdt en dan u aan de werking van mijn woord
overgeeft. En het zal u steeds tot verkwikking en troost zijn, het zal u antwoord
geven op uw vragen, het zal u mijn tegenwoordigheid voelbaar laten worden en
uw geloof zal gesterkt zijn, zoals Ik het u beloofd heb. Want mijn woord is
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gezegend met mijn kracht, die op ieder overstroomt die het met een hongerig hart
opneemt en Mij wenst te horen.
Amen

BD.3487
26 mei 1945

Troostrijke woorden van de Vader
U allen die bezorgd in de toekomst kijkt, u hebt een sterke Helper aan uw zijde
op Wie u zich vol vertrouwen kunt verlaten, als u maar Zijn hulp aan wilt nemen.
Ik zelf ben het Die u leidt en u beschermt tegen elk gevaar voor lichaam en ziel,
als u Mij maar als uw Leider uitkiest. Wend u tot Mij, roep Mij aan in de nood,
vlucht naar Mij in elk gevaar en geloof er vast in dat Ik u help, dat Ik u niet in
nood laat en dat Ik alles zo leid zoals het goed is voor u. En u zult onbekommerd
elke dag tegemoet kunnen zien, alle zorgen zullen in een niets vervliegen, altijd
zal er een uitweg te vinden zijn en altijd weer zal mijn hulp duidelijk herkenbaar
zijn.
Verberg u niet voor Mij, maar draag al uw noden naar Mij toe. Zoek Mij opdat Ik
Me kan laten vinden. Houd u niet op een afstand van Mij, maar verlang mijn
nabijheid en steeds zal Ik bij u zijn en u nooit meer verlaten, wat er ook gebeuren
mag.
En geloof dat mijn woord waarheid is - dat Ik u gaf toen Ik u beloofd heb dat
geen vraag mijn oor treft zonder vervuld te worden als u in diep geloof vaststaat
en Mij grenzeloos vertrouwt. Word niet zwak in uw geloof, maar denk u steeds
weer in dat Ik u liefheb zoals een vader van zijn kinderen houdt, aan wie hij geen
verzoek onvervuld laat zodra dit hun geen schade berokkent. Geef u aan Mij als
mijn eigendom met alles wat u lief is en Ik wil uw lot zo sturen dat niets u
ontbreekt. Ik wil u leiden door alle gevaren heen en uw aardse leven zo gestalte
geven dat het voor u draaglijk is.
Alleen vergeet Mij en mijn rijk niet. Richt uw denken op het geestelijke. Hef uw
ogen op naar Mij en draag Mij steeds in uw hart. Houd samenspraak met Mij en
blijf zo innig met Mij verbonden, en Ik wil u helpen, geestelijk en aards. En niets
zal u bezwaren, want Ik zorg voor u en dit waarlijk op de juiste wijze. Want mijn
liefde voor u is onveranderlijk en mijn beschermende hand spreid Ik voortdurend
uit over u, die van Mij zult willen zijn en ernaar zult streven mijn wil te
vervullen.
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Amen

BD.5616
8 maart 1953

Troostrijke woorden van de Vader
Ik ben u waarlijk zeer nabij, ook wanneer u zich door Mij verlaten voelt, want Ik
vergeet u niet. Alleen houd Ik Me vaak verborgen om u aan te sporen naar Mij te
roepen. Want u zult Mij niet moeten vergeten. De verbinding in gedachten van u
met Mij heeft de uitwerking van een waar wonder op uw ziel en dit wil Ik de ziel
doen toekomen. En daarom zult u niet lauw mogen worden in uw verlangen naar
Mij.
U zult zich steeds weer door middel van gedachten op Mij moeten richten, omdat
u zich dan opent en mijn krachtstroom tot u leidt, die naar allen gaat die zich met
Mij verbinden. Daarom overkomen u ook ogenblikken waarin u bedrukt bent,
waarin de nood u angstig maakt en u hulp zoekt bij Mij. En u zult geen vergeefs
verzoek doen. Want als u Mij roept, hoor Ik u en geef Ik u wat u verlangt: mijn
aanwezigheid die steeds hulp voor u betekent.
Elke angst en zorg is waarlijk onnodig zolang u contact met Mij mag zoeken in
gedachten of door werken van liefde. Ik ben niet ver van u vandaan. En zou Ik
het wel zijn, dan is uw roep om mijn nabijheid waarlijk het beste middel om u
van mijn aanwezigheid te verzekeren. Want elk verlangen van het hart vervul Ik,
omdat toch een gelovig hart Mij roept en Ik dit nooit teleur zal stellen. Elke
gedachte van u trekt Mij tot u, zodra die zich bevestigend naar Mij uit.
Daarom zou er geen nood hoeven te zijn op aarde. U zou elke zorg kunnen
bezweren, zodra u maar Mij zou aanroepen en Mij al uw noden en zorgen zou
voorleggen. Want Ik kan en wil u helpen wanneer u Mij vertrouwt. En uw
vertrouwen komt tot uitdrukking in de verbinding met Mij door middel van
gedachten, in de hoop die u op Mij vestigt als op uw Vader die Zijn kinderen
liefheeft en ze dus ook niet in nood zal laten. Vergeet Mij niet. Blijf in gedachten
steeds met Mij verbonden en dan zal Ik altijd bij u aanwezig zijn. En waar Ik ben
kan geen nood zijn. Waar Ik ben is steeds de Helper die alle nood kan uitbannen.
Amen
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BD.1923
18 mei 1941

Woorden van troost
Verneem de woorden van troost: Blijf moedig en sterk in verdriet, laat uw geloof
niet wankelen, neem uw toevlucht tot het gebed, en denk niet dat u verlaten bent,
al dreigt er ook een wereld boven u ineen te storten. Het geloof verzet bergen en
wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk door een vast geloof. En als u in vol
vertrouwen tot Mij om hulp roept, blijft uw gebed niet onverhoord. De levensweg
van ieder mens is voorgeschreven, dus moet hij hem ook gaan, omdat het rijp
worden van zijn ziel daarvan afhangt. Hij zou deze weg ook gewillig en graag
gaan als hij op de hoogte zou zijn van de noodzakelijkheid ervan en van de
kwellingen in het hiernamaals, als hem de weg op aarde bespaard zou blijven.
Denk daarom nooit aan het aardse lijden, want dat gaat voorbij. Denk aan de
eindeloos lange tijd in de eeuwigheid, die heel wat smartelijker zou zijn zonder
het leed dat de mens op aarde heeft te verdragen. Dus, laat u niet terneer drukken
door leed en kommer, maar word daardoor sterker in het geloof in Mij - die u
liefheb en daarom vaak pijnlijk in uw leven moet ingrijpen om u te redden voor
de eeuwigheid. Vergeet nooit dat Ik uw Vader ben, uw Vriend, uw Broeder en
Beschermer. En leg Mij al uw noden voor, schik u gewillig en zonder tegenstand
in mijn leiding en u zult waarlijk juist geleid worden. Alleen, laat u niet plagen
door twijfels, stel daar het diepe geloof tegenover en hoop. Want mijn woord is
waarheid en als Ik u mijn hulp beloof, hoeft u niet meer te vrezen.
Amen

BD.5057
8 februari 1951

Innige troostrijke woorden van de Vader
U zult de ogen naar Mij moeten opslaan in elke nood en u niet aan zorgelijke
gedachten overgeven die u afhouden van het geestelijk streven, die u zwak en
wankelmoedig maken omdat het de materiële wereld is die u in zekere zin
gevangen houdt. Elke aardse zorg is overbodig zolang u in Mij uw Vader zult
herkennen tot Wie u vol vertrouwen zult mogen komen in elke aardse nood. U
moet te allen tijde mijn grote liefde voor ogen houden. U moet geloven zelf in
deze overvloed van liefde te staan en u moet weten dat er geen nood bestaat
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welke Ik niet de baas zou kunnen worden en dat Ik alles doe waar u Mij om zult
vragen, om Mij zorgeloos te kunnen dienen.
Ik heb altijd een open oor voor uw vragen en noden en Ik zal u nooit vergeefs
laten roepen, omdat Ik wil dat u levend zult geloven, om de kracht van zo’n
geloof te kunnen ondervinden. Ik wil u helpen en Ik zal u helpen. En als u dat
vast zult geloven, zult u zelfs elke nood uitbannen en u zult u steeds inniger bij
Mij aansluiten, wat Ik bereiken wil opdat u standvastig bent en vol kracht
wanneer de tijd van nood over u uitbreekt, die onafwendbaar is voor de gehele
mensheid.
Zoek altijd hulp bij Mij en kijk vol vertrouwen naar Mij op, en mijn hulp
zal duidelijk zijn, want Ik ontnam u alles, om u onbeperkt te kunnen geven.
Amen

BD.2516
17 oktober 1942

Woorden van de Vader - "Vraag, dan zal u gegeven worden"
Wat u benauwt, vertrouw Mij dat gelovig toe. Ik ken weliswaar al uw noden, Ik
ben op de hoogte van al uw zorgen, maar u moet de weg naar Mij vinden. U moet
als kinderen naar de Vader komen en vragen of Hij u wil bijstaan en Ik wil u
helpen. En daarom, maak u geen zorgen, want al uw zorgen neem Ik op Me, als u
Mij daarom vraagt. Hoe zwak is uw vertrouwen, hoe zwak uw geloof in mijn
liefde, wanneer u twijfelt aan de gebedsverhoring.
Vraag, dan zal u gegeven worden. Deze belofte heb Ik u gegeven en in deze
belofte zult u, die zwak gelovig bent, uw zwak geloof moeten doen opleven. U
moet er indachtig aan zijn dat mijn woorden de zuiverste waarheid zijn en dat ze
vervuld moeten worden en u daarom zonder twijfel uw verzoeken aan Mij moet
voorleggen, opdat Ik als liefdevolle Vader u kan bedenken naar uw geloof. Want
alleen de diepte van uw geloof toets Ik en deze is ook garantie voor de vervulling
van uw verzoek.
Maar is uw geloof oppervlakkig, dan zal ook het gebed tot Mij niet in diepte en
innigheid worden gezonden zoals het vereist is opdat Ik het zal verhoren. Want Ik
sla geen acht op de woorden, maar wel op de overgave aan Mij, die een diep
geloof teweegbrengt. Ik lees alleen in de spiegel van de ziel en ben op de hoogte
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van de diepte van het geloof en de innigheid van het gebed. En waar zo’n innig
gebed tot Mij klinkt, daar ben Ik steeds tot helpen bereid.
Het gelovige vertrouwen op gebedsverhoring zal u bijgevolg ook het juiste
resultaat opleveren, want Ik laat het sterke geloof van de mens nooit verloren
gaan. Ik zegen echter, die mijn belofte indachtig blijven en alle zorgen en noden
aan Mij voorleggen. Mijn liefde zal zich aan dezen bewijzen, want ze zullen alles
door Mij bereiken. Alleen zo lang ze nog onstandvastig in het geloof zijn, houd
ook Ik de gebedsverhoring af, want Ik wil dat ze zich innig bij Mij aansluiten en
Mij alles toevertrouwen. Het zwakke geloof echter verhindert hun een innige
verbinding met Mij. Ik wil echter als liefdevolle Vader worden gezien, Die Zijn
kind niet in nood laat.
Amen

BD.1542
28 juli 1940

Woorden van de Vader - Terugkeer naar het vaderhuis
Word als kinderen opdat u binnen kunt gaan in mijn rijk. Geef u vol vertrouwen
over aan uw Vader in de hemel en laat Hem zorgdragen en Zijn liefde zal u de
weg op aarde gemakkelijk maken. En daarom gaat naar u allen de aanmaning uit,
aan Mij te denken op al uw wegen, want alleen als u Mij zult roepen, kan Ik u zo
bijstaan dat u mijn hulp herkent en alleen dan kan Ik uw zorgen van u afnemen.
Het is een verre weg die u moest gaan en die nu door het leven op aarde
beëindigd moet worden. Wilt u nu aan het einde van de weg geheel met Mij
verenigd zijn, dan zult u tevoren al vurig moeten verlangen naar mijn
aanwezigheid. U zult als kinderen naar de Vader moeten verlangen, u zult mijn
nabijheid van ganser harte moeten begeren en het moet uw diepste behoefte zijn
met mij te verkeren in geest en in waarheid.
U zult nooit mogen geloven dat Ik onbereikbaar ben voor een van mijn aardse
kinderen. U zult met een rotsvast vertrouwen altijd en overal mijn liefdevolle
zorg moeten verwachten en u zult daarom met elk verlangen naar Mij moeten
komen opdat Ik u mijn vaderliefde ten deel kan laten vallen en u, onmondige
kindertjes, evenzeer kan behoeden en met zorg omringen. Want u bent in
waarheid mijn kinderen naar wie Ik verlang. Ik verlang vurig naar uw terugkeer
in het vaderhuis. Ik laat niets vallen wat van Mij is en mijn Geest in zich draagt.
Ik leef en lijd met u mee en Ik verlang er sterk naar dat u vrij wordt. En als u Mij
nu uw hart schenkt, geeft u Mij het recht de ketenen van u los te maken, want u
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biedt Mij uw wil aan en dit betekent vrij worden uit de macht van diegene die de
schuld heeft aan uw afval van Mij. En het moment van het vrij worden uit zijn
macht is het ogenblik van de vereniging met Mij, want Ik trek ieder wezen aan
mijn hart dat zich uit vrije wil losmaakt uit deze macht, dat naar Mij verlangt en
Mij erkent als zijn God en Vader, opdat het eeuwig zal verblijven in mijn
nabijheid.
Er gaat een zacht ruisen door de hele wereld. Mijn liefde tracht alle wezens tot
zich te leiden. Ze herkent de gewillige mensenkinderen en trekt ze naar zich toe.
Want Ik onderricht mijn boden, dat ze diegenen kracht overbrengen die van
goede wil zijn en deze krachtstroom wekt hen op. Hij maakt als het ware de aan
de aarde gebonden wezens los en stelt ze in staat de zachte stem te vernemen die
de uitdrukking is van mijn liefde voor hen en die overal klinkt waar het hart de
stem vernemen wil en zich dus door mijn liefde wil laten doorstromen.
Ik bedenk de mijnen onophoudelijk. Ik laat deze stroom niet opdrogen, zolang ze
ernaar verlangen. En Ik zal nooit of te nimmer het gelovige vertrouwen van mijn
kinderen op aarde beschamen doordat Ik hen zonder bijstand laat als ze deze
nodig hebben en Mij aanroepen om hulp. En wie mijn liefde begeert, diens hart
zal haar voelen. Want Ik zal bij hem zijn en werkzaam zijn in hem en door hem.
Want dit is mijn gave, dat Ik diegenen met kracht vervul die zich geheel en al op
Mij richten, opdat ze in het leven op aarde al de verrukking van de vereniging
met Mij gewaarworden, en alleen nog streven naar de vervulling van hun vurigste
verlangen, voor eeuwig met Mij verenigd te zijn.
Amen

16

